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Detaljplan för Lärkans sportfält; avstämning av detaljplane
uppdrag 

Inledning 

Kultur- och fritidskontoret arbetar tillsammans med Lokalförvaltarna med att 
utveckla Lärkans sportfält För att möjliggöra ett genomförande av Vision Lärkan 
behöver gällande planer förnyas. Visionen innebär att flera nya sporthallar ska 
byggas och att nya idrottsplaner anläggs. I dag utgörs en stor del av det aktuella 
planområdet av prickad mark vilket innebär att marken inte får bebyggas. För att 
göra det möjligt att förverkliga visionen behöver en ny detaljplan tas fram. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, enheten 
för planering och utveckling, att genom detaljplaneläggning möjliggöra utveckling av 
Lärkans sportfält, utreda hur eventuella kulturvärden i Folkets park kan skyddas 
samt göra det möjligt att på ett flexibelt sätt använda de lokaler som idag rymmer 
Lärkbacksskolan, samt 

att kostnader för planarbetet finansieras genom omfördelning inom enhetens 
budget för 2014. 
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AVSTAMNING DETALJPLANEUPPDRAG 

Planområdets läge 

Plandata 
Fastighet /område: Lärkans sportfält och Folkets park. 

Ägare: Sala kommun samt Sala folkets hus och fo lkets park fö rening. 

Sökande: Sala kommun, Kultur- och fritidskontoret 

Areal: Ca 19,5 ha. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 7 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

Samhäl lsbyggnadskontoret 
Planering och utveckling 

marta.alsen@sala.se 
Direkt: 0224-74 73 25 



Avstämning pågående planarbete 

Pågående planarbete har kommit till en punkt då enheten 
beslutat att använda sig av konsult. Eftersom befintligt 
planuppdrag är gammalt och ospecifikt bör planens syfte 
stämmas av och uppdraget förnyas inför beställningen. 

Motiv, Bakgrund, Syfte 

Kultur- och fritidskontoret arbetar tillsammans med 
Lokalförvaltarna med att utveckla Lärkans sportfält För att 
möjliggöra ett genomförande av Vision Lärkan behöver gällande 
planer förnyas. Visionen innebär att flera nya sporthallar ska byggas 
och att nya idrottsplaner anläggs. I dag utgörs en stor del av det 
aktuella planområdet av prickad mark vilket innebär att marken inte 
får bebyggas. För att göra det möjligt att förverkliga visionen 
behöver en ny detaljplan tas fram. 

Visionenför Lärkans sportfältfrån 2011 

Syfte 

Planarbetet syftar till att utforma planbestämmelser som möjliggör 
en utbyggnad av Lärkans sportfält, utreda hur eventuella 
kulturvärden i Folkets park kan skyddas samt göra det möjligt att på 
ett flexibelt sätt använda de lokaler som i dag rymmer 
Lärkbacksskolan. 



Gällande plan 
Intentionerna i planuppdraget överensstämmer med den 
kommunövergripande översiktsplanen, Plan för Sala ekokommun 
som antogs är 2002. 

I den fö rdjupade översiktsplanen, Plan för Sala stad som antogs i maj 
2014, pekas planområdet 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. l detaljplan 3185 anges områden för idrott men också för 
handel. l planens nordvästra del tilläts bensinförsäljning. Plan 3590 
ersatte delar av plan nummer 3185. Den nya planen innebar 
förändringar vilka möjliggjorde byggnation av ytterligare 
idrottsanläggningar inom planområdet Bestämmelsen 
bensinförsäljning ersattes med handel och en bestämmelse om 
allmänt ändamål infördes. 

. l 

Plan 3185 frlln 1973 till vänster samt plan 3590 från 1980 till höner. 

2009 togs en vision för Lärkans sportfält fram. Visionen 
uppdaterades 2011 och kommer i planarbetet att fungera som 
planeringsunderlag. 

Planeringsförutsättningar 

Viktiga frågor Planområdet berör Mellandammens dammvallar. Damvallarna är en 
fornlämning men utgör också en säkerhetsrisk då vallbrott skulle 
kunna leda till omfattande översvämning. 

Det är många barn som rör sig i området, eftersom det inom 
planområdet finns både en skola och flera olika idrottsanläggningar. 
Folkets park och de olika idrottsverksamheterna ordnar evenemang 
som lockar många människor och genererar mycket trafik. Dessa 
faktorer gör att det är viktigt att utreda trafikfrågorna inom 
planområdet för att skapa en säker och effektiv trafikmiljö för alla. 

Inom planområdet finns en huvudvattenledning samt större 
elledningar och ledningar för fjärrvärme. 



Planförfarande Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande. Framtagande av 
planprogram har bedömts inte vara nödvändigt då Vis ion Lärkan 
från 2011 kommer att användas som planeringsunderlag. 

Tidplan och prioritering 

Ekonomi 

slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Att möjliggöra för en utveckling av Lärkans sportfält är angeläget. 
Men detta planärende ligger ändå på Prio 2 i detaljplanelistan, 
eftersom det finns flera andra planer som behöver prioriteras i 
nuläget. Men så länge arbetet med prio l-ärendena medger utförs 
även arbete på detta ärende. 
Tidsaspekten är viktig för kommunens kommande investeringar 
samt för den idrottsverksamhet som idag bedrivs på Lärkans 
sportfålt. 

Planarbetet kommer fram till samråd att bedrivas av 
ramavtalskonsult i första hand, vilket finansieras genom 
omfördelning inom enhetens budget för 2014. 

Det föreslagna planområdet omfattar både Folkets park och 
Lärkbacksskolan vilket gör att området blir större än vad det skulle 
behöva vara för att utveckla Lä rkans sportfält Planering och 
utveckling anser dock att det är viktigt att se till de större 
sammanhangen. Det är särskilt viktigt att trafikfrågan löses på ett 
sätt som gynnar alla verksamheter inom det föreslagna planområdet 
men även bidrar till att skapa en god trafikmiljö för de oskyddade 
trafikanterna som rör sig i och genom området. 

... att ge Planering och utveckling i uppdrag attgenom 
detaljplaneläggning möjliggöra utveckling av Lärkans sportfält, 
utreda hur eventuella kulturvärden i Folkets park kan skyddas 
samt göra det möjligt att på ett flexibelt sätt använda de lokaler 
som i dag rymmer Lärkbacksskolan . 

... att kostnader för planarbetet finansieras genom omfördelning 
inom enhetens budgetför 2014. 

M ärta Al sen 
Planarkitekt 


