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Normalt planförfarande 

PLAN-  OCH GENOMFÖRANDEB ESK RI VNING  

 

Planområdets avgränsning  

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar i antagandeskedet: 

 Granskningsutlåtande 

 Denna plan- och genomförandebeskrivning med illustrationsplan 

 Plankarta 

 Fastighetsförteckning 

 Bilaga med typhusritningar och färgschema 160524 
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INLEDNING 

Sammanfattning 

I programskedet genomfördes en idétävling för inbjudna arkitekter där uppdraget 

var att gestalta ett förslag till småstads-stadsdel i den nordiska träbyggnadstradit-

ionen. Detaljplanen och genomförandet med markanvisningsförfarandet bekräftar 

det utvecklade resultatet av idétävlingen. 

På Silvervallen innehåller detaljplanen bostäder med möjlighet till icke störande 

verksamhet, handel med begränsade varutransporter och kontor i markplan. Infart 

till samtliga fastigheter på Silvervallen är från en gata med småstadskaraktär utfor-

mad för gångfart. I förslaget visas 20 bostäder i stadsgårdar samt 10 mindre flerfa-

miljshus med 60-80 lägenheter på Silvervallen sammanlagt ca 100 bostäder. Detalj-

planen innehåller flexibla kvarter närmast Väsbygatan där vissa flerbostadshus kan 

ersättas av enfamiljshus på stadsgårdar eller vice versa beroende på efterfrågan vid 

markanvisningsskedet. I kvarteret närmast rondellen i korsningen Ringgatan och 

Väsbygatan möjliggörs även centrumverksamheter. 

I kvarteret Löparen medger detaljplanen bostäder och vård med möjlighet till icke 

störande verksamhet, handel med begränsade varutransporter och kontor i mark-

plan. Detaljplanen medger ett vårdboende med cirka 70 platser i Löparen 6 och en 

vårdcentral i Löparen 9 samt bostäder i befintlig och ny byggnad i Löparen 7.   

Detaljplanen förutsätter en ny stadsdelspark norr om Silvervallen genom omlägg-

ning av Långgatan och ombyggnad av vissa gator enligt sektioner, bestämmelser och 

illustrationer på plankartan. En preliminär exploateringskalkyl visar att samlade 

kostnader för bland annat utbyggnad av gator och parker beräknas täckas av in-

komster från försäljning av mark. 

Planens syfte 

Detaljplanens syfte är att bygga vidare på Salas innerstadskvarter i Östra kvarteren 

och Silvervallen enligt den fördjupade översiktsplanen för Sala stad och enligt den 

idétävling om småstad i den nordiska träbyggnadstraditionen som genomfördes 

2015. Detaljplanen medger bostäder och vård med möjlighet till icke störande verk-

samhet, handel med begränsade varutransporter och kontor i markplan i kvarteret 

Löparen och på del av Silvervallen. På Silvervallen ska kvartersbebyggelsen placeras 

med portiker vid en ny småstadsgata som utformas som en gångfartsgata enligt 

principen för riksintresset Sala bergstad. En stadsdelspark, kvarterpark och trädal-

léer samt gatuombyggnader enligt plankartan ingår i detaljplanen.  

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 

Detaljplanen omfattar Kålgårdsgatan, kvarteret Löparen, delar av Norrbyga-

tan/Långgatan, Bergslagsgatan och Marknadsgatan samt Kristina 4:11 (Silvervallen) 

utom del av Kristina 4:271 (Bovieran) samt del av Väsbygatan och Ringgatans gång- 

och cykelvägar och trädrader invid Kristina 4: 11 (Silvervallen). Området är cirka 4 

ha stort varav ca 3 ha är kvartersmark och ägs av Sala kommun, förutom en fastighet 

vid Ringgatan, Kristina 4:256. 
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PLANPROCESSEN 

Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs 

så att medborgare får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen i en 

planprocess. 

Programsamråd 
Beslut om programuppdrag fattades av KSLU den 29 oktober 2013. Beslut om pro-
gramsamråd och tävlingsprogram för området fattades av KSLU den 10 mars 2015. 
Ett planprogramskede för Östra kvarteren och Silvervallen genomfördes våren 
2015. Planprogrammet visade hur området kan omvandlas för att bli en integrerad 
del av Salas centrum med förslag till principer för framtida bebyggelse-, gatu- och 
parkstruktur. I samband med planprogrammet genomfördes en idétävling enligt 
Sveriges Arkitekters regler med tre inbjudna arkitektkontor. Ett samrådsmöte hölls 
den 21 april 2015 på kvällstid för allmänheten i Blå salen på biblioteket. Mötet be-
handlade både programsamrådshandlingen och tävlingsprogrammet där represen-
tanter från de tre arkitektkontoren presenterade sig och svarade på frågor inför 
tävlingen. En jury har sedan bedömt att två av förslagen från tävlingen ska ingå i det 
fortsatta planarbetet. Juryns bedömning i ett utlåtande har godkänts i KSLU den  
20 oktober 2015. Sammanställning av synpunkter i en programsamrådsredogörelse 
och tävlingsresultatet låg till grund för samrådsförslaget och fortsatt planarbete. 

Samråd 

Ett detaljplaneförslag har upprättats med programsamrådsredogörelse och täv-

lingsresultatet som underlag och utsänts på samråd till berörda fastighetsägare, 

myndigheter, m fl under våren 2016. Ett möte med allmänheten har hållits den  

20 juni 2016 där förslaget presenterades och diskuteras. Redogörelsen efter samråd 

gav underlag för ytterligare revideringar av detaljplanen inför granskning.  

Granskning 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning från den 2 till 27 januari 2017 

och delgivits berörda fastighetsägare, myndigheter m fl. Efter granskning har ett 

utlåtande upprättats som sammanfattar hur inkomna synpunkter på förslaget har 

hanterats och föreslår att detaljplanen ska godkännas av Kommunstyrelsen. 

Antagande 

Planförslaget har godkänts av kommunstyrelsen 2017-03-02 och antagits av kom-

munfullmäktige 2017-03-27.. 

Överklagande 
Mark- och miljödomstolen har beslutat avvisa ett överklagande. Beslutet överklaga-
des inte och detaljplanen vann laga kraft 2017-07-11. 

 

Figuren illustrerar i vilket skede av planprocessen som detaljplanen befinner sig 

Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Planområdet gränsar med Kålgårdsgatan till riksintresset för kulturmiljövården, rutnätstaden 

Sala bergstad. I söder gränsar området till riksväg 56/72 (cirkulationsplats). 

Översiktliga planer 
Området omfattas av den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad som antogs 26 maj 2014 
och som därmed ersätter den kommunomfattande översiktsplanen för det aktuella området. I 
Plan för Sala stad beskrivs Östra kvarteren inklusive Silvervallen som en utökad del av centrum 
som ska kopplas ihop med Stora torget genom gågatan Norrbygatan. Centrumområdet ska 
rymma handel, offentlig service och boende. Ett centralt grönområde bör också inrymmas i 
kvarteren.  
Idrottsverksamheten på Silvervallen har flyttats till Lärkans sportfält. En av delstrategierna i 
Plan för Sala stad är att erbjuda attraktiva lägen för bostäder vilket i första hand har identifierats 
som naturnära, centrumnära och vattennära. En annan delstrategi är att knyta ihop stadens de-
lar vilket inkluderar att lokalisera ny bebyggelse i anslutning till befintlig. Detta för att skapa en 
mer energisnål stad och bidra till ökad trygghetskänsla. 

Detaljplaner  

Genomförandetiden har gått ut för gällande detaljplaner inom planområdet och är följande: 

 Stadsplan Norrbytullsområdet från 1955, nr 1977, berör del av Norrbygatan, Kål-
gårdsgatan, Bergslagsgatan, Väsbygatan och Marknadsgatan. 

 Del av Silvervallen, Kristina 4:11, från 2012, nr 4034 anger bostäder i tre plan (Bovi-
eran). 

 Silvervallen mm, 2002, nr 3982, anger idrottsplats och centrumändamål invid ron-
dellen. 

 Silvervallen från 2008, nr 4008 (4008a 2009-06-01), anger centrumända-
mål/restaurang vid rondellen. 

 (Tränaren och) Löparen m fl från 1997, nr 3971 anger centrumändamål i två vå-
ningar, bostäder får inredas i våning över gatuplan. 

 Stadsporten, 1956, nr 1997 anger lokalgata för Kålgårdsgatan. 

Miljöbedömning 

En behovsbedömning för miljöbedömning har gjorts vilken sammantaget visar att planpro-

grammet inte kan antas leda till risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har tagit del av 

behovsbedömningen och delar kommunens bedömning att programmet inte innebär sådan be-

tydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 § i miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskriv-

ning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) är nödvändig.  

Sala kommuns samlade bedömning är att detaljplan för del av området Östra kvarteren och Sil-

vervallen i aktuellt detaljplaneförslag inte medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11 och 

att en miljöbedömning enligt MB 6:11-6:18 och PBL (2010:900) 4 kap 34 § inte krävs. Länssty-

relsen har den 7 december 2016 meddelat att de delar Sala kommuns bedömning. 
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Skydd av natur 

Området omfattas inte av skyddad natur som t ex strandskydd, natura 2000 eller naturreservat. 

I området finns trädrader som omfattas av biotopsskyddsbestämmelser 7 kap 11 § Miljöbalken. 

Fornlämningar 
Stora delar av den centrala rutnätsstaden väster om aktuellt planområde är klassad som forn-
lämning 62:1, kulturlager stad. Alla markingrepp inom fornlämningsområdet Sala stad 62:1 krä-
ver Länsstyrelsens tillstånd. Inga kända fornlämningar finns inom aktuellt detaljplanområde. 
Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas 
och anmälan göras till Länsstyrelsen. 

 

Ortofoto med avgränsning av detaljplan 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Inledning 

Planområdet ligger intill rutnätsstaden som är av riksintresse för kulturmiljövården. En stor del 

av den centrala staden omfattas av en fast fornlämning, 62:1, stadslager. Planområdet ligger 

dock utanför avgränsningen för riksintresse och fornlämning. Avgränsningen ska tydliggöras 

med återställande av esplanaden på Kålgårdsgatan. 

Detaljplanen ger förutsättningar för att genomföra utbyggnad i etapper. Etappindelningen be-

stäms av markanvisningsarbetet med stöd av följande beskrivning. 

Kvarteret Löparen som är en del av Östra kvarteren i programskedet med omgivande gator, Kål-

gårdsgatan, Norrbygatan, Bergslagsgatan och en ny förlängning av Bergsmansgatan, Marknads-

gatan samt Stadsdelsparken utgör en sammanhängande etapputbyggnad.  

Del av Silvervallen med en lokalgata, gångfartsgata, och omgivande gång och cykelvägar samt 

trädalléer vid Väsbygatan, Rondellen vid väg 56/72 och Ringgatan utgör ytterligare en samman-

hängande etappindelning. 

Kvarteret Löparen 

Kvarteret Löparen består av tre fastigheter, 6, 7 och 9. Detaljplanen medger bostäder och vård 

med möjlighet till icke störande verksamhet, handel med begränsade varutransporter och kon-

tor i markplan i kvarteret som helhet. Detaljplanen möjliggör fortsatt delning i tre eller fyra fas-

tigheter med justerade gränser. En gemensamhetsanläggning kan bildas för parkering och even-

tuellt även för gårdsyta. 

Kulturhistorisk bakgrund 

En kommunal bebyggelsevärdering i fördjupad plan för Sala stad, 2010, beskriver byggnader 

inom Löparen 6 och 7 med högt kulturhistoriskt värde. Kommunens dåvarande antikvariska 

expertis, Leif Berggren, beskriver Löparen 6 som den sista ladugårdsutbyggnaden, med ritningar 

från 1903, som byggts strax utanför riksintresset Sala bergstad och därmed en mycket värdefull 

påminnelse om stadens nära relation till landet och dess rurala arv (Yttrande angående Kv Löpa-

ren 2012-11-19). Den röda hästskoformade byggnaden i Löparen 6 innehöll, stall, ladugård, 

vagn- och vedbod. 1912 inreddes en del av byggnaden till bostad. 1946 användes gården till 

spannmålslager. En före detta torkanläggning från cirka 1900 i två och en halv våning finns inom 

kvarteret med vit, slät, stående panel och tvåkupigt tegel på taket som även har en kupa, (Kul-

turhistorisk byggnadsinventering i Sala kommun, Sala innerstad, 1979). Den lantbruksanknutna 

verksamheten har förut övergått till verkstads- och brädgårdsverksamhet som sedan upphört. 

Byggnaderna har stått tomma och förfallit. Byggnaden i Löparen 9 beskrivs i ovan nämnda  

yttrande från 2012 som förvanskad och mindre värdefull.  

Inför programsamråd genomfördes en inventering och utredning av åtgärder för att säkra bygg-

naderna särskilt i Löparen 6 och 9 (Plan för utvändigt underhåll, 2014, ECS-Teknik AB). I utred-

ningen ingick kostnadskalkyler. Utredningarna visade att byggnaderna är i mycket dåligt skick. 

De befintliga byggnaderna är svåra att anpassa till efterfrågat behov. Kvarteret Löparen bedöms 

kunna erhålla en utökad byggrätt med bibehållen anpassning till omgivande miljö. Att bevara 

bebyggelsen i Löparen 6 bedöms därför sammantaget som orimlig. 
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Befintlig f. d. ladugård och bostad, Löparen 6. 

 
Löparen 9 
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Bostäder med lokaler i markplan, Löparen 7 (ramverkstad, galleri) i hörnet Norrbygatan och 

Bergslagsgatan (Ur Sala kommuns arkiv) 

 
Historisk bild på bebyggelse i hörnet Norrbygatan och Bergslagsgatan 

(Ur Sala kommuns arkiv) 
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Bostadshuset i Löparen 7 med lokaler i markplan från tidigt 1900-tal är relativt väl bevarat i sin 

ursprungliga karaktär och utryck. Byggnaden bedöms kunna bevaras. Inom ramen för detalj-

planarbetet har en utredning kring kulturmiljön i Löparen 7 utarbetats. 

Förslag till ny och bevarad bebyggelse i kvarteret Löparen 

Inom ramen för detaljplan-arbetet har ett projekt utvecklats som hanterar helheten för kvarte-

ret Löparen med balans mellan nutid och historia och med hänsyn till resultatet av arkitekttäv-

lingen. Detaljplanen möjliggör nya byggnader för ett vård- och omsorgsboende med drygt 70 

platser och en vårdcentral samt ytterligare ett mindre trygghetsboende. Den befintliga bostads-

byggnaden med lokaler i markplan i hörnet Bergslagsgatan och Norrbygatan ska bevaras. 

 

 
Ur illustration av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB 

Gårdsrummet i kvarteret Löparen ska planteras och innehålla en slinga för kortare promenader 

och olika sittplatser i med både goda solvärden och skugga. Kvarteret kan indelas i tre eller fyra 

fastigheter. En gemensamhetsanläggning för parkering kan bildas vid behov och även för går-

den. Cykelparkering ska finnas på gården för personal och för besökande till vårdcentral och 

vårdboende. 

Byggnader i kvarteret placeras i liv med fastighetsgräns mot gatan utom där det finns förgårds-

mark mot Bergsmansgatans förlängning och vid Löparen 7. Förgårdsmark ska planteras (n1), 

staket på 1,1 meter ska finnas. Inför granskningsskedet har bygglovsritningar tagits fram som 

ska ingå i marköverlåtelseavtal om kvarteret Löparen. 
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Illustration Vårdboende 

Det planerade vård- och omsorgsboendet i Löparen 6 innehåller 70 vårdboenden och gemen-

samhetsytor på varje våningsplan. Byggnaden i Löparen 6 ska ha en fasad av trä och puts som 

indelas vertikalt med olika karaktärer och kulörer enligt färgschema. Tak ska vara av bandtäckt 

plåt. Tekniska funktioner för till exempel ventilation ska inordnas estetiskt i takvolymen. Bygg-

nadshöjden ska vara neddragen enligt plankartans angivelser för att möta innerstadens skala på 

byggnader. Huvudentré till vårdboendet och inlastning är från den förlängda Bergsmansgatan. 

Förgårdsmark med två meter ska planteras och ett staket på 1,1 m ska finnas vid trottoar som 

skydd för bostäder i markplan. 

 

Illustration Vårdcentral 

Vårdcentralen i Löparen 9 beräknas uppta cirka 1400 kvm bruttoarea fördelat på tre vånings-

plan. Byggnaden i Löparen 9 ska placeras i liv med fastighetsgräns. Vårdcentralen ska ha en trä-

fasad i kulör enligt färgschema. Tak ska ha neddragen byggnadshöjd för anpassning till omgi-

vande bebyggelse. Tekniska funktioner för till exempel ventilation ska inordnas estetiskt i takvo-

lymen. Fönster och dörrpartier ska vara av trä. Skyltprogram för Sala stad ska följas.  
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Löparen 7 

I Löparen 7 bevaras bostadshus med lokaler i markplan. Nuvarande användning med bostäder 

och ramverkstad och galleri i Löparen 7 kan då kvarstå inom de nya bestämmelserna för bostä-

der och vård med möjlighet till icke störande verksamhet, handel med begränsade varutranspor-

ter och kontor i markplan. Byggnaden ska renoveras och delvis också återställas med vissa vik-

tiga karaktäristiska detaljer såsom till exempel gaveldetaljer, spröjsade fönster och frontespis 

med balkong och smidesräcken. Byggnadens karaktärsdrag från tiden för uppförandet ska beva-

ras. (Kulturmiljöutredning, Löparen 7, Sala, Sweco 2016-12-14). 

q1 Byggnaden ska bevaras. Detaljer så som räcken, ursprungliga fönster, takfotens list bevaras i 

sin tidstypiska karaktär och r1 Byggnaden får inte rivas. PBL (2010:900) 4 kap, 16§. Detaljpla-

nen möjliggör ett mindre bostadshus i två våningar som får ha lokal i markplan i Löparen 7. 

Byggnaden ska ha fasad i trä som färgsätts enligt färgschema. Inslag av puts får finnas.  

Parkering för kvarteret Löparen 

Principen för parkering i aktuell detaljplan för äldreboende i Sala innerstad har varit att söka 

möjligheter för dubbelutnyttjande av parkeringsplatser. Många av de parkeringsplatser som 

behövs för till exempel besökande till vård- och omsorgboendet eller vårdcentralen kommer att 

stå tomma under natten och kan då användas som buffert för boendeparkering om platserna 

begränsas till nio (eller fler) timmar. Platser som begränsas till två timmar fungerar bra för be-

sökare till vårdboendet och för kunder till kommersiell service. 

I kvarteret Löparen planeras för ett vårdboende på 5500 m2 BTA. Med kommunens parkerings-

tal för verksamheten (5 bpl/1000 m2 BTA) genereras ett parkeringsbehov för besökande och 

personal på cirka 27 platser. En vårdcentral planeras i kvarterets sydvästra hörn med ca 1400 

kvm som generar ett beräknat behov av cirka 15 parkeringsplatser för ändamålet. Sammanlagt 

är behovet 42 parkeringsplatser. 

Inom kvarteret Löparen finns 10 platser innanför ett plank med portik som är en gemensam-

hetsanläggning för kvarteret (se illustration sid. 9). Ytterligare 19 parkeringsplatser beräknas 

kunna kopplas till kvarteret i en gemensamhetsanläggning invid Marknadsgatan. Korttidsparke-

ring i två timmar med p-skiva finns illustrerade med 13 platser på Norrbygatan och Bergsmans-

gatans förlängning omedelbart invid kvarteret Löparen. Sammanlagt tillkommer 42 parkerings-

platser för de tillkommande verksamheterna i kvarteret Löparen. 

Längs Norrbygatan finns ett befintligt bostadshus med två lägenheter och det planeras ett två-

våningshus med dagverksamhet och sex omsorgslägenheter á 45 m2. För dessa lägenheter be-

hövs tre platser som bör ordnas inom kvarteret. 

I esplanaden på Kålgårdsgatan omdisponeras parkeringsplatserna längs mittremsan så att 

samma antal platser återfinns före och efter ombyggnad. Ytterligare nya parkeringsplatser an-

ordnas vid kantsten på Marknadsgatan. Sammantaget ska antalet platser för boende i centrum, 

två timmars och nio timmars parkering vara desamma före och efter detaljplanens genomfö-

rande i ovan nämnda område. 

Gator vid kvarteret Löparen 

Den allmänna marken på gator och platser ska ingå i omvandlingen för att den nya stadsdelen. 

Östra kvarteren ska ha god kvalitet både vad gäller användning och utformning av allmänna 
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platser. I samband med genomförande av byggnadsprojektet inom kvarteret Löparen ska den 

gatu- och parkmark som berörs byggas om enligt detaljplanen. Plankartans bestämmelser och 

syftet med detaljplanen enligt denna plan- och genomförandebeskrivning ska följas. Marklov 

krävs för allmän plats. Svängradier och andra funktionskrav kan lösas inom huvudgators och 

lokalgators mått och lösningar ska visas vid marklov. Utformning och funktion i gaturummen 

ska samordnas med belysningsprogram. 

Kålgårdsgatan ska återställas och renoveras som esplanad med dubbla trädrader och gång- och 

cykelbana i den gräsplanterade mittremsan. Befintlig parkering i mittremsan på Kålgårdsgatan 

kompenseras med ny parkering invid mittremsan. Övriga gator i anslutning runt kvarteret, 

Bergsmansgatans förlängning, Norrbygatan och Bergslagsgatan ska byggas enligt sektioner på 

detaljplanekartan. Parkering vid kantsten, trädplanteringar, plats för cykelställ och sittplatser 

ska finnas (PBL, 2010:900, 4 kap. 13§). 

Dagvattenhantering i kvarteret Löparen 

Kvarteret Löparen är bebyggt och har idag en fungerande dagvattenlösning. Resultatet av utförd 

dagvattenutredning indikerar att flödesbelastningen på befintligt ledningsnät inte kommer att 

öka med planområdets förändrade markanvändning vilket exploateringen innebär. Det är dock 

rimligt att tro att klimatförändringar, med intensivare regn som följd, kommer att innebära en 

ökad belastning. Dagvattenhantering klargörs i samband med bygglov och bygganmälan.  

Stadsdelspark invid kvarteret Löparen 

Arkitekttävlingens förslag att lägga om Långgatan vid Silvervallen ger möjlighet att skapa en 

sammanhängande yta för en ny stadsdelpark. Ombyggnad av Långgatan berör del av kvarteret 

Tränaren. Sala kommun äger kvarteret Tränaren. Stadsdelsparken ska anläggas enligt detaljpla-

nens bestämmelser och bland annat innehålla en damm, bevarad entrébyggnad till Silvervallen 

och bevarade träd. Mindre byggnader som stödjer parkens funktion får finnas.  

Parken ska vara inbjudande för alla åldrar med gröna gräsytor och planteringar. Parken utfor-

mas för att inbjuda till aktiviteter både av spontan art och till planerade evenemang där entré-

portiken som ska bevaras kan ha sin ursprungliga funktion. Entrébyggnaden med portalen in till 

idrottsplatsen är kulturhistoriskt värdefull. Entrébyggnaden till före detta Silvervallen ska beva-

ras. Entrébygganden ska helst bevaras på sin ursprungliga plats men får flyttas inom stadsdels-

parken om det är nödvändigt för parkens funktion. (q1) 

Cykelväg som förbinder Norrbygatan med Långgatan och landsbygden öster om Sala med tätor-

tens centrum ska passera norr om parken. Inom stadsdelsparken ska endast gångvägar finnas. 

Cykelparkering placeras i utkanten av parken invid Norrbygatans fond och invid entré till par-

ken från den nya gångfartsgatan på Silvervallen. 

Stadsdelsparken ska utgöra en grön fond i Norrbygatans förlängning. Bristen på grönytor i de 

östra stadsdelarna har konstaterats i den fördjupade översiktsplanen för Sala stad. Gröna gräs-

ytor och planteringar ska prioriteras inom parken framför grusade och hårdgjorda ytor. 
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Ur illustration av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB som visar den nya stadsdelsparken 

Stadsdelsparken ska utföras med gestaltning som anknyter till Salas identitet med tillvarata-

gande av gruvsystemets dammsystem för rekreation och parkträdgårdar med broar och vat-

tenarrangemang. 

Den planerade dammen i stadsdelsparken ska möjliggöra fördröjning av ett regn med en åter-

komsttid på 20 år och klimatfaktor 1,25 enligt rekommendationer i Svenskt Vattens publikation 

P110 (2016). Reningsbehovet bedöms som mycket litet eftersom inga beräknade halter över-

skrider föreslagna riktvärden. Trots detta bör det alltid eftersträvas att minimera belastningen 

av föroreningar till recipient i så stor utsträckning som möjligt. I övrigt ska dammen ges en este-

tiskt tilltalande utformning anpassat till Salas identitet. Dammen i stadsdelsparken bör fungera 

som buffert för omgivande kvarteren Löparen, Hopparen och Tränaren samt eventuellt del av 

Silvervallen. Dammen ska placeras minst tre meter från befintliga underjordiska ledningar. 

 

 

 
Exempel på dagvattendamm i Tullinge Träd-
gårdsstad. Foto: Tullinge kommun, 2010. 

 

En damm ska finnas i stadsdelsparken som 

buffert vid intensiva regn.
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Silvervallens entrébyggnad ska bevaras  

Silvervallen 

Silvervallen har varit en idrottsplats med fotbollsplan, löparbana, läktare och omklädningsrum. 

Området är stängslat och har en karaktäristisk entrébyggnad. Idrottsplatsen är flyttad och ut-

byggd på Lärkans idrottsområde nordväst om centrum i Sala. Omvandlingsplaner har pågått på 

Silvervallen från 2007 och framåt. Silvervallen består av tre fastigheter: Kristina 4:271 (Bovie-

ran), Kristina 4:256 (Max Hamburger Restauranger AB) och den tredje Kristina 4:11 (Silverval-

len) ägs av Sala kommun. Kristina 4:271 (Bovieran) är utbyggd och inflyttningsklar vid årsskiftet 

2016/17. 

Förutsättningarna för bebyggelse på Silvervallen har utretts vad gäller mark, föroreningar, geo-

teknik och geohydrologi (se sammanställning sid. 31-32). Ny bebyggelse inom planområdet ska 

pålas. Gatans uppbyggnad ska utföras med lätt utfyllnad. För att minska olägenheter vid sättning 

av marken ska gårdstun inom kvartersmark inte hårdgöras utan beläggas med grus, gräs eller 

annat genomsläppligt material, (PBL 2010:900, 4 kap. §10). 

Övriga förutsättningar som risker, buller med mera har utretts och detaljplanens förslag har 

anpassats till kraven i utredningarna (sammanställning sid. 31-32). 

Denna detaljplan medger 70-100 bostäder på Silvervallen med möjlighet till icke störande verk-

samhet, handel med begränsade varutransporter och kontor i markplan invid gångfartsgatan. 

Vid rondellen medges centrumverksamhet. 

Detaljplanen bekräftar resultatet av den arkitekttävling som genomfördes i programskedet. I 

kvarteret omedelbart invid Kristina 4:271 styr detaljplanen byggnadernas placering och ut-

formning på plankartan och genom typritningar som ska ingå i markanvisning. I kvarteren 

närmast Väsbygatan och Ringatan är detaljplanen mer flexibel och medger antingen småskaliga 
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flerfamiljshus med 4-8 lägenheter eller enfamiljshus på stadsgårdar. Bilaga med typhusritningar 

och fasadfärgschema ska användas i markanvisningsförfarandet. 

Typhusritningarna är utformade i proportioner, material och gestaltning så att de passar ihop 

med Salas identitet avseende riksintresset Sala bergstad. Husen har fasader av trä. Inslag av puts 

på träfasader får finnas. Fasadkulörer ska väljas enligt färgschema. Fönster- och dörrpartier ska 

vara av trä. Fönster och fönstersättning, portiker, staket och plank ska harmoniera i utformning 

med riksintresset för Sala bergstad.  

Illustrationsplanen visar placering av de olika hustyperna. Fastighetshetsindelning ska genom-

föras enligt plankarta i kvarteren omedelbart invid Kristina 4:271. I kvarteren närmast Väsbyga-

tan och Ringgatan ska fastighetsindelning genomföras enligt något av illustrationsplanens alter-

nativ. Högst tillåtna fastighetsstorlek och byggnadsarea är anpassat till ett av alternativen. Kom-

pletteringsbebyggelse ska placeras nära fastighetsgräns runt ett gårdstun. Gårdstunet nås via en 

portik från lokalgatan eller gemensamhetsanläggning. Gårdstunet ska uppta minst 25% av  

fastighetens yta och ska utformas för att fördröja dagvatten. Gårdtun får inte hårdgöras utan ska 

beläggas med grus, gräs eller annat genomsläppligt material, (PBL 2010:900,  4 kap. §10). 

Inom Silvervallen föreslår detaljplanen en ny gata som utförs som ”gångfartsgata”, det vill säga 

en blandning av alla trafikslag: gående, cyklister och bilister. Gångfartsgatans utformning styr 

hastigheten till gångfart. 

All parkering inom Silvervallen sker på kvartersmark. Enfamiljshusen har parkering på sin  

fastighet som nås via en portik från gångfartsgatan. Flerfamiljshusen har parkering i gemensam-

hetsanläggningar som avskärmas med plank och portik mot gångfartsgatan, Väsbygatan samt 

Ringgatan. 

Gatunät, trafik och parkering 

Ringgatan, som är en boulevard, är en del av den äldsta rutnätsstaden och utgjorde tidigare sta-

dens gräns söderut. Kålgårdsgatan, som är en esplanad, väster om planområdet utgjorde 1600-

tals stadens gräns mellan stad och land mot öster. Dessa gatumotiv ska återställas inom detalj-

planeområdet med trädrader, gräsytor och gång- och cykelvägar. I sydost gränsar detalj- 

planområdet till riksväg 56/72 (cirkulationsplatsen söder om Silvervallen) och öster om plan-

området löper Väsbygatan. Norrbygatan som övergår i Långgatan öster om kvarteret Löparen 

går i öst-västlig riktning genom området. Marknadsgatan och Bergslagsgatan går igenom plan-

området i nord-sydlig riktning. 

Lokalgatorna Norrbygatan, Långgatan, Marknadsgatan och Bergsmansgatan utförs med kant-

stensparkering där det är lämpligt. Gatuombyggnader utförs enligt illustrationsplan och detalj-

plankartans principsektioner. På Långgatan vid kvarteret Tränaren utförs för verksamheterna i 

markplan tills vidare en lastnings och lossningsplats om 6,5 meter invid den röda tegelbyggna-

dens fasad istället för trottoar, trädrad och kanstensparkering. Parkering vid Långgatan i kvarte-

ret Tränaren behålls tills kvarteret omvandlas enligt en kommande detaljplan. Bergsmansgatan 

förlängs enkelriktad förbi kvarteret Löparen fram till Bergslagsgatan. Marknadsgatan ska anslu-

tas till Ringgatan. 
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Illustration av bebyggelse vid gångfartsgata, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB 
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Exempel på alternativ illustration med övervägande enfamiljshus i stadsgårdar på Silvervallen. 
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Tillkommande bebyggelse får enligt planen tillkommande parkering enligt Sala kommuns parke-

ringsnorm. På Silvervallen ska all parkering för tillkommande bebyggelse ske på den egna fas-

tigheten alternativt på gemensamhetsanläggningar. För kvarteret Löparen redovisas en särskild 

parkeringsberäkning (se sid. 11). 

 

Vid gångfartsgatan finns möjlighet till kontor, handel och icke störande verksamheter i markplan. 

Gångfartsgatan utförs med fem meters asfalterad körbana för blandade trafikslag: gående,  

cyklister och bilister. Körbanan avgränsas med gatsten och en yta närmast husen som har en 

genomsläpplig beläggning med till exempel gatsten och grus och utgör plats för växter, möbler, 

annonspelare med mera. 

Gångfartsgatan kantas av enfamiljshus på stadsgårdar och inslag av stadsvillor med 4-8 lägen-

heter. Alla huvudbyggnader ska placeras med långsida eller gavel i liv med gångfartsgatan. 

Gårdstunet nås via en portik.  

Kollektivtrafik 

Sala tätort trafikeras av lokalbussen ”Silverlinjen” som går mellan Skuggan nordväst om staden 

och Ängshagen i söder. Närmaste busshållplats ligger på Väsbygatan respektive Ringgatan. Sala 

resecentrum ligger cirka 1 kilometer från området. Där stannar såväl Silverlinjen som regional 

buss- och tågtrafik mot bland annat Falun, Avesta, Västerås, Uppsala och Stockholm. Busshåll-

platsen vid Väsbygatan ska möbleras som mötesplats och ha väderskydd. Cykelställ med tak bör 

finnas. Övergångsställe ska anordnas vid busshållplatsen på Väsbygatan som utformas med  

hastighetsbegränsande åtgärder. 
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Gångfartsgatan vidgas vid flerfamiljshuset intill busshållplats på Väsbygatan 

 
Ytan närmast husen kan utformas för olika användningar och för att fördröja dagvatten 
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Gång-och cykeltrafik 

Detaljplanen möjliggör förbättringar av det övergripande gång- och cykelvägnätet. En ny gång- 

och cykelbana möjliggörs i mittremsan på Kålgårdsgatans esplanad. Denna gång- och cykelbana 

ska ha kontakt med den förlängda gång- och cykelvägen invid Silvervallen på Ringgatan och 

Väsbygatan. Gång- och cykelbanan från centrum på Norrbygatan ska passera utanför och norr 

den nya stadsdelsparken på Långgatans södra sida fram till korsningen vid Väsbygatan. 

Cykelparkeringar ska finnas invid busshållplatsen på Väsbygatan, nära vårdcentralen och vid 

stadsdelsparken. I övrigt parkeras cyklar på gårdarna. 

Gång- och cykelbana skyddas och avgränsas från trafik av grönytor och trädrader där så är möj-

ligt. Trädraderna på Väsbygatan och Ringgatan ingår i riskskyddet för intilliggande bostäder. 

Service 

Planområdet ligger i centrala Sala med god tillgång till såväl kommersiell som offentlig service. 

Invid området ligger bland annat en större matvaruaffär samt en vitvarukedja. Några hundra 

meter från områdets avgränsning i väster ligger stadens kommersiella centrum vid Stora torget 

med ett stort utbud av butiker, serveringar, biograf med mera.  

En vårdcentral med apotek planeras inom planområdet i kvarteret Löparen. I kvarteret Löparen 

finns idag ett galleri med ramverkstad. I kvarteret Tränaren och på andra sidan Väsbygatan finns 

olika typer av hantverks- och bilservice såsom däckverkstad, bensinstation, måleri och bilre-

servdelsfirma. I södra delen av Kålgårdsgatan finns handel och andra verksamheter. 

 

 

Stadsdelparken omges av bostadshus med möjlighet till lokaler i markplan 
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I samtliga kvarter inom detaljplaneområdet medges lokaler i markplan för kontor och handel 

med begränsade varutransporter samt icke störande verksamheter vilket kan ge ett tillskott till 

service i området. 

Inom tätorten finns åtta kommunala förskolor. Två grundskolor, Ekebyskolan och Vallaskolan, 

är belägna inom 800 meter från planområdet. I kommunen finns två kommunala gymnasiesko-

lor varav Kungsängsgymnasiet ligger närmast planområdet, cirka 700 meter från Silvervallen 

och Östra kvarteren. 

Ett vård- och omsorgsboende planeras i kvarteret Löparen. Det finns möjlighet att inrätta ytter-

ligare lägenheter för äldre, t ex trygghetsboende och en äldrevårdcentral i området. 

 

Klimatanpassning 

Lokalklimat 

Minst fem timmars sol ska garanteras på minst en uteplats invid bostäder vid höst- och vårdag-

jämning. Genom husens och plankens placering ska lä och skydd för buller skapas. Nya träd har 

en viss kylande effekt och skapar tillgång till skuggiga uteplatser soliga varma dagar. 

Klimatanpassning och klimatpåverkan 

Dagvatten ska dels tas om hand och dels fördröjas inom de egna fastigheterna. Gårdstun ska inte 

hårdgöras utan förses med grus, gräs eller andra planteringar för att bland annat fördröja dag-

vatten (PBL 2010:900, kap 4 § 10). Dagvatten som släpps på nätet enligt tillåtna mängder ska 

vara rent.  

Allmän plats ska projekteras och redovisas i marklov för att i så stor utsträckning som möjligt 

fördröja dagvatten genom trädplanteringar i skelettjord, gräsytor som angränsar vägkant med 

mindre diken och så vidare. Ledningsnätet för dagvatten ska anpassas till den mängd dagvatten 

som inte kan fördröjas inom fastighet och allmän plats. 

 

Hälsa och säkerhet 

Tillgänglighet 

Området ligger centralt med närhet till kommunikationer som tåg och buss. Marken är plan vil-

ket innebär goda förutsättningar för att skapa en god tillgänglighet för personer med funktions-

nedsättning (nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga). Sala kommuns policy för tillgänglighet 

och gällande regler för tillgänglighet ska följas både i den offentliga miljön och på kvartersmark. 

Nivåskillnader mellan Väsbygatan +48,0 och gångfartsgatan +48,5  och mellan gångfartsgatan 

och det inre bostadskvarteret +49,0  tas upp i bostadshusens socklar. Tillgängligheten till husens 

entréer på gårdarna sker med lutning max 1:12 i portikerna. 

Räddningstjänsten ska ha tillgång till vägar och uppställningsplatser med fullgod framkomlighet 

och bärighet. Avståndet från räddningsfordonens uppställningsplats och angreppspunkt får inte 

överstiga 50 meter. Brandposter ska ingå i projektering av gator och VA och placering ska sam-

rådas med Räddningstjänsten. 
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Jämställdhet och trygghet 

Förslaget uppfyller FN:s barnchecklista för en utvecklande och stimulerande fritidsmiljö för lek 

och rekreation och trygg trafikmiljö för att barn ska kunna röra sig fritt i området. Detta gynnar 

även jämställdhet mellan könen och mellan olika grupper i samhället. 

Störningar 

Omkringliggande vägar utgör i viss mån barriärer och trafiken utgör såväl buller- som luftför-

oreningskällor. Järnvägen ligger cirka 50 meter från planområdet och tågtrafiken utgör också en 

källa till buller samt att det finns vissa risker för farligt gods. Utredningar om buller och luftför-

oreningar samt störningar från verksamheter (bensinstationer) har tagits fram inför granskning 

av detaljplanen (se sammanställning av utredningsunderlag sid. 31-32). Utredningarna visar att 

tekniska åtgärder enligt plankartans bestämmelser behövs för att följa gällande riktlinjer. 

Reningsverket och Värmeverket ligger närmare än 500 meter från planområdet. Båda dessa 

anläggningar ligger på ett acceptabelt avstånd och de är gynnsamt lokaliserade avseende för-

härskande sydvästlig vindriktning, Öster och söder om planområdet finns två bensinstationer. 

Riskutredningen föreslår lösningar för skydd mot brand och olyckor genom nivåskillnad med 50 

centimeter i byggnaders sockel samt brandskyddande fasader, plank och portiker vid Väsbyga-

tan och rondellen vid Ringgatan. Träd i rad vid Väsbygatan och ett skydd genom placering av 

ventilationsdon på husfasaders insida gård ska hindra emissioner att nå inomhus i bostäder. 

Även en mur vid rondellen väg 56/72 utgör en del av riskskyddet för på körning. Muren ska vara 

0,8 m hög och vara av sten. 

En bullerutredning har arbetats fram som visar att hänsyn till buller behöver tas i byggnadernas 

tekniska utförande och utformning för att uppfylla gällande riktlinjer för vissa bostäder i hörnlä-

gen. Dessa tekniska lösningar ska visas i samband med bygglov och bygganmälan. Plank mellan 

husen som är 1600 - 2100 mm höga (trädelen) ska avgränsa mot gator och utgöra skydd mot 

buller och insyn. Bostadshusen ska placeras så att minst hälften av boningsrummen ligger mot 

tyst sida. Vid vissa uteplatser ska husen utformas med särskilda skärmskydd som hindrar buller. 

Lek och rekreation 

Förslaget till detaljplan erbjuder ett flertal möjligheter för möten, motion, rekreation och lek i 

det offentliga rummet i stadsdelsparken och i kvartersparken inom högst 200 meter från samt-

liga bostäder. Även gångfartsgatan och Kålgårdsgatans esplanad är en mötesplats. Samtliga bo-

stadshus har uteplatser i nära anslutning till den egna bostaden i form av balkonger och privata 

eller halvprivata gårdsytor. Samtliga bostäder ska ha tillgång till uteplats och småbarnslek på 

tyst sida nära bostaden och med minst fem timmars sol vid höst- och vårdagjämning.  

Naturmiljö och vattenområden 

Strövområden i större naturmarker finns inom någon kilometer från tätorten i riksintresseom-

rådet för natur och kultur kring gruvans dammsystem. Vandringsleder finns mellan tätorten, 

Sala silvergruva och Långforsen. Norrbergsskogen österut utefter Långgatan och Bråstadskogen 

är nära belägna naturområden för rekreation.  
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Husens placering skyddar mot omgivande buller och störningar 

 
Kvartersparken utgör ett grönt inslag längs gångfartsgatan 
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Balkonger på flerfamiljshusen vid och gångfartsgatan är exempel på mötesplatser 

  

Belysningsprogram ska finnas för gator och parker 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU:s ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. 

Maj 2016   KSLU, beslut om samråd  
Juni - Augusti 2016  Samråd 
December 2016  KSLU, beslut om granskning  
Januari 2017   Granskning 
Mars 2017   KS-beslut om godkännande 
Mars 2017   KF-beslut om antagande  
April 2017   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. 

Markägarförhållanden 

Sala kommun äger stora delar av detaljplaneområdet. Kristina 4:256 är idag privatägd. Övriga 

rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 

Huvudmannaskap 

Sala kommun är huvudman för allmän plats, lokalgata och park. Sala kommun ansvarar för ut-

byggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet.  

Ansvarsfördelning 

All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av respektive fastighetsägare eller ge-

mensamhetsanläggning. Detta gäller även eventuella kompletterande geotekniska undersök-

ningar för mark- och anläggningsarbeten.  

Avtal  

Mark ska fördelas genom markanvisningsförfarande till exploatörer. Sala kommuns tomtkö ska 

användas vid markanvisning av stadsgårdar på Silvervallen. 

Markanvisning och marköverlåtelseavtal ska innehålla krav att typritningar i sina väsentligheter 
ska följas samt vissa kriterier för regional förankring av material och utförande. 
 
Avtal med byggentreprenör med tidsbestämt detaljerat anbud ska upprättas inför tecknande av 
marköverlåtelse. Alternativt ska tidplan för byggstart och färdigställande samt bygglov finnas. 
 
Minst tre byggmöten mellan arkitekten och byggherren om detaljlösningar på byggarbetsplatsen 
ska ingå i avtal om marköverlåtelse. 
 
Tomtpris regleras genom sammanvägning av oberoende värdering samt för detaljplanen ut-
slagna exploateringskostnader för park och gatuåtgärder på allmän plats och i förekommande 
fall gemensamhetsanläggning. 
 
Avtal ska tecknas mellan fastighetsägare om uppförande, drift och underhåll av byggnader i fas-
tighetsgräns. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning ska ske enligt plankartan, planillustrationerna och denna plan- och genomfö-

randebeskrivning. Fastighetsbildning ska påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Fas-

tighetshetsindelning ska utföras enligt plankarta i kvarteren omedelbart invid Kristina 4:271. I 

kvarteren närmast Väsbygatan och Ringgatan ska fastighetsindelning utföras enligt något av 

illustrationsplanens alternativ. 

Markförvärv 

Delar av Kristina 4:271 (Bovieran) ska överföras till Sala kommun och ingå i allmän plats (del av 

av Marknadsgatan och del av den nya stadsdelsparken) när aktuell detaljplan har vunnit laga 

kraft. Marken övergår till Sala kommun från Kristina 4:271 i enligt med markanvisningsavtal 

påtecknat 2015-07-01 samt 2015-07-03. 

Genomförande av den nya stadsdelsparken innebär nybyggnad av Långgatan på en del som idag 

ingår i kvarteret Tränaren. Sala kommun äger kvarteret Tränaren. 

Mark inom kvarteret Löparen ska övergå till allmän platsmark på den förlängda Bergsmansga-

tan. En liten del allmän mark i nordvästra hörnet ska fastighetsregleras till kvarteret Löparen. 

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för parkering i kvarteret Löparen och i kvarteren vid 

gångfartsgatan. 

Gemensamhetsanläggningar kan bildas inom kvartersmark på Silvervallen för grönområde, väg, 

vatten och avlopp, dagvattenanläggning, parkering med mera. 

Gemensamhetsanläggning kan bildas inom användningsområde E vid Marknadsgatan för parke-

ring, transformatorstation och omstartsstation för avfallshantering. 

Servitut 

Rätten att nyttja andra fastigheter för teknisk försörjning med mera kan säkerställas via official-

servitut vid lantmäteriförrättning eller genom avtalsservitut. 

Vid placering av enfamiljshus invid Väsbygatan ska servitut för utfart över annan fastighet till 

den nya gångfartsgatan inrättas. 

Om kommande belysningsprogram så anger ska servitut inrättas för vägghängd belysningsar-

matur på husfasader inom kvartersmark som belyser gatumarken. 

Ledningsrätter 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 

projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar bör 

tecknas mellan ledningsägaren och exploatören. 

Ledningsägare ansöker och bekostar lantmäteriförrättning inom aktuellt område som bland 

annat tryggar ledningars rätt i den takt området byggs ut. 

Kända ledningsägare inom planområdet är SHE Elnät, SHE Värme, Skanova, Sala kommuns VA 

kollektiv. 
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Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun, okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det 

åligger exploatörerna att undersöka om ytterligare ledningar finns. Exploatörerna ska kontakta 

berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts 

igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggti-

den. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Sala kommun ansöker och bekostar lantmäteriförrättning avseende allmän plats. Exploatörer 

ansöker och bekostar fastighetsbildning avseende kvartersmark. 

Överenskommelser 

Detaljplanen kräver olika typer av överenskommelser om tillgänglighet på fastigheten Kristina 

4:256. Ett servitut för vatten och avlopp, 1981-1479.1, finns till exempel över fastigheten Kris-

tina 4:256 från Kristina 4:11 till Väsbygatans ledningsstråk. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Exploateringskalkyl 

Planförslaget innebär både utgifter och inkomster för kommunen. VA-kollektivet får kostnader 

för byggande och drift av vatten och avloppsnät samt dagvattenhantering men även intäkter via 

anslutningsavgifter för vatten och avlopp vid varje fastighet och även via löpande förbruknings-

intäkter. 

Kommunen får kostnader för byggande och drift och underhåll av lokalgator och parkmark samt 

kostnader för planläggning, utredningar samt förrättningskostnader.   

Sammantaget bedöms planförslaget ge ett positivt nettoresultat över tid på grund av inkomster 

från försäljning av mark.  

De största utgifterna initialt är byggande av gata och parkmark samt kostnader för nyanläggning 

av vatten och avlopp och saneringskostnader. 

Anslutningsavgifter 

Fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt bredband finansieras genom anslutningsavgifter inom 

respektive ekonomisk ram. 

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Geoteknik 

Bjerking AB har tagit geotekniska prover på Silvervallen i två rapporter. Rapport Geoteknik samt 

översiktligt PM Geoteknik för fastigheterna Kristina 4:4, 4:11 samt 4:14 Sala kommun. Pålning 

krävs för grundläggning av byggnader inom området. 

För Kristina 4:11 framkommer att undergrunden utgörs överst av ca. 0,5m fyllning. Därunder 

följer 6-18m lerjord följt av friktionsjord. Lerjordens mäktighet är störst i den nordöstra delen. 

Fyllningen utgörs huvudsakligen av grus och sand, med inslag av tegel eller kolstybb (i löparba-

nan). Pålning krävs för ny bebyggelse. 
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Radon 

Marken inom området innehåller låga till höga radonhalter vilket innebär att byggande ska ske 

med ett radonsäkert utförande. 

Grundvatten 

Grundvattenrör har installerats och hade 2010-01-21 en nivå på 0,3m under marknivå. Då 

grundvattnets trycknivå varierar normalt under året så innebär detta sannolikt att trycknivån 

ibland ligger över markytans nivå, så kallat artesiskt grundvatten. 

Vid pålning i områden med artesisk grundvattentrycknivå finns risk för grundvattenuppträng-

ning utefter pålarna, dock bedöms risken för detta som ringa. 

Schakt och stabilitet 

Då grundvattentrycket ligger strax över/under markytan i området Kristina 4:11 finns risk för 

hydraulisk bottenupptryckning vid schaktning inom partier med liten lermäktighet ovan vatten-

förande friktionsjord. 

Markprover 

Inom Sala tätort har studier genomförts som har visat på förhöjda halter av framförallt bly och 

kadmium. Källa till föroreningarna är Silvergruvan och de processer som använts för att förädla 

malmen. 

I samband med detaljplanearbete för detaljplan 4034 (fastigheten Kristina 4:271 Bovieran) ge-

nomfördes en markteknisk undersökning. Jordprover togs och analyserades avseende metall-

innehåll i enlighet med ”Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploatering 

inom Sala tätort”. Tagna jordprover visade att jorden inte uppfyller de hälsoriskbaserade plats-

specifika riktvärden för bostäder.  

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningar i mark. Strategin 

har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. 

Bjerking har tagit fram ett dokument, PM miljöteknisk markundersökning Kristina 4:4, 4:11 och 

4:14, Sala kommun daterad 2010-02-11. Inom detaljplaneområdet redovisas fyra samlingspro-

ver samt ett prov på vad som bedöms som aftersand. 

Bly visar något förhöjda halter i två samlingsprover samt högre värde av arsenik i ett prov. 

Sweco har i rapport 2015-07-08 på uppdrag av Bovieran analyserat material från löparbana och 

fotbollsplan på Silvervallen. 

Vid grävning av provgropar framkom att under marknivån ligger 0-0,12 rödfyr, 0,12-0,3 kol-

stybb/kol, 0,3-0,5 tegel, glas o kol,  0,5- bedömt naturlig torrskorplera. 

Rödfyren klassas som material överskridande KM (känslig markanvändning), men under MKM 

(mindre känslig markanvändning). Proven från kolstybb och sand (fotbollsplan) klassas som 

överskridande MKM men under FA(farligt avfall). 

Alla prover överskrider haltkriteriet för ringa risk, vilket innebär att materialet inte får återan-

vändas i anläggningsändamål utan föregående anmälan till tillsynsmyndighet. 

Marken kommer att saneras innan försäljning. 
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Marknivåer 

Som en del av saneringen samt för att åstadkomma en utjämning av marknivåer i förhållande till 

Bovierans etablering efter Marknadsgatan så kommer stora delar av Silvervallen att behöva fyl-

las upp. Detta innebär samtidigt att sättningsbenägenheten kommer att öka. 

Trafik och farligt gods 

RV 56/72, strax syd om planområdet utgör transportled för farligt gods. Det finns en möjlighet 

att omleda vissa transporter via Fridhems verksamhetsområde. Trafiken har låg fart genom 

rondellen. Hastigheten på Väsbygatan ska inte överskrida 30 km/h. Hastigheten regleras genom 

gatans utformning vid övergångsställe invid busshållplats. Farligt gods på järnväg passerar cirka 

50 meter från Silvervallen. Ett kvarter med fastigheter för verksamheter finns mellan Silverval-

len och järnvägen. 

Riskutredningar har tagit fram av Geosigna, 2016-11-08, som visar att skydd för risker med far-

ligt gods kan skapas genom byggteknik (brandskyddade fasader, plank och portiker), skyddande 

trädallé vid Väsbygatan, disposition av mark så att gårdstun vänder sig bort från Väsbygatan. Vid 

rondellen RV 56/72 ska en skyddande 0,8 m hög mur av sten uppföras framför bostadshusen 

mellan vägkant och gång-och cykelbana. Planbestämmelse (PBL 4 kap. § 5, §8, § 12) 

Buller 

Hela området planeras med tyst sida som princip, det vill säga byggnadernas fasader, fönster, 

plank och portiker ska vara bullerskyddande för att garantera gällande riktvärden för buller, 

enligt bullerförordningen SFS 2015:16. Hälften av boningsrummen på Silvervallen ska vara pla-

cerade mot tyst sida. Busshållplatsen vid Väsbygatan ska utformas som en mötesplats och sam-

tidigt skapa skydd för buller och insyn vid intilliggande bostadshus.  

Acoustic Consulting and design har tidigare tagit fram en trafikbullerutredning. Ytterliga buller-

utredningar har utförs av Bjerking AB, med förslaget som utgångspunkt, som bör ligga till grund 

för eventuella åtgärder för att klara Boverkets krav på bullernivåer. Utredningarna visar att de-

taljplanens byggrättigheter med vidtagna skyddande åtgärdar kan klara gällande riktvärden för 

buller (se sammanställning av utredningar sid 31-32). 

Vatten- och avloppsanslutning 

Löparen 6, 7 och 9 har befintliga vatten- och avloppsanslutningar. För anslutning av Silvervallen 

finns utbyggda kommunala ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i Långgatan och Väs-

bygatan (se sammanställning av utredningar sid 31-32). Ledningsutbyggnad ska anpassas till 

detaljplanens markhöjder inom Silvervallen. Marken kommer att höjas med 0,5 meter invid Väs-

bygatan och 1,0 meter vid Marknadsgatan. Höjdskillnaderna tas upp i bostadssocklar vid Väs-

bygatan (västra sidan) och den nya lokalgatan (västra sidan).  

Dagvatten 

Dagvattenledningarna har i viss mån begränsad kapacitet. En dagvattenutredning har utarbetats 

för Östra kvarteren och Silvervallen av WSP, 2016-11-16. Utredningen för beräkning och förslag 

till hantering av dagvatten har samordnats med markutredningen kring föroreningar, djupa 

lerlager och hårdgjorda ytor inom planområdet. Dagvattenanslutning för Silvervallen i både 

Väsbygatan och Ringgatan har en begränsad kapacitet. Dagvatten ska i första hand tas om hand 
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lokalt inom varje fastighet och i andra hand fördröjas inom fastigheten innan det släpps på nätet. 

Det som släpps till allmän dagvattenledning ska vara rent.  

Buffert för intensiva regn ska finnas i den nya stadsdelsparken. Dagvattenutredningen visar att 

en rad små åtgärder kan vidtas både inom kvartersmark och på allmän mark för att fördröja 

dagvatten. Regnbäddar som mottar takvatten och planteringar i skelettjord som mottar ytlig 

avrinning från gårdar ska anordnas, gröna tak, regntunnor, regnbäddar eller magasin ovan och 

under jord är exempel på åtgärder.  

Markanvisningsavtal ska innehålla krav på redovisning av dagvattenhantering vid bygglov. Vid 

detaljprojektering ska utredningar användas för att fullfölja idéerna. Detaljplanen har en rad 

bestämmelser för allmän mark. Genomförande av detaljplanen kräver marklov eller bygglov och 

startbesked både för allmän mark och kvartersmark. Granskning av dagvattenhantering ska ske 

på detaljnivå inför byggstart både på allmän mark och kvartersmark.  

En beräkning av de samlade åtgärderna på kvartersmark och allmän plats för att fördröja dag-

vatten ska ligga till grund för beslut om eventuell ökning av ledningskapaciteten för dagvatten 

till Sagån. Beräkningen av behovet av kapacitet för omhänderta dagvatten ska utgå från ett sce-

nario med 100-årsregn. Eftersom förändrade risker för intensiva regn även berör omkringlig-

gande kvarter med befintliga äldre dagvattenlösningar är eventuella krav på ökad lednings-

kapacitet för dagvatten i området inte enbart en konsekvens av utbyggnad av Silvervallen.   

Uppvärmning och el 

Stadsdelen beräknas kunna försörjas med fjärrvärme. Vid projektering ska undersökas möjlig-

het att använda returvattnet för uppvärmning av gångfartsgatan för att underlätta snöröjning. 

Önskad utbredning av värme i gatumark genom returvatten i fjärrvärmesystemet är den asfalte-

rade delen på den allmänna gångfartsgatan på Silvervallen. En fjärrvärmecentral 2x3 meter ska 

placeras i något av flerfamiljshusen vid gångfartsgatans norra infart. Varje fastighet (typritning) 

ska ha plats för ett teknikrum för fjärrvärmens behov i markplan. 

Solceller och/eller solfångare med estetisk anpassning till byggnadens helhetsuttryck får inte-

greras i taken (PBL 4 kap 16 § pkt 1). Markanvisningsavtalen ska behandla energiförsörjning.  

Elnätet kan behöva förstärkas vid en utbyggnad. Området ska försörjas med fiberbredband. 

Ledningsdragning ska samordnas mellan aktuellt bredbandsbolag, Skanova och Sala Heby 

Energi samt Sala kommun. En särskild projektsamordning för ledningsdragning och teknisk in-

frastruktur ska samordna gestaltning och funktion av infrastruktur. 

En transformatorstation ska placeras så att risk för påkörning inte finns invid Marknadsgatan på 

område markerat med E i detaljplanen. Planteringar med häck och träd ska omgärda ytan som 

även ska innehålla en omstartsstation för avfallshantering samt parkering (g1).  

Ett belysningsprogram ska upprättas. Ljusberäkningar och ett belysningsprogram ska tas fram 

för området inför projektering av allmänna platser som gator och parker. Arbetet med belys-

ningsprogrammet ska ske i samråd mellan de vinnande arkitekterna i tävlingen och Sala Heby 

Energi AB samt deras leverantör. Belysningsarmaturer ska ha ledlampor och ingå i Sala Heby 

Energis driftsystem. Tävlingsförslagen föreslår gatubelysning på gångfartsgatan placerad på 

lämpliga husfasader. För detta ändamål, om det blir aktuellt, behövs avtalsservitut mellan fas-
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tighetsägare och elbolaget. Projektering, genomförande och drift av gatubelysning och elkraft-

kablar ska samordnas med övriga ledningsdragande parter. En representant från SHE-Elnät ska 

finnas med i kommande projektgrupper. 

Mobility Management 

Tydliga kopplingar mellan fastighet och parkeringsplats ska finnas, företrädesvis genom servitut 

kopplat till aktuell fastighet eller genom gemensamhetsanläggningar. 

Tidigt i plan- och genomförandeprocessen bör åtgärder genomföras för att möjliggöra ett bo-

ende som nödvändigtvis inte behöver vara bilberoende. Föreslagna åtgärder vid busshållplatsen 

är viktiga för att öka attraktiviteten för kollektivt resande. Cykelparkeringar bör finnas i anslut-

ning till målpunkter för olika typer av kommersiell och offentlig service. 

Avfall 

Hämtning av avfall sker med traditionell avfallshantering och ska följa arbetsmiljöverkets rikt-

linjer. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vänd-

platser och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om käll-

sortering. Avfallshanteringen ska följa kommunens förordning om renhållning och de rekom-

mendationer som anges i Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för 

transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009”. Källsortering av hus-

hållsavfall ska kunna ske vid fastigheten. Avfall från verksamheter och hushåll ska kunna hante-

ras separat. 

Hos kommunens återvinningscentral Återbruket-Returen lämnas sorterade förpackningar och 

tidningar samt sorterat grovavfall från hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande av 

Återbrukskort. 

En omstartsstation ska placeras vid Marknadsgatan. Platsen ska inramas av plantering. Varje 

fastighetsägare väljer mellan att använda omstartstation alternativt fastighetsnära avfallshante-

ring. Sopbilen ska komma fram på gångfartsgatan och plats för fastighetsnära sophämtning ska 

finnas på varje fastighet. 

Inför bygglov ska VafabMiljö kontaktas för dialog kring avfallshanteringen. 

Dokumentation och kontroll 

Dokumentation av byggnader som rivs ska genomföras av ansvarig byggherre. Rivning ska ske 

enligt anvisningar från Sala kommun.  

Sammanställning av tillgängliga utredningar som underlag för detaljplanen: 

Stadsbyggnad och arkitektur 

Tävlingsprogram 2015-01-12, reviderat under tävling efter möte den 2015-04-21 mellan arki-

tekterna och allmänheten 2015-01-12, Sala kommun  

Juryns utlåtande 2015-10-02 och KSLU beslut, 2015-10-20 

Typritningar (del av bearbetat tävlingsresultat som visats i detaljplanens samrådsförfarande), 

datum 2016-05-24 

Mark 

Översiktligt PM Geoteknik samt förslag på kompletteringar Kristina 4:11 & Löparen 6, 7 och 9 

Ny bostadsbebyggelse, Sala kommun, Bjerking, 2016-04-29 
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Programförslag på kompletterande Geoteknisk undersökning Kristina 4:11 & Löparen 6, 7 och 9 

Nya gator och VA, Sala kommun, Bjerking 2016-05-17 

ProjekteringsPM geoteknik, Kristina 4:11, Nya gator och VA, Sala kommun, Bjerking, 2016-10-11 

Buller 

Acoustic Consulting and design 

Bullerberäkning förslag till detaljplan Östra kvarteren och Silvervallen, Bjerking, 2017-01-11 

Vatten och avlopp inklusive dagvatten 

Dagvattenberäkningar och åtgärdsförslag, sala kommun, WSP, 2015-12-11 

Östra kvarteren och Silvervallen, VA-utredning, WSP, 2016-11-17 

Östra kvarteren och Silvervallen, dagvattenutredning, WSP, 2016-11-16 

Rapport Dagvattenutredning för Kv Löparen, Sweco 2016-12-14 

Kulturmiljö 

Kulturhistorisk byggnadsinventering, Sala innerstad, 1979, Västmanlands läns museum. 

Kommunal bebyggelsevärdering i fördjupad plan för Sala stad, 2010 

Rapport, Kulturmiljö i Löparen 7, Kulturmiljö Stockholm Sweco 2016-12-14 

Yttrande angående Kv Löparen 2012-11-19, Sala kommun 

Kvarteret Löparen 6 och 9, plan för utvändigt underhåll (hus 2-6), 2014-12-01, ECS-Teknik AB 

Kvarteret Löparen 6 och 9, plan för utvändigt underhåll (hus 1), 2014-12-01, ECS-Teknik AB 

Risk 
Miljöinventering och kostnadsuppskattning av sanering, Kv Löparen, Sala kommun, 2016-09-30 
Riskanalys avseende bensinstationer och transport av farligt gods på väg och järnväg vid Silver-
vallen, Sala kommun, Geosigma AB, 2016-11-08  
Bilaga 1, Riskanalysberäkningar för väg 56 avseende transporter med farligt gods vid Silverval-
len, Sala kommun, Geosigma AB, 2016-11-08 
Bilaga 2, Riskanalysberäkningar för järnväg avseende transporter med farligt gods vid Silverval-
len, Sala kommun, 2016-11-08 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Planekonomi 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom planavgift. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

MEDVERKANDE 

Förslaget till detaljplan har arbetats fram av samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun och Teng-

bom Arkitektkontor AB i samarbete med de vinnande arkitektkontoren Brunnberg & Forshed 

Arkitektkontor AB och Arken Arkitekter AB. 

 

Lena Steffner   Maria Hedberg 

Planchef   Planarkitekt 
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Illustrationsplan Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB 


