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Projektläget
Lagom till att besökarna åter 
igen får möjlighet att upple-
va Sala Silvergruvas historik på 
plats är två av sammanlagt åtta 
områden vid gruvan nästan helt 
färdigställda. 

Den nedre parkeringen är åtgär-
dad och besiktigad. Där har vi 
schaktat för att jämna till marken 
och därefter täckt ytan med en 
tät markduk, grus och asfalt. En-
treprenaden avslutades i maj. 

Den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva 
kan nu användas av besökare.

Miljöåtgärder vid vandrarhemmet. 
Foton: Ulrika Larson

De miljöåtgärder som inleddes 
vid Vandrarhemmet i februari 
är nu nästan helt klara. Marken 
har schaktats ur för att jämna till 
ytan. Därefter har vi lagt en ben-
tonitmatta som ett tätande skikt. 
Över bentonitmattan har en ny 
överbyggnad skapats. Slutligen 
har marken täckts med ett slitla-
ger grus. Arbeterna beräknas bli 
klara i juli och besiktigas senast i 
augusti.

Nästa område att åtgärda blir centrala gruvområdet

Nästa område som åtgärdas är centrala gruvområdet. Foto: Ulrika Larson

För att inte störa besöksverksamheten under sommaren gör nu projektet 
ett uppehåll i entreprenadarbetena. I början av september planerar vi att 
vara igång med miljöåtgärder vid Sala Silvergruva igen. Det område som 
står på tur i september är det centrala gruvområdet. Området sträcker sig 
från allén vid Dr. Christinas schakt, runt Silvergruvans reception (skräd-
huset) och omfattar grusplanen mellan byggnaderna receptionshuset, 
stallet och vagnslidret.  

Vi kommer att använda samma täck-
ningsmetod vid centrala gruvområ-
det som vi utförde vid vandrarhem-
met. Marken schaktas ur för jämna 
till ytan, därefter läggs en bentonit-
matta och en ny överbyggnad ska-
pas. Som det sista steget läggs ett 
slitlager med grus. De massor som 
grävs bort transporteras till en ex-
tern deponi.

Parallellt med att vi utför schaktarbeten kommer arkeologiska utred-
ningar att genomföras på området.  

I höst kommer kommunen att bjuda in berörda intressenter till en infor-
mationskväll. Mer information om detta kommer i nästa nyhetsbrev.

Grusplanen vid centrala gruvområdet.
 Foto: Ulrika Larson



Arkeologiska fynd vid vandrarhemmet
Samtidigt som miljöåtgärder genomfördes under 
våren vid vandrarhemmet utförde SAU, Societas Ar-
chaelogica Upsaliensis, och Berggren Byggnadsvård 
arkeologiska undersökningar av det område som 
schaktades. 

Arkeologerna hittade en del fynd. Några av de fynd 
som hittades är bland annat grundmurar, en räls och 
stödmurar. De två stödmurarna kan ha varit en vat-
tenränna från Knektschaktet.  Under schaktningen 
fick arkeologerna också möjlighet att dokumentera 
att det fanns ett tjockt lager varp på området.

Leif Berggren, Berggrens Byggnadsvård och Sanna Eklund, SAU, visar Ari 
Korzeniowski från Sala Allehanda de arkeologiska fynd som har hittats 
på området. Längst ned på fotot syns rälsen som har grävts fram.
Foto: Ulrika Larson

På området hittades också en sten med en skåra. Stenen kan ha använts 
som ett ankare. Foto: Leif Berggren, Berggrens Byggnadsvård 

Möt projektledarna
Sala Kommun har handlat upp Sigholm Projekt AB som 
projektledare för genomförandet av miljöåtgärderna 
vid Sala Silvergruva och Pråmån. 

Isabell Stoor är huvudprojektledare och Carl Sved-
jelid är arbetsledare och delprojektledare. Isabell 
har tidigare erfarenhet av både markanläggning- och 
muddringsprojekt. 

Du kan komma i kontakt med Isabell och Carl via vår 
projektmejl  miljo.gruvanpraman@sala.se om du har 
frågor eller funderingar.

Vill du veta mer om projektet?
Om du har missat något av våra tidigare nyhetsbrev 
kan du gå in och läsa dem på projektets webbsida. 
Nyhetsbreven finns också på Sala Turistbyrå och på 
Sala Bibliotek.

Vill du boka studiebesök, ställa frågor om projektet el-
ler  ge oss feedback är du alltid välkommen att kontakta  
oss på e-post: miljo.gruvanpraman@sala.se 

Vi följer nationella råd gällande Covid-19. Därför kan 
möjligheten att hålla studiebesök komma att begrän-
sas under hösten. 

Följ projektet på:
www.sala.se/miljo.gruvanpraman 
www.facebook.com/samhallsbyggnadsalakommun
www.instagram.com/samhallsbyggnad/

Vi som är involverade i projektet önskar er 
en trevlig sommar!

Isabell Stoor och Carl Svedjelid, Sigholm Projekt AB.
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