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Detaljplan för 
 

Stamparen 4 m.fl. 
Sala kommun, Västmanlands län 
- normalt planförfarande 

 

P L A N – O C H  G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G 

 

HANDLINGAR 
Till planen hör följande handlingar: 
• Plan- och genomförandebeskrivning, 2007-04-04, rev 2008-05-27, rev 2008-09-01 
• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2007-04-10 rev 2008-05-27, rev 2008-09-01 
• Utlåtande 2008-08-20 
• Bilaga: Förslag till beslut om miljöbedömning av detaljplan, 2007-03-23 
• Bilaga: Parkeringsutredning, 2007-04-05, rev 2008-05-27 
• Bilaga: Samrådsredogörelse, 2008-05-14, rev 2008-05-27 
• Avtal gällande fastighetsreglering avseende gatumark (ej som bilaga) 
• Fastighetsägareförteckning, (ej som bilaga) 

Planområdets läge 
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INLEDNING 
Sammanfattning En ny ambulansstation avses uppföras på Stamparen 4 och del av Lasaret-

tet 2, på del av det som idag är parkeringsyta tillhörande vårdcentralen på 
Stamparen 4. Befintlig carport på området rivs. 

Befintlig byggnad på Stamparen 4, avsedd för vårdändamål, ska även kun-
na nyttjas för kontorsändamål samt skoländamål, s.k. vuxen undervisning, 
för att öka flexibiliteten.  

Det innebär att markanvändningen ändras, från obebyggd mark avsedd för 
parkering och plantering, till att användas för ambulansstation och parker-
ing. Samtidigt ändras markanvändning för området runt vårdbyggnaden, 
från enbart vårdändamål till både vård- skol- och kontorsändamål. Del av 
grönområdet på lasarettsområdet ersätts av parkeringsplatser i samband 
med fastighetsreglering i samband med detta. 

Planens syfte Planens syfte är att möjliggöra nybyggande av ambulansstation och att möj-
liggöra ändrad markanvändning för vårdbyggnaden till vård- skol- och 
kontorsändamål. Skoländamålet är i första hand avsett för s.k. vuxen un-
dervisning. 

 

 

Plandata 
Lägesbestämning, mark-
ägoförhållanden och areal 

Planområdet är beläget i Sala, söder om Väsbygatan och väster om Herbe-
legatan. Inom planområdet finns söderut en hög tegelbyggnad i vinkel 
(vårdcentralen) och norröver en asfalterad parkeringsyta. 

I öster gränsar området till småhusbebyggelse, i söder och väster ligger 
sjukhusområde, med fastigheterna Stamparen 4 och del av Lasarettet 2, 
som berörs ägs av Västmanlands landsting. Planområdets areal är ca 14 000 
kvm. Ny fastighet för ambulansstation uppgår till ca 2615 kvm. 

Perspektiv över föreslagen ambulansstation sedd från Väsbygatan. Ill.: Ark1 
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer Kommunens översiktsplan tar inte upp någon fråga som berör denna de-

taljplan. 

Detaljplaner Gällande plan, fastställd juni 1981, medger markanvändningen ”Vårdän-
damål”. Byggnader inom berört område tillåts uppföras i två till tre våning-
ar till en byggnadshöjd av 10,0 respektive 14,0 meter. Åt norr är delar av 
fastigheten belagd med prickmark, d v s mark som inte får bebyggas, avsett 
för parkering respektive plantering. Mot Väsbygatan anger detaljplanen 
utfartsförbud. 

Miljöbedömning Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § 
genomföras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifie-
ras, beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som 
utförts av Tekniska förvaltningen, miljö- och utvecklingsenheten (se bila-
ga). Detaljplanen har vid ett genomförande inte bedömts kunna innebära 
betydande miljöpåverkan. 

Utdrag ur detaljplan Anrikaren 
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Ställningstagande om miljöbedömning är preliminärt och kan komma att 
ändras om de synpunkter som framkommer under planprocessen visar att 
vissa frågor kan antas innebära betydande miljöpåverkan.  

Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-11-01 § 226 att frågan 
om att möjliggörandet av att uppföra en ny ambulansstation på Stamparen 
4, och del av Lasarettet 2, i Sala stad, skall prövas genom upprättande av 
detaljplan.  

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 
 

Mark och vegetation Området består av plan asfalterad parkeringsyta. Viss vegetation i form av 
buskage med träd finns på mot Väsbygatan. Vid nybygge av ambulanssta-
tion kommer delar av buskaget försvinna, men ersättas av andra planter-
ingar. 

Utmed Väsbygatan planteras ett litet antal träd med höga bladkronor samt 
låg växtlighet runt om. För att skapa avgränsningar planteras häck i tomt-
gräns mot gata vid både parkering och ambulans. 

 

 

Flygbild över området 
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Markanvändning Förslaget innebär en förändrad användning av marken i området. Del av 
mark som idag utgör parkering tas i anspråk för ambulansstation. Del av 
det som är grönyta med högbevuxna träd på lasarettsområdet ersätts av 
parkeringsplatser. Det som är vårdbyggnad kan även användas till skola 
och kontor. 

Geotekniska förhållanden Enligt jordartskartan utgörs marken av lera, och kompletterande geotek-
niska utredningar bör genomföras före byggstart, för att utreda grundlägg-
ningsförhållanden närmare. Marken bedöms dock vara byggbar.  

Fornlämningar Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Om sådan påträf-
fas vid markarbeten skall anmälan göras till länsstyrelsen. 

Bebyggelseområden 
 

Bebyggelse Inom planområdet finns i söder en byggnad i två och tre våningar avsedd 
för vård, och byggnaden är uppförd med fasadmaterial av rött tegel och 
platt tak. I norr ligger en öppen parkeringsyta med en större carport i nord-
väst samt en transformatorstation.  

Närmast öster om området finns ett kvarter med friliggande hus av villaka-
raktär. Åt söder ligger ett sjukhusområde, åt sydväst flerbostadshus, åt väs-
ter ett par byggnader som inrymmer verksamheter och åt norr väg samt 
järnväg.  

På befintlig parkeringsyta tillhörande vårdcentral planeras en carport att 
rivas och en ny ambulansbyggnad uppföras, som blir högst två våningar 
hög, största totalhöjd 9 meter och med en exploateringsgrad på 0,35. Bygg-
naden är avsedd för ca 20 anställda, med plats för personalutrymmen, ca 3 
ambulansbilar och tvätthall, med tillhörande hårdgjorda ytor för transport 
och parkering.  

 

  

 Vårdcentralen planeras innehålla vård, kontor och/eller skola. Fördelning-
en dessa emellan är fri och får prövas via bygglov. Skoländamålet är i första 
hand avsett för s k vuxen undervisning. Särskilda krav enligt andra regel-

Vårdcentralen sedd från öster. 
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verk i samband med bygglovprövning ställs beroende av art av skolform, t 
ex krävs vissa friytor för skolformer för mindre barn. 

Byggnaden har idag rumshöjder på 2,7 meter och medger att  lokalerna 
nyttjas för skola, gällande kraven på rumshöjd i BBR. (Boverkets ByggReg-
ler).   

Planområdet ligger i direkt anslutning till stadsparken med stora grönytor. 

Tillgänglighet Planområdet är relativt plant med god framkomlighet för rörelsehindrade. 

Angöring för funktionshindrade kan tillgodoses inom 25 meter till entréer. 

Tillgänglighet prövas i bygglov- och bygganmälanskedet, och tillgänglig-
hetsnormer ska följas vid om- och tillbyggnad. 

Gator och trafik 
 

Gatunät, gång, cykel- och 
mopedtrafik 

Trafikmatningen till fastigheterna ska ske via Järnvägsgatan från Väsbyga-
tan. I dagsläget trafikeras Väsbygatan av ca 4580 fordon/årsmedeldygn.  

Järnvägsgatan och Dammgatan överförs till det lokala gatunätet, och kan 
på så vis försörja området trafikmässigt. Godshantering till ambulanssta-
tionen (lastning/lossning) sker via Järnvägsgatan. 

Gång- och cykelvägar finns i anslutning till området och sker på delvis på 
områdets lokalgator. 

Parkering En asfalterad befintlig parkeringsyta av ca 3000 kvm tas i anspråk för den 
nya ambulansstationen.  Ca 80 p-platser har inrymts på denna del 

En parkeringsutredning har utförts av Landstinget där man påvisat hur 
parkeringsfrågan kan lösas. Parkering av bil och cykel sker på egen fastighet 
samt på tillhörande gemensamhetsanläggning som upprättas i samband 
med fastighetsreglering. Konsekvensen av detta blir att hårdgjorda ytor 
ersätter dagens grönytor. 

En brist på 11 platser kan uppkomma om hela vårdbyggnaden upplåts 
som kontor. Detta innebär att en sådan situation påverkar närområdet så 
att allmänna parkeringsplatser kan komma i anspråk för kontoriseringen. 

Parkeringsredovisningen utförd av landstinget redovisar att 5 % av parker-
ingsplatserna kan utgöras av sk handikapp-platser. 

Vid nybyggande av ambulansstation samt vid ändrad användning från vård 
till kontor och skola finns planbestämmelse som anger som villkor att fas-
tighetsbildning och gemensamhetsanläggning ska utföras innan bygglov 
kan ges så att kravet parkeringsytor uppfylls. 
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Utfarter Mot Väsbygatan i norr är det idag utfartsförbud. I planförslaget medges 
utfart på en delsträcka för utryckningsfordon. 

Kollektivtrafik Järnvägsgatan trafikeras av Silverlinjen, den lokala bussen. Närmaste buss-
hållplats ligger vid järnvägsstationen ca 400 m öster om programområdet. 
Järnvägsstationen ligger inom 400 meters avstånd. Här finns tillgång till 
både buss eller tåg.  

Störningar 
 

Förorenad mark Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av bly och 
kadmium. Källa för föroreningarna är Silvergruvan och de processer som 
använts för att förädla malmen. 

Illustration över planområdet och de tillhörande parkeringarna utanför planområdet 
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Naturvårdsverket har generella riktvärden för ”mindre känslig markan-
vändning” (MKM), som innefattar verksamheter av den art planen hante-
rar. Riktvärdena är 300 mg/kg för bly och 1 mg/kg för kadmium, i jord-
skiktet 0,05-0,1 m.  

Strax nordväst om planområdet har markprover tagits som påvisar halter 
av bly mellan 300-350 mg/kg och halter för kadmium på 2 mg/kg. Mäng-
den bly och kadmium får antas vara i samma storleksordning även inom 
planområdet. 

 
Bedömningen gjorts att inga särskilda åtgärder behöver vidtas vid nybygg-
nation av ambulansstationen eller vid användning av vårdbyggnad för sko-
la under förutsättning att vuxna utbildas där. Bedömningen grundar sig på 
att marken till största del är asfalterad.  
 
Dock kan krav på provtagning/utredning komma att ställas om skola för 
barn kommer på fråga.  
 
Hantering av ev förorenade schaktmassor ska godkännas av kommunens 
miljömyndighet. 

 

 
Illustration som visar läge för markprover 
 

Radon Kommunens radonriskkarta, från 1995, visar att programområdet ligger 
inom normalriskområde för radon. 

Buller och ljus Järnväg och Väsbygatan är båda bullerkällor, dock inte av den omfattning 
att de påverkar planområdet så att riktvärden för buller överskrids, och då 

Markprover 

Område för    
ambulansstation 

Område för    
vård/kontor/skola 
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har undervisning och vårdändamål jämställts med bostad. Planområdet är 
belägen som närmast ca 25 meter söder om järnvägen, och direkt intill 
Väsbygatan. 

Vårdcentralen som medger undervisning och kontor ligger som närmast ca 
80 meter söder om järnvägen, och ca 50 meter söder om Väsbygatan. Ut-
omhus bör det för undervisning och vård finnas uteplats som inte är bul-
lerstörd, och som riktvärde har Boverkets riktvärden utomhus för bostad 
använts. Vad avser bostadsändamål anger Boverkets riktvärden utomhus 
dels ekvivalent ljudnivå per dygn, 55 dB, och dels maximal ljudnivå, 70 dB 
för uteplats. Riktvärdet får överskridas högst fem gånger per max trafik-
timme under dag/kväll (06.00-22.00).  

För undervisning och vård finns allmänna råd från Socialstyrelsen som 
säger att buller inomhus bör ligga under riktvärdet 45 dB, max ljudnivå 
och 30 dB ekv ljudnivå. Byggnaders fasader kan isoleras så att riktvärden 
uppfylls inomhus, vid så höga värden som 65-70 dB ekvivalent ljudnivå 
utomhus. I samband med bygglov/bygganmälan ska detta säkerställas.  

Vårdcentralen berörs av buller från vägtrafiken av ekvivalent ljudnivå ut-
omhus som mest av 55 dB, och maxbuller utomhus som mest av 68dB, på 
visat av enkel bullerberäkning. 

Vårdcentralen berörs av buller från järnvägstrafiken av ekvivalent ljudnivå 
utomhus mellan 45-50 dB, och maxbuller över 80 dB, maximalt 4 gånger 
under timme (kl 21-22). (Buller- och vibrationsutredning upprättad av 
Banverket för Dalabanan inom Sala kommun, 2001) 

Detta innebär att vårdcentralen med ytorna direkt invid, inte påverkas av 
vare sig vägbuller eller järnvägsbuller över Boverkets riktlinjer. Dock kan 
bullerkällor i kombination ge förhöjd störning och för att säkerställa att 
uteplats för vård och skola är bullerskyddad har särskild planbestämmelsen 
m2 införts på plankartan, för ytan i hörnet nordväst om vårdcentralen som 
säger att ”Åtgärder ska vidtas som säkerställer bullerskyddad uteplats för 
vård och skola”. Detta kan t ex vara en anordnad uteplats på ytan framför 
vårdcentralen med plats för sittgrupp, och skärmar runt. 

Begränsad del av byggrätten för ambulansstation berörs i norra delen av 
ekvivalent ljudnivå utomhus mellan 55-60 dB från järnvägstrafiken. Inom-
husbuller för arbetsplats/lokal hanteras vid bygganmälan. 

Vad avser ljud och ljus från sirener bedöms detta inte påverka närliggande 
bostadshus eller vårdanläggning mer än i dagsläget, då sirener sätts på när 
ambulansbilen väl är ute på Väsbygatan. 

 På plankartan har införts en bestämmelse om att åtgärder ska vidtas så att 
ambulansverksamheten inte påverkar närliggande bostäder, vård eller un-
dervisning med besvärande ljus och ljud. 
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Teknisk försörjning 
 

Vatten och avlopp, fjärrvär-
me, el 

Kommunala ledningar för vatten och dagvatten finns utbyggda i Dammga-
tan vid området för den tänkta ambulansstationen. Då ”ambulansstations-
tomten” inte tidigare varit planlagd för bebyggelse, behöver en ny spillvat-
tenledning utföras i Dammgatan. Pga höjdförhållanden får denna ledning 
en grund förläggning.  Spillvattenservisen kan därför behöva frostskydds-
isoleras på tomtmark. 

Programområdet är försörjt med fjärrvärme och el. Transformatorstation 
finns inom om planområdet, och allmänna elledningar går genom parker-
ingsytan (som ej ska bebyggas) på planområdet. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 
Tidplan Detaljplanen bedrivs med enkelt planförfarande under Bygg- och miljö-

nämnden. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräk-
nade tidpunkter för olika beslut.  

April 2007, Bygg- och miljönämnden (BMN), beslut om samråd            
Maj 2007, Samråd i 3 veckor      
Maj 2008, KSAU beslut om utställning om detaljplanen 
Juni/juli 2008, Utställning av detaljplanen 
Oktober 2008, Kommunfullmäktige beslut om antagande av detaljplanen 

 
Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter 
justeringen av nämndens protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärder i 
överensstämmelse med detaljplanen.  

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning /  
Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Ansvar för åtgärder inom 
kvartersmark åvilar markägaren. 

Landstinget bekostar nya trafiksignaler som kan komma att krävas på Väs-
bygatan för utryckning. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning Detaljplanen ger underlag för lantmäteriförrättning och bildandet av nya 
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fastigheter.  

Fastighetsreglering Fastighetsreglering krävs. Mark skall överföras mellan Lasarettet 2 och 
Stamparen 4 i enlighet med detaljplanen.  

Stamparen 4 ska omfatta nuvarande vårdcentral, DKS på plankartan, samt 
den stora parkeringsytan norr om Järnvägsgatan (planlagd som DKS med 
egenskap ”parkering” inom planområdet) samt ha tillgång till parkeringsyta 
direkt söder om vårdcentralen genom bildande av gemensamhetsanlägg-
ning för parkering.  

Servitut på u-området söder om nuvarande vårdcentral ska bildas för åt-
komst till kraftstation till förmån för Lasarettets 2. 

Senast i samband med bygglovet för ambulansstationen, ska parkeringsfrå-
gan säkerställas för Stamparen 4. Det innebär att fastighetsbildning och 
gemensamhetsanläggning genomförs i enlighet med genomförandebe-
skrivningen. 

Del av Dammgatan  och Järnvägsgatan samt området i hörnet Järnvägsg-
tan/Heberlegatan överförs till kommunens gatufastighet.  

Fastighetsbildningen initieras och bekostas av landstinget förutom re-
gleringen av gatumark som kommunen ansöker om och bekostar i särskild 
förrättning. 

Ledningsrätt/servitut för allmänna el-ledningar inom kvartersmark kan  
bildas till förmån för SHE. 

Ekonomiska frågor 
Avtal/ gemensamhets-
anläggning 

Ett avtal ska träffas mellan kommunen och både Västmanlands Landsting 
och Salabostäder som reglerar kostnaderna för genomförandet av fastig-
hetsreglering som rör gatunätet. 

På lasarettsområdets parkering, beläget söder om planområdet på fastighe-
ten Lasarettet 2, skapas en gemensamhetsanläggning för parkering. Ingåen-
de fastigheter ska vara Stamparen 4 och Lasarettet 2, där Stamparen 4 har 
andel motsvarande 50 parkeringsplatser . Detta för att uppfylla kravet på 
parkeringsplatser kopplade till verksamheten på Stamparen 4. Skiss på hur 
detta planerats lösa finns i tillhörande Parkeringsutredning, 2007-04-05, 
rev 2008-05-15 ( se även illustration s 7 denna handling) 

Avtal för parkeringsplatser upprättas mellan Stamparen 4 och kommunen, 
för ett område som inrymmer ca 15 parkeringsplatser, för att säkerställa del 
av parkeringsbehovet. Området är beläget i det nordöstra hörnet av Järn-
vägsgatan/Herbelegatan. 
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Planekonomi Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom att ett 
plankostnadsavtal tecknas mellan kommunen och Västmanlands Lands-
ting. 

 

 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar En geoteknisk utredning bör utföras före grundläggning senast i samband 

med byggprojektering och bekostas av byggherren. 

Schaktmassor kan antas vara förorenade. Hanteringen av förorenade mas-
sor ska godkännas av kommunens miljömyndighet, och kostnader som 
uppstår åligger byggherren.  

De tekniska utredningar som krävs för bygglov/bygganmälan och genom-
förande bekostas av byggherren. 

Medverkande tjänstemän 

 
Yvonne Fahlman, markingejör  

Lisa Granström, miljöingenjör 

Lars Modin, VA-utredningsingenjör 

Dan-Ola Norberg, stadsarkitekt 

Göran Söderberg, stadsträdgårdsmästare  

 
 
 

Petra Pertoft  
planarkitekt   

 


