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Planområdets läge 
 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser 
 Plan- och genomförandebeskrivning 
 Granskningsutlåtande 
 Fastighetsförteckning 
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INLEDNING 
 
Detaljplanens syfte 
Planen syftar till att utveckla Lärkans sportfält med en ny idrottshall och verkstadsbygg-
nad samt möjlighet att bygga till ishallen och att bekräfta befintliga läktare vid fotbolls-
planerna. 
 
Planprocessen 
Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att alla be-
rörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen. Planprocessen med 
standardförfarande tar ca ett år att genomföra.  
 

 
Illustration som visar i vilket skede aktuell detaljplan befinner sig 
 

 
 
 

De synpunkter som kommit in under granskningsskedet redovisas i ett utlåtande. Utlå-
tandet innehåller även Sala kommuns kommentarer och förslag till ställningstagande till 
inkomna synpunkter. 
 
Planförslaget överlämnas sedan till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet 
kommer upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. 
 
Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande satts 
upp på kommunens anslagstavla. De som senast under granskningen skriftligen har 
framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten. 
I första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och hyres-
gästorganisationer som kan överklaga detaljplanen. Överklagandet prövas av Mark och 
miljödomstolen. 
 
 
Tidigare ställningstaganden 
Intentionerna i planuppdraget överensstämmer med den kommunövergripande över-
siktsplanen, Plan för Sala ekokommun som antogs år 2002. 
 
I den fördjupade översiktsplanen, Plan för Sala stad som antogs i maj 2014, pekas plan-
området ut som ett område för rekreation och idrott. Planuppdraget överensstämmer 
med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 
 
Det aktuella planområdet omfattas till största delen av två stycken detaljplaner, plan 
nummer 3185 från 1973 och plan nummer 3590 från 1980. Plan 3889 från 1987 gäller 
en mindre del i planområdets nordöstra hörn. 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Plan 3185 från 1973 anger områden för idrott men också för handel.  
I planens nordvästra del tilläts bensinförsäljning. 
 

 
Detaljplan 3590 från 1980 ersatte delar av plan nummer 3185. Den nya planen innebar för-
ändringar vilka möjliggjorde byggnation av ytterligare idrottsanläggningar inom planom-
rådet. Bestämmelsen bensinförsäljning ersattes med handel och en bestämmelse om all-
mänt ändamål infördes. 
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Plan 3889 från 1987 anger Park   Planområdets avgränsning 
 
Planområdet 
Detaljplanen omfattar ca 6,8 ha och ligger vid korsningen Dalhemsleden/Västeråsleden.  
 
Vision Lärkan 
2009 togs en vision för Lärkans sportfält fram. Visionen uppdaterades 2011 och kommer 
i planarbetet att fungera som planeringsunderlag. 
 
Miljöbedömning 
Enheten för planering och utveckling gör bedömningen att ett genomförande av detalj-
planen inte kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En mil-
jöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygg-
lagen bedöms därmed inte behöva genomföras. 

 
 
Strandskydd och Natura 2000 
Planområdet gränsar till Natura 2000 området ”Salakalken” som här även sammanfaller 
med riksintresse områdena för Naturvård och Kulturvård. I den senaste revideringen av 
Natura 2000 område utökades värdebeskrivningen med ett antal utpekade habitat 
(främst Västlig taiga), samt ytterligare två arter (käppkrokmossa samt större vattensala-
mander). Hällebräckan som är den art som bildat grunden till inrättandet av det här Na-
tura området, har flera dellokaler runt Nya vattentornet på öppna kalkhällar samt i direkt 
anslutning till vattentornet. Ett flertal motionsspår, vandringsled och stigsystem, varav 
flera med historisk anknytning är orienterade till sportfältets närområde och därmed 
inne i Natura 2000 området. Frilufts-, såväl som tränings- och tävlingsaktiviteter använ-
der idag skogsområdet och är i behov av att göra det även framgent. De biologiska vär-
dena kommer i all användning av närområdet att särskilt bevakas genom uppdaterat 
kunskapsmaterial (inventeringar) och samråd med berörda organisationer och myndig-
heter. Särskild miljöövervakning för att kartlägga eventuella negativa förändringar för de 
utpekade värdena kan bli aktuellt att genomföra i samverkan med länsstyrelsen. 
 
Geoteknik och föroreningar i mark 
De geotekniska förhållandena är inte kända men bör utredas inför byggnationen. Marken 
bedöms dock vara byggbar. 
 
Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framförallt bly och 
kadmium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som använts för att 
förädla malmen. Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallförore-
ningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för 
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kontaminerad ytjord. Inför byggstart hanteras markfrågorna i bygglov och bygganmälan 
där eventuella krav på markprover och åtgärder ingår. 
 
Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger inom normalriskom-
råde/lågriskområde för radon, men eftersom stora delar av Sala kommun ligger inom hö-
griskområde rekommenderas ett radonsäkert byggande. 
 
Dagvattenhantering och risk för översvämningar 
En särskild dagvattenutredning, Dagvattenutredning för Lärkans sportfält (WSP 2017-06-
30), har utförts i enlighet med Svenskt Vattens standard, P110, Avledning av dag-’ drän- 
och spillvatten och ligger till grund för detaljplanens förslag till åtgärder som skydd för 
översvämningar. Uppdraget har klargjort höjdsättning av mark vid nya byggnader och 
risker med befintliga byggnaders höjdläge och föreslår vissa skyddsåtgärder. Dagvatten-
utredningen beskriver metoder till alternativa lösningar för infiltration, avledning och 
rening av dagvattnet från planområdet. Magasin skall byggas för fördröjning där den ex-
akta lokaliseringen utreds under projektet. Målet är att kunna fördröja 10-års regn + kli-
matfaktor 1,25. Lokaliseringen för dessa åtgärder skall dock vara inom planområdet. 
 
Detaljplanen möjliggör nya byggnader för idrottshall samt en separat verkstadsbyggnad 
och nya parkeringsplatser som kan innebära sammanlagt upp till ca 2000 kvm tillkom-
mande hårdgjord yta. Dimensionerande flöde efter exploatering ska beräknas för långa 
respektive korta regn med klimatfaktor. Förslagsvis bör det finnas minst 10 minuters för-
dröjningskapacitet för södra respektive norra systemet 
 
Dagvattenutredningens åtgärder för omhändertagande av dagvatten innefattar, icke 
hårdgjorda ytor med genomsläpplig beläggning, gröna tak, skelettjordar, infiltration i 
upphöjda växtbäddar och grönytor, och makadamdiken. Rening av dagvatten har anvi-
sats i utredningen med filterbrunn för granulat/mikroplast på fotbollsplan med konst-
gräs samt oljeavskiljare på hårdgjorda parkeringsplatser. De föreslagna åtgärderna för  
infiltration, fördröjning och rening kan ligga på allmän platsmark eller kvartersmark eller 
i en blandning mellan dessa inom planområdet. Recipienten Ekebydamms status, och in-
direkt Pråmån, får inte försämras. Rening av dagvatten med oljefilter kan krävas på till 
exempel parkeringsplatser. Eko-granulat används i dagsläget på konstgräsplanen. Mikro-
plaster och granulat från konstgräsplanen bör renas. Reningsmöjligheter har redovistas i 
redovisas i Dagvattenutredning för Lärkans sportfältsområde (WSP 2017-06-30) samt 
dess Bilaga 1, Lärkan åtgärder. 
 
 
Översvämningsrisker vid dammbrott 
Mellandammens dammvall är en fornlämning. Dammvallen utgör en agrar lämning med 
anor från 1500 talet. 
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Översvämningskarta 
 

Den samlade bedömningen vid tolkning av dammutredningen är att människors säkerhet 

inte påverkas av genomförandet av planen. 

 
Risk för översvämning vid dammbrott ska åtgärdas genom att byggnaden byggs på pålar 
med förhöjd sockel. Vid behov kan pumpgrop tillämpas.  
 
 
Tillgänglighet för personer och räddningstjänst 
Planområdet innehåller inga stora höjdskillnader. Anläggningarna ska vara tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning (nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga).  
 
Området har en placering i förhållande till räddningstjänsten som ger en insatstid på 
mindre än 10 minuter. Räddningstjänstens fordon skall ha tillgång till vägar och uppställ-
ningsplatser med fullgod framkomlighet och bärighet. Avståndet mellan räddningsfor-
dons uppställningsplats och angreppspunkt får ej överstiga 50 m. Brandposter, placering 
och antal skall anordnas efter samråd med räddningstjänsten och VA-enheten. 
 
Natur och vegetation 
Utmed Dahlhemsleden finns en allé av omväxlande blodlönn och skogslönn som bildar en 
fin effekt med sina skiftande bladfärger. Här finns även naturlika planteringar som skyd-
dar från trafikens störningar på Dahlhemslden. 
 
Utmed Västeråsleden finns en allé av pelarasp (Populus tremula 'Erecta') som bilar som 
en grön vägg mellan idrottsområdet och gång-cykelbanan och den trafikerade bilvägen. 
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NY IDROTTSHALL 
 
Sala kommun har ett behov av fler idrottshallar runt om i kommunen, men framför allt i 
de centrala delarna så att många invånare lätt kan ta del av utbudet i hallarna. För att 
möta det behov av anläggningar som finns inom idrotten ska kultur- och fritidsnämnden 
därför arbeta för att möta den brist som finns. Idrott är en stor fritidssysselsättning i Sala 
och det finns ett aktivt föreningsliv som understödjer denna. Verksamheten karaktärise-
ras snarare av bredd än av elit. Huvudsakliga målgruppen är barn och ungdomar och att 
dessa kan både tryggt och enkelt ta sig till sina idrottsaktiviteter. Idrottshall, konstgräs-
planer och liknande anläggningar bör byggas ut i takt med att kommunen växer. Motions- 
och sportanläggningen Lärkan innehåller idag bland annat sporthall, ishockeyhall, sim-
hall, konstgräsplan och friidrottsanläggning.  
 
Fortsatt utveckling av Vision Lärkan är viktig för funktionell användning av området. På 
grund av den allt större trängseln i idrottshallarna, vilken hämmar föreningarnas verk-
samhet, samtidigt som den genererar konflikter mellan såväl förening och förening som 
mellan förening och kommun, bör den sport- och evenemangshall dimensionerad för in-
nebandy, handboll med publik funktion, eller liknande, prioriteras och uppföras helst un-
der 2018. 

 
 

 
Illustrationsplanen visar en tidig skiss över placering av den nya idrottshallen och verk-
stadsbyggnaden samt möjlig framtida förlängning av ishallen. Idrottshallen kan delas upp 
med ridåvägg för att samtidigt kunna hålla olika sportevenemang. 
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Exempel på sporthall 
 
 
 

 
 

 
Planskiss över idrottshallen, bottenplan respektive övervåning. 
 
 

 
Sektion genom idrottshallen 
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Referensbilder över möjligt fasadtema 
 
 

 
Tidig 3D bild över nya idrottshallen i relation till befintliga byggnader. 
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3D bild som visar entrétorget med cykelparkering och placeringen av caféet synlig över en-
trén till den nya idrottshallen 
 
Planbestämmelser 
Detaljplaner skapar förutsättningar för en ny idrottshall med byggnadshöjd 13 meter. 
Möjligheter till ny verkstadsbyggnad samt en förlängning av ishallen i framtiden och be-
kräftelse av befintliga läktare på fotbollsplaner regleras genom byggrätter som begränsas 
till en viss procent av avsedd yta. Befintlig lokalgata, Sportfältsgatan, bekräftas i detalj-
planen och intilliggande parkering mot Ringatan utökas något. Sala kommun är huvud-
man för allmän plats. 
 
Trafik och parkering 
Vid infarten till Sportfältsgatan ska särskilt beaktas hur gång- och cykelväg längs Ringga-
tan ansluts till entrén vid den nya idrottshallen och andra målpunkter där cykelparke-
ringar ska anordnas. Även anslutningen av gång- och cykelväg längs Myntgatan till den 
nya idrottshallen ska förbättras med naturlig och trafiksäker dragning mot idrottshallens 
och andra målpunkters entréer med intilliggande cykelparkeringar. Cykeltrafik ska fun-
gera säkert i förhållande till korsningar med bilvägar och gångbanor. 
Totalt finns 150 parkeringsplatser för besökande, fördelat på framsidan mot L-huset 50 
stycken, baksidan mot lärkbackskolan 50 stycken och på sidan mot Åkra 50 platser. 10 
platser är reserverade för personal.  6 platser är reserverade för funktionshindrade per-
soner.  
 
Kollektivtrafik 
Den lokala busslinjen Silverlinjen trafikerar Dalhemsleden i planområdets norra del. Sil-
verlinjen trafikerar med timmestrafik. Väster om planområdet finns det en busshållshåll-
plats där bussen mot Västerås stannar. Från busshållplatsen ska det finnas naturliga 
gångvägar till entréer inom Lärkans idrottsområde. 
 
Vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Genom planområdet går en 
ledning för färskvatten. 
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 Värme och el 
Lärkans sportfält är anslutna till SHE:s fjärrvärmenät. Fjärrvärme finns i befintlig idrotts-
anläggning.  
 
Fastigheten är idag ansluten till elnätet med begränsad kapacitet, ett utökat effektbehov 
kan kräva att befintlig anslutning utökas med ytterligare en kabel. Kapacitet på el utreds 
i projekteringen. Behövs mer kraft än befintlig kapacitet så krävs en matning fram från 
transformatorstationen. 

 
Fastighetsrättsliga frågor 
Planområdet omfattar del av fastigheten Kristina 4:2. Ingen fastighetsbildning föreslås 
äga rum till följd av planarbetet. 

 
Avfall 
Avfallshantering ska följa kommunens förordning om renhållning och de rekommendat-
ioner som anges i Avfall Sveriges råd och anvisningar för transport, förvaring och di-
mensionering.  
 
Konsekvenser av detaljplanens genomförande 
Detaljplanen innebär ökad möjlighet till idrott och rekreation samt bättre trafiksäkerhet 
och parkeringsmöjligheter i området. Den nya idrottshallen ger också goda sociala möj-
ligheter för ungdomar att mötas både i idrotten och i den planerade cafélokalen. 
 
Tidplan 
Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande under KSLU:s ledning.  
Tidplanen redovisar beräknade tidpunkter för olika beslut. 
 Juni 2017, Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om samråd 
 Juli-Augusti 2017, Samråd 
 Oktober 2017, Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om granskning  
 November 2017, Granskning 
 Februari 2018, Kommunstyrelsen, beslut om godkännande 
 Februari 2018, Kommunfullmäktiges beslut om antagande 
Om inte detaljplanen överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter justeringen av 
kommunfullmäktiges protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärder i överensstäm-
melse med detaljplanen. 
 
Administrativa frågor 

           Kommunen är huvudman för allmän plats. 
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Medverkande 
I arbetet med detaljplanen har följande personer deltagit, Johan Ekroth, projektledare 
Fastighetsenheten och beställare av detaljplanen, Lotta Andersson, Wahlros AB, konsult 
inom partnering, Roger Nilsson, chef kultur och fritidsförvaltningen och beställare av id-
rottshallen, Rune Wåhlin, trafikingenjör, samhällstekniska enheten, Andreas Gärdquist, 
samordnande gatuprojektör, samhällstekniska enheten, Marvin Asp-Martins, dagvatten-
samordnare, samhällstekniska enheten, Anna Winnersjö-Edholm, miljöinspektör, Dan-
Ola Norberg, stadsarkitekt, bygg- och miljöenheten.  

 
David Höijertz    
Planarkitekt 


