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Sommaruppehåll i miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva

1) Nedre parkeringen - klart
2) Vandrarhemmet - klart
3) Centrala gruvområdet - klart
4) Sala Bly och hyttan
5) Bussparkering
6) Södra infartsvägen till Silvergruvan

7) Övre krossplan och hjulhuset
8) Parkeringsyta vid gruvkontoret
9) Upplag med slaggvarp
10) Afterskansen
11) Informationsskyltar

Nu är tre av nio miljöåtgärder vid Sala Silvergruva klara. Det första området som åtgärdades var den nedre parkeringen. Därefter har åtgärdsarbeten vid vandrarhemmet och centrala gruvområdet genomförts. Nu
pausar projektet åtgärderna under sommaren för att inte störa besöksverksamheten vid Silvergruvan.
Efter sommaruppehållet fortsätter vi att förbereda åtgärder på Södra infartsvägen till Sala Silvergruva. Det åtgärdsförslag som projektet har tagit
fram i samråd med Länsstyrelsen och Sala Silvergruva är att lägga asfalt
med en påklistrad grusyta ovanpå. Innan asfalt läggs jämnas vägen till
och ett bärlager med nytt grus läggs på. Träd som står i direkt anslutning
till vägen kommer att avverkas i höst.
Nästa område som kommer att projekteras blir Sala Bly och Hyttan. Projektet kommer att starta upp arbetet så snart som möjligt. Förslag till tidplan och åtgärder kommer att kommuniceras senare i höst.
I projektets andra fas, som inleds under våren 2023, utreder kommunen
metod för rening av vattnet som rinner från Gruvan till Pråmån, genomför samråd med allmänheten och lämnar in ansökan om tillstånd i Miljödomstolen för muddringsarbeten i Pråmån.
Parallellt med planering av åtgärder vid Pråmån fortsätter vi med arbeten på de kvarvarande områdena som ska åtgärdas vid Sala Silvergruva.

Åtgärdade områden

Nedre parkeringen (1 på kartan till vänster)
vid Sala Silvergruva åtgärdades genom att
först jämna till ytan med schaktning. Därefter
täcktes ytan med markduk och en underbyggnad som säkrar att åtgärden får en lång livslängd. Översta lagren är bärlager och asfalt.

Täckningsåtgärderna vid vandrarhemmet (2
på kartan till vänster) genomfördes i tre olika steg. Först jämnades marken till genom
schaktning och de urgrävda massorna transporterades till en deponi för farligt avfall. Den
jämna ytan täcktes med bentonitmatta och ny
överbyggnad med grus.

Åtgärderna vid centrala gruvområdet (3 på
kartan till vänster) genomfördes med samma
täckningsmetod som vid vandrarhemmet.
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Tidplan och planerade åtgärder
Fas 1 (2019-2022)

Förberedelser och
åtgärder: projektet
genomför kultur- och
miljöundersökningar
inför start av åtgärder.
Åtgärder genomförs
vid nedre parkeringen,
vandrarhemmet, centrala
gruvområdet och södra
infarten till Silvergruvan.
Projektering för Sala Bly
och hyttan startar i fas 1
och arbetet färdigställs
under fas 2.

Fas 2 (2023-2024)

Åtgärder, utredningar, samråd
och ansökan tillstånd: miljöåtgärder vid Sala Silvergruva
fortsätter vid Sala Bly och hyttan,
övre krossplan och hjulhuset,
parkeringsytan vid gruvkontoret, nedre bussparkeringen,
aftersanden och slaggvarpen.
Provtagning av upplagda muddermassor genomförs längs
med Pråmån. Projektet provtar
bottensediment i Pråmån. Metod
för rening av vattnet som rinner
från Gruvan till Pråmån utreds.
Kommunen genomför samråd
och lämnar in ansökan om tillstånd för åtgärd i Pråmån.

Träffa oss på Salamässan 26-28 augusti

Den 26-28 augusti kommer representanter från projektet finnas på plats vid Salamässan för att svara på
frågor, informera om projektet och fånga upp synpunkter. Kom gärna förbi och ta en kopp kaffe med
oss.

Fas 3 (2026-2027)

Miljöåtgärder vid
Pråmån: om Mark- och
miljödomstolen beviljat tillstånd genomför
vi planerade åtgärder
avseende upplagda
muddermassor på sidan
av Pråmån samt föreslagen muddring. En
reningsanläggning för
att ta bort tungmetaller
installeras i övre delen
av Pråmån.

Fas 4 (2028)

Projektet slutförs:
efterföljande egenkontroll (provtagning) genomförs efter
det att åtgärderna har
avslutats. Kommunen
utvärderar projektet
gör en och slutredovisning till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Projektet
avslutas.

Vill du veta mer om projektet?

Om du har missat något av de tidigare nyhetsbreven
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
och ge oss feedback är du alltid välkommen att kontakta oss på e-post: miljo.gruvanpraman@sala.se

Följ projektet på:

www.sala.se/miljo.gruvanpraman
www.facebook.com/samhallsbyggnadsalakommun

Information om projektet vid Saladagen vid Sala Silvergruva den 29 maj.
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Vi som är involverade i projektet
önskar er en trevlig sommar!
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