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Projektläget

Sedan vårt senaste nyhetsbrev
skickades ut i juni 2021 har projektet arbetat med att färdigställa
området vid Vandrarhemmet. De
sista åtgärderna genomförs under oktober.

Vi inleder åtgärder vid centrala gruvområdet i oktober

För att inte störa besöksverksamheten vid Sala Silvergruva har
kommunen haft ett arbetsuppehåll under sommaren.

I mitten av september besökte
SVT UR Sala Silvergruva för att
göra ett program om Sala Silvergruva och miljöåtgärderna som
nu genomförs. Programmet riktar sig till gymnasieelever och
kommer att visas på UR Play i
början av nästa år.

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

I mitten av oktober inleder vi arbetet vid centrala gruvområdet. Området
som ska åtgärdas omfattar infarten från allén till Centrala gruvområdet,
området runt Silvergruvans reception (Skrädhuset) samt grusplanen
mellan byggnaderna Skrädhuset, Anfarten, Gruvstallet och Pumpborrningshuset.
Åtgärderna genomförs med samma metod som vid Vandrarhemmet. Marken jämnas till genom schaktning. De urgrävda massorna kommer att
transporteras i lastbilar med täckta flak till en deponi för farligt avfall i
Västerås. När ytan är jämn täcks den med bentonitmatta och grus. Parallellt med att arbetena utförs kommer en arkeolog finnas på plats för att
dokumentera eventuella arkeologiska fynd som grävs fram.

Hanna Odén från Länsstyrelsen i Västmanlands län och Michael Nilsson, Sala kommun
intervjuades av UR. Foton: Ulrika Larson

Det första steget, innan vi kan
påbörja schakt och täckning, är
att projektet tar bort träd som
finns på området. Avverkningen
vid Centrala gruvområdet har
planerats i nära samverkan med
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet
och Sala Silvergruva.
Samtidigt som åtgärder startas
upp vid det Centrala gruvområdet börjar vi projektera kommande åtgärdsområde.

Grusplanen vid centrala gruvområdet.
Foto: Ulrika Larson

Tidplan och planerade åtgärder
1 (2019-2022)
Fas 1,

Förberedelser:
Projektet genomför
arkeologiska- samt
miljö undersökningar inför start av
åtgärder på utpekade områden vid Sala
Silvergruva. Åtgärder startas upp och
pågår fram till 2023.

Foto: Ulrika Larson

Åtgärder vid Sala
Silvergruva: Vi
genomför miljöåtgärder vid nedre
parkeringen, Vandrarhemmet, Sala
Bly och hyttan, Dr.
Christinas väg, Övre
krossplan och infarten till Hjulhuset.
Projektet genomför
åtgärder med fokus
på täckning med
bentonitmatta och
grus eller asfaltering.

Fas 22, (2023-2024)

Utredningar och ansökan
om tillstånd: Provtagning
av upplagda muddermassor längs med Pråmån
genomförs. Vidare provtas
bottensediment i Pråmån.
Projektgruppen utreder
metod för rening av vattnet
som rinner från Gruvan
till Pråmån. Kommunen
har samråd med berörda
intressenter om planerad
muddring/åtgärd i Pråmån. Kommunen ansöker
om tillstånd för åtgärd i
Pråmån.

Ekebydamm

Miljöåtgärder vid
Pråmån: Om Markoch miljödomstolen
beviljat tillstånd
genomför vi planerade åtgärder avseende
upplagda muddermassor på sidan av
Pråmån samt föreslagen muddring. En reningsanläggning som
omhändertar metallpåverkat vatten från
gruvan installeras.

Fas 4, (2028)

Projektet slutförs. Efterföljande egenkontroll
(provtagning)
genomförs efter
det att åtgärderna avslutats.
Utvärdering av
projektet görs av
kommunen och
slutredovisning
sker till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

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.

Pråmån

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
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Fas 3
3, (2026-2027)

Kommunen följer nationella råd gällande Covid-19.
Därför kan möjligheten att hålla studiebesök komma
att begränsas under hösten.

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

Varmt välkommen till en informationskväll vid Sala Silvergruva den 25 oktober. Representanter från
projektet finns på plats mellan klockan 15.30 och 17.30. Vi gör en kort rundvisning för att visa de olika
åtgärdsområdena. Passa också på att fika med oss och ställ frågor om projektet. Vi bjuder på fika utanför
Disponentvillan. Anmäl gärna intresse på e-post miljo.gruvanpraman@sala.se så att vi kan beräkna hur
mycket fika vi ska ordna. Du är så klart välkommen att komma oanmäld också.
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