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Beslut om granskning,
Detaljplan för Stamparen
Syftet med detaljplanen
i befintligt

till en av de befintliga

2 och del av Stamparen

Anrikaren
ska avyttras

(delav

detaljplan.

Kontor

bestämmelserna

om- och nybyggnationer

i den nya detaljplanen

som ansluter

2 rn fl

4 och Lasarettet

är att möjliggöra

vårdområde.

byggnad

”Safir-S(.Jag "““”""“.]g

fastigheten

möjliggörs

av vårdbyggnader

bland annat en ny

byggnaderna

och parkering

3. Den del av Region Västmanlands
Lasarettet

och centrumändamål
för att bland annat

2) kommer

att behandlas

på
fastighet

som

i en separat

läggs också till användningssäkerställa

vårdrelaterade

centrumfunktioner

som tex apotek.
Det kommer
kommun,

även att ske marköverlåtelser

dels i parkområdet,

Västmanland
längre

inte kommer

att nyttja

upp från Ekeby damm,

kommer

att överföras

Parallellt

med framtagandet

exploateringsavtal
kostnader

mellan

Planförslaget
inkommit

i och med att ny bebyggelse

av denna

i samband

redovisas

detaljplan

pågår arbetet

att ligga
där mark

med

och Sala kommun

vilket reglerar

av planen.

hur

Detta bör beslutas

detaljplan.

2017-07-05

och kommenteras

kommer

till Lasarettsgatan

med genomförandet

av denna

har varit ute på samråd

och Sala

till Region Västmanland.

Region Västmanland

med antagandet

Region Västmanland

tar över mark som Region

dels av mark i anslutning

från Sala kommun

ska fördelas

om i samband

mellan

där Sala kommun

- 2017-09-08.

Yttrandena

som

i Samrådsredogörelsen.

STÖRREFÖRÄNDRINGAR
SEDANSAMRÅDET
Ett flertal revideringar

har gjorts

inför granskningen.

har lagts till användningsbestämmelserna
utökats
befintlig

med PARK samt en mindre
vårdcentral

Dessutom

kan källarplan

också skett på plankarta

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens
Box 304
733 25 Sala

för befintlig
tekniska

under

Planområdet

på tak. Ny byggnad

som kan nyttjas

trädgården.

har

har ökats för

Fler mindre

mer flexibelt.

revideringar

har

och plan- och genomförandebeskrivning.

Besöksadress:
förvaltning

vårdcentral.

anläggningar

D har givits byggrätt
uppföras

och centrumändamål

del P-PLATS. Byggnadshöjd

för att möjliggöra

med användningsbestämmelse

Kontor

Växel: 0224-74
Fax: 0224-188

Stora Torget
70 OEI
50

kommun.{nf0@sala.se
www.sala.se

1

David Höijertz
Planarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
Plan— och utvecklingsenheten
david.hoijertz©sala.se
Direkt: 0224-74 73 31
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SLUTSATS INFÖR BESLUT
Kontoret bedömer att de viktigaste synpunkterna
planförslaget
kan skickas ut på granskning.

är tillgodosedda

och att

FÖRSLAGTILL BESLUT
attgodkänna
förslaget
sända ut planförslaget

David Höijertz
Handläggande

planarkitekt

och uppdra till Plan- och utvecklingsenheten
på granskning.
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INLEDNING
Sammanfattning
har utvecklats
bedrivs med utökat förfarande. Granskningsförslaget
Planprocessen
som kommit
ur program och samråd för området, och de yttranden och synpunkter
in i dessa skeden.
Bakgrund
Den vård som idag bedrivs av Region Västmanland
behov. Den nya siukvärdsbyggnaden
medborgarnas
behov.

i Sala utvecklas utifrån
är planerad utifrån vårdens

nya

Samarbete med Sala kommun om gemensam drift av vården i Sala har funnits sedan
2011. Region Västmanland och Sala kommun har gemensamt identifierat tre
områden där de har bedömt att samverkan kan ske. Det är samordnad
och gemensam familjecentral.
vårdplatser
samordnade
rehabilitering,
utökar befintliga vårdplatser från idag 18
Detta innebär att Region Västmanland
Det kommer också att bli 4 nya mellanvårdsplatser
stycken till att bli 20 vårdplatser.
som Sala kommun kommer att kunna nyttja. Detta innebär totalt 6 nya vårdplatser.
kommer dessutom att byggas som patientrum enligt dagens
Samtliga vårdplatser
Region Västmanland kommer också att bygga en
krav gällande smitta/hygien.
som inte finns idag i Sala. Bassängen kommer att samnyttjas
rehabiliteringsbassäng
mellan Region Västmanland och Sala kommun.
har idag stora tomställda ytor vilket beror på tidigare beslut
Sjukhusbyggnaden
hälsa och sjukvården i länet. Det innebar
(2003) som tagits om att omstrukturera
koncentrerades.
stärktes i Sala och länssjukvården
närsjukvården
ger förbättrad tillgänglighet,
med samlade verksamheter
En ny sjukvårdsbyggnad
för besökare.
och förenklad orienterbarhet
utvecklad verksamhet

att
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Region Västmanlands pianerför

befintliga byggnader

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och nybyggnationer av vårdbyggnader
i befintligt vårdområde. Region Västmanlands syfte med dessa om- och
nybyggnationer är att skapa fler vårdplatser, bygga en rehabiliteringsbassäng samt
höja patientsäkerheten och förbättra
att förbättra flöden och resursutnyttjanden,
miljön för patienter och personal, vilket ska åstadkommas genom att koncentrera
verksamheten. l den nya detaljplanen möjliggörs bland annat en ny byggnad som
ansluter till en av de befintliga byggnaderna och parkering pä Anrikaren 2 och del av
Stamparen 3. Den del av Region Västmanlands fastighet som ska avyttras [del av
fastigheten Lasarettet 2) kommer att behandlas i en separat detaljplan. Kontor och
för att bland annat
centrumändamäl läggs också till användningsbestämmelserna
som tex apotek.
säkerställa vårdrelaterade centrumfunktioner
Planen ger även förutsättningar för en ny fastighetsindelning där Region
Västmanland minskar sitt fastighetsinnehav i nuvarande vårdområdes östra del
samt införlivar anslutande mark i nordväst i och med att vårdverksainheten
koncentreras till områdets västra del. Det kan även komma att ske marköverlätelsar
mellan Region Västmanland och Sala kommun, dels i parkområdet, där Sala
kommun tar över mark som Region Västmanland inte kommer att nyttja i och med
att ny bebyggelse kommer att ligga längre upp från Ekeby damm, dels i marki
anslutning till Lasarettsgatan där mark kan komma att överföras mellan Sala
kommun och Region Västmanland där gatan behöver byggas om för att rymma
parkeringar längre norrut mot gatan.
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areal och markägoförhållanden
Lägesbestämning,
Planområdet ligger centralt i Sala tätort, ca 500 m från Stora Torget och ca 300
meter från Resecentrum. Planområdet omfattar drygt 2 ha. Den största delen av
marken ägs av Region Västmanland och mindre delar av Salabostäder AB och Sala

kommun. Planområdet omfattar fastigheterna Stamparen 4 (Region Västmanland).
2 (Region Västmanland),

Anrikaren

del av Lasarettet 2 [Region Västmanland],

delav

Stamparen 3 [Salabostäder AB] och delav Kristina 4:5 [Sala kommun). Planområdet
består av tre delområden. Kommunal gatumark lämnas utanför planområdet då
ingen förändring
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läge i förhållande till centrala Sala stad

PLANPROCESSEN
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900} lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs
så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen. Här
nedan redovisas gången i planärendet.
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Program

Planarbetet inleddes med ett planprogram. Programmet angav utgångspunkter och
förutsättningar för planen i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och påverkan
tidigt i planprocessen. Under remisstiden 2016—03-30 till 2016-06-17 hölls ett möte
där Region Västmanland berättade om förslaget för allmänheten. Efter
programsamrådet sammanställdes inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
ligger till grund för det fortsatta detaljplanearbetet.
Samråd

Ett förslag till detaljplan upprättades och skickades ut på samråd till berörda
intressenter samt ställdes uti kommunhusets entré. De synpunkter som lämnades
från fastighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer,
myndigheter m.fl. har redovisats i ytterligare en samrådsredogörelse.
Samrådsredogöreisen innehåller Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och
förslag till ställningstagande

till inkomna synpunkter.

Granskning
Planförslaget har reviderats utifrån inkomna yttranden och synpunkter i
samrådsskedet. Förslaget skickas ut till berörda intressenter samt ställs uti
kommunhusets entré och görs tillgänglig på kommunens webbplats. De synpunkter
redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet
som kommer in under granskningsperioden
kommentarer och förslag
utvecklingsenhetens
och
Plan—
innehålla
att
även
kommer
till ställningstagande

till inkomna synpunkter.

Antagande
för antagande. Innan ärendet
Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige
kommer upp i fullmäktige bereds deti kommunstyrelsen. Om inte planen överklagas
vinner den laga kraft inom tre veckor.

Överklagande
Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande
satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast under utställningstiden
skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att
överklaga

planbesluten.

[ första

hand är det sakägare,

hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer.

bostadsrättsinnehavare,

Överklagandet prövas av Mark—

och miljödomstolen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGAN DE
Riksintresse
Planområdet ligger inte inom något riksintresseområde enligt 3 och 4 kap i
Miljöbalken. Planområdet ligger i närheten av Ekeby damm som ingår i riksintresse
för silvergruvans dammsystem. Detta riksintresse regleras av
för kulturmiljövård
Miljöbalken 3 kap 6§.
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Riksintressen för Kulturmiljövård Riksantikvaheambeiet
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Översiktliga

planer

Planområdet omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Sala stad, Planför Sala
stad, som antogs 2014. Den nya detaljplanen överensstämmer med denna. [ Plan för
Sala stad redovisas en markanvändningskarta
som visar planens ställningstagande
till hur markanvändningen avses se ut år 2024. Planområdet för aktuell detaljplan
anges här som ”centrum”. I "centrum" ingår många funktioner som till exempel
handel, offentlig service och boende. Denna markanvändningen ska ses som flexibel
för framtida utveckling. Lasarettsområdet beskrivs vara ett område med stor
potential att utvecklas mot blandade verksamheter såsom kultur, utbildning, boende
och andra verksamheter. Dock påpekas att utveckling och komplettering av
bebyggelsen inom och invid lasarettsområdet måste avvägas mot riksintresse för
kulturmiljövård
där gruvans dammsystem ingår samt mot Stadsparkens
upplevelsevärden i stort.
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Centrum
centrum

ingår

många funktioner som till exempel
handel, offentlig service och boende.
Markanvändningen ska ses som flexibel
förfmmtfdo

utveckling.

Utdrag ur markanvändningskartan

ur Plan för Sala stad. Planområdet

ryms inom

inringat område.
] Plan för Sala Stad — Sala tätorts grönstruktur beskrivs grönområdet söder om
sjukhusområdet som "värdefullt med hänsyn till biologisk mångfald". Området är
utpekat som ”område med annat värde", vilket betyder att området innehåller
biotoper som har biologiska värden som har stort behov av förstärkning och
restaurering.
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Mycket värdefull

Värdefuil

Annat

_

värde

Avgränsning

Utdrag ur Pia n för Sala stad

— Sala tätorts grönstruktur,

bilaga 2:1 som visar värdering

av

biologisk mångfald.

bilaga 2:1 definieras grönområdet
[ Plan för Sala stad —Sola tätortsgrönstruktur
Spridningsvägar
som en del av en längre spridningsväg.
intill sjukhusområdet
med vegetation eller vatten som binder samman biotoper
för växt- och djurliv att förflytta sig och spridas. De är
för tätortens möjlighet att behålla och
mycket viktiga, rent av avgörande naturtyper,
utveckla en rik biologisk mångfald.
beskrivs som områden
och skapar möjligheter
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bilaga 2:1, som visar spn'dningsvägari

Sala tätort.

Hela området runt stadsparken är klassad som "mycket värdefull" ur aspekterna
rekreation och vardagsfritid i Plan för Sala stad —Sala tätorts grönstruktur.
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Rekrealinn
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Utdrag ur Plan för Sala stad - Salo tätorts grönstruktur,
det värdefulla grönområde

som inkluderar

parkområdet

bilaga 2:1 som visar utbredningen
1'anslutning till sjukhusonn'ådet.

Detaljplaner
Gällande detaljplaner som berör planområdet är detaljplan för Anrikaren m fl,
plannummer 3966 (1996), genomförandetid t o m 2005-12-31, detaljplan för
Stamparen 4 m fl, plannummer 4010 (2008), genomförandetid t 0 m 2018-11-25
och detaljplan för del av kvarteret Stamparen, plannummer 3992 (2005),

av
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inom
to m 2015-05-30. I dp 4010 finns en transformatorstation
transformatorstation
ny
en
även
ska
denna
till
] anslutning
prickmarksområde.
byggas, varför detta område kommer att ingå i ny detaljplan. Denna del ligger inte i
anslutning till resten av planområdet då området emellan inte påverkas utan
genomförandetid

stämmer överens med gällande detaljplan.
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Utdrag ur detaUplanför

delav kvarteret

Stamparen (2005)

Kommunala beslut i övrigt
Beslut om att påbörja detaljplaneläggning

med utökat förfarande togs 1
2015-10-20. Beslut om att skicka ut
ledning511tskott[l(SLU)
Kommunstyrelsens
programförslag för detaljplanen togs i KSLU 2016—03-08. Beslut om att skicka ut
detaljplanen på samråd togs i KSLU 2017-06-27. Beslut om att skicka ut detaljplanen
på granskning

togs i KSLU 2017-10-24.

Program för planområdet
Ett program för planområdet
och generella riktlinjer

år upprättat

för detaljplanen.

vilket beskriver områdets förutsättningar

2015f618
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Miljöbedömning
En behovsbedömning för miljöbedömning har gjorts av Plan- och
utvecklingsenheten. Med utgångspunkt från behovsbedömningen är kommunens
bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte medför betydande
miljöpåverkan enligt MB 6:11 och att en miljöbedömning enligt MB 6:11- 6:18 inte
krävs. Länsstyrelsen har tagit del av behovsbedömningen och delar kommunens
bedömning att planens genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan
som anges i 6 kap 11 § i miljöbalken och bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4- kap 345 Plan- och bygglagen inte är nödvändig, enligt skrivelse
2016-01-18.
Skydd av natur
Planområdet omfattas inte av något skydd av natur. Närliggande ”Suckarnas allé”
omfattas av biotopskydd. Dessa träd är dessutom gamla, vilket betyder att de ofta
utgör livsmiljö för ett stort antal arter, inklusive rödlistade arter bland framförallt
insekter och lavar, men även bland svampar och mossor.

Strandskydd
Enligt 7 kap. 18 g § miljöbalken återinträder strandskyddet automatiskt när en
detaljplan upphävs eller ersätts vilket betyder att för rubricerad detaljplan kommer
strandskyddet

att återinträda.

Enligt 4 kap. 17 § PBL [2010:900] får kommunen upphäva strandskydd för ett
område om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i
anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Som särskilt skäl för upphävande av strandskydd inom planområdet anges enligt 7
kap. 18 c § att det område som upphävandet avser redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets

syften.

Detaljplanen berör endast redan ianspråktagen mark. Allmänhetens tillträde till
strandområdet försämras inte, inte heller påverkas växt- och djurliv. Ett
upphävande av strandskyddet bedöms därmed befogat.
Tillgången till strandområdet kommer inte att försämras jämfört med idag, då
befintlig bebyggelse som ligger närmast strandlinjen ska rivas och ny föreslagen
bebyggelse planeras att ligga något längre bort från strandlinjen än idag. Dagens
gång- och cykelvägar i anslutning till strandlinjen ligger utanför planområdet och

kommer inte att påverkas. Huvudstråket i området är ”Suckarnas alle'". En ny
koppling mellan gång- och cykelvägen planeras in mot vårdområdet, i ett läge som
inte påverkar befintliga träd i allén. Denna koppling kommer att förbättra
tillgängligheten mellan strandområdet och vårdområdet.
Befintlig växtlighet närmast stranden kommer att finnas kvar i samma omfattning.
Den biologiskt intressanta strandkanten kommer inte attpåverkas alls. Planområdet
ligger minst 15 meter från strandlinjen och vare sig strandlinjen eller vattenmiljön
kommer att påverkas av det föreslagna upphävandet eftersom dessa ligger utanför
detaljplanen.
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Fornlämningar
Inga kända fornlämningar

finns i området. Om fornlämningar

påträffas i samband

med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till
Länsstyrelsen. Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att genom övertäckning,
schaktning eller på annat sätt skada fornlämningar.
klassad som övrig historisk lämning.

Närliggande ”Suckarnas allé" är

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Bebyggelseområden
Befintliga

byggnader

Idag finns det tre huskroppar

i planområdet.

***—;ihr-L s

jukhus
Byggnader inom planområdet
Huskropp 0313 01—02byggdes ca 1980, hädanefter kallad "vårdcentralsbyggnadew.
Fasaderna är av brunrött tegel och taken är platta. 0313-01 är tre våningar ovan
mark och 031 3-02 två våningar ovan mark. Här finns idag vårdcentral Sala Väsby,
vårdcentral Achima Care [aviserat om flytt), folktandvård, barn- och ungdomshälsa,
barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicin, familjecentral [aviserat om flytt),
mödrahälsovård

(MVC) och barnavårdscentral

konnner att finnas kvar men byggas om.

[BVC]. Vårdcentralsbyggnaden

l
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Byggnaderna

0313-01 och 0313-02 sedda från Dammgatan,

Huskroppen 0300 06-07 byggdes
taken är platta. Byggnad 0300-07
med kök, vilka nu är stängda. Här
03 00-06 är en våning ovan mark.
ska rivas.
huskroppar

Byggnaderna

söderifrån

på 1960-talet. Fasaderna är i brunrött tegel och
är en våning ovan mark och byggdes som matsal
Byggnad
finns idag habiliteringsverksamhet.
Här finns Regionsservice, driften. Dessa

0300 06 och 07, norrifrån

Fasaden äri rött tegel och taket är
Byggnad 0300-10 är en transformatorstation.
platt. Byggnaden är i en våning. Denna byggnad ska rivas.
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Byggnad 0300 10, transformamrstntion,

västerifrån

Förslag till ny bebyggelse
Den nya detaljplanen
vårdcentralsbyggnad.

möjliggör ny bebyggelse som sammankopplas

med befintlig

Ny byglgnadp.
”_
inglasningef

e,

Illustration

över nya och befi'ntliga byggnader inom planområdet

föreslås få en maximal byggnadshöjd av
Den västra delen av vårdcentralsbyggnaden
16 meter, två meter högre än gällande detaljplan, den östra delen av
vårdcentralsbyggnaden föreslås få en maximal byggnadshöjd av 11,5 meter, 1,5
meter högre än gällande plan. Ny vårdbyggnad föreslås få en maximal byggnadshöjd
om 14 meter medan inglasningen mellan dessa byggnadskroppar föreslås få en
maximal byggnadshöjd om 11,5 meter. Eventuell framtida utbyggnad av
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vårdcentralsbyggnaden

möjliggörs

i dessnordöstra

del, med en maximal

om 11,5 meter. Denna kan utformas med en portik för möjlighet
byggnadshöjd
skapa en anslutning från Heberlegatan.
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Illustration över hur nya byggnader kan komma att gestaltas. Befintlig
vdrdcentralsbyggnad syns längst till vänster i bilden. Vyfrån Ekeby damm.

och gestaltning
Byggnadskultur
är utbyggt under 1960-1980Lasarettsområdet inklusive vårdcentralsbyggnaden
De representerar en del av
talen i tidstypisk modernistisk arkitekturstil.
Västmanlands modernistiska kulturarv. Fasadmaterial är huvudsakligen rött tegel
och byggnaderna har alla platta tak i tidens anda.
De nya byggnadsdelarna bör ges en egen nutida karaktär och arkitektur, men ska
också utformas så att helheten tillsammans med vårdcentralsbyggnaden blir väl
avvägd och vacker.
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Illustration över har ny byggnad med inglasad
väst sedd från vägmitt på Lasarettsgatan.

dei kan komma attgestaltas.

vy mot

Gator, trafik och parkering
Gatunåt,

gång-

och cykeltrafik

vilka båda utgår
och Lasarettsgatan
nås med bil från Heberlegatan
Vårdområdet
ska ledas via
öster om vårdbyggnaderna
från Väsbygatan. Trafik till parkeringar
nordväst om vårdbyggnaderna
österifrån och trafik till parkeringar
Lasarettsgatan
norrifrån. Den södra delen av Heberlegatan ärinte tänkt
ska ledas via Heberlegatan
att leda trafik inom området förutom till fastigheter med infart från Heberlegatan.
genom skyltning och utformning av gaturummet.
Detta ska åstadkommas
och intilliggande parkeringar
Gatorna mellan vårdcentralsbyggnaden
i syfte att öka
föreslås utformas som gångfartsområde
Heberlegatan
se karta på sidan 24-.
trafiksäkerheten,

samt

Idag finns en asfalterad gång- och cykelväg längs norra delen av Ekeby damm som
och vidare till Väsbygatan. Gång- och
via Lasarettsgatan
leder genom vårdområdet
cykelväg i Stenmjöl finns även genom ”Suckarnas allé" och vidare längs Ekebydamm,
] och med att en ny byggnad ska kopplas till befintlig
söder om vårdområdet.
att stängas
kommer gång— och cykelvägen genom vårdområdet
vårdcentralsbyggnad
norra
längs
anläggas
att
kommer
och
cykelväg
och
gångny
en
av
av. Denna ersätts
Väsby
vid
cykelbana
och
gångtill
vidare
och leda
Danimgatan-Järnvågsgatan
kungsgård i väster och till Väsbygatan i öster.
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Illustration

som visar sträckningen

av ny gc-väg

längs Dammgatan-]ärnvägsgatcm

En gång- och cykelväg kommer även att anläggas söderifrån mellan ”Suckarnas allé"
och vårdområdet

för att möjliggöra angöring till vårdområdet

söderifrån.
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Illustration

över samtliga gtr-vägar inom området (se teckenförklaring).
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Kollektivtrafik
Sala tätort trafikeras av Silverlinjen. Busshållplatser finns på Lasarettsgatan,
]ärnvägsgatan och vid Sala resecentrum, som ligger ca 200 meter från området.
Från resecentrum gär regional buss- och tågtrafik mot bland annat Avesta, Västerås,
Uppsala och Stockholm. Busshållplatser på Lasarettsgatan bedöms inte behövas i
och med att hållplatser finns på nära håll både på Järnvägsgatan och resecentrum.
Detta medför att bussar inte behöver trafikera Heberlegatans södra del.
Parkering, varumottagning,
angöring
I Sala firms idag ingen parkeringsnorm för vårdverksamhet eftersom
parkeringsbehovet varierar mycket beroende på typ av verksamhet. En
parkeringsundersökning
utfördes av Region Västmanland under hösten 2015 vilken
visade att maximalt 156 p-platser användes på sjukhusområdet under en vardag.
Det uppskattade behovet av p-platser för den tillkommande verksamheten i
området beräknades vara 58 platser vilket ger ett sammanlagt behov av 214 platser
inom det nya vårdområdet. För att möta parkeringsbehovet planeras och möjliggörs
nya parkeringsytor i norra delen av fastigheten Stamparen 3, väster om
vårdcentralsbyggnaden,
och på fastigheten Anrikaren 2, öster om
värdcentralsbyggnaden.
Ytan på Stamparen 3 är idag en gräsyta tillhörande
Salabostäder, vilken ska förvärvas av Region Västmanland medan Anrikaren 2 är en
obebyggd fastighet tillhörande Region Västmanland. Befintliga parkeringsytor norr
om vårdcentralsbyggnaden
och öster om den nya byggnaden kommer också att
försörja värdverksamheten. Befintlig parkeringsyta öster om nya värdbyggnaden
kommer att byggas om —antalet parkeringsplatser kommer att minska något och
grönytor kommer att integreras för att ta hand om dagvatten och bidra till ett
grönare intryck. Cykelparkerin gar ska finnas i anslutning till samtliga byggnader.
Tre stycken tillgänglighetsanpassade
parkeringsplatser anläggs nära entrén.
En lastgärd för varumottaging och sophämtning planeras söder om den nya
vårdbyggnaden. Lastgården ska vara nedsänkt och nås via en ramp, i syfte att inte
vara i blickfång från parken söder om vårdområdet. En mur kommer att avgränsa
lastgården och ta upp höjdskillnader öster- och söderut. För att denna inte ska ta för
mycket fokus och inskränka pä parkens befintliga karaktär föreslås en bestämmelse
om att växtlighet ska finnas i anslutning till muren. Denna plantering ska gestaltas
på ett sätt som ska bidra positivt till parkmiljön och samspela med parkområdets
befintliga karaktär. Detta beskrivs närmare i dokumenten "Gamla sjukhusområdeti
Sala —Gröna värden. Karaktärsbeskrivning
av parkstråket” och "Gamla
sjukhusområdet i Sala —Gröna värden. Platser och vyer för fastigheten Stam paren 4
och Lasarettet 2”. Angöring till den nya vårdbyggnaden för sjuktransporter, taxi,
färdtjänst, blodbuss och liknande kommer att kunna ske på en yta öster om nya
byggnaden.
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Grön— och blåstruktur
och Suckarnas allé
Planområdet ligger i nära anslutning till ett smalt grönområde
intill Ekebydamm. Alléns nanm kommer av att Gustav ll Adolf och Ebba Brahe sägs
ha vandrat suckande här. Denna park förlorade en del av sin utbredning och sitt
innehåll vid anläggandet av det nuvarande lasarettet, som ersatte det
med
betydligt mindre gamla lasarettet. Parken är i sin tur kopplad till Stadsparken
en gång över till andra sidan dammen. Ekeby damm har sitt utlopp i Lillån som
rinner österut genom staden. Ärummet sträcker sig från Ekebydamms utlopp i
vid Norra Esplanaden. Årummet består bland annat av
Lilllån till Fiskartorget
och Aguéliparken.

Kärleksholmarna
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allé, sedd österifrån med Ekebydamm

till vänster.

Inom dagens vårdområde utgörs grönstrukturen av gräsytor, mindre
planteringar, buskar och träd. Längs södra fasaden av vårdcentralsbyggnaden finns
buskar och klätterväxter. 1 den stora parkeringsytan längs Lasarettsgatan finns
träd. En fördjupad inventering och analys av planområdet med omgivande
grönområden redovisas i bilagan ”Gröna värden — Sala sjukhusområde”.
Park och planteringar
Planområdet angränsar till kommunal parkmark. Nya delar av vårdområdet ska
medvetet gestaltas för att samspela och komplettera parkmarken. Detta beskrivs i
Sala sjukhusområde”. En innergård kommer att finnas i
bilagan "Gröna värden -—
anslutning till den nya vårdbyggnaden, innegården blir en del av stadsparken.
och innehåller
Parken anläggs som en sk ”regnträdgård" [se dagvattenutredning]
växtlighet, sittplatser och rekreation för personal, patienter och besökare. Möjlighet
till att uppföra mindre trädgårdsbyggnader som pergola eller lusthus finns.
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'
vid Sabbatsbergs

sjukhus, Stockholm.

som ska finnas vid muren mot lastgärden ska med dess gestaltning
De planteringar
bidra positivt till området. Anslutningar till kommunens parkmark, så som slänter,
i åtanke och lösningar ska tas fram
ska utformas med det intilliggande parkområdet
ska reduceras och
i samråd med Sala kommun. Dagvattnet inom planområdet
fördröjas med hjälp av bland annat växtbäddar. Dessa kom mer framförallt ligga i
som ligger i
på kvartersmark
Alla planteringar
anslutning till parkeringsplatser.
parkmark ska gestaltas för att samspela med den
anslutning till kommunens
karaktär som finns i området, enligt bilagan "Gröna värden —Sala sjukhusområde”.
mark
Förorenad
Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framförallt
och de processer som
är silvergruvan
och kadmium. Källa till föroreningarna
använts för att förädla malmen.
har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar
för
riktvärden [hälsoriskbaserade]
Strategin har fastställt platsspecifika
ytjord.
kontaminerad

Sala kommun

bly

i mark.

från vilka det skedde ett utsläpp av
finns två oljecisterner
Inom planområdet
i
rapsolja 2007 i samband med påfyllning från tankbil vilket resulterande
Efter detta skedde en sanering då en stor mängd
Oljeläckage i närområdet.
grävdes ut från området. Vattenprov har analyserats vid flera tillfällen
jordmassor
Det förorenade området ligger ca 30
efter detta för att se om oljan nått grundvatten.
meter från Ekebydamm men inga synliga tecken fanns på att olja läckt uti dammen.
att det inte var någon större
Miljöenheten på Sala kommun gjorde då bedömningen
finns även en
och avslutade ärendet. Inom planområdet
risk för grundvattnet
panncentral.
databas över
länsstyrelsens
finns även ett område förtecknati
Inom planområdet
Om misstanke
förorenade områden [EHB-stödet] framkallning av röntgenplätar.
måste arbetet omedelbart
i samband med exploateringen
uppstår om föroreningar
avbrytas och anmälan göras till Miljöenheten, Sala kommun.
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Vattenområden
Planområdet
är idag exploaterat
som närmast

och innehåller

inga vattenområden.

Området

ligger

ca 20 meter från Ekeby damm.

Miljökvalitetsnormer
Normen för utomhusluft:
I och med att Region Västmanlands
verksamhet
med totalt 6 nya vårdplatser,
en ny rehabiliteringsbassäng
och en
om 1000 BTA kan biltrafiken

expansionsmöjlighet
miljökvalitetsnormen

Normen

för utomhusluft

för vatten: tatten

bedöms

inom planområdet

i områden

ska ökas

antas öka, men

inte överskridas.

beräknas

omhändertagande
varför fisk- eller musselvatten
den nya detaljplanen.

tas om hand genom lokalt

inte bedöms

påverkas

negativt av

Normen för bullerriktvärden:
En bullerutredning
har utförts för planområdet,
vilken
visar att buller från trafik bedöms kunna hanteras på tillfredställande
sätt, se under
Tekniska

frågor.

Lokalklimat
Planområdet

ligger inom redan exploaterat

område.

Planerad

ny byggnad kommer

att ligga exponerat med dess västra och södra fasader mot park och damm.
Närmaste byggnad, befintlig vårdcentral, ligger norrut. Byggnaden med dess
trädgård

kommer

Risk för skred

således att ha tillgång till goda solvärden.

eller höga vattenstånd

Översvämningskartering
har utförts i samband med simulerade extremflöden
för
området kring Ekeby damm där 100-års, ZOO-års samt klass 1-flödet har simulerats
och vattenytans
utbredning i Ekeby damm redovisats för de olika extremflödena.
Kapaciteten för utskoven för Ekeby damm visade sig vara tillräcklig för att kunna
reglera även klass l-Höden och detär därmed möjligt att styra nivån i dammen även
vid denna typ av extremflöden.
Bedömningen är därför att vattennivåerna
i Ekeby
damm inte kommer att stiga över det undersökta
området i samband med

extremflöden

som har simulerats

extremflöden

kommer

Klimatanpassning

i undersökningen,

se under Tekniska frågor. Vid

också nivåer i Sagån och Lillån vara maxbelastat.

och -—påverkan

Dagvatten

Dagvattenutredningens

slutsatser

ska följas i projektering

och anläggande.

Dagvatten ska reduceras, fördröjas och renas inom planområdet.
Detta ska
huvudsakligen
ske genom fördröjningslösningar
med hjälp av planteringsytor
anslutning

till parkeringar.

för att kunna omhänderta

En särskild
dagvatten

yta inom planområdet

i en sk torrdamm,

med planbestämmelsen

Energiförsörjning
Möjlighet till uppvärmning
via fjärrvärme finns då fjärrvärmeledningar
området. Elförsörjning finns i form av en befintlig transformatorstation
]ärnvägsgatan.

t ex i

finns även reserverad

finns i
vid

112.

)
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Hälsa och säkerhet
Tillgänglighet
som tåg och buss. Bil- och
Området ligger centralt med närhet till kommunikationer
cykelparkeringar ska finnas i anslutning till värdbyggnaderna. Marken är plan vilket
innebär goda förutsättningar för att skapa en god tillgänglighet för personer med
Sala kommuns
[nedsatt rörelse- eller orienteringsförmäga).
funktionsnedsättning
policy för tillgänglighet och gällande regler för tillgänglighet ska följas både i den
offentliga miljön och på kvartersmark.
ska ha tillgång till vägar och uppställningsplatser med fullgod
framkomlighet och bärighet. Avståndet från räddningsfordonens uppställningsplats
och angreppspunkt får inte överstiga 50 meter. Utredning av brandposter ska

Räddningstjänsten

utredas av Räddningstjänsten

i samråd med VA-kollektivet.

Skyddsrum
Skyddsrum ska finnas i källarvåning

med en omfattning av ca 600 kvm.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan detaljplan
ledning.
Detaljplanearbetet bedrivs med utökat förfarande under KSLU:s
Tidplanen redovisar hanteringen
olika beslut.

och nu beräknade tidpunkter

för

KSLU-beslut om samråd

juni 20 17
juli-Augusti

av detaljplanen

2017

Samråd
KSLU-beslut om granskning

januari 2018
januari-februari

2018

Granskning

Mars 2018

KS-beslut om godkännande

Mars 2018

KF-beslut om antagande

April 2018

Laga kraft

Såvida inte detaljplanen överklagas kan gatu- och parkombyggnad starta och
bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen när detaljplanen
vinner laga kraft.
Markägoförhällanden
Huvudsaklig

markägare inom planområdet

är Region Västmanland. Sala kommun

och Salabostäder äger mindre delar inom planområdet.
och huvudmannaskap
Huvudmannaskap
Sala kommun är huvudman för allmän plats, lokalgata och park. Sala kommun
ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom
planområdet. Region Västmanland är huvudman för kvartersmark inom
planområdet.
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Plankostnad
ersätter förfarandet
Plankostnadsavtalet
tas ut i samband med bygglov.

Planavgift

med planavgift.

kommer

inte att

Avtal och ansvarsfördelning
avseende ali mark inom
Exploatören ansöker och bekostar lantmäteriförrättning
och Sala kommun
Västmanland
Region
mellan
Ansvarsfördelningen
planområdet.
vt
som ska upprättas i enlighet med Sala kommuns
regleras i ett exploateringsavtal
innan detaljplanen antas.
riktlinjer och godkännas i kommunfullmäktige
J." - -

FASTIGHETSRÄTTSLIGAFRÅGOR
och markförvärv

Fastighetsbildning

ska ske enligt plankartan,
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning
genomförandebeskrivning.

och denna plan— och
planillustrationer
ska påbörjas så snart detaljplanen

vunnit laga kraft.
planeras

En ny fastighetsbildning

så att det nya vårdområdet

i den västra delen av

den nya
ska utgöra en egen fastighet motsvarande
dagens sjukhusområde
omfattning. Det betyder att del av fastigheten Stamparen 3
detaljplanens
AB) kommer att föras över till fastigheten Stamparen 4 [Region
(Salabostäder
Västmanland), Anrikaren 2 kommer att föras över till Stamparen 4, delar av
Lasarettet 2 överförs till Stamparen 4. Del av Lasarettet 2 (betecknat som PARK i
kommer att överföras till Kristina 4:234 för att införlivas i kommunens
plankartan)
nya bebyggelse kommer att ligga
parkmark, i och med att Region Västmanlands
del av fastigheten Kristina 4:234
en
kan
Dessutom
längre upp från Ekeby damm.
i och med att
komma att föras över till Stamparen 4 vid Lasarettsgatan
i anslutning till gatan kan komma att utökas norrut.
parkeringsytan
l
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Gemensamhetsanläggning
Befintlig gemensamhetsanläggning
idag kommer

vårdområdet

som omfattar

att upphöra

den stora parkeringen

på

i och med ny fastighetsbildning.

Servitut
Rätten att nyttja andra fastigheter för teknisk försörjning kan säkerställas
eller genom avtalsservitut.
Officialservitut vid lantmäteriförrättning
Ledningsrätter
Ledningsägare

och samråda

är skyldiga att bevaka sina rättigheter

avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren

via

med exploatören

Avtal avseende
och exploatören.

inom aktuellt område
ansöker och bekostar lantmäteriförrättning
Ledningsägare
som bl.a. tryggar ledningars rätt i den takt området byggs ut.
inom planområdet

Kända ledningsägare
AB, Skanova.

är VA.-kollektivet, Sala-Heby Energi, Elnät

av Sala kommun okända ledningar som berörs av
att undersöka om ytterligare ledningar finns.
Det åligger exploatörerna
detaljplanen.
i god tid. Utsättning av befintliga
ska kontakta berörda ledningsägare
Exploatörerna
kablar ska begäras innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas
under byggtiden.
tillgängliga för berörda ledningsägare
Det kan finnas ytterligare,

EKONOMISKAFRÅGOR
för
ska upprättas som anger fördelning av kostnadsansvar
Ett exploateringsavtal
utbyggnad av allmän plats. Kostnader för utbyggnad och anslutning till infrastruktur
som fjärrvärme, el, vatten och avlopp regleras i separata avtal mellan exploatören
aktörerna.

och de ledningsdragande
Exploateringskalkyl

och planekonomi

Ett exploateringsavtal

mellan Region Västmanland

och Sala kommun

upprättas

där den generella principen är att Region
parallellt med detaljplanearbetet,
som
och nya anslutningar
Västmanland bekostar exempelvis omläggningar
mycket
är
Detta
projektet kräver. Sala kommun bekostar standardförbättringar.
skall antas av Sala kommun i samband med
förenklat och exploateringsavtalet
antagandet

av detaljplanen.

Anslutningsavgifter

för vatten och avlopp har betalats

VA-avgifter
Eventuellt nya tillkommande
VA-ansökan bekostas av exploatören.

för nuvarande

enligt gällande

byggrätt.

VA-taxa vid tidpunkt

för
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Projektering och anläggande av ijärrvärme
Västmanland och Sala—HebyEnergi AB.

regleras

i separat avtal mellan Region

Anslutningsavgifter
Fjärrvärme, vatten och avlopp samt bredband finansieras genom
anslutningsavgifter inom respektive ekonomiska ramar.

TEKNISKAFRÅGOR
Tekniska frågor utreds i detalj i respektive utredning som bifogas
Se vidare under sammanställning sid 35.
granskningshandlingarna.
Geoteknik

och geohydrologi

Geoteknisk undersökning

bifogas granskningshandlingarna.

Radon
Ett radonsäkert byggande rekommenderas. Kommunens radonriskkarta från 1995
för radon. Radonskydd
visar att planområdet ligger inom normalriskområde
från Boverket vad
hanteras närmare i bygglovskedet. Huvudrekommendationen
gäller byggnadssätt med avseende på radon är att alltid bygga tätt mot marken.
Schakt och stabilitet
Förutsättningar för grundläggning har undersökts i samband med geoteknisk
undersökning. Denna information bifogas granskningshandlingarna.
Markprover
Markprover

har tagits i samband med geoteknisk undersökning.

Denna information

bifogas granskningshandlingarna.
och farligt gods
av farligt gods kommer att ske till och från vårdverksamheten.
transport
Viss
uppskattas ske med acceptabla mängder.

Trafik

Dessa

Buller
Akustikbyrån har av Region Västmanland fått i uppdrag att beräkna
dygnsekvivalenta samt maximala ljudnivåer från väg- och Spårtrafik inför
nyproduktion av byggnader inom Sala vårdområde. [ projektet ställdes krav om
lägsta ljudmiljö enligt BBR avseende ljudnivåer inomhus samt SFS 201 5:216 för
ljudnivåer utomhus. Utredningen visade att dygnsekvivalent ljudnivå från trafik inte

överstiger 55 dB(A) idag. I beräkningar för är 2025 beräknas inte heller
dygnsekvivalent ljudnivä från vägtrafik överstiga 55 dB(A). Maximal ljudnivå för
beräkningar för år 2040 för väg- och tågtrafik uppskattas ljudnivån kunna uppnå
upp till 80 dB(A) på en mindre del av den östra fasaden av ny vårdbyggnad.
Vårdrum bör därför inte planeras in på denna sida av byggnaden.

Vatten- och avloppsanslutning
Vattenledning kommer att dras om runt befintlig värdcentralsbyggnad. Denna VAledning planeras att ligga i befmtlig VA-schakt och u-område som finns idag på
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Stamparen 3. Dag- och spillvatten
i lokalgatan.

i Lasarettsgatan

kommer

ha samma

läge som idag,

Dagvatten

Utredning

gällande

Dagvatten

ska reduceras

hantering

av dagvatten

och fördröjas

bifogas granskningshandlingarna.

inom planområdet,

ska ske främst med hjälp av växtbäddar,

se exempel

på kvartersmark.

Detta

nedan.
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Exempel på fördröjning

av dagvatten

ianslutning

till en parkeringsyta
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Exempeibiid på dagvattenhantering

_

i anslutning till parkering

i samband med simulerade
Geosignia har genomfört en översvämningskartering
extremflöden för området kring Ekeby damm där IDO-års, ZOO-års samt klass 1flödet har simulerats och vattenytans utbredning i Ekeby damm redovisats för de
olika extremflödena. Kapaciteten för utskoven för Ekeby damm visade sig vara
tillräcklig för att kunna reglera även klass 1-flöden och det är därmed möjligt att
styra nivån i dammen
att vattennivåerna

omrädeti

även vid denna

i Ekeby damm

typ av extremflöden.

inte kommer

samband med extremflöden

Bedömningen

är därför

att stiga över det undersökta

som har simulerats i undersökningen.

Uppvärmning
finns inom
Möjlighet till uppvärmning med fjärrvärme finns då fjärrvärmeledningar
kommer att dras om runt befintlig
planområdet. Fjärrvärmeledningar
vårdcentralsbyggnad och planeras ligga inom Stamparen 4, vilken tillhör Region
Västmanland för att sedan dras i lokalgata. Denna yta ligger inom Region
Västmanlands fastighet och skyddas i detaljplanen genom ett u-område. Eventuellt
utförande av fjärrvärme

ska samordnas med Sala kommun.
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Kommunstyrelsens

förvaltning

Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och utvecklingsenheten
El
fastighet norr om
firms inom Region Västmanlands
Transformatorstation
och en ny uppföras.
rivas
ska
området
i
transformatorstation
En
Järnvägsgatan.
för denna har lämnats in av Sala-Heby Energi AB. Ytterligare
Bygglovsansökan
kommer uppföras i anslutning till ny byggnad på yta som
transformatorstation
föreslås

nyttjas som lastgård.
för el ska uppföras

Byggnad för reservkraft

i Sala kommun
avfallshantering

sker med traditionell

till transformatorstationen

norr om vårdcentralen.

som står på parkeringsytan
Avfall
Drift av avfallshantering

i anslutning

av avfall

utförs av Vafab miljö. Hämtning

riktlinjer.

och ska följa arbetsmiljöverkets

krav på körvägar,
för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets
Hämtningsplats
kommunens
följa
även
ska
Avfallshanteringen
avfallsutrymmen.
och
vändplatser
riktlinjer om källsortering.
Avfallshanteringen
rekommendationer
och anvisningar
Rapport 2009”.

förordning om renhållning och de
ska följa kommunens
som anges i Avfall Sveriges "Handbok för avfallsutrymmen,
av hushållsavfall,
för transport, förvaring och dimensionering

och kontroll
av byggnader som rivs ska genomföras
Rivning ska ske enligt anvisningar från Sala kommun.

Dokumentation
Dokumentation

av utredningar

Sammanställning

som utgör

underlag

av ansvarig

Råd

byggherre.

för detaljplanen:

Geoteknik

Sweco. Översiktlig geoteknisk undersökning
Översvämningskortering
i samband med simulerade
Geosigma AB. En översvämningskartering
har utförts för området kring Ekeby damm i Sala kommun.

extremHöden

Miljö
Sweco. Översiktlig miljöteknisk undersökning
Buller
Akustikbyrån.

Beräkning

och Spårtrafik

inför nyproduktion

beräknats

och redovisas

av dygnsekvivalenta
i rapport

av byggnader
R170906-1.

VA-utredning
Kadesjös. Yttre VA
Dagvattenutredning
Topia. Principer

för hantering

av dagvatten

samt maximala

ljudnivåer

inom Sala vårdområde

från väghar

36 (as)
)

SALA

2013701433
STAMPAREN
4 OCHDELAVLASARETTET
2 M FL

%
KOMMUN

GRANSKNINGSHANDLING
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Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och utvecklingsenheten
Sammanställning

som utgör underlag

av övriga handlingar

för detaljplanen:

Kulturvärden
Västmanlands

läns museum.

Antikvarisk

förundersökning

Gröna värden
Sala kommun.
parksträket
Gröna värden
Sala kommun.
fastigheterna

Gamla sjukhusområdet

i Sala—Gröna värden.

Karaktärsbeskrivning

Gamla sjukhusområdet

i Sala - Gröna värden.

Platser och vyer för

4 och Lasarettet

Stamparen

av

2

KONSEKVENSER
Sociala konsekvenser:
Salaborna då vården
rehabiliteringsbassäng.

Den nya detaljplanen

möjliggör

en bättre vårdservice

till

ska utökas med fler vårdplatser
och en ny
Den nya utformningen
koncentrerar
vårdverksamheten

vilket bidrar till ökad tillgänglighet. Vårdanläggningen
kommer
kvaliteter som mötesplatser
för patienter och anhöriga.

att ha höga

Ekologiska konsekvenser:
Den biologiska mångfalden ska öka inom parkområdet
vid Suckarnas allé genom utformning av gröna uteplatser på kvartersmark,
nya
trädrader

längs Lasarettsgatan

syfte att omhänderta
Ekonomiska

konsekvenser:

arbetstillfällen

och gröna ytor i anslutning

till parkeringsplatser

i

dagvatten.
Ett genomförande

inom vården

en ny utvecklingsfastighet

av detaljplanen

i Sala. Koncentrationen
för bostäder

innebär

fler

av vårdverksamheten

med exceptionellt

medger

bra läge i Sala.

ADMINISTRATIVA FRAGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden

är 10 år från den dag detaljplanen

vinner laga kraft.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har arbetats fram av Plan- och utvecklingsenheten
i samarbete med
Region Västmanland, Samhällstekniska
enheten, Bygg- och miljökontoret,
Sala-Heby
energi AB, Liljewall arkitekter,

Topia, Ark .1 arkitektkontor.

David Höijertz

Maria Hedberg

Planarkitekt

Planarkitekt
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ALA KOMMUN

Kommunstyrelsensförvaltning

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

-m-16
ink.zara
61%

nägrlä

anbringa?!

Detaljplan för

Del av Stamparen
Sala kommun,

2 m fl

4 och Lasarettet
län

Västmanlands

Utökat planförfarande

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplan för del av Stamparen 4 och Lasarettet 2 m fl har under tiden 2017-07-05 till
2017-09-08 [9 veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter,
kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt
i Kommunhusets entré.
Samhällstekniska

enheten har inkommit

med frågor som hanteras inom ramen för det

gemensamma kommunala arbetet med projektering och genomförande av skolprojektet
där samhällstekniska enheten är medverkande. Yttranden från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet som inkommit överlämnas till Kommunstyrelsens ledningsutskott inför
beslut om granskning.
Nedan följer en sammanfattning

av inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadskontorets

redovisas i kursiv stil.

kommentarer

ANMÄRKNING

REMISSINSTANS
1
'

Länsstyrelsen Västmanlands län

Strandskydd, miljö, dagvatten, trafikfrågor,
övrigt
kulturmiljö, planbeskrivning/plankarta,

2

Lantmäteriet

Huvudmannaskap, markreservat,
fastighetsförteckning, grundkarta

3

Västmanlands läns museum

Kulturarv, arkitektur,

Insatstid, tillgänglighet,

Sala-Heby

4

Räddningstjänsten

5

villaägarna

6

Sala—HebyEnergi Elnät AB

växtlighet
brandvatten,

riskhänsvn
l

Trafik

i SalavHeby

Transformatorstation

7

Trafikverket

Ingen erinran.

8

Naturvårdsverket

Ingen erinran.

9

Fastighetsägare Anrikaren 1

Utbyggnad av befintlig vårdcentralsjfolktandvårdsbyggnad

10 Fa5tigh9t5ägare Anrikaren 3

11

Bygg- Och miljönämnden

Planområde,

Sala—Heby

Besöksadress: Stora Torget 1

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens

Anläggande av parkering samt dragning av gc—väg.

förvaltning

Växel: 0224—550 00

Box304

Fax:0224-18850

?33 25 Sala

kommun.info©sala.se
www.sala.se

gång- och cykelstråk,

biotopskvdd

i

[
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ANMÄRKNING

ÖVRIGA
12

Stamklam

13

Privatperson

gra nnsamverkan

Begäran om förlängd samrådstid
Alternativa Iokaliseringar av byggnad samt
infrastruktur. Strandskydd.

1.

Västmanlands

Länsstyrelsen
enligt

Bedömning

län

11 kap. 10 §

Strandskydd
för
äterinträder
men behöver förtydligas. Strandskydd
nämns iplanbeskrivningen,
Strandskydd
som skulle omfattas om det inte var planlagt idag. Inom den
alla nya planer med det strandskydd
och behöver därför upphävas om man
att återinträda
meter
100
alltså
aktuella planen kommer
vill bebygga eller ta den mark som omfattas av skyddet i anspråk. Särskilda skäl behöver för ett
syften påverkas av
anges och motiveras samt en utredning om hur strandskyddets
upphävande
vilket område som
samt
plankartan
i
redovisas
också
omfattning behöver
planen. Strandskyddet
i 7 kap 18 c §
avses att upphävas. För särskilda skäl se de skäl som finns uppräknade
miljöbalken. Se även gällande praxis, domar P 6876—15 och P 8109-15. Det är angeläget att
utgår från miljöbalken (MB, kap. 7, § 18c), eftersom att
för upphävande
motiveringen
är förenligt med MB enligt plan- och
uppgift är att pröva om planförslaget
Länsstyrelsen
för att upphäva
anser att förutsättningarna
Länsstyrelsen
Om
10-11).
§
11,
kap.
(PBL,
bygglagen
inte föreligger kan planen komma att prövas och eventuellt upphävas helt eller
strandskyddet
till del.
Råd enligt

2 kap. PBL

Miljö
databas över förorenade
finns det ett område förtecknat i Länsstyrelsens
Inom planområdet
uppstår om föroreningar
misstanke
Om
röntgenplåtar.
av
områden [EBH-stödet) framkallning
måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till
samband med exploatering
i Sala tätort framtagna värden för
[ dag när inte vattendrag
tillsynsmyndigheten.
(MKN). Det är därför av vikt att planförslaget inte medför att
miljökvalitetsnormen
genomförande.
ytterligare försämras som en följd av planförslagets
vattenkvaliteten
Dagvatten
beställd. Det finns även en yta med
är en dagvattenutredning
Enligt planbeskrivningen
n2 markytan skall möjliggöra infiltration av dagvatten. Länsstyrelsen
planbestämmelsen
bör redovisas mer ingående i samrådsskedet.
att dagvattenhanteringen

i

anser

Hälsa och säkerhet
i samband med simulerade extremflöden har utförts för området
En översvämningskartering
kring Ekeby damm i Sala kommun. 100-års, 200- års samt klass 1- flöden har simulerats och
Studien baseras på
i Ekeby damm redovisats för de olika extremflödena.
utbredning
vattenytans
genom de utskov som finns i Långforsendammen.
via kanalsystemet
de flöden som uppkommer
Kapaciteten för utskoven från Ekeby damm visade sig vara tillräcklig för att kunna reglera även
och det är därmed möjligt att genom riktig reglering kunna styra nivån i dammen
klassl-flödet
Utöver dessa flöden tillkommer det tillflöde som sker
typ av extremfiöden.
denna
även vid
och till området. Dessa flöden finns ej inräknade i den aktuella studien. Den
genom ytavrinningi
som genomförts av Geosigma under 2017 visar att översvämningsrisk
konsekvensutredning
vid deti och för sig osannolika fall att dammbrott
föreligger för planerade Sjukhusområdet
vid Skugganvallen elleri Krondammen vid Storforsen.
uppstår i någon av dammvallarna
behandlar visar att påverkan
vid det värsta fall som dammsäkerhetsutredning
Konsekvenserna
skulle i det värsta
vattendjupet
Det maximala
skulle bli begränsade.
för Sjukhusområdet

alternativet
illustrationen.
konstruktioner
aktuella

som mest bli under en meter inom området, vilket framgår av den bifogade
Med reservation
under nuvarande

området.

för eventuell
markytan

schaktning
bedöms

såsom den planerade

risken för människoliv

lastgården

och

som låg inom det

Trafikfrågor
ska utformas med hänsyn till den befintliga
och sophämtning
att varumottagning
Det är positivt
parken. Det kan vara lämpligt att närmare beskriva hur svängradier och lutningar fungerar för
och de fordon som ska använda lastkajen.
sophämtning
Kulturmiljö
tidigare
kommer att medföra att lasarettsområdets
av detaljplanen
Ett genomförande
värden som vid
och arkitektoniska
rivs. Byggnaden har kulturhistoriska
matsalsbyggnad
anser att detta bör framgå av plan- och
rivningen kommer att gå förlorade. Länsstyrelsen
genomförandebeskrivningen.
Plankarta

Planbeskrivning/

består av två delar som inte ligger intill varandra. Länsstyrelsen
Planområdet
förtydliga detta val av planområde.
lämpligt att i planbeskrivningen

anser att det är

v Portik.

som omfattas av planbestämmelsen
Det ska förtydligas i vilken del av planområdet
Byggnad skall ej finnas i markplan. Fri höjd under byggnad ska vara minst 3 meter.

Övrigt
Samrådstiden

för planen har varit 2017-07-05

är daterad

till 2017-09—08. Planbeskrivningen

2017-08-07 med dagvattenutredning,
planhandlingarna
2017-06-20. Kommunen kompletterade
och geoteknisk undersökning.
miljöteknisk undersökning
översvämningskartering,
I den mån
ska hanteras i planarbetet.
anser att resultatet av utredningarna
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
påverkar planens utformning ska det framgå av planhandlingarna.
utredningarna
anser att det är en fördel när utredningarnas
samrådsskedet.

påverkan

på planens utformning

finns med i

Kommentarer:

Strandskydd
Särskilda skälför upphävande för del av strandskydd anges och motiveras i
syften påverkas
dlingarna. Redogörelse över hur strandskyddets
granskningshan
av granskningsförslagets

framgår

Strandskyddets

omfattning

av ett upphävande

planbeskrivning.

samt vilket område som föreslås

upphävas redovisas i

bestämmelse a (strandskydd
plankarta genom administrativ
granskningsförslagets
Denna gäller alltså inom hela området söder om administrativ gräns.

upphävs).

Miljö
Upplysning om att arbetet mäste avbrytas omedelbart och anmälan måste göras till
under rubrik
i planbeskrivningen
uppstärfinns
om misstanke om föroreningar
tillsynsmyndighet
"Förorenad mar ".
Dagvatten
innehåller en fullständig
Granskningsförslaget
i genomförandet.
användas
i utredningen skall
Hälsa

dagvattenutredning.

Principlösningarna

som anges

och säkerhet

i Sala
Under 201 7 genomfördes ett stort arbete att kartlägga konsekvenser vid översvämningar
precis
indikerar
detah'plan
denna
för
utredning
Geosigmas
tätort. Detta arbete kombinerat med
av denna blir
som Länsstyrelsen skriver att risk för översvämning finns men att konsekvenserna

smä. Även om viss schaktning sker vid lustgården
risk för människor.

bedöms riskerna som han terbaro med mycket låg

Trafik
Granskningsförslagets
lutningar fungerar

innehåller
illustrationsplan
för de fordon som ska använda

en närmare

beskrivning

och

av hur svängradier

lastkajen.

Kulturmiljö
har
och 0300-10
0300-07
som behandlar byggnader 030006—07,
En an tikvarisk förundersökning
utförts av Västmanlands läns museum. Denna ingår som bilaga i granskningsförslaget
Planbeskrivning/Plankarta
innehåller en tydligare beskrivning av val av planområde under rubrik
Granskningsförslaget
l korthet ingår den kvartersmark som
areal och markägoförhällanden'i
”Lägesbestämning,
föreslås få ändrad användning och/eller nya byggrätter. Gatumark lämnas utanför planområdet
då ingen förändring av dess användning föreslås.
Planbestämmelsen

2.

angående

portik har reviderats.

Lantmäteriet

Huvudmannaskap
huvudman för allmän plats,
påpekar att Sala kommun, enligt planbeskrivningen,
Lantmäteriet
lokalgata och park, men att några allmänna platser inte finns i plankarta och planbestämmelser.
Markreservat

påpekar

och att dessa

området

finns ett antal ledningsägare

att det enligt planbeskrivningen

Lantmäteriet
planområdet

ska ansöka

och bekosta

lantmäteriförrättning,

inom

men att det enda

u-

för Sala

som finns utlagt i plankartan är ett område för befintlig ledningsrätt till förmån
påpekar att det troligen behövs fler u-områden som täcker in de övriga

kommun. Lantmäteriet
ledningarna.
Fastighetsförteckning
Lantmäteriet

påpekar

samt ledningsrätter

att det i fastighetsförteckningen

utanför

saknas en ledningsrätt

inom planområdet

planområdet.

Grundkarta/Plankarta
Lantmäteriet

påpekar

att gemensamhetsanläggning,

ledningsrätter

och servitut

saknas i

grundkartan.

Kommentarer

Huvudmannaskap
!
tillkommit i sydvästra delen av planområdet
Allmän platsmark har i granskningsförslaget
ska
och
PARK
nu
blir
mark
Denna
bebyggas.
gällande plan är detta kvartersmark som ejfår
regleras till Sala kommun. Denna detaljplan omfattar kvartersmark tillhörande Region
Västmanlands projekt. Åtgärder som planeras för gatumark sker inom gällande detaljplan och
mellan Sala kommun och Region Västmanland.
regleras i ett exploateringsavtai
Markreservat
Lantmäteriets

synpunkter

har beaktats

och u-områden

har lagts till, både för befintliga

ledningar

och tillkommande anslutningar. Värt att notera är att flera ledningsrätter tas bort då mark söder
om nuvarande vårdcentral bebyggs. Eiärrvärmeledningen dras istället runt kvarteret i gatumark.
g
Fastighetsförtecknin
Det vore önskvärt om Lantmäteriet
Grundkarta/Plankarta
! granskningsförslaget

3.

Västmanlands

kunde spcicera

har grundkartan

vilka ledningsrätter som saknas.

kompletterats.

läns museum

Kulturarv

Västmanlands

läns museum påpekar att byggnaderna

0300 06-07, 0300-07 och 0300-10,

huskropp 0313 01- 02,
ska rivas och "vårdcentralsbyggnaden"
är uppförda under
om,
byggas
men
kvar
finnas
att
som enligt detaljplaneförslaget kommer
1960—BO-talet och representerar en del av Västmanlands modernistiska kulturarv. De påpekar
vidare att dessa byggnader inte blivit inventerade eller klassificerade eftersom arkitekturen är
som enligt detaljplaneförslaget

relativt ung. Museet anser således att en antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys
bör göras före ombyggnader och eventuella rivningar. Detta för att säkerställa att inga
värden gär förlorade.
kulturhistoriska
Arkitektur

Västmanlands läns museum ser positivt på att man binder samman ny huskropp med äldre
byggnad, genom länkbyggnad och att ny byggnad föreslås få ett eget arkitektoniskt uttryck.
Museet anser också att arkitekturens olika årsringar, skall vara Synliga i stadsrummet,
representerar olika tidsperioder, men bör hållas samman genom gemensamma särdrag. Ny
byggnad kan således anpassas bättre till befintlig arkitektur

för en mer sammanhållen

helhet.

Växtlighet
Museet anser också att nya planteringar skall gestaltas så att de samspelar med och
kompletterar de karaktärsdrag som finns i områdets grönstruktur i dag. Äldre träd och buskar
bör bevaras.
Kommentarer:
Kulturarv

En antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys har utförts av Västmanlands läns museum.
Denna påpekar värdet av de byggnader som föreslås rivas. Att riva värdefulla byggnader är
naturligtvis inte optimalt. men måste vägas mot nyttan med att kunna utöka och förbättra
värdverksamheten i Sala. Att behålla byggnader som inte är anpassade till värdens behov och
ekonomiska förutsättningar får endast till följd att de kommer fortsätta förfalla och därmed tappa
sitt värde. En annan aspekt att väga in är de positiva förändringar som planförslaget bidrar till,
som Västmanlands museum själva konstaterar, hopbindande av huskropparna för tillskapande av
eget arkitektoniskt

uttryck och skapandet av "ärsringar".

Arkitektur

Vikten av att ny byggnad får ett eget arkitektoniskt uttryck, att arkitekturens ärsringar ska vara
väl synliga i stadsrummet men att arkitekturen bör hållas samman inom planområdet genom
gemensam ma särdrag framförs till ansvarig arkitekt.
Växtlighet

Plan- och utvecklingsenheten är överens med Västmanlands län museum om att också nya
planteringar ska gestaltas så att de samspelar med och kompletterar de karaktärsdrag som finns i
idag, och att äldre tråd och buskar ska bevaras där så är lämpligt.
omrädetsgrönstruktur
Beskrivning och planering av området beskrivs i planhandlingarna ”Gamla sjukhusområdet i Sala Gröna värden. Karaktärsbeskrivning av parkstråket" och ” Gamla sjukhusområdet i Sala —Gröna
vården. Platser och vyer för fastigheterna Stamparen 4 och Lasarettet 2”, och ska användas i
projekteringen

4.

av området

Räddningstjänsten

Sala-Heby

Insatstid
Räddningstjänsten meddelar att byggnaderna i planområdet har en placering i förhållande till
räddningstjänsten som ger en insatstid på mindre än 10 minuter.
Tillgänglighet
påpekar också att räddningstjänstens fordon skall ha tillgång till vägar och
uppsamlingsplatser med fullgod framkomlighet och bärighet. Om räddningstjänstens fordon inte
är en förutsättning för utrymning behöver framkomlighet inte anordnas till byggnadens
omedelbara närhet, dock får avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och
Räddningstjänsten

angreppspunkt

inte överstiga 50 meter.

Brandvatten

Räddningstjänsten meddelar att brandposter, placering och antal skall anordnas efter samråd
mellan Räddningstjänsten och Samhällstekniska enheten. Räddningstjänsten påpekar att VAV P
38 är rådande enligt konventionella system för brandposter.
Riskhänsyn
påpekar att delar av planområdet ligger inom 150 meter från järnvägen.
Riskanalys bör genomföras för att se om tillräcklig säkerhet uppnås för de som kommer att
vistas inom det tänkta planområdet.
Räddningstjänsten

Kommentarer:

Synpunkterna från Räddningstjänsten Sala—Hebynoteras. Mycket små delar av planområdet
befinner sig inom riskzonen och ingen verksamhet med stadigvarande vistelse finns inom den.

5. Villaägarna i Sala-Heby
Trafik
Villaägarna i Sala-Heby påpekar att det är viktigt att den planerade utbyggnaden av gång- och
cykelvägar sker i god tid innan rivning och ombyggnadsarbeten påbörjas. De anser också att
gång- och cykelvägar bör vara utrustade med tillräckliga fartdämpande åtgärder. Dessutom
anser de att detär mindre lämpligt att leda lasttrafik genom parkeringsområdet med hänsyn till
risk för olyckor. Villaägarna i Sala-Heby anser att fartdämpande åtgärder bör finnas för såväl
lasttrafik

som cykeltrafik

i planområdet.

Kommentarer:

mellan Sala kommun och Region Västmanland ska den planerade
utbyggnaden av gång- och cykelvägar tidplanerasför att finnas färdiga innan rivning och
ombyggnadsarbeten av befintligt stråk. Fartdämpan de åtgärder har föreslagits och kommer
lexploateringsavtal

utredas närmare vid projekteringen.

Att leda lasttrajik genom parkeringsomrädet vore olämpligt endast vid stora mängder
Verksamheten inom planområdet alstrar dock ingen större mängd lastbilstrafik.

transporter.

6. Sala-Heby Energi AB, Einät
Transformatorstation

inom området vilken
Sala-Heby Energi AB. Elnät påpekar att det finns en transformatorstation
mäste hittas samt måste tas i
är planerad att rivas, varför en ny plats för transformatorstation
drift innan rivningen sker.
Kommentarer:

Sala-Heby Energi AB, Eln äts synpunkter noteras.

7.

Trafikverket

Ingen erinran
Kommentarer:
N o tera t.

8.

Naturvårdsverket

Ingen erinran.
Kommentarer:
Noterat.

9.

Fastighetsägare Anrikaren

Utbyggnad av befintlig vårdcentrals-

1
/folktandvårdsbyggnad

Boende på, och fastighetsägare av Anrikaren 1, påpekar att förslaget till möjlighet till
av befintlig byggnad där bl a folktandvården håller till idag inte har varit
utbyggnad/förlängning
med i tidigare utskick. De anser att en sådan utbyggnad skulle vara en stor försämring för dem
eftersom byggnaden ligger nära deras hus. De menar att det skulle bli som en hög mur framför
deras hus framsida och att den enda öppna ytan på framsidan skulle försvinna. De har även sin
balkong åt detta håll. Fastighetsägare Anrikaren 1 anser att nackdelen med möjligheten till
utbyggnad är både insyn och skugga. De upplever att planförslaget skulle medföra att det skulle
kännas som att de har mitt i sjukhusområdet.
Kommentarer:

Utbyggnad av befintlig vårdcentrals-/foiktandvårdsbyggnad
Sobfärhällanden påverkas ej av projekteti och med dess väderstreck. Byggnadshojden planeras till
11,5 meter. Föreslagen ny möjlighet till utbyggnad kommer inte närmare Anrikaren I än bejäntliga
byggnader. Bestämmelse om plank samt plantering mellan detta och fastigheten Anrikaren 1 finns
med i granskningsfärslaget. Exploatären ( Region Västmanland) har förbundit sig att bekosta ett
plank som i sin helhet uppförs på exploatörens mark.

10. Fastighetsägare Anrikaren 3

-Anläggandet av parkeringsplatser i fastighet Anrikaren 2. För närvarande är Anrikaren 2
för att anlägga parkeringsplatser i denna fastighet
avsedd för bostäder. En ändring i detaljplanen
inverkar kraftigt på boendemiljö för fastigheterna Anrikaren 1 och 3. Nämnda fastigheter är
bebyggda med befintliga hus och boendemiljön för fastighetsägarna påverkas negativt av att
bilar ska parkeras på en intilliggande fastighet. Det är en rimlig förväntan att parkeringsplatser
inte etableras inom ett befintligt bostadsområde, i direkt anslutning till intilliggande fastigheter.
Vad gäller det faktiska behovet av parkeringsplatser inom närområdet ska detta behov ställas
mot Sala kommuns budget och strategiska plan. Av denna framgår att kommunen strävar mot en
långsiktig miljömässigt hållbar utveckling vilket bland annat innebär en satsning på allmänna
innebär en minskning av privat fordonstrafik. Alltså bör
vilketimplicit
kommunikationer,
antalet parkeringsplatser inte öka i närområdet av offentliga fastigheter. Till detta kan läggas att
kommunen bör satsa på fler platser för el- och hybridfordon vid existerande parkeringsplatser
på Järnvägsgatan med syfte att stimulera användningen av dylika fordon.
—Anläggande av GC-väg utmed Järnvägsgatan och Dammgatan med syfte att ersätta befintlig GCväg utmed nuvarande Lasarettsgatan och Dammgatan. Den existerande GC-vägen korsar ingen
Dammgatan. Gång och cykeltrafik störs
väg utmed sträckningen Väsbygatan-Lasarettsgataninte av existerande fordonstrafik. Enligt förslaget ska en ny GC-väg förläggas utmed
Järnvägsgatan-Dammgatan. Denna sträckning innebär att cyklister och gångtrafikanter ska
korsa Lasarettsgatan och Heberlegatan, i dag två trafikerade gator. Efter ombyggnationen
kommer all trafik till den nya fastigheten att gå via Lasarettsgatan vilket innebär att korsningen
Lasarettsgatan-Väsbygatan får omfattande trafik. Det är direkt olämpligt för gäng- och
att de utsätts för en försämring avseende trafiksäkerheten när de kommer att
cykeltrafikanter
tvingas korsa Lasarettsgatan-Väsbygatan. Den befintliga sträckningen bör behållas vilket
innebär att kopplingen mellan den nya fastigheten och befintlig fastighet (vårdcentral) hör
placeras under jord i form av en gångtunnel.

Kommentarer:

Aniäggandet

av parkeringsplatser

Anrikaren 2 är som nämnts i gällande plan avsett för bostäder men ocksäför värdän damål. Dä
Region Västmanland äger marken och in te anser den vara lämplig för någon av de nämnda
användningarna kan istället dagens obebyggda tomt nyttjas som parkering samt
omhändertagande av dagvatten. Granskningsförslagets illustrationsplan visar hur en estetisk
tilltalande parkeringsyta med regnträdgärd kan anläggas på tomten. Förslaget är att plank (som
att inte skapa olägenheter
bekostas av Region Västmanland) uppförs mot grannfastigheternaför
genom exempelvis starka Uusfrän bilar. Behovet av parkeringsplatser är uträkn at i samarbete
mellan Region Västmanland och Sala kommun. Anläggandet av parkeringen bekostas helt och
hållet av Region Västmanland och påverkar således inte Sala kommuns budget.
Anläggande

av GC-väg

Då en gångtunnel inte är ett ekonomiskt eller tekniskt hållbart alternativ har andra lösningar
utretts. Det stämmer visserligen att gator kommer korsas i och med den nya läsn ingen. Dessa är
dock väldigt lite trafikerade och flera delar omvandlas till gängfartsomräde. Sala kommuns
uppfattning är inte att läsningen blir en försämring. Kommunen delar inte heller uppfattningen att
kommer få ”omfattande trafik”.
Lasarettsgatan-Väsbygatan

11. Bygg- och miljönämnden

Planområde

påpekar att planområdet
Bygg- och miljönämnden
på kartan på sidan 7 i planbeskrivningen.

är större

än det inringade

område

som

redovisas

Gång- och cykelstråk
som medför att det
anser att förslaget om möjlighet till utökad byggnadsvolym,
cykelstråket genom området skärs av och ersätts på annan plats, blir en försämring
och menar att man i stället borde kunnat utforma tillbyggnaden med hänsyn till det befintliga
cykelstråket.
Nämnden
befintliga

Parkeringar
behandlas i planen och nya
påpekar att parkeringsfrågan
Bygg- och miljönämnden
bör vara
inom planområdet
tillskapas så att behovet för verksamheten
parkeringsplatser
är avsedda för
ursprungligen
som
parkeringsplatser
antal
stort
ett
att
dock
anser
De
tillgodosett.
österut ianspråktas. De menar att det då
i den äldre lasarettsbyggnaden
vårdverksamheten
inte kommer att uppstå någon brist på parkeringsplatser
denna byggnad tomställs inledningsvis
i området. Men beroende på hur det området kommer att utnyttjas i framtiden, om det till
eller boende i hela den äldre byggnaden [vilket naturligtvis ur
exempel skulle bli verksamheter
inte kan lösas för
skulle vara positivt), finns stor risk att parkeringsfrågan
andra synpunkter
Nämnden
området.
i
denna del och att det kommer att uppstå en brist på parkeringsplatser
också för
anser därför att det skulle vara lämpligt om man kunde klara ut förutsättningarna
en
genom
kanske
tillsammans,
områdena
båda
för
parkeringsfrågan
lösa
och
område
detta
gemensamhetsanläggning

med parkering

i två plan.

Storlek på byggrätt
byggrätter är anpassade för exakt det
påpekar att planförslagets
Bygg- och miljönämnden
Nämnden anser att detär olämpligt att utforma planen med en
projekt som just nu projekterats.
av
av byggrätten, om det visar sig att man behöver göra justeringar
så exakt avgränsning
någon
göra
eller
trädgården,
planerade
flytta ett trapphus eller bygga in den
utformningen,
mindre tillbyggnad. Nämnden menar att det vore lämpligare att utforma planen med en
flexibilitet som möjliggör anpassning och beredskap inför framtida förändringar.
Biotopskydd
att det kommer att anläggas en
Miljöenheten påpekar att det nämns i planbeskrivningen
cykelbana i Suckarnas allé. Miljöenheten vill påminna om att det råder biotopskydd i hela
och att alla arbeten som kan påverka träden eller dess rötter kräver dispens från
alléområdet
i god tid innan arbetet
i Västmanland
vilket bör sökas hos Länsstyrelsen
biotopskyddet,
påbörjas.
Kommentarer:

Planområde
Planområdets

utbredning

redovisas på ett tydligare

sätt i granskningsförslaget.

Gång- och cykelstråk
Det bör påpekas att dagens cykelstråk inte ligger på kommunens mark utan på mark som
exploatören äger och nu avser utveckla. Förslag till ny dragning av gång- och cykelstråk har
enheten och utgör en acceptabel lösning som till
arbetats fram i samarbete med Samhällstekniska
största

del också bekostas

Parkeringar
Parkeringsfrågan

av exploatören.

har tagits om hand inom planområdet.

Parkering

i två plan har diskuterats

men valts bort delvis pga ekonomi men också för att mätten som krävs för en
inte går att få fram i området
effektiv tväplanslösning

under processen

Storlek pä byggrätt
enligt önskat och innehåller en mer flexibel byggrätt för
byggnad. Dock är det viktigt att byggnaden in te uppförs för nära väg och parkering
tillkommande
nordöst samt för n ära dammen i sydväst. Därför ligger prickmarken oförändrad i dessa delar.

Handlingarna

har reviderats

Biotopskydd
Samrådshandlingarna

innehåller

information

om biotopskyaldet

iSuckarnas

allé. Några ingrepp

allén är inte planerade.

som direkt påverkar

ÖVRIGA
12. StamKlam

grannsamverkan

Sala
beslut i fullmäktige 2017-06-20 att uppföra ny sjukvårdsbyggnadi
Region Västmanlands
i Uppsala. Överklagandet sker på grannsamverkan
har av mig överklagats till Förvaltningsrätten
till nämnd
vägnar. Tid för kompletteringar
StamKlam med utökad aktionsgrupps
fatta sitt beslut i ärendet.
Därefter kan förvaltningsrätten
utgår 2017-09-25.
förvaltningsrätt
på det planförlag som nu är under samråd, bland annat eftersom
Självfallet har vi synpunkter
förslaget utgår från att Regionens beslut genomförs, vilket alltså inte är givet.
att tillfoga viktigt underlag för
beslut kommer under alla omständigheter
Förvaltningsrättens
ska formuleras.
hur våra synpunkter
på föreliggande
Vi hemställer därför om ytterligare rädrum för våra detaljerade synpunkter
planförslag. Hänsyn bör därvid tas till att flera personer har att ta ställning till hur vi formulerar
—som
oss. För övrigt noterar vi att Sala kommun ej angivit oss StamKlam grannsamverkan
vid samrådet, trots särskilt framfört önskemål.
remissinstans

Kommentarer:

rätt att ansöka och låta kommunen genomföra
Region Västmanland har som fastighetsägare
rätt att
planläggning på egen mark. Sala kommun innehar genom det kommunala planmonopolet
eller annat organ.
upprätta detaljplan oavsett beslut i regionfullmäktige

13. Privatperson
Då ingen instans har framfört något sakskäl mot att bygga det nya sjukhuset öster om
jag med det förslaget. Ett bygge där skulle för det första innebära att vi
Hebelegatan återkommer
skulle kunna behålla den flitigt använda ochi Plan för Sala viktiga gäng- och cykelbanan söder
samtidigt som vi skulle spara alla miljoner
om och förbi nuvarande värdcentralbyggnaden
kronor som det måste kosta att flytta alla ledningar som nu ligger under gång- och cykelbanan.
av gäng— och cykelbana som är föreslagen i nu aktuell Detaljplan blir
mycket trafikfarligare än den nuvarande eftersom en cyklist mäste korsa åtskilliga utfarter frän
och då alldeles intill infarten dit
och en ny stor korsning av Lasarettsgatan
parkeringsplatser
att i stället från
närmare
blir
det
och
längre
från Väsbygatan. Dessutom blir sträckan
- Väsbygatan och cykla förbi Väsby Kungsgård istället
korsa Silvermyntsgatan
]osefsdalsgatan
Den nya sträckningen

för att åka ner under Silvermyntsgatan.

Vem som helst kan ju enkelt se att det omöjligt

finns

i

plats på bredden för en riktig gäng- och cykelbana utefter norra delen av Dammgatan som redan
stadsgata. Det inte alls någon gång- och cykelbana
nu är en förhållandevis smal dubbelriktad

med samma standard som påstås på sid 21 i Detaljplanen. Se även sid 70 om trafiksäkerhet i
Plan för Sala. Hur skall förlängningen

västerut som nu inte syns på aktuella ritningar

se ut????

Om man behåller den nuvarande gång- och cykelbanan behöver man inte heller kosta på att
[2017-06-20] sid
l Plan och genomförandebeskrivning
flytta nuvarande transformatorstation.
mer än den
parkområdet
uti
skjuta
att
24 beskrivs anläggande av en Lastgård som kommer
matsalsbyggnad som nu rivs. Tidigare har hävdats att det nya bygget inte skulle ta större del av
stadsparken än den tidigare. Hur går detta ihop med resonemanget angående t. ex.
på sid på sid 14?

strandskyddet

betyder inte att de skall använda dem
Att Regionstyrelsen anser sig ha gått om miljonerkronor
till sådant som förstör för oss vanliga medborgare som beskrivits ovan utan att ha undersökt
alternativa billigare lösningar! Bygg gärna ett sjukhus i Sala - men gör det billigare på rätt ställe!
Det är ju i alla fall våra surt förvärvade skattepengar som kommer att betala kalaset. Ge oss
skattebetalare en chans att jämföra priset!

Kommentarer:
Region Västmanland har i egenskap av huvudman för vården i Sala bedömt att valda lokalisering
ger bäst nytta förfram tidens värdverksamhet. Det bör återigen noteras att dagens cykel- och
ledningssträk inte ligger på kommunens mark utan på mark som Region Västmanland äger och nu
avser utveckla. Förslag till ny dragning av gång- och cykelstråk har arbetats fram i samarbete med
Samhällstekniska enheten och utgör en acceptabel lösning som till största del också bekostas av
exploatören. Även förslag till dragning av el,]järrvärme samt placering av transformatorstationer
har utarbetats i nära samarbete med Sala-Heby Energi.
Trafiksäkerh eten har beaktats under planarbetet och gatorna närmast det nya närsjukh uset
omvandlas till gängfartsomräden för att minska hastigheten och göra det mindre attraktivt för
bilister.
Strandskyddsfrägan har tagits om hand under planarbetet och förslaget innebär en nettovinst
beträffande att uppJS/Hastrandskyddets syften. Detta då ytan som avses bebyggas flyttas längre in,
samt att nuvarande kvartersmark som ägs av Region Västmanland överläts till Sala kommun och
omvandlas till allmän platsmark.

INFÖR BESLUT
Ett flertal revideringar har gjorts inför granskningen. Kontor och centrumändamål har lagts till
för befintlig vårdcentral. Planområdet har utökats med PARK samt
användningsbestämmelserna
en mindre del P-PLATS. Byggnadshöjd har ökats för befintlig vårdcentral för att möjliggöra
tekniska anläggningar på tak. Ny byggnad med användningsbestämmelse D har givits byggrätt
som kan nyttjas mer flexibelt. Dessutom kan källarplan uppföras under trädgården. Fler mindre
revideringar

har också skett på plankarta och plan- och genomförandebeskrivning.

Ny illustrationsplan
dagvattenlösningar

har tagits fram av Topia inför granskningen. Denna innehåller
samt trafiktekniska aspekter.

David Höijertz

Maria Hedberg

Planarkitekt

Planarkitekt
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AKT BILAGA

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Fastighetsförteckning
Ärendenr

2609/2016

Handläggare

K-G Persson

Ärende

Fastighetsförteckning

för detaljplan

Kommun: Sala
Fastigheter

för del av kvarteret

Lasarettet 2.

Västmanlands län

inom planområdet

Beteckningpå kartan

Ägare/innehavare,adress

ANRIKAREN 2

VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING
EKONOMISERVICE
72153 VÄSTERÅS

KRISTINA 4:5

SALA KOMMUN
BOX 304
73325 SALA

LASARETTET 2

VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING
EKONOMISERVICE
72153 VÄSTERÅS

STAMPAREN 3

SALABOSTÄDER AKTIEBOLAG
BOX 63

73321SALA
STAMPAREN 4

VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING
EKONOMISERVICE
72153 VÄSTERÅS

Övrigt

2 (5)
2017-11-23

& SALA
KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTO RET

Rättigheter

inom planområdet

Beteckning

Ägare/ innehavare, adress

Övrigt

19-SAS-849.1

Kristina 4:5

Officialservitut

Belastar

Gångväg och cykeltrafik

Lasarettet

2

4

Stamparen

19-[M3-85/179

SHE AB

Avtalsservitut

Belastar

Fjärrvärmekulvert

Kristina 4:5
Lasarettet

19-IM3-99/2461

Sala kommun

Avtalsservitut

Belastar

Spillvatten

Lasarettet

1981-91.]

Gemensamhetsanläggningar

Beteckning

Lasarettet

på kartan

GAzl

2

2

och

dagvattenledningar

Sala kommun

Ledningsrätt

Belastar

Vatten och avlopp

Stamparen

1

Stamparen

3

Stamparen

5

inom planområdet

Rättighetsinnehavare

Lasarettet

2 och Stamparen 4

Ändamål
Parkering

och tillfart

3 (51

& SALA

2017-11-23

KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Fastigheter

utanför

planområdet

Beteckning på kartan

Ägare] innehavare, adress

Övrigt

ANRIKAREN 1

ROTHOFF, CATHARINA MARGARETHA

%

HEBERLEGATAN 4
73338 SALA

ROTHOFF, HANS ROLF MIKAEL

%

HEBERLEGATAN 4
73338 SALA

ANRIRAREN3

SJÖBLOM,ARNEJOHAN

%

JÄRNVÄGSGATAN5

73338 SALA
SJÖBLOM, ANN—MARGARET

%

]ÄRNVÄGSGATAN 5
73338 SALA

ANRIKAREN4

VIGELSBO,JOHANANDERSDANIEL

%

IARNVAGSGATAN3

73338 SALA
VIGELSBO,ULLANORAELINOR

1/2

]ÄRNVÄGSGATAN3

73338 SALA
ANRIKAREN5

BLOM,CARINAKRISTINA

1/2

]ÄRNVÄGSGATAN1

73338 SALA
BLOM,JOHN THOMAS
]ÄRNVÄGSGATAN1
73338 SALA

1/2

4 (S)
2017-11-23

& SALA
KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

ANRIKAREN 6

HALLNÄS, EYVIND JOHAN

%

LASARETTSGATAN 2 LGH 1001
73338 SALA
HALLNAS, MARGARETA ELISABET
LASARETTSGATAN2 LGH 1001
73338 SALA
ANRIKAREN 7

HOUSING GRUPPEN MÄLARDALENAB
GRUWÄGEN 8
73333 SALA

ANRIKAREN 8

SALAKOMMUN
BOX304
73325SALA

ANRIKAREN 9

VÄSTMANLANDSLÄNS LANDSTING
EKONOMISERVICE
72153 VÄSTERÅS

KRISTINA 4:11

SALA KOMMUN
BOX 304
73325 SALA

KRISTINA 4:234

SALA KOMMUN
BOX 304
73325 SALA

STAMPAREN 1

SALABOSTÄDER AKTIEBOLAG

BOX63
73321 SALA

STAMPAREN 5

SALABOSTADER AKTIEBOLAG
BOX 63
73321 SALA

1/2

&

S(5)
2017-11-23

SALA

KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

STAMPAREN 6

PROXIA INVEST AB
VAXTHUSGATAN 24

73333 SALA

Rättigheter

utanför

planområdet

adress

Övrigt

Beteckning

Ägare/innehavare,

1981-1292

Sala kommun

Ledningsrätt

Belastar

Vatten och avlopp

Kristina 4:5

Stamparen

1981-912

5
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Stamparen

Fastighetsförteckningen
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SALAKOMMUN—',—

Kommunstyrelsens

som utgör

Utredningar

i 6

ink. Zit'lii '[ii'

för detaljplanen:

underlag

förvaltning

__..-

35%

Geoteknik

619

Akihitagago

Sweco. Översiktlig geoteknisk undersökning

Översvämningskartering
i samband
AB. En översvämningskartering
kommun.
för området kring Ekeby damm i Sala

Geosigma

med simulerade

har utförts

extremflöden

Miljö
undersökning

miljöteknisk

Sweco. Översiktlig
Buller

Beräkning

Akustikbyrån.

av dygnsekvivalenta

av byggnader

inför nyproduktion

samt maximala

inom Sala vårdområde

ljudnivåer

har beräknats

från väg- och Spårtrafik
och redovisas

i rapport

R170906-1.
VA-utredn ing
Kadesjös. Yttre VA
Dagvattenutredning
av dagvatten

för hantering

Topia. Principer

Övriga handlingar

som utgör underlag

för detaljplanen:

Kulturvärden
Västmanlands

läns museum.

förundersökning

Antikvarisk

Gröna värden
Sala kommun.

av parkstråket

Gamla sjukhusområdet

i Sala- Gröna värden. Karaktärsbeskrivning

Gamla sjukhusområdet

i Sala - Gröna värden. Platser och vyer för fastigheterna

Gröna värden
Sala kommun.
Stamparen

4- och Lasarettet

Då utredningarna

htt

och handlingarna är för stora för att skriva ut och skicka med som bilagor finns

att läsa på Sala kommuns

dessa
s:

www.sala.se

2

hemsida

under följande

? a e=citvglan&id=13709
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