Miljöåtgärder vid
Sala Silvergruva och Pråmån
Nyhetsbrev 1 - november 2020 - Ansvarig utgivare: Åsa Kling

Projektläget

Under 2019 startade Sala kommun förberedelserna inför åtgärderna som ska minska föroreningar i området Sala Silvergruva
och Pråmån.

Sommaren och hösten 2020 har
projektet utfört miljöprovtagningar och arkeologiska undersökningar. De flesta av lämningarna som arkeologerna har hittat
är kända sedan tidigare. Till exempel stolphål från stånggången som gick mellan Knektschaktet och stora hjulhuset, rester
av en hästvinda vid Drottning
Christinas schakt, golvet från
zinkverket, stolpar från Bok och
vaskverket samt rasmassor från
kalkugnarna mm. Arkeologerna hittade dock några oväntade
fynd, bland annat rester efter en
ugn och ett hus på den nedre parkeringen.

Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen har gett projektet tillstånd
att påbörja arbetet med åtgärder
på nedre parkeringen.

Arkeologer från SAU och byggnadsantikvarie från Berggrens byggnadsvård.
Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Varför behöver området saneras?

Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver.
Miljöåtgärderna som ska genomföras syftar till att säkerställa att
människor idag och framtida generationer kan vistas på området utan
risk för att exponeras för de historiska föroreningarna. Det är samtidigt
viktigt att bevara ett kulturarv av riksintresse.

Projekt påbörjar åtgärder

Nedre parkeringen vid Sala Silvergruva
Foto: Sala Kommun

I mitten av november inleds de första miljöåtgärderna. Sala kommun
kommer att börja med att åtgärda
den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva. Det första steget blir att
schakta bort förorenade massor och
jämna ut ytan. Därefter kommer ett
skyddande lager grus att läggas. När
tjälen har gått ur marken kommer
ytan att asfalteras.

Täckningen på nedre parkeringen blir ca en halv meter tjock. Under hösten/vintern kommer även ett dike att grävas för att leda dagvatten från
parkeringen till ett dagvattendike längs med Västeråsleden.
De inledande markarbetena vid nedre parkeringen pågår fram till mars
2021.

Miljöprovtagning vid Sala Silvergruva.
Foto: Cecilia Göransson, Breccia

Det första området som åtgärdas blir
nedre parkeringen,
Foto: Ulrika Larson, Empirikon

Med lång tid för planering tar vi hänsyn till kultur och miljö
2020

Förberedelser:
Projektet genomför
kulturmiljöutredningar samt söker
tillstånd för åtgärder i kulturmiljöområde.
Vi utför provtagning
vid området kring
Sala Silvergruva.

Första åtgärder:
Vi ska gräva bort/
täcka förorenad
jord på nedre parkeringen och Drottning Christinas väg.
Därefter kommer
saneringsåtgärder
ske på området vid
vandrarhemmet.

Ekebydamm

- 2024

Utredningar och ansökan
om tillstånd: Projektet tar
prover på botten i Pråmån
och längs med åkanter samt
tar fram plan för muddring
av Pråmån. Projektgruppen
bestämmer metod för rening av vattnet som rinner
från Gruvan till Pråmån.
Kommunen ansöker om tillstånd för åtgärd.

Åtgärder på gruvområdet och muddring
av Pråmån. Uppförande av reningsanläggning för vattnet som
rinner från gruvområdet till Pråmån.

Projektet planerar:

1. att ta bort eller begränsa
åtkomst till förorenad
jord inom centrala delar
av Sala Silvergruva,

Pråmån

Pråmån

2. rena vattnet som rinner
ut från gruvområdet till
Pråmån för att minska
framtida spridning av
metaller till ån och vattendragen nedströms,
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3. samt ta bort förorenade
muddermassor som har
lagts upp längs med hela
Pråmån samt lagrats på
åns botten.

Sala kommun har, via Länsstyrelsen i Västmanlands län, beviljats 150
miljoner kronor i statliga projektmedel från Naturvårdsverket för att
finansiera miljöåtgärderna. Projektet syftar till att uppnå de nationella
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag.
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Projektet slutförs. Utvärdering
av projekt. Vi tar
prover för att
säkerställa att
målet med åtgärd
har uppfyllts.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om projektet på
kommunens hemsida. Det finns
också uppdaterat informationsmaterial som du kan hämta på
kommunens kontaktcenter, biblioteket och vid Sala Silvergruva.
Har du frågor eller vill prenumerera på vårt nyhetsbrev är du
alltid välkommen att kontakta
Samhällstekniska enheten.
Du når oss på e-post:
miljo.gruvanpraman@sala.se

Följ projektet på:

www.facebook.com/samhallsbyggnadskontoretsalakommun/
www.instagram.com/samhallsbyggnadskontoret

