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INLEDNING 
Sammanfattning Detaljplan för Silvervallen upprättades 2002 i avsikt att del av idrotts-

området avsätts för annan verksamhet som ett led i att på sikt flytta hela 
idrottsverksamheten till Lärkans sportfält. Den idag aktuella planen 
avser att komplettera gällande plan med plats för ännu en anläggning 
och ytterligare förbereda en förändring av Silvervallen. Ändringen in-
nebär inget nytt ställningstagande till vallen, varför planärendet skrives 
fram som enkelt planförfarande. Max har avsikten att börja bygga en 
anläggning under hösten.  

 

Planens syfte Syfte med detaljplan 

Syftet med en planläggning är att lokalisera ytterligare en verksamhet, i 
centrumläge och i närheten av bostäder och annan verksamhet. En re-
staurang som ingår i förslaget är redan prövad i gällande plan men inför 
kommande exploatering har avsikten varit att flytta byggnadsytan mot 
öster för att kunna exponera kommande byggnader inne på Silvervallen 
bättre. Andra frågor att utreda:  

 
• Vad blir kvar av ”Silvervallen” om en framtida exploatering 

uteblir: På sikt måste verksamheten flyttas till ett utbyggt Lär-
kan.. Kortsiktigt skall matchfotbollen och en 7-mannaplan vara 
kvar. Friidrotten försvinner. 

• Teknisk försörjning samt omhändertagande av restprodukter 
skall redovisas. Vatten och avlopp finns i Väsbygatan. Dagvat-
ten även i Ringgatan. Plats för en ny transformatorstation bör 
inplaneras i nästa etapp och eventuellt byggas redan i detta ske-
de. 

• Reglering av ansvars- och kostnadsfördelning mellan kommu-
nen och tillkommande privata fastighetsägare vid genomförande 
av detaljplanen sker i särskilt avtal. Gemensamma åtgärder och 
servitut vad gäller va-ledningar mm sker i avtal mellan de kom-
mande fastighetsägarna eller byggs som allmänna ledningar i 
angivet u-område.  

• De geotekniska förhållandena har inte undersökts, ej heller har 
markprover tagits avseende tungmetaller. Dessa förhållanden 
har belysts i programhandlingen. Provtagning torde inte behövas 
med hänvisning till verksamheten och att denna i huvudsak ge-
nererar hårdgjorda ytor. Eventuella jordmassor som behöver 
flyttas bör provtas och flyttas enligt direktiv från bygg- och mil-
jöförvaltningen. 

Plandata 
Lägesbestämning Södra delen av idrottsanläggningen Silvervallen, intill rondellen som 

betjänar riksvägarna 72 och 56, Väsbygatan, Ringgatan samt Östra Thu-
legatan. 
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Areal Ca 8000 kvadratmeter varav tomtyta ca 6400 kvadratmeter 

Markägoförhållanden Marken är en del av fastigheten Kristina 4:11 och ägs av kommunen. 

 

Vy mot Silvervallen - maxläget 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer I översiktsplan 1990 anges att Silvervallen skall exploateras för bostäder. 

Detta beslut har upphävts av Kommunfullmäktige i översiktsplan 2000, 
som i beslut angivit att Silvervallen skall bevaras som fotbollsarena. 

I förslag till programhandling för Östra kvarteren föreslås Silvervallen 
successivt tas i anspråk för annat ändamål än idrottsändamål. Ny detalj-
plan för Silvervallen kommer att framarbetas då underlag för verksam-
het på Silvervallen och ny plan för verksamheter på Lärkan finns (se-
naste beslut: se ovan). Särskilda grupper arbetar sedan hösten 2007 med 
att lösa dessa frågor. 

Detaljplaner För området gäller detaljplan antagen av Sala kommun 2002. I planen 
anges för området Centrumändamål och Idrottsändamål.  

Program för planområdet Något program utöver programförslaget för Östra kvarteren och pro-
gram för del av Silvervallen, denna detaljplan, finns inte idag för hela 
eller delar av planområdet. Området ingår i en ny större studie av hela 
”Östra kvarteren”. 

Miljökonsekvens- 
beskrivning 

Under programskedet har det inte framkommit synpunkter som ger vid 
handen att en miljökonsekvensbeskrivning behövs. Länsstyrelsen delar 
planprogrammets uppfattning att förslaget inte innebär betydande mil-
jöpåverkan enligt 6 kap 11§ MB. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur mm 
 

Mark och vegetation Området utgörs idag av en obebyggd gräsyta i anslutning till Silverval-
lens fotbollsanläggning som delvis berörs av denna planändring. Själva 
planen berörs inte men avståndet mellan mål och verksamhetsområde 
kortas till endast ca tio meter. Ett särskilt högt stängsel måste därför 
sättas upp för att hindra bollar att komma in på verksamhetsområdet. 
Inom planområdet finns också en yta för friidrott som skall flyttas till 
Lärkans sportfält.  Anläggningen kantas av ett antal äldre träd. 

Markbeskaffenhet och 
geotekniska förhållanden 

Utfylld före detta ängsyta. Annan verksamhet än idrott har inte före-
kommit. Geoteknisk undersökning har inte vidtagits. Risk för lerfickor 
kan finnas. 

Förorenad mark För Sala tätort har genomförda markstudier visat på förhöjda halter av 
bly och kadmium inom delar av tätorten. Källa för föroreningarna är 
Silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen.  
Ingen provtagning har genomförts i anslutning till planområdet.  

Beslut om eventuell provtagning genomförs i detaljplaneskedet. 

Radon Hela Silvervallenområdet ligger inom normalriskområde för radon 

Friytor 
 

Lek och rekreation Lekyta skapas i anslutning till hamburgerrestaurangen. Rekreationsytor 
finns på Silvervallen så länge den är kvar. 

Naturmiljö Planteringar av växter(buskar) samt av träd kommer att regleras särskilt  
i anslutning till markköp. Häck skall finnas i tomtgräns mot gata. 

Gator och trafik 
 

Gatunät, gång, cykel- och 
mopedtrafik 

Planområdet ligger i den mest trafikerade delen av staden med genom-
fartstrafik och lokal trafik. Rondellen betjänar bl a riksväg 56 ”Räta 
Linjen” (Gävle – Norrköping) med hög andel tung trafik, ca 9000 for-
don Åmd. Gång- och cykeltrafik är separerad från övrig trafik med 
överfarter i samband med rondelltrafikplatsen. 

Kollektivtrafik Kollektivtrafiken är ganska omfattande och består både av linjetrafik 
och beställningstrafik. 

Parkering, varumottagning, 
utfarter 

Sker inne på de enskilda fastigheterna, där gott om ytor för trafikrörel-
ser förutsätts tillskapas. Interna parkeringsytor med ett trettiotal bilplat-
ser per fastighet kan tillskapas. Allmän parkering kommer inte att fin-
nas inom området. Ut- och infart anordnas till Väsbygatan och Ringga-
tan. 
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Störningar 
 

Buller mm  Trafikbuller med relativt höga värden kan konstateras i anslutning till 
rondellen. Trafiken har dock minskat och kommer att minska ytterligare 
på grund av motorvägen Uppsala – Gävle och på grund av förbifart 
Sala. Ljuset från alla bilar kan verka störande för omkringliggande bo-
stadsbebyggelse men för den verksamhet som etablerar sig inom plan-
området har den knappast någon betydelse. Några särskilda åtgärder 
planeras inte. 

Teknisk försörjning 
 

 All typ av teknisk försörjning finns i kvarteret. VA finns i Väsbygatan 
och den västra tomten måste försörjas via den östra. Ny matning av el 
behövs från befintlig transformatorstation öster om järnvägen. Möjligen 
behövs ytterligare en transformatorstation för kommande exploatering. 

 

Infart Marknadsgatan  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Genomförande övrigt Särskilt avtal skall tecknas för markköp och reglering av kostnader som 
kan uppstå på grund av etableringen. Planen skall hanteras så snabbt 
som möjligt. 

 
 
 
Håkan Aspenbom  
Planarkitekt   

 


