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DIARIENUMMER: 2015/618 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Samhällsbyggnadskontoret      

Plan- och utvecklingsenheten 

Detaljplan för 

Del av Stamparen 4 och Lasarettet 2 m fl 
Sala kommun, Västmanlands län 
Utökat planförfarande 

PLAN-  OCH GENOMFÖRAN DEB ESKRI VNING

Till antagandehandlingarna hör följande handlingar: 

 Planprogram

 Plan- och genomförandebeskrivning

 Plankarta med planbestämmelser

 Illustrationsplan

 Fastighetsförteckning med tillhörande karta

 Granskningsutlåtande

 Dagvattenutredning med kompletteringar
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INLEDNING 

Sammanfattning 

Planprocessen bedrivs med utökat förfarande. Granskningsförslaget har utvecklats 

ur program och samråd för området, och de yttranden och synpunkter som kommit 

in i dessa skeden.  

Bakgrund 

Den vård som idag bedrivs av Region Västmanland i Sala utvecklas utifrån 

medborgarnas behov. Den nya sjukvårdsbyggnaden är planerad utifrån vårdens nya 

behov. 

Samarbete med Sala kommun om gemensam drift av vården i Sala har funnits sedan 
2011. Region Västmanland och Sala kommun har gemensamt identifierat tre 
områden där de har bedömt att samverkan kan ske. Det är samordnad 
rehabilitering, samordnade vårdplatser och gemensam familjecentral. 

Detta innebär att Region Västmanland utökar befintliga vårdplatser från idag 18 
stycken till att bli 20 vårdplatser. Det kommer också att bli 4 nya mellanvårdsplatser 
som Sala kommun kommer att kunna nyttja. Detta innebär totalt 6 nya vårdplatser. 
Samtliga vårdplatser kommer dessutom att byggas som patientrum enligt dagens 
krav gällande smitta/hygien. Region Västmanland kommer också att bygga en 
rehabiliteringsbassäng som inte finns idag i Sala. Bassängen kommer att samnyttjas 
mellan Region Västmanland och Sala kommun. 

Sjukhusbyggnaden har idag stora tomställda ytor vilket beror på tidigare beslut 
(2003) som tagits om att omstrukturera hälsa och sjukvården i länet. Det innebar att 
närsjukvården stärktes i Sala och länssjukvården koncentrerades.  
En ny sjukvårdsbyggnad med samlade verksamheter ger förbättrad tillgänglighet, 
utvecklad verksamhet och förenklad orienterbarhet för besökare. 
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Region Västmanlands planer för befintliga byggnader 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och nybyggnationer av vårdbyggnader 

i befintligt vårdområde. Region Västmanlands syfte med dessa om- och 

nybyggnationer är att skapa fler vårdplatser, bygga en rehabiliteringsbassäng samt 

att förbättra flöden och resursutnyttjanden, höja patientsäkerheten och förbättra 

miljön för patienter och personal, vilket ska åstadkommas genom att koncentrera 

verksamheten. I den nya detaljplanen möjliggörs bland annat en ny byggnad som 

ansluter till en av de befintliga byggnaderna och parkering på Anrikaren 2 och del av 

Stamparen 3. Den del av Region Västmanlands fastighet som ska avyttras (del av 

fastigheten Lasarettet 2) kommer att behandlas i en separat detaljplan. Kontor och 

centrumändamål läggs också till användningsbestämmelserna för att bland annat 

säkerställa vårdrelaterade centrumfunktioner som tex apotek. 

Planen ger även förutsättningar för en ny fastighetsindelning där Region 

Västmanland minskar sitt fastighetsinnehav i nuvarande vårdområdes östra del 

samt införlivar anslutande mark i nordväst i och med att vårdverksamheten 

koncentreras till områdets västra del. Det kan även komma att ske marköverlåtelser 

mellan Region Västmanland och Sala kommun, dels i parkområdet, där Sala 

kommun tar över mark som Region Västmanland inte kommer att nyttja i och med 

att ny bebyggelse kommer att ligga längre upp från Ekeby damm, dels i mark i 

anslutning till Lasarettsgatan där mark kan komma att överföras mellan Sala 

kommun och Region Västmanland där gatan behöver byggas om för att rymma 

parkeringar längre norrut mot gatan.  
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Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger centralt i Sala tätort, ca 500 m från Stora Torget och ca 300 

meter från Resecentrum. Planområdet omfattar drygt 2 ha. Den största delen av 

marken ägs av Region Västmanland och mindre delar av Salabostäder AB och Sala 

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

Anrikaren 2 (Region Västmanland), del av Lasarettet 2 (Region Västmanland), del av 

Stamparen 3 (Salabostäder AB) och del av Kristina 4:5 (Sala kommun). Planområdet 

består av tre delområden. Kommunal gatumark lämnas utanför planområdet då 

ingen förändring av dess användning föreslås. 

Planområdets läge i förhållande till centrala Sala stad 

PLANPROCESSEN 

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

så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen. Här 

nedan redovisas gången i planärendet.  

Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Stora torget 

Resecentrum 

Planområde 
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Program 

Planarbetet inleddes med ett planprogram. Programmet angav utgångspunkter och 

förutsättningar för planen i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och påverkan 

tidigt i planprocessen. Under remisstiden 2016‐03‐30 till 2016‐06-17 hölls ett möte 

där Region Västmanland berättade om förslaget för allmänheten. Efter 

programsamrådet sammanställdes inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 

ligger till grund för det fortsatta detaljplanearbetet. 

Samråd 

Ett förslag till detaljplan upprättades och skickades ut på samråd till berörda 

intressenter samt ställdes ut i kommunhusets entré. De synpunkter som lämnades 

från fastighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, 

myndigheter m.fl. har redovisats i ytterligare en samrådsredogörelse. 

Samrådsredogörelsen innehåller Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och 

förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Granskning 

Planförslaget har reviderats utifrån inkomna yttranden och synpunkter i 

samrådsskedet. Förslaget skickas ut till berörda intressenter samt ställs ut i 

kommunhusets entré och görs tillgänglig på kommunens webbplats. De synpunkter 

som kommer in under granskningsperioden redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet 

kommer även att innehålla Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag 

till ställningstagande till inkomna synpunkter. 

Antagande 

Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Innan ärendet 

kommer upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. Om inte planen överklagas 

vinner den laga kraft inom tre veckor. 

Överklagande 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet om antagande 

satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast under utställningstiden 

skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att 

överklaga planbesluten. I första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, 

hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Mark- 

och miljödomstolen. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Planområdet ligger inte inom något riksintresseområde enligt 3 och 4 kap i 

Miljöbalken. Planområdet ligger i närheten av Ekeby damm som ingår i riksintresse 

för kulturmiljövård för silvergruvans dammsystem. Detta riksintresse regleras av 

Miljöbalken 3 kap 6§. 
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Översiktliga planer 
Planområdet omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Sala stad, Plan för Sala 
stad, som antogs 2014. Den nya detaljplanen överensstämmer med denna. I Plan för 
Sala stad redovisas en markanvändningskarta som visar planens ställningstagande 
till hur markanvändningen avses se ut år 2024.  Planområdet för aktuell detaljplan 
anges här som ”centrum”. I ”centrum” ingår många funktioner som till exempel 
handel, offentlig service och boende. Denna markanvändningen ska ses som flexibel 
för framtida utveckling. Lasarettsområdet beskrivs vara ett område med stor 
potential att utvecklas mot blandade verksamheter såsom kultur, utbildning, boende 
och andra verksamheter. Dock påpekas att utveckling och komplettering av 
bebyggelsen inom och invid lasarettsområdet måste avvägas mot riksintresse för 
kulturmiljövård där gruvans dammsystem ingår samt mot Stadsparkens 
upplevelsevärden i stort.  
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Utdrag ur markanvändningskartan ur Plan för Sala stad. Planområdet ryms inom 

inringat område.   

I Plan för Sala stad – Sala tätorts grönstruktur beskrivs grönområdet söder om 

sjukhusområdet som ”värdefullt med hänsyn till biologisk mångfald”. Området är 

utpekat som ”område med annat värde”, vilket betyder att området innehåller 

biotoper som har biologiska värden som har stort behov av förstärkning och 

restaurering. 
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Utdrag ur Plan för Sala stad – Sala tätorts grönstruktur, bilaga 2:1 som visar värdering av 

biologisk mångfald. 

I Plan för Sala stad – Sala tätorts grönstruktur bilaga 2:1 definieras grönområdet 

intill sjukhusområdet som en del av en längre spridningsväg. Spridningsvägar 

beskrivs som områden med vegetation eller vatten som binder samman biotoper 

och skapar möjligheter för växt- och djurliv att förflytta sig och spridas. De är 

mycket viktiga, rent av avgörande naturtyper, för tätortens möjlighet att behålla och 

utveckla en rik biologisk mångfald.  
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Utdrag ur Plan för Sala stad – Sala tätorts grönstruktur, bilaga 2:1, som visar spridningsvägar i 

Sala tätort.  

Hela området runt stadsparken är klassad som ”mycket värdefull” ur aspekterna 

rekreation och vardagsfritid i Plan för Sala stad – Sala tätorts grönstruktur. 
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Utdrag ur Plan för Sala stad - Sala tätorts grönstruktur, bilaga 2:1 som visar utbredningen av 

det värdefulla grönområde som inkluderar parkområdet i anslutning till sjukhusområdet.  

Detaljplaner 

Gällande detaljplaner som berör planområdet är detaljplan för Anrikaren m fl, 

plannummer 3966 (1996), genomförandetid t o m 2005-12-31, detaljplan för 

Stamparen 4 m fl, plannummer 4010 (2008), genomförandetid t o m 2018-11-25 

och detaljplan för del av kvarteret Stamparen, plannummer 3992 (2005), 
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genomförandetid t o m 2015-05-30. I dp 4010 finns en transformatorstation inom 

prickmarksområde. I anslutning till denna ska även en ny transformatorstation 

byggas, varför detta område kommer att ingå i ny detaljplan. Denna del ligger inte i 

anslutning till resten av planområdet då området emellan inte påverkas utan 

stämmer överens med gällande detaljplan.  

Utdrag ur dp 4010 
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Utdrag ur dp 3966 
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Utdrag ur detaljplan för Stamparen 4 m fl (2008) 
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Utdrag ur detaljplan för del av kvarteret Stamparen (2005) 

Kommunala beslut i övrigt 

Beslut om att påbörja detaljplaneläggning med utökat förfarande togs i 

Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) 2015-10-20. Beslut om att skicka ut 

programförslag för detaljplanen togs i KSLU 2016-03-08. Beslut om att skicka ut 

detaljplanen på samråd togs i KSLU 2017-06-27. Beslut om att skicka ut detaljplanen 

på granskning togs i KSLU 2017-10-24. 

Program för planområdet 

Ett program för planområdet är upprättat vilket beskriver områdets förutsättningar 

och generella riktlinjer för detaljplanen.  
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Miljöbedömning 

En behovsbedömning för miljöbedömning har gjorts av Plan- och 
utvecklingsenheten. Med utgångspunkt från behovsbedömningen är kommunens 
bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan enligt MB 6:11 och att en miljöbedömning enligt MB 6:11- 6:18 inte 
krävs. Länsstyrelsen har tagit del av behovsbedömningen och delar kommunens 
bedömning att planens genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan 
som anges i 6 kap 11 § i miljöbalken och bedömer att en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen inte är nödvändig, enligt skrivelse 
2016-01-18.  

Skydd av natur 
Planområdet omfattas inte av något skydd av natur. Närliggande ”Suckarnas allé” 
omfattas av biotopskydd. Dessa träd är dessutom gamla, vilket betyder att de ofta 
utgör livsmiljö för ett stort antal arter, inklusive rödlistade arter bland framförallt 
insekter och lavar, men även bland svampar och mossor.       

Strandskydd 

Enligt 7 kap. 18 g § miljöbalken återinträder strandskyddet automatiskt när en 

detaljplan upphävs eller ersätts vilket betyder att för rubricerad detaljplan kommer 

strandskyddet att återinträda.  

Enligt 4 kap. 17 § PBL (2010:900) får kommunen upphäva strandskydd för ett 

område om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i 

anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 

Som särskilt skäl för upphävande av strandskydd inom planområdet anges enligt 7 

kap. 18 c § att det område som upphävandet avser redan har tagits i anspråk på ett 

sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

Detaljplanen berör endast redan ianspråktagen mark. Allmänhetens tillträde till 

strandområdet försämras inte, inte heller påverkas växt- och djurliv. Ett 

upphävande av strandskyddet bedöms därmed befogat. 

Tillgången till strandområdet kommer inte att försämras jämfört med idag, då 

befintlig bebyggelse som ligger närmast strandlinjen ska rivas och ny föreslagen 

bebyggelse planeras att ligga något längre bort från strandlinjen än idag. Dagens 

gång- och cykelvägar i anslutning till strandlinjen ligger utanför planområdet och 

kommer inte att påverkas. Huvudstråket i området är ”Suckarnas alle´”.  En ny 

koppling mellan gång- och cykelvägen planeras in mot vårdområdet, i ett läge som 

inte påverkar befintliga träd i allén. Denna koppling kommer att förbättra 

tillgängligheten mellan strandområdet och vårdområdet.  

Befintlig växtlighet närmast stranden kommer att finnas kvar i samma omfattning. 

Den biologiskt intressanta strandkanten kommer inte att påverkas alls. Planområdet 

ligger minst 15 meter från strandlinjen och vare sig strandlinjen eller vattenmiljön 

kommer att påverkas av det föreslagna upphävandet eftersom dessa ligger utanför 

detaljplanen. 
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Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband 

med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till 

Länsstyrelsen. Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att genom övertäckning, 

schaktning eller på annat sätt skada fornlämningar. Närliggande ”Suckarnas allé” är 

klassad som övrig historisk lämning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Bebyggelseområden

Befintliga byggnader 

Idag finns det tre huskroppar i planområdet. 

Byggnader inom planområdet 

Huskropp 0313 01-02 byggdes ca 1980, hädanefter kallad ”vårdcentralsbyggnaden”. 

Fasaderna är av brunrött tegel och taken är platta. 0313-01 är tre våningar ovan 

mark och 0313-02 två våningar ovan mark. Här finns idag vårdcentral Sala Väsby, 

vårdcentral Achima Care (aviserat om flytt), folktandvård, barn- och ungdomshälsa, 

barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicin, familjecentral (aviserat om flytt), 

mödrahälsovård (MVC) och barnavårdscentral (BVC). Vårdcentralsbyggnaden 

kommer att finnas kvar men byggas om.  

0313 

-01
-02

-06

-07

0300 

0300-10 
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Byggnaderna 0313-01 och 0313-02 sedda från Dammgatan, söderifrån 

Huskroppen 0300 06-07 byggdes på 1960-talet. Fasaderna är i brunrött tegel och 
taken är platta. Byggnad 0300-07 är en våning ovan mark och byggdes som matsal 
med kök, vilka nu är stängda. Här finns idag habiliteringsverksamhet. Byggnad 
0300-06 är en våning ovan mark. Här finns Regionsservice, driften. Dessa 
huskroppar ska rivas.  

Byggnaderna 0300 06 och 07, norrifrån 

Byggnad 0300-10 är en transformatorstation. Fasaden är i rött tegel och taket är 

platt. Byggnaden är i en våning. Denna byggnad ska rivas.  

0313-01 

0313-02 

0300-06 

0300-07 
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Byggnad 0300 10, transformatorstation, västerifrån 

Förslag till ny bebyggelse 

Den nya detaljplanen möjliggör ny bebyggelse som sammankopplas med befintlig 

vårdcentralsbyggnad.  

Illustration över nya och befintliga byggnader inom planområdet 

Den västra delen av vårdcentralsbyggnaden föreslås få en maximal byggnadshöjd av 

16 meter, två meter högre än gällande detaljplan, den östra delen av 

vårdcentralsbyggnaden föreslås få en maximal byggnadshöjd av 11,5 meter, 1,5 

meter högre än gällande plan. Ny vårdbyggnad föreslås få en maximal byggnadshöjd 

om 14 meter medan inglasningen mellan dessa byggnadskroppar föreslås få en 

maximal byggnadshöjd om 11,5 meter. Eventuell framtida utbyggnad av 

Befintlig 
byggnad 

Ny byggnad,  - 
inglasning 

Ny byggnad 
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vårdcentralsbyggnaden möjliggörs i dess nordöstra del, med en maximal 

byggnadshöjd om 11,5 meter. Denna kan utformas med en portik för möjlighet att 

skapa en anslutning från Heberlegatan.  

Illustration över hur nya byggnader kan komma att gestaltas. Befintlig 

vårdcentralsbyggnad syns längst till vänster i bilden. Vy från Ekeby damm. 

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

Gator, trafik och parkering 

Gatunät, gång- och cykeltrafik 
Vårdområdet nås med bil från Heberlegatan och Lasarettsgatan vilka båda utgår 
från Väsbygatan. Trafik till parkeringar öster om vårdbyggnaderna ska ledas via 
Lasarettsgatan österifrån och trafik till parkeringar nordväst om vårdbyggnaderna 
ska ledas via Heberlegatan norrifrån. Den södra delen av Heberlegatan är inte tänkt 
att leda trafik inom området förutom till fastigheter med infart från Heberlegatan. 
Detta ska åstadkommas genom skyltning och utformning av gaturummet.  

Gatorna mellan vårdcentralsbyggnaden och intilliggande parkeringar samt 
Heberlegatan föreslås utformas som gångfartsområde i syfte att öka 
trafiksäkerheten, se karta på sidan 24. 

Idag finns en asfalterad gång- och cykelväg längs norra delen av Ekeby damm som 
leder genom vårdområdet via Lasarettsgatan och vidare till Väsbygatan. Gång- och 
cykelväg i stenmjöl finns även genom ”Suckarnas allé” och vidare längs Ekebydamm, 
söder om vårdområdet. I och med att en ny byggnad ska kopplas till befintlig 
vårdcentralsbyggnad kommer gång- och cykelvägen genom vårdområdet att stängas 
av. Denna ersätts av en ny gång- och cykelväg och kommer att anläggas längs norra 
Dammgatan-Järnvägsgatan och leda vidare till gång- och cykelbana vid Väsby 
kungsgård i väster och till Väsbygatan i öster.  
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Illustration som visar sträckningen av ny gc-väg längs Dammgatan-Järnvägsgatan 

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

och vårdområdet för att möjliggöra angöring till vårdområdet söderifrån.  
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Illustration över samtliga gc-vägar inom området (se teckenförklaring). 



23 (37)  
2018-03-06 

DEL AV STAMPAREN 4 OCH LASARETTET 2 M FL 
LAGAKRAFTHANDLING 

DIARIENUMMER: 2015/618 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Samhällsbyggnadskontoret      

Plan- och utvecklingsenheten 

Kollektivtrafik  
Sala tätort trafikeras av Silverlinjen. Busshållplatser finns på Lasarettsgatan, 
Järnvägsgatan och vid Sala resecentrum, som ligger ca 200 meter från området.  
Från resecentrum går regional buss‐ och tågtrafik mot bland annat Avesta, Västerås, 
Uppsala och Stockholm. Busshållplatser på Lasarettsgatan bedöms inte behövas i 
och med att hållplatser finns på nära håll både på Järnvägsgatan och resecentrum. 
Detta medför att bussar inte behöver trafikera Heberlegatans södra del.  

Parkering, varumottagning, angöring 
I Sala finns idag ingen parkeringsnorm för vårdverksamhet eftersom 
parkeringsbehovet varierar mycket beroende på typ av verksamhet. En 
parkeringsundersökning utfördes av Region Västmanland under hösten 2015 vilken 
visade att maximalt 156 p‐platser användes på sjukhusområdet under en vardag. 
Det uppskattade behovet av p‐platser för den tillkommande verksamheten i 
området beräknades vara 58 platser vilket ger ett sammanlagt behov av 214 platser 
inom det nya vårdområdet. För att möta parkeringsbehovet planeras och möjliggörs 
nya parkeringsytor i norra delen av fastigheten Stamparen 3, väster om 
vårdcentralsbyggnaden, och på fastigheten Anrikaren 2, öster om 
vårdcentralsbyggnaden. Ytan på Stamparen 3 är idag en gräsyta tillhörande 
Salabostäder, vilken ska förvärvas av Region Västmanland medan Anrikaren 2 är en 
obebyggd fastighet tillhörande Region Västmanland. Befintliga parkeringsytor norr 
om vårdcentralsbyggnaden och öster om den nya byggnaden kommer också att 
försörja vårdverksamheten. Befintlig parkeringsyta öster om nya vårdbyggnaden 
kommer att byggas om – antalet parkeringsplatser kommer att minska något och 
grönytor kommer att integreras för att ta hand om dagvatten och bidra till ett 
grönare intryck. Cykelparkeringar ska finnas i anslutning till samtliga byggnader. 
Tre stycken tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser anläggs nära entrén.  

En lastgård för varumottaging och sophämtning planeras söder om den nya 
vårdbyggnaden. Lastgården ska vara nedsänkt och nås via en ramp, i syfte att inte 
vara i blickfång från parken söder om vårdområdet. En mur kommer att avgränsa 
lastgården och ta upp höjdskillnader öster- och söderut. För att denna inte ska ta för 
mycket fokus och inskränka på parkens befintliga karaktär föreslås en bestämmelse 
om att växtlighet ska finnas i anslutning till muren. Denna plantering ska gestaltas 
på ett sätt som ska bidra positivt till parkmiljön och samspela med parkområdets 
befintliga karaktär. Detta beskrivs närmare i dokumenten ”Gamla sjukhusområdet i 
Sala – Gröna värden. Karaktärsbeskrivning av parkstråket” och ”Gamla 
sjukhusområdet i Sala – Gröna värden. Platser och vyer för fastigheten Stamparen 4 
och Lasarettet 2”.  Angöring till den nya vårdbyggnaden för sjuktransporter, taxi, 
färdtjänst, blodbuss och liknande kommer att kunna ske på en yta öster om nya 
byggnaden.  
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Illustration som visar plats för gångfartsområde,  parkeringsytor med ytor för 
omhändertagande av dagvatten, lastgård och angöring 

P 
P 

Lastgård 

Angöring 

P 

Gångfartsområde 
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Natur 

Grön- och blåstruktur 

Planområdet ligger i nära anslutning till ett smalt grönområde och Suckarnas allé 
intill Ekebydamm. Alléns namn kommer av att Gustav II Adolf och Ebba Brahe sägs 
ha vandrat suckande här. Denna park förlorade en del av sin utbredning och sitt 
innehåll vid anläggandet av det nuvarande lasarettet, som ersatte det 
betydligt mindre gamla lasarettet. Parken är i sin tur kopplad till Stadsparken med 
en gång över till andra sidan dammen. Ekeby damm har sitt utlopp i Lillån som 
rinner österut genom staden. Årummet sträcker sig från Ekebydamms utlopp i 
Lilllån till Fiskartorget vid Norra Esplanaden. Årummet består bland annat av 

Kärleksholmarna och Aguéliparken. Lillån mynnar i utkanten av staden ut i Sagån. 

Grön‐ och blåstruktur i närområdet. 
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Del av Suckarnas allé, sedd österifrån med Ekebydamm till vänster. 

Inom dagens vårdområde utgörs grönstrukturen av gräsytor, mindre 
planteringar, buskar och träd. Längs södra fasaden av vårdcentralsbyggnaden finns 
buskar och klätterväxter. I den stora parkeringsytan längs Lasarettsgatan finns 

träd. En fördjupad inventering och analys av planområdet med omgivande 

grönområden redovisas i bilagan ”Gröna värden – Sala sjukhusområde”.  

Park och planteringar 

Planområdet angränsar till kommunal parkmark. Nya delar av vårdområdet ska 
medvetet gestaltas för att samspela och komplettera parkmarken. Detta beskrivs i 
bilagan ”Gröna värden – Sala sjukhusområde”. En innergård kommer att finnas i 
anslutning till den nya vårdbyggnaden, innegården blir en del av stadsparken. 
Parken anläggs som en sk ”regnträdgård” (se dagvattenutredning) och innehåller 
växtlighet, sittplatser och rekreation för personal, patienter och besökare. Möjlighet 
till att uppföra mindre trädgårdsbyggnader som pergola eller lusthus finns.  
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Inspirationsbild från Sinnenas trädgård vid Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm. 

De planteringar som ska finnas vid muren mot lastgården ska med dess gestaltning 

bidra positivt till området. Anslutningar till kommunens parkmark, så som slänter, 

ska utformas med det intilliggande parkområdet i åtanke och lösningar ska tas fram 

i samråd med Sala kommun. Dagvattnet inom planområdet ska reduceras och 

fördröjas med hjälp av bland annat växtbäddar. Dessa kommer framförallt ligga i 

anslutning till parkeringsplatser. Alla planteringar på kvartersmark som ligger i 

anslutning till kommunens parkmark ska gestaltas för att samspela med den 

karaktär som finns i området, enligt bilagan ”Gröna värden – Sala sjukhusområde”. 

Förorenad mark 

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 metallföroreningar i mark. 

Strategin har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för 

kontaminerad ytjord. 

Inom planområdet finns två oljecisterner från vilka det skedde ett utsläpp av 
rapsolja 2007 i samband med påfyllning från tankbil vilket resulterande i 
oljeläckage i närområdet. Efter detta skedde en sanering då en stor mängd 
jordmassor grävdes ut från området. Vattenprov har analyserats vid flera tillfällen 
efter detta för att se om oljan nått grundvatten. Det förorenade området ligger ca 30 
meter från Ekebydamm men inga synliga tecken fanns på att olja läckt ut i dammen. 
Miljöenheten på Sala kommun gjorde då bedömningen att det inte var någon större 
risk för grundvattnet och avslutade ärendet. Inom planområdet finns även en 
panncentral.  

Inom planområdet finns även ett område förtecknat i länsstyrelsens databas över 
förorenade områden (EHB-stödet) framkallning av röntgenplåtar. Om misstanke 
uppstår om föroreningar i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart 
avbrytas och anmälan göras till Miljöenheten, Sala kommun.  
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Vattenområden 

Planområdet är idag exploaterat och innehåller inga vattenområden. Området ligger 

som närmast ca 20 meter från Ekeby damm.  

Miljökvalitetsnormer 

Normen för utomhusluft: I och med att Region Västmanlands verksamhet ska ökas 

med totalt 6 nya vårdplatser, en ny rehabiliteringsbassäng och en 

expansionsmöjlighet om 1000 BTA kan biltrafiken i områden antas öka, men 

miljökvalitetsnormen för utomhusluft bedöms inte överskridas.   

Normen för vatten: Ytvatten inom planområdet beräknas tas om hand genom lokalt 

omhändertagande varför fisk- eller musselvatten inte bedöms påverkas negativt av 

den nya detaljplanen.  

Normen för bullerriktvärden: En bullerutredning har utförts för planområdet, vilken 

visar att buller från trafik bedöms kunna hanteras på tillfredställande sätt, se under 

Tekniska frågor.  

Lokalklimat 

Planområdet ligger inom redan exploaterat område. Planerad ny byggnad kommer 

att ligga exponerat med dess västra och södra fasader mot park och damm. 

Närmaste byggnad, befintlig vårdcentral, ligger norrut. Byggnaden med dess 

trädgård kommer således att ha tillgång till goda solvärden.  

Risk för skred eller höga vattenstånd 

Översvämningskartering har utförts i samband med simulerade extremflöden för 

området kring Ekeby damm där 100-års, 200-års samt klass 1-flödet har simulerats 

och vattenytans utbredning i Ekeby damm redovisats för de olika extremflödena. 

Kapaciteten för utskoven för Ekeby damm visade sig vara tillräcklig för att kunna 

reglera även klass 1-flöden och det är därmed möjligt att styra nivån i dammen även 

vid denna typ av extremflöden. Bedömningen är därför att vattennivåerna i Ekeby 

damm inte kommer att stiga över det undersökta området i samband med 

extremflöden som har simulerats i undersökningen, se under Tekniska frågor.  Vid 

extremflöden kommer också nivåer i Sagån och Lillån vara maxbelastat.  

Klimatanpassning och –påverkan 
Dagvatten 

Dagvattenfrågan har noga utretts under planarbetet. Slutsatsen är att resultatet från 

föroreningsberäkningar bedöms planerad exploatering inom planområdet inte 

försvåra möjligheten att uppnå MKN för kemisk ytvattenstatus i Skvalån (recipient) 

då samtliga modellerade föroreningarna som ingår i prioriterade föroreningar  

förväntas minska efter rening jämfört med befintlig situation. 

Dagvattenutredningens slutsatser ska följas i projektering och anläggande. 

Dagvatten ska reduceras, fördröjas och renas inom planområdet. Detta ska 

huvudsakligen ske genom fördröjningslösningar med hjälp av planteringsytor t ex i 
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anslutning till parkeringar. En särskild yta inom planområdet finns även reserverad 

för att kunna omhänderta dagvatten i en sk torrdamm, med planbestämmelsen n2.  

Energiförsörjning  
Möjlighet till uppvärmning via fjärrvärme finns då fjärrvärmeledningar finns i 
området. Elförsörjning finns i form av en befintlig transformatorstation vid 
Järnvägsgatan. 
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 Hälsa och säkerhet 

Tillgänglighet 

Området ligger centralt med närhet till kommunikationer som tåg och buss. Bil- och 

cykelparkeringar ska finnas i anslutning till vårdbyggnaderna. Marken är plan vilket 

innebär goda förutsättningar för att skapa en god tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning (nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga). Sala kommuns 

policy för tillgänglighet och gällande regler för tillgänglighet ska följas både i den 

offentliga miljön och på kvartersmark.  

Räddningstjänsten ska ha tillgång till vägar och uppställningsplatser med fullgod 

framkomlighet och bärighet. Avståndet från räddningsfordonens uppställningsplats 

och angreppspunkt får inte överstiga 50 meter. Utredning av brandposter ska 

utredas av Räddningstjänsten i samråd med VA-kollektivet.  

Skyddsrum 
Skyddsrum ska finnas i källarvåning med en omfattning av ca 600 kvm. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan detaljplan 

Detaljplanearbetet bedrivs med utökat förfarande under KSLU:s ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och tidpunkter för olika beslut. 

Juni 2017 KSLU-beslut om samråd 

Juli-Augusti 2017 Samråd 

Januari 2018  KSLU-beslut om granskning 

Februari 2018 Granskning 

April 2018 KS-beslut om godkännande 

April 2018 KF-beslut om antagande  

Maj 2018 Laga kraft  

Såvida inte detaljplanen överklagas kan gatu- och parkombyggnad starta och 

bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen när detaljplanen 

vinner laga kraft. 

Markägoförhållanden 

Huvudsaklig markägare inom planområdet är Region Västmanland. Sala kommun 

och Salabostäder äger mindre delar inom planområdet.  

Huvudmannaskap  
Sala kommun är huvudman för allmän plats, lokalgata och park. Sala kommun 
ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom 
planområdet. Region Västmanland är huvudman för kvartersmark inom 
planområdet.  
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Plankostnad 
Plankostnadsavtalet ersätter förfarandet med planavgift. Planavgift kommer inte att 
tas ut i samband med bygglov.  

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

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning och markförvärv 

Fastighetsbildning ska ske enligt plankartan, planillustrationer och denna plan- och 

genomförandebeskrivning. Fastighetsbildning ska påbörjas så snart detaljplanen 

vunnit laga kraft. 

En ny fastighetsbildning planeras så att det nya vårdområdet i den västra delen av 

dagens sjukhusområde ska utgöra en egen fastighet motsvarande den nya 

detaljplanens omfattning. Det betyder att del av fastigheten Stamparen 3 

(Salabostäder AB) kommer att föras över till fastigheten Stamparen 4 (Region 

Västmanland), Anrikaren 2 kommer att föras över till Stamparen 4, delar av 

Lasarettet 2 överförs till Stamparen 4. Del av Lasarettet 2 (betecknat som PARK i 

plankartan) kommer att överföras till Kristina 4:234 för att införlivas i kommunens 

parkmark, i och med att Region Västmanlands nya bebyggelse kommer att ligga 

längre upp från Ekeby damm. Dessutom kan en del av fastigheten Kristina 4:234 

komma att föras över till Stamparen 4 vid Lasarettsgatan i och med att 

parkeringsytan i anslutning till gatan kan komma att utökas norrut.  

Fastighetsregleringar vid Lasarettsgatan / Heberlegatan. Skrafferad yta tillförs 

Region Västmanland. 
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Gemensamhetsanläggning 

Befintlig gemensamhetsanläggning som omfattar den stora parkeringen på 

vårdområdet idag kommer att upphöra i och med ny fastighetsbildning.  

Servitut 

Rätten att nyttja andra fastigheter för teknisk försörjning kan säkerställas via 

officialservitut vid lantmäteriförrättning eller genom avtalsservitut.  

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 bl.a. tryggar ledningars rätt i den takt området byggs ut. 

Kända ledningsägare inom planområdet är VA-kollektivet, Sala-Heby Energi, Elnät 

AB, Skanova. Skanova upplyser i granskningsyttrande att omläggning krävs i det fall 

fastigheten Lasarettet 2 avyttras till privat byggherre. Denne bekostar då flytt av 

kablar.  

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 byggtiden. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Ett exploateringsavtal ska upprättas som anger fördelning av kostnadsansvar för 

utbyggnad av allmän plats. Kostnader för utbyggnad och anslutning till infrastruktur 

som fjärrvärme, el, vatten och avlopp regleras i separata avtal mellan exploatören 

och de ledningsdragande aktörerna.  

Exploateringskalkyl och planekonomi 

Ett exploateringsavtal mellan Region Västmanland och Sala kommun upprättas 

parallellt med detaljplanearbetet, där den generella principen är att Region 

Västmanland bekostar exempelvis omläggningar och nya anslutningar som 

projektet kräver. Detta gäller även åtgärder på allmän platsmark som projektet 

kräver. Sala kommun bekostar standardförbättringar. Detta är mycket förenklat och 

exploateringsavtalet skall antas av Sala kommun i samband med antagandet av 

detaljplanen.  
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Anslutningsavgifter för vatten och avlopp har betalats för nuvarande byggrätt. 

Eventuellt nya tillkommande VA-avgifter enligt gällande VA-taxa vid tidpunkt för 

VA-ansökan bekostas av exploatören.  

Projektering och anläggande av fjärrvärme regleras i separat avtal mellan Region 

Västmanland och Sala-Heby Energi AB.  

Anslutningsavgifter 

Fjärrvärme, vatten och avlopp samt bredband finansieras genom 

anslutningsavgifter inom respektive ekonomiska ramar. 

TEKNISKA FRÅGOR 
Tekniska frågor utreds i detalj i respektive utredning som bifogas 

granskningshandlingarna. Se vidare under sammanställning sid 35. 

Geoteknik och geohydrologi 

Geoteknisk undersökning bifogas granskningshandlingarna. 

Radon 

Ett radonsäkert byggande rekommenderas. Kommunens radonriskkarta från 1995 

visar att planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Radonskydd 

hanteras närmare i bygglovskedet. Huvudrekommendationen från Boverket vad 

gäller byggnadssätt med avseende på radon är att alltid bygga tätt mot marken. 

Schakt och stabilitet 

Förutsättningar för grundläggning har undersökts i samband med geoteknisk 

undersökning. Denna information bifogas granskningshandlingarna. 

Markprover 

Markprover har tagits i samband med geoteknisk undersökning. Denna information 

bifogas granskningshandlingarna. 

Trafik och farligt gods 

Viss transport av farligt gods kommer att ske till och från vårdverksamheten. Dessa 

uppskattas ske med acceptabla mängder.  

Buller 
Akustikbyrån har av Region Västmanland fått i uppdrag att beräkna 
dygnsekvivalenta samt maximala ljudnivåer från väg- och spårtrafik inför 
nyproduktion av byggnader inom Sala vårdområde. I projektet ställdes krav om 
lägsta ljudmiljö enligt BBR avseende ljudnivåer inomhus samt SFS 2015:216 för 
ljudnivåer utomhus. Utredningen visade att dygnsekvivalent ljudnivå från trafik inte 
överstiger 55 dB(A) idag. I beräkningar för år 2025 beräknas inte heller 
dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik överstiga 55 dB(A). Maximal ljudnivå för 
beräkningar för år 2040 för väg- och tågtrafik uppskattas ljudnivån kunna uppnå 
upp till  80 dB(A) på en mindre del av den östra fasaden av ny vårdbyggnad. 
Vårdrum bör därför inte planeras in på denna sida av byggnaden. 
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Vatten- och avlopp 

Vattenledning kommer att dras om runt befintlig vårdcentralsbyggnad. Denna VA-

ledning planeras att ligga i befintlig VA-schakt och u-område. Dag- och spillvatten i 

Lasarettsgatan föreslås ha samma läge som idag. Detta kan dock komma att ändras 

om så anses nödvändigt. 

Dagvatten 

Utredning gällande hantering av dagvatten bifogas planhandlingarna och ska följas 

vid genomförande. Dagvatten ska reduceras, fördröjas och renas inom planområdet, 

på kvartersmark. Detta ska ske främst med hjälp av växtbäddar, se exempel nedan.  

Exempel på fördröjning av dagvatten i anslutning till en parkeringsyta 
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Exempelbild på dagvattenhantering i anslutning till parkering 

Geosigma har genomfört en översvämningskartering i samband med simulerade 

extremflöden för området kring Ekeby damm där 100-års, 200-års samt klass 1-

flödet har simulerats och vattenytans utbredning i Ekeby damm redovisats för de 

olika extremflödena. Kapaciteten för utskoven för Ekeby damm visade sig vara 

tillräcklig för att kunna reglera även klass 1-flöden och det är därmed möjligt att 

styra nivån i dammen även vid denna typ av extremflöden. Bedömningen är därför 

att vattennivåerna i Ekeby damm inte kommer att stiga över det undersökta 

området i samband med extremflöden som har simulerats i undersökningen.   

Uppvärmning 

Möjlighet till uppvärmning med fjärrvärme finns då fjärrvärmeledningar finns inom 

planområdet. Fjärrvärmeledningar kommer att dras om runt befintlig 

vårdcentralsbyggnad och planeras ligga inom Stamparen 4, vilken tillhör Region 

Västmanland för att sedan dras i lokalgata. Denna yta ligger inom Region 

Västmanlands fastighet och skyddas i detaljplanen genom ett u-område. Eventuellt 

utförande av fjärrvärme ska samordnas med Sala kommun. 
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El 

Transformatorstation finns inom Region Västmanlands fastighet norr om 

Järnvägsgatan. En transformatorstation i området ska rivas och en ny uppföras. 

Bygglovsansökan för denna har lämnats in av Sala-Heby Energi AB. Ytterligare 

transformatorstation kommer uppföras i anslutning till ny byggnad på yta som 

föreslås nyttjas som lastgård. 

Byggnad för reservkraft för el ska uppföras i anslutning till transformatorstationen 

som står på parkeringsytan norr om vårdcentralen.  

Avfall 

Drift av avfallshantering i Sala kommun utförs av Vafab miljö. Hämtning av avfall 

sker med traditionell avfallshantering och ska följa arbetsmiljöverkets riktlinjer. 

Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav på körvägar, 

vändplatser och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen ska även följa kommunens 

riktlinjer om källsortering. 

Avfallshanteringen ska följa kommunens förordning om renhållning och de 

rekommendationer som anges i Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen, Råd 

och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall, 

Rapport 2009”. 

Dokumentation och kontroll 

Dokumentation av byggnader som rivs ska genomföras av ansvarig byggherre. 

Rivning ska ske enligt anvisningar från Sala kommun.  

Sammanställning av utredningar som utgör underlag för detaljplanen: 

Geoteknik 

Sweco. Översiktlig geoteknisk undersökning 

Översvämningskartering 

Geosigma AB. En översvämningskartering i samband med simulerade extremflöden 

har utförts för området kring Ekeby damm i Sala kommun.  

Miljö 

Sweco. Översiktlig miljöteknisk undersökning 

Buller 

Akustikbyrån. Beräkning av dygnsekvivalenta samt maximala ljudnivåer från väg- 

och spårtrafik inför nyproduktion av byggnader inom Sala vårdområde har 

beräknats och redovisas i rapport R170906-1.  

VA-utredning 

Kadesjös. Yttre VA  

Dagvattenutredning 

Topia. Principer för hantering av dagvatten. Kompletterad i mars 2018 med 

flödesberäkningar utförd av Structor.  
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Sammanställning av övriga handlingar som utgör underlag för detaljplanen: 

Kulturvärden 

Västmanlands läns museum. Antikvarisk förundersökning 

Gröna värden 

Sala kommun. Gamla sjukhusområdet i Sala- Gröna värden. Karaktärsbeskrivning av 

parkstråket 

Gröna värden 

Sala kommun. Gamla sjukhusområdet i Sala - Gröna värden. Platser och vyer för 

fastigheterna Stamparen 4 och Lasarettet 2 

KONSEKVENSER 

Sociala konsekvenser: Den nya detaljplanen möjliggör en bättre vårdservice till 

Salaborna då vården ska utökas med fler vårdplatser och en ny 

rehabiliteringsbassäng. Den nya utformningen koncentrerar vårdverksamheten 

vilket bidrar till ökad tillgänglighet. Vårdanläggningen kommer att ha höga 

kvaliteter som mötesplatser för patienter och anhöriga.  

Ekologiska konsekvenser: Den biologiska mångfalden ska öka inom parkområdet 

vid Suckarnas allé genom utformning av gröna uteplatser på kvartersmark, nya 

trädrader längs Lasarettsgatan och gröna ytor i anslutning till parkeringsplatser i 

syfte att omhänderta dagvatten.  

Ekonomiska konsekvenser: Ett genomförande av detaljplanen innebär fler 

arbetstillfällen inom vården i Sala. Koncentrationen av vårdverksamheten medger 

en ny utvecklingsfastighet för bostäder med exceptionellt bra läge i Sala. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

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

MEDVERKANDE 

Detaljplanen har arbetats fram av Plan- och utvecklingsenheten i samarbete med 

Region Västmanland, Samhällstekniska enheten, Bygg- och miljökontoret, Sala-Heby 

energi AB, Liljewall arkitekter, Topia, Ark .1 arkitektkontor. 

David Höijertz Anders Almroth 

Planarkitekt  Tf. Planchef 




