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Sammanfattning av planprogrammet 
Planprogrammet och de synpunkter som kommer in ska fastlägga riktlinjer för kom
munens fortsatta arbete med området och kommer att ligga till grund för 
kommande detaljplanearbete. 

INLEDNING OCH SYFTE 

Planprogrammet för Del av kv. Lasarettet 2 syftar till att beskriva platsens 
förutsättningar och målet med den kommande detaljplanen. Det färdiga 
programmet syftar också till att utgöra underlag för programsamråd och fortsatt 
planläggning av området. 

LÄGESBESTÄMNING, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Programområdet ligger centralt i Sala och omfattar kvarteren Stamparen 4 och 
Lasarettet 2. Området är ca 4 ha stort och ägs av Landstinget Västmanland. 
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Figur 1. Programområdets läge inom Sala stad. 

Planprogrammet gäller området för det nya sjukhusområdet i Sala. Landstinget 
planerar att koncentrera sin verksamhet till den västra delen av nuvarande 
sjukhusområde. Den exakta gränsen för den nya detaljplanen kommer att behöva 
utredas vidare och bestäms inför plansamråd. Det preliminära området för den nya 
detaljplanen illustreras i figur x nedan. 
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Figur 2. Preliminär gräns för nytt detaljplaneområde och avyttringsområde. 

Plan processen 
Processen för att ta fram en detaljplan beskrivs i Plan- och bygglagen (PBL). Lagen 
lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs så att alla berörda får vara delaktiga 
och ges möjlighet att påverka planeringen. Planprocessen varierar beroende på 
vilket förfarande som används. I denna plan t illämpas utökat förfarande. Utökat 
förfarande ska ti llämpas för detalj planer som 

1. inte är förenliga med översiktsplanen 

2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 

3. kan antas medföra betydande miljöpåverkan (5 kap. 7 § PBL) 

Nedan redovisas gången i planärendet. Figuren nedan illustrerar i vilket skede 
planarbetet befinner s ig. 
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Planprogrammet gäller området för det nya sjukhusområdet i Sala. Landstinget planerar att 
koncentrera sin verksamhet till den västra delen av nuvarande sjukhusområde. Den exakta 
gränsen för den nya detaljplanen kommer att behöva utredas vidare under planarbetet. Det 
preliminära området för den nya detaljplanen illustreras i figur x nedan. 
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Efter att kommunen fått in en ansökan om planläggning av ett visst område ska ett planbesked 
lämnas som anger huruvida kommunen avser inleda detaljplanearbetet eller inte. Planbesked 
ska lämnas inom fyra månader efter att komplett ansökan lämnats in. Landstinget väckte 
frågan om ny detaljplan i september 2015. 

BESLUT 

Planarbet et påbörjas med att tjänstemän på kommunen skriver ett tjänsteutlåta nde med 
förslag på att inleda ett detaljplanearbete. Beslut fattas sedan av Kommunstyrelsens 
ledningsutskott (KSLU) om att ge i uppdrag att inleda planarbetet. KSLU gav enheten för 
Planering och utveckling i uppdrag att påbörja detaljplaneläggning av Sala sjukhusområde 
2015-10-20. 

Om det behövs för att underlätta detaljplanearbetet ska planens förutsättn ingar och mål anges i 
ett särskilt program (5 kap. 10 § PBL). Programmet syftar till att ge berörda en möj lighet till 
insyn och påverkan tidigt i planprocessen. Det syftar också till att identifiera och klara ut 
viktiga strategiska frågor i ett tidigt skede. Programhandlingen skickas ut på programsamråd 
till berörda intressenter samt anslås på kommunens anslagstavla. Yttranden och synpunkter 
ställs samman i en samrådsredogörelse som även innehåller KSLU:s kommentarer och 
ställningstagande till inkomna synpunkter. Samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för det 
fortsatta planarbetet. 

BEHOVSBEDÖMNING, PROGRAMSAMRÅD 

I samråd med länsstyrelsen görs en behovsbedömning om planen innebär betydande 
miljöpåverkan. Program är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen och syftar till att i ett tidigt 
skede skapa en dialog mellan kommunen och de som kan beröras av planen för att skapa en 
effektiv och smidig planprocess. Programmet bör ange planens fö rutsättningar och mål samt 
övergripande riktlinjer för utformning eller beva randet av milj ön inom planområdet. 
Programsamrådet följ er samma regler som för samråd i samband, se nedan. 

KUNGÖRELSE, SAMRÅD 

Under det fortsatta planarbetet blir planen alltmer konkret och ett förslag till detaljplan 
upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd till berörda intressenter. En kungörelse in för 
samrådet anslås i ortstidningen och i kommunens en tre. I kungörelsen meddelas a llmänheten 
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om var planförslaget finns tillgängligt, vilket område detaljplanen avser, om detaljplanen 
avviker från översiktsplanen och hur lång samrådstiden är. 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
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De synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare samt hyresgäster, 
organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i ytterligare en sam rådsredogörelse. 
Samrådsredogörelsen innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till ställningstagande till 
inkomna synpunkter. 

UNDERRÄTTELSE, GRANSKNING 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda intressenter för granskning. 
Underrättelse om granskning av planförslaget anslås på kommunens anslagstavla och görs 
tillgänglig på kommunens webbplats. 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

De synpunkter som kommer in under granskningen redovisas i ettgranskningsutlåtande. 
Utlåtandet innehåller även KSF:s 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. Antagandet kan överklagas inom tre veckor från 
den dag då beslutet om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast under 
granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt 
att överklaga planbeslutet. Överklagandet prövas av länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan 
överklagas hos Mark- och miljödomstolen. 

LAGA KRAFT 

Detaljplanen vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat 
eller när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva planbeslutet enligt 11 kap. 10 § PBL. Laga 
kraft innebär ett beslut av en domstol eller myndighet som inte längre kan överklagas. 
Detaljplanen får genomföras först efter att den vunnit laga kraft. 

Tidigare ställningstaganden 

DETALJPLANER 

Gällande detaljplaner som berörs är: 
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• Detaljplan för Anrikaren m fl, 3966 (1995) 

• Detaljplan för Stamparen 4 m fl, 4010 (2008) 

Figur 3. Gällande detaljplaner. 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
En översiktsplan (ÖP) är ett ha ndlingsprogram som visar en kommuns vilja 
avseende anvä ndning av mark och vatten och bebyggelseutveckling med 
må lsättningen att skapa en god livsmiljö. Progra mområdet omfattas av 
översiktsplanen Plan f ör Sala ekokommun (2002) . Enligt Sala kommuns ÖP ska Salas 
karaktär som trivsam, serviceinriktad småstad så långt som det är möjligt behållas. 
Tätorten bör dock, enligt ÖP, bli föremål för en fördjupad översiktsplan som 
beskriver och behandla r dess utveckling närma re. Ett förslag till fördjupad 
öve rs iktsplan för staden, Plan för Sala stad, har arbetats fram och godkänts våren 
2014. 

Markanvändning 
I Plan för Sala stad redovisas en ma rkanvändningskarta som visar planens 
ställningstagande till hur markanvändningen avses se ut år 2024. Programområdet 
anges här som "Centrum" och ska ses som fl exibel fö r framtida utveckling. 
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Lasaretts området 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 
lasaretts området måste avvägas mot riksintresse för kulturmiljövård där gruvans 
dammsystem ingår samt mot Stadsparkens upplevelsevärden i stort. 

\ .-.;. 

Centrum 
I markanvändningen centrum ingår 
många funktioner som till exempel 
handel, offentlig service och boende. 
Morkorrviindningen sko ses som flexibel 
för framtida utveckling. 

Figur 4. Markanvändningskarta från Plan för Sa la stad som visar hur ny bebyggelse bör 

lokaliseras och hur det är lämpligt att staden utvecklas till år 2024. 

Hållbar stadsutveckling 

En av delstrategierna som beskrivs i Plan för Sala stad handlar om att tänka grönt, 
vilket innefattar både ekologiska aspekter kring hållbar utveckling och att utveckla 
stadens grönstruktur. Några av delmålen kopplade t ill denna strategi är att: 

• Utveckla mer tillgänglig kollektivtrafik lokalt och regionalt. 

• Förbättra möjligheter för gång- och cykeltrafikanter. 

• Verka för att nybyggnation i staden sker energieffektivt och med hållbara 
material. Kommunen är föregångare . 

10 (44) 
2016-02·16 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

• Planera för förändrat klimat - klimatanpassat byggande och 
dagvattenhantering, gröna tak etc. 

• Förtäta staden. 

• Utnyttja mark i kollektivtrafiknära lägen bättre. 

• Våga prova nya energiformer. 

• Grönstrukturen i staden ska värnas och ses som en tillgång. Staden ska 
erbjuda en mångfald av olika grönområden och stor vikt ska läggas vid barns 
och ungdomars behov och önskemål. 

• Produktiv jordbruksmark ska värnas. 

• Se Stadsparkens potential som stadens finrum och en viktig mötesplats. 

Tillgänglighet 

I Plan för Sala stad anges följande riktlinjer för tillgänglighet och användbarhet: 

• Planen för tillgänglighetsarbetet ska följas. 

• Hinder för full delaktighet i samhället för människor med 
funktionsnedsättning ska undanröjas. 

• Diskriminering mot personer med funktions nedsättning ska förebyggas och 
bekämpas. 

• Vid nybyggnation av bostäder och lokaler samt nyanläggning av allmänna 
platser och områden för andra anläggningar än byggnader ska tillgänglighet 
och användbarhet särskilt beaktas. 

• Vid ombyggnad av gator och torg etc. ska tillgänglighet och användbarhet 
vara ledord. 

• Sala kommun ska ha som målsättning att framställa en tillgänglighetsguide. 

Gruvans vattensystem 

Gruvans vattensystem är högre beläget än Sala stad vilket leder till att det finns en 
översvämningsrisk för delar av staden. Plan för Sala stad anger ett antal riktlinjer för 
att säkerställa systemets dammsäkerhet: 

• Vid alla fysisk planering i Sala stad ska hänsyn tas till gruvans vattensystem 
vad gäller lagstiftning, risk, säkerhet, friluftsmiljö samt kulturmiljö. 

• Tekniska kontoret ska som ansvarig för gruvans vattensystem fördjupa 
kunskapen, utreda och genomföra åtgärder för gruvans vattensystem för att 
säkerställa att gällande lagstiftning efterlevs vad gäller risk, säkerhet och 
kulturmiljö. 
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• Inga beslut om etableringar eller åtgärder såsom sprängning, grävning etc. 
får genomföras, som kan påverka dammarnas stabilitet, utan Tekniska 
kontorets godkännande. 

• Inom området där översvämningsrisk finns (se översiktskarta nedan) får 
ingen ny bebyggelse tillkomma innan särskild utredning avseende 
översvämning genomförts och godkänts av ansvarig för gruvans 
vattensystem (Tekniska kontoret) . 

• Områden med risk för översvämning enligt översiktskartan ska utredas 
vidare genom översvämningsmodellering för att få fram säkrare och mer 
förfinade områdesavgränsningar. Fram till detta utretts gäller 
översiktskartan. 

Figur 5. Översiktlig översvämningsanalys vilken anger översvämningshotade områden i blått. 

Utdrag från Plan för Sala stad. Pilen visar sjukhusområdets läge. 

Förorenad mark 

Följande riktlinjer angående förorenad mark vid exploatering beskrivs i Plan för 

Sala stad: 

• Provta och gör bedömningar i enlighet med Strategi för bedömning av 
metall föroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort. 

• Kontakta kommunens miljöenhet innan åtgärder vidtas om provtagningen 
visar på metallhalter över de platsspecifika riktvärdena. 
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MILJÖBEDÖMNING 
Miljöbalken 6:11- 6:18 och 6:22 tillämpas om ett genomförande av en detaljplan kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 2001/42 EG). Vid 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars 
process en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En behovsbedömning utifrån 
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 
bilaga 2 och 4, görs för att ta ställning till om ett genomförande av en detaljplan kan 
antas leda till en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Dagvatten 
Följande riktlinjer gällande dagvattenhantering finns i Plan för Sala stad: 

• Åtgärder i kommande dagvattenplan ska inkorporeras i all planering och 
vara gällande vid exploatering. 

• Krav ska ställas på separerade dag- och spillvattenledningar vid 
exploatering, samt att befintliga ledningar för dag-, tak- och 
dräneringsvatten kopplas bort från spillvattenledningarna där så 
fortfarande förekommer. 

• Krav ska ställas på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) på enskilda 
fastigheter. 

• Krav ska ställas på fördröjning av dagvatten för större fastigheter med 
hårdgjorda ytor. 

• Rening av dagvatten ska ske vid källan eller i uppsamlande 
reningsanläggningar, exempelvis våtmarker eller dammar. 

Samlad bedömning av betydande miljöpåverkan 
Kommunen har gjort en behovs bedömning i samband med programarbetet. 
Sammantaget visar bedömningen att planprogrammet inte kan antas leda till risk 
för betydande miljöpåverkan. 

Motiverat ställningstagande 
Med utgångspunkt i behovs bedömningen är kommunens samlade bedömning att ett 
genomförande av planprogrammet inte medför betydande miljöpåverkan enligt MB 
6:11 och att en miljöbedömning enligt MB 6:11- 6:18 inte krävs. 
Behovs bedömningen ska uppdateras för efterföljande detaljplaner även om de följer 
programmets intentioner. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har tagit del av behovs bedömningen och delar kommunens 
bedömning att planens genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan 
som anges i 6 kap 11 § i miljöbalken och bedömer att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen inte är nödvändig 
2016-01-18. 
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Strategi för bedömning av metallföroreningar 
I Sala tätort finns utbredd metallförorening i marken som härrör från den omfattande 
gruvverksamheten som bedrivits på orten. Förorenad mark kan medföra risker vid bland 
annat exploatering av en tätort, vilket kan leda till att åtgärder behöver vidtas. 
En strategi för bedömning av metallföroreningar i mark, Strategi för bedömning av 
metallföroreningar i mark vid exploatering inom Sala tätort, togs fram 2011 på 
uppdrag av kommunstyrelsen. Strategin beskriver hur mark inom Sala tätort ska 
undersökas och bedömas vid en exploatering. I strategin beskrivs även platsspecifika 
riktvärden för sex olika typer av markanvändning som kan användas vid bedömning av 
om risker för människors hälsa eller miljö föreligger. 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 

Beslut om att påbörja detaljplaneläggning med utökat förfarande togs i 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-10-20. 

SKYDD AV NATUR OCH KULTUR 

Programområdet angränsar till Ekeby damm och intilliggande grönområde vilka har 
höga- natur- och kulturvärden och omfattas av vissa skydd. Nedan följer en 
beskrivning av dessa olika skydd och värden. 

Strandskydd 

Programområdet ligger i närheten till Ekebydamm och strandskydd återinträder då 
nuvarande detaljplan upphävs. 
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Figur 6. Strandskyddsgräns som återinträder vid upprättande av ny detaljplan, 100 meter 

innanför strandlinjen. 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Dammsystemet tillhörande Sala silvergruva är skyddat som riksintresse för 
kulturmiljövården inom riksintresset för Sala s ilvergruva och Sala bergstad [U16] 
(Sala sn) med motiveringen "Gruvmiljön vid den för Sverige mycket betydelsefulla 
Sala silvergruva med tillhörande vidsträckta dammsystem och lämningar efter 
gruvby som är unika för landet. "Uttryck för riksintresset i detta område beskrivs 
som "Vidsträckta fördämningssystem, till delar från 1500-talet, avsedda för gruvans 
kraftförsörjning. Ekebydammen, som är en del av gruvans vattenförsörjning, ligger i 
anslutning till Sala stad. Bergsstaden." Utbredningen av riksintresset ä r illustrerat i 
figur x. 

Riksintressen för Kulturmiljövård Riksantikvarieämbetet 
~ 
~ 

Figur 7. Utdrag ur karta från Sveriges länskarta som visar riksintressets utbredning. 

Fornlämningar 
Suckarnas alle är en gammal färdväg klassad som övrig kulturhistorisk lämning. 
Suckarnas alle beskrivs som parkväg flankerad av mäktiga lövträd. 
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Biotopskydd 

Liksom samtliga alleer i Sverige är träden i Suckarnas a lle biotopskyddade. 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. 

Biologisk mångfald 

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 inneh åller 
biotoper som har biologiska vä rden som har stort behov av 
förstärkning/restaurering. 

Mycket värdefull 

D Värdefull 

D Annat värde 

---• Avgränsning 

Figur 8. Utdrag ur Plan för Sala stad - Sala tätorts grönstruktur, bilaga 2:1 som visar värdering 

av biologisk mångfald. 

Spridningsväg för växt- och djurliv 

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 s ig 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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D Oppn.1 h.'illar 

Il Aneer 

D Riksintressen Natu,vlrd 

- Avgränsning 

- K.intzon mot v1tm3rk 

- Spridningsvlg.Jr 

~ Kärr 

D Naturliga ängsmarker 

Il Sump,;kog 

Il Åkerholmar 

Il Äldre b.irrskog 

Figur 9. Utdrag ur Plan för Sala stad - Sala tätorts grönstruktur, bilaga 2:1, som visar 

spridningsvägar i Sala tätort. 

Värdefullt grönområde 

Hela området runt stadsparken är klassad som "mycket värdefull" ur aspekterna 
rekreation och vardagsfritid i Plan för Sala stad - Sala tätorts grönstruktur. 
Områdets omfattning illustreras i figur x. 

---• Avgränmilg 

- Rekreation· Mycket värdeful 

D Rekreation· Värdeful 

D Rekreation· Annat varde 

Figur 10. Utdrag ur Plan för Sala stad· Sala tätortsgrönstruktur, bilaga 2:1 som visar 

utbredningen av det värdefulla grönområde som inkluderar parkområdet i anslutning till 

sjukhusområdet 

17 (44) 
2016-02-16 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

Nuläge - områdets förutsättningar 

ALLMÄN OMRÅDESBESKRIVNING - MARKANVÄNDNING 

Dagens sjukhusområde i Sala stod färdigt 1970 och innehåller byggnader för 
vård verksamheter, facklig verksamhet samt annan verksamhet i landstingets regi. 
Programområdet utgörs av redan exploaterad mark med bebyggelse, parkeringsytor 
och inslag av mindre grönytor och växtlighet. 

FASTIGHETSINDELNING 

Programområdet omfattas av tre olika fastigheter: Stamparen 4, Lasarettet 2 och 
Kristina 4:5 se figur 11 nedan. Stamparen 4 och Lasarettet 2 ägs av landstinget i 
Västmanland. Stamparen 3 ägs av Sala bostäder. Kristina 4:5 ägs av Sala kommun. 

Figur 11. Fastigheterna inom programområdet. Den preliminära plangränsen visas med 

streckad linje. 

SERVITUT OCH LEDNINGSRÄTTER 

Sala-Heby energi AB har ledningsrätt/servitut på fjärrvärmeledning i marken söder 
om vårdcentrals byggnaden. Sala kommun har ett servitut på gångväg/cykeltrafik 
söder om vårdcentrals byggnaden. 

BEBYGGELSE OCH VERKSAMHETER 

Sjukhusområdet är idag utspritt över ett större område. Det nya sjukhuksområdet 
kommer att koncentreras till områdets västra del medan dess östra del ska avyttras. 
Bebyggelse och verksamheter kommer att beskrivas för områdets västra respektive 
östra del. 
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Figur 12. De olika byggnaderna i dagens sjukhusområde. Det nya sjukhusområdet kommer att 

koncentreras till den västra delen och kommer att ligga inom det streckade området, som 

representerar den preliminära nya detaljplanegränsen. 

Byggnader och verksamheter i västra sjukhusområdet 

Byggnaderna 0313 01-02 byggdes ca 

1980. Fasaderna är av brunrött tegel och taken är platta. 

I byggnaderna 0313 01-02 finns idag följande verksamheter: 

• Vårdcentral Sala väsby 

Vårdcentral Achima Care (aviserat om flytt) 

• Folktandvården 

• Barn-och ungdomshä lsan 

• Barn- och ungdomspsykiatri 

• Barnmedicin 

• Familje central (aviserat om flytt) 

• MVC och BVC 
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Figur 13. Byggnaderna 0313 01 och 02 sedda från Dammgatan, söderifrån. 

Byggnaderna 0300 06-07 byggdes på 1960-talet. 
Fasaderna är i brunrött tegel och taken är platta. 

Byggnad 0300 06 är en våning ovan mark och byggdes som matsal med kök, vilka nu 
är stängda. Här finns idag habilitering. 

Byggnad 0300 07 är en våning ovan mark. Här finns Landstingsservice, driften. 

Figur 14. Byggnaderna 0300 06 och 07 sedda norrifrån. 
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Figur 15. Byggnad 0300 06 samt cisterner sedd västerifrån. 

Figur 16. Byggnad 0300 07 sedd västerifrån. 

Byggnad 0300 10 är en transformatorstation. Fasaden är i rött tegel och taket är 
platt. 
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Figur 17. Byggnad 0300 10, transformatorstation, sedd västerifrån. 

Byggnader och verksamheter i östra sjukhusområdet 

Byggnad 0300 01 är två våningar hög. 0300 02 är två våningar hög och 0300 03 är 
nio våningar hög. Dessa byggdes under 1960-talet och har en fasad i brunrött tegel. 
Taken är platta. 

Verksamheter i byggnad 0300 01: 

• Medicinmottagning 

• Laboratoriemottagning 

• Bladtappning 

• Röntgen, skopiverksamhet 

Verksamheter i 0300 02: 

• Fonus 

• Hälsolyftet (träningslokal för personal) 

Verksamheter i byggnad 0300 03: 

• Centralkassa 

• Cafe Silverkoppen 

• Hälsocenter 

• Ögon-, öron- och hörselmottagning 

• Rehabilitering 

• Vårdavdelning 
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• Avancerad hemsjukvård och administration för medicinkliniken 

Figur 18. Byggnad 0300 03 och 0300 01 sedda från sydväst. 

Byggnad 0300 05 innehåller följande verksamheter: 

• Bårhus, kylrum 

• Godsmottagning 

Figur 19. Byggnad 0300 05. 

Byggnad 0300 08 byggdes 1949 som hem för kroniskt sjuka. Byggnadens fasad är i 
gult telgel och har sadeltak i rött tegel. I byggnaden finns idag verksamhet inom 
allmänpsykiatri och psykos. 

23 (44) 
2016-02-16 



JIE'ISALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

Figur 20. Byggnad 0300 08 sedd söderifrån. 

Bebyggelsens höjd och skala 

Byggnaderna i västra området varierar från 1-3 våningar ovan mark medan 
byggnaderna i östra delen varierar mellan 2 och 9 våningar ovan mark. 

Figur 21. Antal våningar ovan mark. 
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Anpassning till omgivningarna 

Karaktären inom sjukhusområdet är huvudsakligen homogen med bebyggelse från 
1960-70-talen med röda tegelfasader och platta tak. Arkitekturen har viss likhet 
med några av bostadshusen väster om området (se figur x) men skiljer sig från övrig 

omkringliggande bebyggelse. 

Söderut angränsar området till ett parkområde och Suckarnas alle. Byggnad 0313 07 
ligger särskilt nära parkområdet och i en riktning som inte harmonierar med allen. 

Figur 22. Den ursprungliga matsalen ligger mycket nära Suckarnas a/Je. 

Service 
Programområdet ligger centralt i Sala ca 400 meter från Stora torget med god 
tillgång till såväl kommersiell som offentlig service. 

Arbetsplatser 
Inom området finns arbetsplatser som huvudsakligen utgörs av vårdverksamhet 
eller annan verksamhet kopplad till Landstinget Västmanland. Norr om området 
ligger ambulansstation och garage, (område Di figur 23) . 

Bostäder 
Inom programområdet finns inga bostäder. Väster om sjukhusområdet finns 
hyresbostäder tillhörande Salabostäder, (område A i figur x). Norr om området 
ligger ett kvarter med större villor varav några fungerar som privatbostäder medan 
andra innehåller olika verksamheter (markerat B i figur x). Öster om 
sjukhusområdet ligger bostadshus i form av radhus och flerfamiljshus (område C i 
figur 23). En översikt över närliggande bostäder illustreras i figur 23 . 
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8())1&kf 

Il AnnJnvubamhtt 

Figur 23. Huvudsaklig markanvändning i närområdet, uppdelad i vårdverksamhet, bostäder 

och annan verksamhet. 

Figur 24. Bostadshus väster om sjukhusområdet (område A i figur 23). 
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Figur 25. Bebyggelse nordost om programområdet (område Bi figur 23). 

Figur 26. Bostadsbebyggelse öster om programområdet (södra delen av område C i figur 23). 

GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR, PARKMARK OCH VÄXTLIGHET 

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

Planområdet omfattas av strandskydd, se figur 6. 
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Fig 27. Grön- och blåstruktur i närområdet 

Fig 28. Del av Suckarnas alle, sedd österifrån med Ekebydamm till vänster. 

Inom dagens sjukhusområde utgörs grönstrukturen av gräsytor, mindre 
planteringar, buskar och träd. Längs södra fasaden av byggnad 0313 finns buskar 
och klätterväxter (1 i figur 29). I den stora parkeringsytan längs Lasarettsgatan finns 
trädrader (3 i figur 29). 
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Fig 29. Grönstruktur inom programområdet 1) Buskar och klätterväxter, 2) gräsyta med träd, 

3) trädrader i parkeringsyta, 4) gräsyta med träd, SJ gräsyta med träd . 

KULTURHISTORISKA VÄRDEN 

Lasarettsområdet i Sala är byggt under 1960-70-talen och representerar en del av 
Västmanlands modernistiska kulturarv. 

Figur 30. Byggnad som ursprungligen innehöll kök och lasarettsmatsal och är ett exempel på 
modernistisk arkitektur. 

29 (44) 
2016-02-16 



"2111 SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

MARKENS EGENSKAPER 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att programområdet ligger inom 
normalriskområde för radonförekomst. Radonsäkert byggande rekommenderas 
men radonskydd för de eventuella byggnader som kommer att uppföras inom 
området hanteras i bygglovskedet. 

På grund av den tidigare verksamheten vid Sala silvergruva består en stor del av 
marken inom Sala tätort av förhöjda halter av framförallt bly och kadmium. 

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 ca 150 ton jordmassor 
grävdes ut från området. Vattenprov har skickats in för analys vid flera olika 
tillfällen efter detta för att påvisa om oljan nått grundvatten och in i röret. 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 därför 
bedömningen att det inte var någon större risk för grundvattnet och avslutade 
ärendet. Inom planområdet finns även en panncentral. 

GRUNDVATTENNIV Å 

Grundvattennivåförhållanden kommer att undersökas i kommande utredning under 
planarbetet. 

GATOR OCH TRAFIK 

Kollektivtrafik 

Sala tätort trafikeras av Silverlinjen. Busshållplatser finns på Lasarettsgatan som 
båda utgår från Väs bygatan. 

Sala resecentrum ligger ca 200 meter från området. Där stannar såväl Silverlinjen, 
som regional buss- och tågtrafik mot bland annat Avesta, Västerås, Uppsala och 
Stockholm. 

Vägnät 

Sjukhusområdet nås från Heberlegatan och Lasarettsgatan vilka båda utgår från 
Väs bygatan. 

Gång- och cykeltrafik 

Asfalterad gång- och cykelväg går längs Dammgatan - Lasarettsgatan och vidare ut 
på Väs bygatan. Gång- och cykelväg i stenmjöl leder från Dammgatan längs Ekeby 
damm genom Suckarnas alle' och ansluter till gång- och cykel vägen som leder från 
Stadsparken. I aktuell detaljplan finns ett prickat område söder om 
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vårdcentrals byggnaden med bestämmelsen att marken ska var tillgänglig för allmän 
gång- och cykel trafik till en fri höjd av 3 meter. 

G/c-vägen genom sjukhusområdet är bedömd av Tekniska kontoret att vara mycket 
trafikerad av både pendlande, övriga resande och cyklister och gående i största 
allmänhet. Det är ett viktigt stråk för boende i de nordvästra bostadsområdena, 
exempelvis Gärdesta, Josefsdal och Skuggan men även för boende i Åkraområdet. 
Dessutom finns stora arbetsplatser som Salbergaanstalten och ett nytt äldreboende 
inom det nordvästra området, som många resande tas sig till och från. G/c-vägen är 
viktig för gång- och cykeltrafikanter som ska ta sig från de nordvästra 
bostadsområdena till Sala stationsområde. 

Enligt en trafiknätsanalys (VAP VA-Projekt AB, 2002) framtagen för Sala kommun, 
klassas det aktuella g/c-stråket som "övergripande g/c-nät". Det är en nättyp med 
den huvudsakliga trafikuppgiften att möjliggöra för cyklister att färdas längre 
sträckor till exempel mellan bostad och arbetsplats, centrum, skolor eller 
fritidsanläggningar och utgör stommen i cykelnätet. "Övergripande g/c-nät" gör 
anspråk på framkomlighet och säkerhet genom att vara ett tydligt nät som ger en 
god färdhastighet med en hög komfort och trafiksäkerhet med beaktande av vuxna 
cyklisters trafikförmåga. 
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- Gång- och cykelväg • asfalterad 

- Gång- och cykelväg - stenmjöls)1a 

B Busshållplats 

Figur 3 1. Gator, cykelvägar och busshållplatser i närområdet 

Parkeringsplatser 

Idag finns 239 parkeringsplatser inom hela sjukhusområdet på Landstingets mark. 
Av dessa ligger 22 platser inom preliminärt avvecklingsområde vilket gör att 217 
parke ringsplatser kvarstår inom det nya sjukhusområdet. 
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• P-platser tillhörande Landstinget inom 
programområdet (etapp 1) 

P-platser tillhörande Landstinget utanför 
programområdet (etapp 2) 

P·platser tillhörande Sala kommun 

.. ~ 

Figur 32. Befintliga parkeringsplatser inom dagens sjukhusområde 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet 

Områ det ligger centralt med närhet till kommunikationer. Marken är huvudsakligen 
plan. 
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Buller, vibrationer och luftföroreningar 

Planområdet ligger i centrala Sala där buller och andra störningar som lukt, ljus och 
vibrationer kan förekomma från trafik och verksamheter. Trafik från närliggande 
vägar utgör såväl buller- som luftföroreningskällor. Järnvägen ligger som närmast ca 
SO meter från planområdet och tågtrafiken är en källa till buller. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Underjordiska ledningar ligger idag under mark söder om vårdcentrals byggnaden. 
Aktuell detaljplan anger att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar. 

Vatten och avlopp 

Fastigheterna inom planområdet är anslutna till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. 

Elektriska kommunikationer 

Fastigheterna är elförsörj da. 

Uppvärmning 

Fastigheterna är anslutna till Sala-Hebyenergi AB:s fjärrvärmenät. 

Förslag och riktlinjer inför fortsatt planering av område 

SYFTE 

Syftet med att upprätta en ny detaljplan för del av kv. Lasarettet 2 är att möjliggöra 
om- och nybyggnationer inom sjukhusområdet i Sala. Målet för Landstinget 
Västmanland, enligt Förstudie om- och nybyggnad sjukvårdslokaler Sala 
sjukhusområde (2015) är att förbättra flöden och resursutnyttjande, höja 
patientsäkerheten och förbättra miljön för patienter och personal. Flera av husen på 
sjukhusområdet är i behov av renovering och har en struktur som är svår att 
anpassa till modern vård. Det finns i nuläget också tomställda outhyrda lokaler 
vilket ger höga lokalkostnader. Landstinget Västmanland vill koncentrera sina 
verksamheter till västra delen av dagens sjukhusområde och avyttra resterande 
delar av fastigheten. Viss ny verksamhet planeras också. 
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PROGRAMPUNKTER 

Några av de viktigaste aspekterna inom detta projekt har identifierats och beskrivs 
nedan. Dessa kommer att bearbetas under planarbetets gång. 

• Landstingets förstudierapport för lokalytor och samband mellan byggnader 
ska användas som utgångspunkt för programmet. Ny byggnad ska "dockas" 
till befintlig byggnad. 

• Nybyggnadsprojektet som är syftet med detaljplanen ska ta rimlig hänsyn till 
förutsättningarna för omvandling av de befintliga byggnader och ytor som 
ska avyttras. Parkeringsytor och tomtdisposition ska optimeras för de båda 
projekten. 

• Planen ska innehålla lösningar på konsekvenser för trafikfäring inom och i 
anslutning till fastigheten för bil-, cykel- och gångtrafik samt övriga 
transporter. 

• Planen ska innehålla förslag till samordning mellan byggnadernas 
inomhusmiljö och gestaltade utemiljöer. De gestaltade utemiljöerna ska ha 
samband med anläggningens rehabiliteringsverksamhet och även vara 
öppna för besökare och personal. 

• Byggnader ska anpassas till omgivningen genom t ex placering, volym och 
gestaltning. Den nya anläggningen ska visa hänsyn till och harmoniera med 
befintliga byggnader och anslutande grönområde. 

• Separerat lastområde ska finnas för gods. Lastområdena ska vara utformade 
så att backningsrörelser inte förekommer (annat än intill kaj]. 

• Tekniska anläggningar för el, telecom, värme, vatten och avlopp samt 
reservkraft ska planeras samordnat med de arkitektoniska 
byggnadsplanerna för hus, kommunikationsytor, parkering och gestaltade 
utemiljöer. 

• En huvudentre för besökare ska finnas samt ytterligare entreer för personal. 
Separat ingång ska finnas till bårhus. Entreer ska vara väl synliga, vackra, 
trafiksäkra och tillgängliga för funktionshindrade. 

• lnformationstavlor ska finnas och placering ska framgå av planen. 

• Plats för uppställning av blod buss ska anvisas i planen. 

• Natur-, kultur- och upplevelsevärden i närområdets blå/gröna struktur ska 
värnas. 

• Det nya sjukhusområdet i Sala ska bidra positivt till Salas stadsbild. 

• Konstnärlig utsmyckning ska finnas inom området. 

35 (44) 
2016-02-16 



JltJI SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

OMVANDLINGSPLAN 

Den totala ytan av det nya sjukhusområdet planeras bli ca 18 836 kvm BTA inklus ive 
teknikutrymmen. Byggnaderna 0313 01-02 ska utnyttjas till fu llo, varav 0313 01 
byggs om medan 0313 02 inte kommer att påverkas. 

En nybyggnation ska kopplas på byggnaderna 0313 01-02 och kommer att omfatta 
6170 kvm BTA. Byggnaderna 0300-1, 2, 3, 5, 8 ska tomställas. 

Byggnaderna 0300 06-07 ska rivas. Även transformatorstati onen, 0300 10 ska rivas. 

Figur 33. Landstingets omvandlingsp/an för området. 

Plangräns 

Detaljplaneområdet kommer att omfatta det nya sjukhusområdet medan ytan som 
ska avyttras inte kommer att ingå . Plangränsens dragning behöver utredas vida re i 
det fortsatta plana rbetet. Gränsdragni ngen behöver bland annat anpassas till ytor 
för parkeringar i både det nya sjukhusområdet och avyttringsområdet, lösningar för 
transport och kommunikation, kringliggande grönområden och estetisk hänsyn. 
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VERKSAMHETER 

Befintliga verksamheter inom dagens sjukhusområde kommer att finnas kvar.och 
koncentreras till den västra delen av området. Vårdcentralen Achima care som idag 
ligger i hus 0313 01 har aviserat om flytt. Landstingets verksamhet i området 
kommer dessutom att kompletteras med en bassäng för hydroterapi och en 
korttidsavdelning med fem platser som ska drivas i samarbete med Sala kommun. 
Bassäng och korttidsavdelning planeras ligga i nybyggnationen. Övrig inplacering av 
verksamheter är fortfarande preliminär. 

Området ska fortsättningsvis vara ett område med sjukvårdsverksamhet och viss 
kontorsverksamhet. Landstinget planerar även att bygga 1000 kvm BTA för 
framtida flexibel verksamhet. 

BEBYGGELSESTRUKTUR 

Bebyggelsens höjd 

• 0313 01 bibehåller tre våningar ovan mark. 

• 0313 02 bibehåller två våningar ovan mark. 

• Nybyggnaden planeras till fyra våningar ovan mark. 

Bebyggelsens skala 

Det är viktigt att den nya bebyggelsens skala anpassas till befintliga byggnader i 
området samt förhåller sig till den omgivande parkmiljön. 

Anpassning till omgivningen 

Suckarnas alle, Ekebydamm och Stadsparken tillhör några av de mest värdefulla 
platserna för rekreation i Sala tätort, varför det är viktigt att den nya anläggningen 
samspelar och harmonierar med dessa. Anläggningen ska också samspela med 
kvarvarande byggnader it ex placering, volym och gestaltning. 

GATOR, TRAFIK OCH PARKERING 

Gator och trafikmiljöer 

Det befintliga vägnätet kommer att behållas i området. Infart till nya 
sjukhusområdet kommer att kunna ske via Heberlegatan och Lasarettsgatan vilka 
båda leder från Väsbygatan. Gator och trafikmiljöer ska vara säkra, tydliga, 
funktionella och attraktiva. Plan för dessa ska tas fram av Landstinget i samförstånd 
med Tekniska kontoret, Sala kommun. 

37 (44) 
2016-02-16 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

Parkering 

I Sala finns ingen parkeringsnorm för vårdverksamhet eftersom parkerings behovet 
varierar mycket beroende på typ av verksamhet. En parkeringsundersökning 
utfördes av Landstinget under hösten 2015 vilken visade att 156 µ-platser användes 
i snitt på sjukhusområdet under en vardag. Det uppskattade behovet av µ-platser 
för den tillkommande verksamheten i området beräknades vara 58 platser vilket ger 
ett sammanlagt behov av 214 platser inom det nya sjukhusområdet. Det finns idag 
217 p-platser inom programområdet. Om alla dessa p-platser används till det nya 
sjukhusområdet finns dock endast 22 p-platser kvar inom avyttringsområdet. 
Parkeringssituationen inom sjukhusområdet illustreras i figur 32. 

Parkerings behovet för det nya sjukhusområdet ska rymmas inom Landstingets egen 
mark i området. Det är viktigt att tillräckligt många parkeringsplatser finns både 
inom det nya sjukhusområdet och inom avyttringsområdet. Utredning av möjlighet 
till parkeringshus eller parkeringsdäck bör göras i det fortsatta planarbetet. 
Landstinget ska ta fram en plan för parkeringslösningar i både nya sjukhusområdet 
och avyttringsområdet under det fortsatta planarbetet. 

Angöring 

Taxi, sjukresor, färdtjänst och besökare ska kunna angöra och köra runt i anslutning 
till en lämplig entre. En plats ska också anges för blod buss. 

Lastning och varutransporter 

Plats för lastning och lossning ska finnas i det nya sjukhusområdet. Hänsyn måste 
tas till de eventuella störningar, tex visuella, bullrande och trafiksäkerhetsmässiga 
som denna verksamhet kan innebära för patienter, personal, besökare och andra 
som rör sig i området. Separat lastning ska finnas till bårhus. En plan för hantering 
av lastning och varutransporter behöver arbetas fram av Landstinget i samförstånd 
med Tekniska kontoret, Sala kommun. 

Gående och cyklister 

Det är viktigt att det finns god tillgänglighet för gående och cyklister som rör sig till, 
från och igenom området. En plan för gång- och cykel trafik som är attraktiv, säker 
och funktionell ska arbetas fram av Landstinget i samarbete med Sala kommun. 

Kollektivtrafik 

Vid Sala rese centrum, ca 200 meter från sjukhusområdet, stannar såväl Silverlinjen 
som regional buss- och tågtrafik mot bland annat Avesta, Västerås, Uppsala och 
Stockholm. Silverlinjen har dessutom en hållplats på Lasarettsgatan. Utredning av 
placering av Silverlinjens busshållplats på sjukhusområdet kan behöva göras i 
kommande planarbete. 
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Kulturhistoriska värden 

Programområdets kulturhistoriska värden och kvaliteter ska undersökas i det 
fortsatta planarbetet. Ny gestaltning ska förhålla sig till områdets kulturhistoriska 
värden. För att skydda Suckarnas alle behöver exploatering i närheten av denna 
hållas på ett skyddsavstånd om minst 15 meter. 

Om fornlämningar påträffas i samband med exploateringen måste arbetet 
omedelbart avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen. 

GESTALTNINGSPRINCIPER INFÖR FORTSATT PLANERING - BYGGNADER 

Byggnader ska anpassas till omgivningen genom tex placering, volym och 
gestaltning. Den nya anläggningen ska visa hänsyn till och harmoniera med 
befintliga byggnader och anslutande grönområde. 

Ny bebyggelse bör inte avvika avsevärt i höjd från den dominerande höjden på 
befintliga byggnader i området. Ny bebyggelse bör placeras på ett sätt som 
harmonierar och samspelar med grönområdet och befintliga byggnader. 

Ny bebyggelse ska förhålla sig medvetet till utformning och stil på befintliga 
kvarvarande byggnader på sjukhusområdet. 

TILLGÄNGLIGHET 
Området ligger centralt med närhet till kommunikationer. Marken är plan vilket 
innebär goda förutsättningar att skapa en tillfredställande tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning (nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga). 
Riktlinjerna för tillgänglighet och användbarhet som beskrivs i Plan för Sala stad ska 
följas. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller, vibrationer och luftföroreningar 

Dessa aspekter behöver utredas vidare i kommande planarbete. 

J\1arkföroreningar 
På grund av de utspridda föroreningarna som härrör från gruvan och dess 
verksamhet i kombination med vetskapen om det utsläpp som skedde 2007 önskar 
miljöenheten inom Sala kommun att Landstinget ska tillhandahålla en 
provtagningsplan för området. Då proverna har analyserats ska beställaren skicka in 
en saneringsplan ( om marken är för förorenad) till kommunen. Denna ska 
godkännas innan saneringen påbörjas (kallas ibland paragraf 28-anmälan). 
Landstinget behöver också presentera en masshanteringsplan för att redogöra för 
hur massor från bygget ska tas om hand. 
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Radon 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger inom 
normalriskområde för radon, men eftersom stora delar av Sala kommun ligger inom 
högriskområde rekommenderas ändå ett radonsäkert byggande. 

GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR 

Dispens alternativt upphävande av strandskydd behöver utredas i det fortsatta 
planarbetet. 

Gröna värden 
Närheten till grönområdet söder om programområdet ska tas tillvara och den nya 
utformningen ska samspela med denna. Sjukhusområdets grönområden ska ses 
över i det kommande planarbetet. Vid planering av nybyggnationen eftersträvas ett 
skyddsavstånd om minst 15 från träden i Suckarnas alle. 

Offentliga stråk 

Det är viktigt att tillgängligheten är god för gång- och cykel trafikanter. Landstinget 
ska presentera en plan för gång- och cykel trafik till och genom området i samarbete 
med Sala kommun. 

Dagvattenhantering 

Landstinget har som fastighetsägare ansvar för avvattningen av det dagvatten som 
uppkommer inom sin egen fastighet. Landstinget ansvarar därmed för att det 
dagvatten som inte kan infiltrera i marken på den egna fastigheten avvattnas till den 
förbindelsepunkt som verksamhetsområdets huvudman anvisar. 

Idag är stora delar av planområdet hårdgjort, med stora asfalts- och takytor. 
Dagvatten bör tas om hand så långt det är möjligt, fördröjas och i möjligaste mån 
renas lokalt (LOD). För att nå detta mål måste ytor för dagvattenhantering avsättas 
och en rad olika aspekter beaktas och införlivas i exploateringsprocessen. Det 
innebär att man bör: 

• Minimera andelen hårdgjorda ytor, arbeta med halvgenomsläppliga ytor där 
det är möjligt 

• Uppmärksamma dagvattenhanteringen vid projektering av allmänna gator 
och platser. 

• Låta dagvattenhanteringen synas som en del i gestaltningen av området -
exempel på detta kan vara genom gröna tak som bromsar flödet till det 
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allmänna ledningsnätet och öppna ränndalar, mindre och/eller torra 
dammar. 

• Plantera träd och buskar 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Mark- och byggnadshöjder behöver anpassas till befintliga anslutningspunkter. 
Tydlig kommunikation kommer att krävas mellan Tekniska kontoret och 
Landstinget för att säkerställa tillfredställande lösningar. 

Avfallshantering 

Landstinget planerar att uppföra en ny station för sopsortering. 
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". 

Energiförsörjning 
Inom Sala stad finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät, drygt 90 % av 
uppvärmnings behovet i tätorten försörjs via fjärrvärme. Ny bebyggelse inom 
programområdet bedöms kunna anslutas. 

El, telefoni och datanät 

Den befintliga transformatorstationen ska rivas och ny transformatorstation 
bedöms av Landstinget inte att behövas. Elledningar 

Fiber/bredband 

Fiber finns i området. 

Konsekvenser av planprogrammets genomförande 

MARKANVÄNDNING 

Markanvändningen är fortsatt vård. Byggrätter utökas och detaljplanen förbereder 
för avstyckning av sjukhusområdets östra del. 
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IN- OCH UTLASTNING, VARUMOTTAGNING 

Två lastplatser kommer att behövas för varor och bårhus. Placering av lastplatser 
och varumottagning kommer att påverka områdets trafikflöde och säkerhet. 

KULTURMILJÖ, STADSBILD OCH GRÖNSTRUKTUR 

Ny bebyggelse inom sjukhusområdet kan innebära en påverkan på kulturmiljön 
inom såväl sjukhusområdet som i det angränsande grönområdet. Det är därför 
viktigt att ny bebyggelse utformas med hänsyn till kvarvarande byggnaders 
kulturhistoriska uttryck och till den värdefulla kulturhistoriska miljön i 
grönområdet. 

I och med att viss befintlig bebyggelse ersätts och att ny bebyggelse uppförs 
kommer stadsbilden att förändras. Planområdets centrala läge och nära anslutning 
till välanvända stråk tillsammans med den verksamhet som bedrivs i området gör 
att nya element kommer att beröra många människor. 

Planområdet ligger i anslutning till ett värdefullt grönområde vilket kan påverka den 
befintliga natur- och kulturmiljön. Delar av planområdet ligger inom 100 meters 
avstånd från Ekebydamm vilket leder till att strandskyddsområde kommer att 
återinträda vid upphävande av befintlig detaljplan. Ansökan om upphävande av 
strandskydd kommer att behöva göras för att möjliggöra planerad nybyggnation. 

TRAFIK, PARKERING OCH TRANSPORTER 

Den befintliga verksamheten kvarstår och utökas med ny bassäng för hydroterapi, 
en korttidsavdelning med fem platser samt en yta om 1000 kvm BTA för 
expansionsmöjligheter. Detta gör att trafik och transporter till och från området kan 
förväntas öka något. 

Placering och utformning av den sammanlänkande byggnaden kommer att påverka 
befintlig gång- och cykel trafik till och genom området. 

Det nya sjukhusområdet beräknas ha ett behov 214 p-platser. Idag finns 217 p
platser inom programområdet, vilket alltså täcker behovet. Om alla dessa platser 
kvarstår betyder det dock att resterande område som ska avyttras får en liten yta 
kvar för att rymma parkering. Det är viktigt att parkeringssituationen för hela 
sjukhusområdet ses över under planarbetet. P-ytan utgör dessutom en mycket stor 
hårdgjord yta som behöver avvattnas och bidrar dessutom inte med ett positivt 
upplevelsevärde för området. 

Trafik till/från byggnad 0300 08 sker idag inom preliminärt planområde. 
Kommunikation till och från denna byggnad kommer att behöva undersökas i det 
fortsatta planarbetet. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

En ny byggnad söder om vårdcentralsbyggnaden kommer att påverka de ledningar 
som ligger på platsen. 

Administrativa frågor 

TIDPLAN 

Programarbetet bedrivs under KSLU:s ledning. Tidplanen nedan redovisar 
hanteringen av planprocessen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om programsamråd: första kvartalet 
2016. 

Programsamråd: andra kvartalet 2016. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, godkännande av program: andra kvartalet 
2016. 

Planprogrammet ligger sedan till grund för den fortsatta processen. Tidplanen 
nedan redovisar en möjlig hantering av en detaljplan med utökat planförfarande 
enligt PBL. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om samråd: tredje kvartalet 2016. 

Samråd: tredje kvartalet 2016 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om granskning: fjärde kvartalet 2016. 

Granskning: fjärde kvartalet 2016 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, beslut om antagande: första kvartalet 2017 

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

MEDVERKANDE 

Planprogrammet har tagits fram av enheten för planering och utveckling i 
samarbete med andra kommunala förvaltningar, Landstinget Västmanland och PE 
Arkitekter. 
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