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Första spadtaget

Pågående miljöåtgärder

På grund av Corona hölls invigningen i en liten krets. Vill du se invigningen finns en film upplagd på
www.sala.se/miljo.gruvanpraman

Nedre parkeringen vid Sala Silvergruva Foto: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation

Den 17 november 2020 inledde
Sala kommun de första miljöåtgärderna vid den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva. Ett
första spadtag blev det gemensamma startskottet för miljöåtgärderna som kommer att pågå i
cirka nio år framåt.

Landshövding Minoo Aktharzand och kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo
tar gemensamt projektets första spadtag.
Foto: Robert Österlind, Sala kommun.

Åtgärder vid Silvergruvan
tidigareläggs

Sala kommun har fått godkänt av
Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Västmanland att ändra tidplanen för åtgärder i projektet.
Anledningen är att kommunen
vill ta vara på att gruvområdet
är stängt för turister på grund av
pågående pandemi. Projektet kan
utföra åtgärder i stora delar av
området på Sala Silvergruva redan nu för att slippa störa turismen i ett senare skede.

Det första området som Sala kommun åtgärdar, för att säkerställa att
människor idag och i framtiden kan vistas vid Sala Silvergruva utan risk
för att exponeras av föroreningar, är den nedre parkeringen vid infarten
till Sala Silvergruva. Projektet har täckt parkeringsytorna med markduk
och en ordentlig underbyggnad som säkrar att åtgärden får en lång livslängd. Ytorna har jämnats ut. Nästa steg blir att lägga ut ett bärlager. De
massor, som vi har schaktat ur för att skapa jämna ytor, har transporterats på täckta flak till VAFABs deponi för farligt avfall i Västerås. Utöver
ytorna på parkeringen gräver Sala kommun även diken för omhändertagande av regnvatten. Den första etappen med att lägga grunden förväntas
bli klar under januari 2021. I vår, när tjälen har gått ur marken, kommer
ytan att asfalteras. Asfaltsytan blir det sista täckningssteget.
Nästa område som projektet kommer att åtgärda sträcker sig från
vägen in mot vandrarhemmet,
runt vandrarhemmet och upp till
Knektschakten. Arbetet vid vandrarhemmet förväntas inledas i februari. Marken jämnas till och en
bentonitmatta läggs som ett tätande skikt. Därefter byggs en ny överbyggnad. Slutligen täcks marken
med ett slitlager av grus. Täckningen blir cirka en halvmeter tjock.
Väster om vandrarhemmet läggs
en ledning för dagvattenhantering.

I mitten av december genomfördes provtagningar för att utreda existerande miljöföroreningar samt geotekniska förhållanden. Foto:
Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation

Områden som åtgärdas vid Sala Silvergruva inom åtgärdsprojektet
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1 - Nedre parkeringen - täckningsåtgärd pågår
2 - Vandrarhemmet - täckningsåtgärd bentonitmatta och grus planeras till februari
3 - Centrala gruvområdet - täckning med
bentonitmatta och grus projekteras
4 - Sala Bly och hytta övre industriplan
5 - Sala bly och hyttan nedre industriplan
6 - Bussparkering, nedre parkeringen
7 - Drottning Christinas väg, södra infartsvägen
samt förrådsbyggnad Vandrarhemmet
8 - Övre krossplan och infart Hjulhuset
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Statligt bidrag för miljöåtgärder

Sala kommun har, via Länsstyrelsen i Västmanlands
län, beviljats 150 miljoner kronor i statliga projektmedel från Naturvårdsverket för att finansiera miljöåtgärderna. Åtgärderna utförs i flera etapper. År 2028
ska åtgärderna enligt plan vara genomförda.
Projektet planerar:

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

2. rena vattnet som rinner ut från gruvområdet till
Pråmån för att minska framtida spridning av
metaller till ån och vattendragen nedströms,

3. samt ta bort förorenade muddermassor som har
lagts upp längs med hela Pråmån samt lagrats på
åns botten.

Miljöåtgärderna vi genomför syftar till att säkerställa att människor idag och framtida generationer kan
vistas på området utan risk för att exponeras för de
historiska föroreningarna. Projektet syftar till att
uppnå de nationella miljökvalitetsmålen Giftfri miljö
och Levande sjöar och vattendrag.
Du kan läsa mer om projektet på kommunens hemsida. 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.sala.se/miljo.gruvanpraman
www.facebook.com/samhallsbyggnadsalakommun
www.instagram.com/samhallsbyggnad/
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