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MISSIV - BESLUT OM GRANSKNING

Detaljplanför Östrakvarterenoch
Silvervallen
Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande och föreslagen tidplan innebär
antagandebesluti mars 2017.

SAMMANFATTNING

Detaljplanens syfte är att bygga vidare på Salasinnerstadskvarter i enlighet med den
fördjupade översiktsplanen för Salastad och enligt den idétäviing om småstad i den
nordiska träbyggnadstraditionen som genomfördes 2015. Detaljplanen medger
bostäder och vård med möjlighet till icke störande verksamhet, handel med
begränsadevarutransporter och kontor i bottenvåningarna i kvarteret Löparen och
på del av Silvervallen. En stadsdelspark, kvarterpark och trädalléer samt
gatuombyggnader enligt plankartan ingår i detaljplanen.

I förslaget visas 20 bostäder i stadsgårdal' samt 10 mindre flerfamiljshus med 60-80

lägenheter på Silvervallen; sammanlagt ca 100 bostäder. Detaljplanen innehåller
flexibla kvarter närmast Väsbygatandär vissa flerbostadshus kan ersättas av
enfamiljshus på stadsgårdar eller vice versa beroende på efterfrågan vid
markanvisningsskedet. Detaljplanen medger även ett vårdboende med cirka 70
platseri Löparen 6 och en vårdcentral i Löparen 9 samt bostäder och lokaleri
befintlig och ny byggnad i Löparen 7.

SLUTSATSINFÖRBESLUT
Planförslaget var ute på samråd mellan 17 juni och 26 augusti 2016 och ett
samrådsmöte anordnades 20 juni i GustavAdolfsalen. Inkomna synpunkter har
sammanfattats i samrådsredogörelsen och Plan- och utvecklingsenheten har skrivit
förslag till kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av
Synpunkterna. Inkomna synpunkter och utförda utredningar har varit underlag för
det reviderade granskningsförslaget. Detaljplanens tidplan ska möjliggöra planerad
byggstart i kvarteret Löparen i mars 2017.

FÖRSLAG TILL BESLUT

att bekräfta kommentarerna isamrådsredogöreisen

och godkänna förslaget och uppdra till Plan- och Utvecklingsenheten
att sända ut planförslaget på granskning.

Lena Steffner
Planchef

SALAKOMMUN Besöksadress:Stora Torget 1 LenaSteffner
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 00 Samhällsbyggnadskontoret
Box304 Fax:0224-188 50 Plan- och Utvecklingsenheten
733 25 Sala l:ommun.infa@sala‘se

www.sala.se
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Detaljplan för

Del av Ostra kvarteren och Silvervallen
Sala kommun, Västmanlands län
Normalt planförfarande

SAMRADSREDOGORELSE

Detaljplan för del av Silvervallen, Östra Kvarteren, har under tiden 2016-06-17 till och

med 2016-08-26 [10 veckor] varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndig-
heter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även till-
gängligti Kommunhusets entré och på kommunens hemsida.

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter med kommentarer.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten 2016-06-20 ingår.

Sammanfattning av inkomna yttranden

1 Lénssfyrelsen Västmanlands län' Förslagets utformning och redovisning,

samhallsbyggnadsenheten utredningar, kulturmiljö, miljöbedömning,

ny instansordning för överklagande av
detaljplaner, riktvärden för buller utom-
hus för spårtrafik, vägar och flygplatser

2 Lantmäteriet Grundkarta, plankarta med bestämmelser,
plan- och genomförandebeskrivning, fastig-
hetsrättsliga frågor, fastighetsförteckning

3 Roy Fastigheteri Sala KB Parkeringar

Brf Kälgården, Stadsporten 6 Gång- och cykeltrafik, infart till affärslokal

5 Jan-Erik johansson och Lena Kempff- Björkallé längs Marknadsgatan
Johansson

6 Bostadsrättsföreningen Bovieran AB Björkallé längs Marknadsgatan, träd intill
och Bovieran AB Bovierans glasgavel

7 Trafikverket Inget att erinra

8 Vattenfall Eldistribution AB Inget att erinra

9 Skanova Fibernät

10 Sala-Heby Energi AB, Värme Vägbredd, information om markvärmesy-
stem i karta, utrymme för fjärrvärmecen-
tral, antal fjärrvärmeledningar, teknikrum

11 Sala-Heby Energi AB, Elnät Utrymme för kablar och kabelskåp, belys-
ning

12 villaägarna i Sala-Heby Trafikintensitet och buller

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-550 00 Plan- och utvecklingsenheten

Box 304 Fax: 0124-188 50
733 25Sala kommun.info@saIa.se

www.sala.se
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LänsstyrelsenVästmanlands län

Förslagetsutformning och redovisning
Länsstyrelsen Västmanland tycker att förslaget bygger påett grundligt förarbete och
stor ambition gällande gestaltningen av området, men att en förutsättning för att

förslagets goda ambitioner ska kunna förverkligas är att bestämmelserna som regle-
rar områdets utformning framgår tydligt i handlingarna. Deanser att förslaget är
svårläst då både planbeskrivning och plankarta hänvisar till illustrationer.

Utredningar
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning av fler utredningar behöver tas fram.
Deanser att resultatet av dessautredningar bör följas upp i planbeskrivningen och
planbestämmelser.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen anser att kommunens ställningstagande till den befintliga bebyggel-

sen inom kvarteret Löparen, som är utpekade i Kulturhistorisk bebyggelseinvente-
ring för Salacentrum från maj 2010, bör framgå tydligare av planhandlingarna. Det
är viktigt att belysa konsekvenser av föreslagna förändringar för kulturmiljön. Utpe-
kade byggnader bör dokumenteras noggrant vid eventuell rivning.

Länsstyrelsen tycker att den kulturhistoriskt värdefulla entrébyggnaden till Silver-
vallen bör markeras med exempelvis q på plankartan. Deanser ocksåatt det kan
vara en fördel att förtydliga hur entrébyggnaden kommer att integreras med den
nya stadsdelsparken.

Miljöbedömning
Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning, som gjordes inför arbetet med

planprogrammet, att en behovsbedömning inte är nödvändig för detaljplanen.

Ny instansordning för överklagande av detaljplaner
Länsstyrelsen informerar om att en ny instansordning för överklagande av detalj-

planer gäller från 1 juni 2016. Beslut som fattas av en kommun om att anta, ändra
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse ska inte längre överklagas till
länsstyrelsen utan istället till mark- och miljödomstolen. Ordningen gäller för beslut
som tas från och med 1 juni 2016 enligt Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 2a§.

Riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser

Länsstyrelsen informerar om att riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar
och flygplatser vid bostadsbyggnader finns i förordning 2015:216.

Kommentar

Plankartan ska kompletteras med bestämmelser som styr utformning och använd-
ning enligt typritningar. Länsstyrelsens synpunkter på redovisning och skydd av
kulturmiljön ska tillgodoses.

Länsstyrelsen har i programskedet yttrat sig att särskild miljödömning inte krävs för
programmet men att vid varje detaljplan inom programmet ska ny behovsbedöm-
ning och ställningstagande göras om miljöbedömning. Ensärskild behovsbedömning
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av planförslaget har därför genomförts inför granskningsskedet. Sala kommuns
samlade bedömning av detaljplan för del av området Östra kvarteren och Silverval-
len är att aktuellt detaljplaneförslag inte medför betydande miljöpåverkan enligt MB
6:11 och att en miljöbedömning enligt MB 6:11-6:18 och PBL 4 kap 34 § inte krävs.
Länsstyrelsen har den 7 december 2016 meddelat att de delar Sala kommuns be-
dömning. En rad utredningar som underlag för detaljplanen har utförts och ligger till
grund för granskningsförslaget, där ska ingå en bullerutredning som visar hur plan-
förslaget uppfyller riktlinjer enligt förordning 2015:216 ingår i planunderlaget.

Lantmäteriet

Grundkarta

Lantmäteriet upplyser om att uppgifter hur och när grundkartan är framtagen, rut-
nätspunkter, orienterande koordinater samt koordinatsystem i plan och höjd behö-
ver kompletteras.

Befintligt servitut inom planområdet samt befintliga ledningsrätter och gemensam-
hetsanläggningar utanför planområdet behöver kompletteras. Befintliga fastighets-
gränser och fastighetsbeskrivningar inom planområdet behöver också kompletteras.

Plankarta med bestämmelser
Lantmäteriet påpekar att planområdesgränsen inte följer befintlig fastighetsgräns
vid Stadsporten 5 och 6, och att det behöver klargöras om det ska vara så.
Beteckningen för Planområdesgräns i plankartan överensstämmer inte med den i
planbestämmelserna.
Gröna prickar i plankartan finns inte beskrivna i planbestämmelserna.

Lantmäteriet upplyser om att plankartan saknar de gatusektioner som planbestäm-
melserna hänvisar till.
Planbestämmelsen "n" [plantering ska finnas] saknas i plankartan.
Lantmäteriet menar att plankartan och planbestämmelserna inte ger tillräckligt stöd
för att bilda de fastigheter, rättigheter och gemensamhetsanläggningar som planbe-
skrivningen anger ska kunna bildas. De anser att det behövs ytterligare bestämmel-
ser för att säkra detta. Lantmäteriet anser att det krävs fastighetsindelningsbe-
stämmelser om det anses nödvändigt att planen genomförs på exakt det sätt som
beskrivs i plan- och genomförandebeskrivningen.
Lantmäteriet anser att det måste framgå tydligare vem som är huvudman för de
olika platserna inom planen. Om gångfartsgatan får enskilt huvudmannaskap behö-
ver konsekvenserna av detta belysas, t ex hur allmänheten i så fall har tillträde till

området och hanteringen av etappvis utbyggnad.
Lantmäteriet pekar på att det saknas bestämmelse i plankartan om att det ska plan-
teras träd längs Norrbygatan, vilket anges i plan- och genomförandebeskrivningen.

Plan- och genomförandebeskrivning
Lantmäteriet upplyser om att redovisning av vad som händer med gällande planer
och vilka konsekvenserna blir för berörda markägare saknas.
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Lantmäteriet påpekar att plan- och genomförandebeskrivningen tydligare ska redo-
visa vilka fastigheter [kommande och befintliga) som kan bli berörda och vad det i
så fall för med sig i ansvar och kostnader för dessägare,om det är meningen att det
ska kunna bildas gemensamhetsanläggningar för olika saker.

Lantmäteriet upplyser om att det inte framgår vilken fastighet som ägsav Bovieran.
Under rubriken "Ansvarsfördelning" ska det förtydligas att det är delägarna i re-
spektive gemensamhetsanläggning (dvs fastighetsägarna] som ska bekosta vissa
saker och vad det kan komma att handla om.

Fastighetsrättsliga frågor
Lantmäteriet menar att stycket "Markförvärv och byte" måste utvecklas och även
omfatta del av Kristina 4:271 och del av Tränaren 11. Exempel på omständigheter
som ska framgå är vad det får för konsekvenser så som byggrätt, fastighetsbild-
ningskostnader och ersättningar för respektive fastighetsägare. Det måste framgå
om det är exploatören som ska bekosta lantmäteriförrättningen i de delar som berör
Kristina 4:256 och, om de tänkta markbytena mellan SalaKommun och ägaren av
Kristina 4:256 inte blir genomfört som planerat om då exploatören ävenska betala
ersättning till dessägare.

Angåendehur fastighetsindelning ska göras,vilka servitut, ledningsrätter och ge-
mensamhetsanläggningar som ska bildas samt huvudmannaskap, seunder rubriken
"Plankarta med bestämmelser".

Fastighetsförteckning
Lantmäteriet upplyser om att ett stort antal av de fastigheter och rättigheter som

återfinns under rubriken "Fastigheter inom planområdet" respektive "Rättigheter
inom planområdet" ligger utanför planområdet. inom planområdet finns även fas-
tigheten "Kristina 4:271”. En ledningsrätt utanför planområdet saknas.

Lantmäteriet anser att det bör framgå vad det är för typ av rättighet (official-, led-
nings- eller avtals-] det är. Om rättigheten inte är inskriven ska det framgå [oinskri-
ven] och den ska istället kunna styrkas med en påskriven handling.

Lantmäteriet påpekar att ga:1 är dels belägen utanför planområdet dels inte är en
"marksamfällighet" utan en "gemensamhetsanläggning". Deanser att om det finns
behov av att skriva vilket ändamålet är med gemensamhetsanläggningenkan det
lämpligen göras under rubriken "övrigt".

Kommentar
Lantmäteriets synpunkter ska tillgodoses till granskningsskedet.

Roy Fastigheter i Sala KB

Parkeringar

Roy Fastigheter i SalaKB har synpunkter på förslaget att den parkering som ligger
intill deras fastighet Pottbrännaren 1 ska tas bort i syfte att få plats med två rader

träd i stället för en rad som finns idag. Fastighetsbolaget menar att den parkering
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som ligger framför deras fastighet är viktig för att verksamheterna som finns i fas-

tigheten ska kunna fortsätta, då dessa verksamheter bygger på stor tillgänglighet
med bilparkering.

Fastighetsbolaget anser att fastigheten Pottbrännaren 1 kommer att nedvärderas
om parkeringen intill denna tas bort. De menar även att träden som står i anslutning
till parkeringen idag bidrar till nedskräpning. Roy Fastigheter i Sala KBpåpekar
också att den vändplan som ligger i änden av parkeringsplatsen används för snöupp-
lag på vintern varför en borttagning av parkeringen skulle leda till att denna snö
skulle behöva flyttas någon annanstans, med högre kostnader till följd.

Bostadsrättsföreningen Kålgården, Stadsporten 6

Gång- och cykeltrafik
Bostadsrättsföreningen vill uppmärksamma att deras fastighet har nio garage med
utåtgående portar och med utfart mot Kålgårdsgatan. De menar att bil och eventuell
gång- och cykeltrafik utanför porten kan utgöra en olycksrisk. Föreningen bedömer
att det är viktigt med en låg hastighet på vägen utanför fastigheten.

infart mot affärsiokal
Bostadsrättsföreningen upplyser om att föreningen har en fastighetsdel med affärs-
lokal och tillhörande kundparkering. som ligger i hörnet Trädgårdsgatan, Ringgatan
och Kålgårdsgatan, med infart från Kälgårdsgatan. Föreningen anser att det är vik-
tigt med en fortsatt god tillgänglighet och infart till affärslokalen med tanke på
kundparkering och varutransporter. Bostadsrättsföreningen vill därför att infarten
även fortsättningsvis blir från korsningen Kålgärdsgatan/Ringgatan.

Kommentar
Återställning av Kålgårdsgatan till esplanad förändrar inte nuvarande funktioner för
garageutfarter. Gäng- och cykelvägen ska placeras i mittremsan mellan dubbla träd-
rader. Antal parkeringsplatser ska efter ombyggnad motsvara dagens antal. Kål-

gårdsgatans esplanad får enkelriktad trafik på vardera sidan om mittremsan. Till-
gänglighet med bil invid fastigheterna blir oförändrad. Utformning av Kålgårdsgatan
som esplanad kommer att hålla nere hastigheterna ytterligare från dagens situation.

Jan-Erik Johansson och Lena Kempff-Johansson

Björkallé längs Marknadsgatan

Jan-Erik Johansson och Lena Kempff-Johansson är blivande bostadsrättsinnehavarei

Bovieran med lägenhet vid Marknadsgatan och menar att de befintliga björkarna

längs Marknadsgatan bör tas bort och ersättas av lämpligare träd och/eller buskar.
De menar att träden kommer att skymma solen för de boende i Bovieran längs
Marknadsgatan, vilket inte skulle medge minst fem timmars sol på minst en uteplats

vid varje bostad vid höst- och vårdagjämning, att det kan bli besvärande för björk-
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pollenallergiker samt att beskurna björkar lätt kan få röta vilken kan orsaka knäckta

grenar vid kraftig blåst, vilket i sin tur kan utgöra en fara för boendei Bovieran.

Bovieran AB och bostadsrättsföreningen Bovieran AB

Biörkallé längs Marknadsgatan

Bovieran AB anser att de befintliga träden längs Marknadsgatan gör intrång på
Bovierans fastighet för att de skymmer ljusinsläpp för fastigheten samt att grenar
från träden når in över balkongerna och på sikt kan förstöra fasaden.

Bostadsrättsföreningen Bovieran AB och Bovieran AB vill att träden tas bort, då det
finns träd på andra sidan Marknadsgatan som de anser uppfyller fullgod grönska på
gatan tillsammans med den nya parken.

Träd intill Bovierans glasgavel

Bostadsrättsföreningen och Bovieran AB vill inte ha några träd, i den planerade par-
ken, som angränsar mot Bovierans glasgavel,som föreslås i samrådshandlingarna.
Detta på grund av att det skulle påverka utsikt, vinterträdgårdens ljusinsläpp och
växtligheten i vintertrådgården.

Kommentar:

Trädallén hanteras i samarbete mellan Bovieran AB och Sala kommun och i samråd

med länsstyrelsen i Västmanland på grund av att allén har biotopskydd.

Trafikverket

Ingen erinran.

Vattenfall Eldistribution AB

Ingen erinran.

Skanova

Fibernät
Skanovainformerar om att de har kablar och kanalisation i området och hoppas att
dessa inte kommer att påverkas av den nya detaljplanen utan kan ligga kvar på be-

fintlig plats.

Sala-HebyEnergi AB, Värme (SHE,värme)

Vägbredd
SHE,värme menar att den föreslagna vägbredden av 5 meter skapar problem med
att förlägga alla ledningar. Det kan bli problem vid reparationsarbeten i framtiden.
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Information om markvärmesystem i karta

SHE,värme vill att önskad utbredning/yta av markvärmesystemet ska visas på en

karta i planhandlingen.

Utrymme för fjärrvärmecentral

SHE, värme påpekar att en fjärrvärmecentral kommer att behövas till markvärmesy-

stemet. Denna bör ha måtten 2x3 meter och ha möjlighet till el- och kallvattenför-
sörjning. Huset för FV-centralen till markvärmens värmeväxlare bör förläggas i an-

slutning till markvärmenätets matningsriktning.

Antal fjärrvärmeledningar

SHE, värme menar att det kommer att behövas ytterligare två FV-ledningar kopp-

lade till huvudledningens returledning om markvärme ska förläggas, vilket kan

komma att betyda att ytterligare FV-ledningar behöver få plats på delar av lednings-

stråken i gatorna. Beroende på markvärmenätets storlek/yta kommer en eller flera
fördelningsledningar inom markvärmenätet att behövas.

Teknikrum

SHE,värme påpekar att en eventuell fjärrvärmeutbyggnad inom området kräver ett

"teknikrum" eller annat lämpligt utrymme för värmeväxlare, el och annan teknisk

utrustning. Hus B har ett "teknikrum", men dessa saknas i hustyperna A1-1,A1-2,

A2, A3 och radhusen D1, D2, D3, E1, E2 och E3. Hustyperna C1 och C2 har ett ut-

rymme på plan 4 (vinden) vilket SHE,värme inte anser är lämpligt av byggnadstek-

niska skäl.

Sala-Heby Energi AB, Elnät

Utrymme för kablar och kabelskåp

Sala-Heby Energi AB, Elnät informerar om att det ska finnas utrymmet för kablar

och kabelskåp inom gångfartsgata, lokalgata och parkområde.

Belysning

Sala-Heby Energi AB, Elnät påpekar att underlag gällande belysning ska tas fram i

samråd med berörda parter. Som ägare av belysningen ser Sala-Heby Energi AB,

Elnät helst att belysningen placeras i Stolpar, och inte på fasadväggar, för att undvika

framtida komplikationer.

Kommentar

Vägbredden är 8meter [körbanan är 5 meter] vilket motsvarar en lösning för en

vanlig villagata där man vanligtvis kan arbeta med fjärrvärme och VA.Fjärrvärme-

central som är 2x3 meter och har möjlighet till el- och kallvattenförsörjning ska fin-

nas. Teknikrum ska finnas i varje hustyp. Teknisk infrastruktur med värme, vatten

och avlopp, el, fibernät, belysning samt dagvatten ska samordnas med gata-

parkutbyggnaden genom en särskild projektledning. Kablar och kabelskåp ska ingå i

infrastrukturprojektet och placeras med hänsyn till övrig infrastruktur och byggna-



8 (9)

49aSALA o.::.:::%°2::;:;:
KOMMUN GRANSKNINGSHANDLING

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING
Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och Utvecklingsenheten

dernas funktion och utseende. Ett särskilt belysningsprogram ska arbetas fram för
allmän plats där hänsyn ska tas både till den gestaltade miljön och SalaHeby Energis
funktionskrav. SalaHeby Energis yttrande ska vidarebefordras i sin helhet till kom-
mande infrastrukturprojekt samt ingå i underlag vid markanvisning.

villaägarna i Sala-Heby

Trafikintensitet och buller

Villaägarna i Sala-Hebymenar att den tidigare gällande planen inte medgav bostäder
så nära Väsbygatanoch rondellen på grund av trafikintensitet och buller. Förening-
en undrar varför detta krav på begränsning av bostäder i närheten av Väsbygatan
och rondellen inte ska gälla i den nya detaljplanen. Deanser att hänsyn ska tas till
buller och trafikmängd vid nytt byggande och undrar om kommunen avser bekosta
en ny förbifart.

Kommentar:

En bullerutredning ska visa hur planförslaget uppfyller riktlinjer enligt förordning
2015:216.

Byggenhetensoch samhällstekniska enhetens synpunkter har hanterats i det interna

planprojektarbetet.

Anteckningar från kvällsmöte med allmänheten, 2016-06-20

Närvarande:

Sjutton medborgare i Sala

Från kommunen medverkande:

LenaSteffner planchef, Maria Hedberg planhandläggare, Anna Johanssonchef sam-

hällsbyggnadskontoret, Marie-Anne Deleryd chef gata och parkenheten.

Lena Steffner inledde mötet och berättade om bakgrunden till detaljplaneprojektet.

Sedanföljde en beskrivning av planprocessen, innehållet i förslaget och tidsplan för

detaljplanearbetet och genomförandet.

Mötesdeltagarna lämnade synpunkter på följande punkter:

° Kommer det att finnas lika många parkeringsplatser på Kålgårdsgatansom
idag om gatan planeras om?

° Hur många parkeringsplatser beräknas för de nya bostäderna?

' Kommer det att finnas tillräckligt med besöksparkeringar i anslutning till
nya bostäder?

' Hur kommer den nya utformningen av Kålgårdsgatanatt påverka de garage
som finns intill gatan idag? Kommer det att bli en säker trafiksituation?
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° Skaen rondell byggaspå Väsbygatandär trafikljus finns idag?Det kommer
att bli en ökad trafikmängd i och med nya bostäder och verksamheter i om-
rådet.

° Kommer den nya lokalgatan att bli för smal för t ex flyttbilar? Oro för att det
kan vara svårt för människor som måste ta sig fram med bil.

- Var kommer läktare och portik från Silvervallen att stå i parken? Oro för att
det ska bli insyn till lägenheterna i Bovieran.

- Vad kommer att hända med björkarna som står utanför Bovieran? Deskapar
mycket skugga i lägenheterna.

' Skakommunen stycka av marken där björkarna står på Marknadsgatan? Hur
kommer frågan med björkarna att hanteras?

Kommentar:

Vid ombyggnad av gator där Kålgårdsgatan ingår och ska återgå till utformning som
esplanad ska antalet parkeringsplatser inte minska. Gång-och cykelväg ska placeras
i mittremsan mellan trädrader. Utfart från garageplatser förändras inte från idag. De
nya bostäderna på Silvervallen har all parkering inom sina fastigheter och i gemen-
samhetsanläggningar. Detaljplanen innefattar inte ombyggnad av korsningen Lång-
gatan och Väsbygatan till rondell. Dennya gångfartsgatan (lokalgatan) är lika bred
som en vanlig villagata med plats för alla funktioner. Förgårdsmark till Bovieran kan
planteras med "insynsskydd". En gångväg i stadsdelsparken skapar gräns och av-
stånd för parkaktiviteter till Bovierans fasad.Björkallén hanteras i samarbete mel-
lan Bovieran AB och Salakommun och i samråd med länsstyrelsen i Västmanland på
grund av att allén har biotopskydd.

FÖRSLAGTILLBESLUT
att tillgodose synpunkter i enlighet med kommentarerna och ställa ut detaljplanen för
granskning

Lena Steffner Maria Hedberg
Planchef Planarkitekt
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Detaljplan för

Del av Ostra kvarte ren och Sllvervallen
Sala kommun, Västmanlands län
Normalt planförfarande

PLA

Planområdets avgränsning

Planhandlingar

Till detaljplanen hör följande handlingar i granskningsskedet:

- Samrådsredogörelse

. Plan- och genomföranclebeskrivning

. Plankarta

o Fastighetsförteckning och remisslista

SALAKOMMUN Hesöksadresszstora Torget l Samhällsbyggnadskuntoret
Kommunstyrelsensförvaltning Växel: 0224-550 00 Plan- och ulveckllngsenheten
BDX 304 Fax:0224—18E5O

733 25 Sala kommun.infc›@sala.se
wwwsalase
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INLEDNING

Sammanfattning
l programskedet genomfördes en idétävling för inbjudna arkitekter där uppdraget
var att gestalta ett förslag till småstadsdel i den nordiska träbyggnadstraditionen.
Detaljplanen och genomförandet med markanvisningsförfarandet bekräftar det ut-
vecklade resultatet av idétävlingen.

PåSilvervallen innehåller detaljplanen bostäder med möjlighet till icke störande
verksamhet, handel med begränsadevarutransporter ochkontor i bottenvåningar-
na. infart till samtliga fastigheter på Silvervallen är från en ny lokalgata med små-
stadskaraktär och utformning som gångfartsgata. l förslaget visas 20 bostäder i
stadsgårdar samt 10 mindre flerfamiljshus med 60-80 lägenheter på Silvervallen
sammanlagt ca 100 bostäder. Detaljplanen innehåller flexibla kvarter närmast Väs-

bygatan där vissa flerbostadshus kan ersättas av enfamiljshus på stadsgårdar eller
vice versa beroende på efterfrågan vid markanvisningsskedet.

l kvarteret Löparen medger detaljplanen bostäder och vård med möjlighet till icke
störande verksamhet, handel med begränsade varutransporter och kontor i botten-
våningarna. Detaljplanen medger ett vårdboende med cirka 70 platser i Löparen 6
och en vårdcentral i Löparen 9 samt bostäder och lokaler i befintlig och ny byggnad i
Löparen 7.

Detaljplanen förutsätter en ny stadsdeispark norr om Silvervallen genom omlägg-
ning av Långgatanoch ombyggnad av vissa gator enligt sektioner, bestämmelser och
illustrationer på plankartan. En preliminär exploateringskalkyl visar att samlade
kostnader för bland annat utbyggnad av gator och parker beräknas täckasav in-
komster från försäljning av mark.

Planens syfte
Detaljplanens syfte är att bygga vidare på Salasinnerstadskvarter i Östra kvarteren
och Silvervallen enligt den fördjupade översiktsplanen för Salastad och enligt den
idétävling om småstad i den nordiska träbyggnadstraditionen som genomfördes
2015. Detaljplanen medger bostäder och vård med möjlighet till icke störande verk-
samhet, handel med begränsadevarutransporter och kontori bottenvåningarna i
kvarteret Löparen och på del av Silvervallen. PåSilvervallen ska kvartersbebyggel-
sen placeras vid en ny småstadsgataenligt principen för riksintresset Salabergstad.
En stadsdelspark, kvarterpark och trädalléer samt gatuombyggnader enligt plankar-
tan ingåri detaljplanen.

Lägesbestämning. areal och markägoförhållanden
Detaljplanen omfattar Kålgårdsgatan kvarteret Löparen, delar av Norrbyga-
tan/Långgatan, Bergslagsgatanoch Marknadsgatan samt Kristina 4:11 [Silvervallen]
utom del av Kristina 4:271 [Bovieran] samt del av Väsbygatansamt Ringgatans
gång- och cykelvägar och trädrader invid Kristina 4: 11 (Silvervallen). Området är
cirka 4 ha stort varav ca 3 ha är kvartersmark och ägsav Salakommun, förutom en
fastighet vid Ringgatan,Kristina 4:256.
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PLANPROCESSEN

Plan- och bygglagen [PBL, 2014:900) lägger stor vikt vid att planarbetet genomförs
så att medborgare får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen i en
planprocess.

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

Samråd
Detaljplaneförslaget har bearbetats enligt programsamrådsredogörelse och täv-
lingsresultatet och varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare,myndig-
heter, kommunala förvaltningar m fl under våren 2016. Ett möte med allmänheten
har hållits den 20 juni 2016 där förslaget presenterades och diskuteras. Redogörel-
sen efter samråd ger underlag för ytterligare revideringar av planhandlingarna som
nu ställs ut för granskning.

Granskning
Granskningshandlingai' delges berörda fastighetsägare, myndigheter och kommu-
nala förvaltningar. Efter granskning upprättas ett utlåtande som sammanfattar hur
inkomna synpunkter på förslaget har hanterats och föreslår om detaljplanen ska
godkännas av Kommunstyrelsen.

Antagande
Planförslaget överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.

Överklagande
Sakägaresom lämnat synpunkter senast under granskningen som inte tillgodosetts
kan överklaga antagandet inom tre veckor från den dag beslutet satts upp på kom-
munens anslagstavla.överklagandet prövas hos Mark- och miljödomstolen.

 
Figuren illustrerar i vilket skedeav pianprocessensom detaljplanen befinner sig
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TIDIGARESTÄLLNINGSTAGANDE

Riksintresse
Planområdet gränsar med Kålgårdsgatan mot riksintresset för kulturmiljövården, rutnätstaden
Sala bergstad. I söder gränsar området till riksväg 56/72 (cirkulationsplats)

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

Detaljplaner
Gällande detaljplaner inom det aktuella området är följande:

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

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

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

0 Silvervallen från 2008, nr 4008 [4008a 2009-06-01], anger centrumända-
mål/restaurang vid rondellen.

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

0 Stadsporten, 1956, nr 1997 anger lokalgata för Kålgårdsgatan.

Miljöbedömning
En behovsbedömning för miljöbedömning har gjorts vilken sammantaget visar att planpro-
grammet inte kan antas leda till risk för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har tagit del av
behovsbedömningen och delar kommunens bedömning att programmet inte innebär sådan be-
tydande miljöpåverkan som anges i 6 kap 11 § i miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskriv-
ning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen inte är nödvändig.

Sala kommuns samlade bedömning av detaljplan för del av området Östra kvarteren och Silver-
vallen i aktuellt detaljplaneförslag inte medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11 och att
en miljöbedömning enligt MB 6:11-6:18 och PBL 4 kap 34 § inte krävs. Länsstyrelsen har den 7
december 2016 meddelat att de delar Sala kommuns bedömning.
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Skydd av natur
Området omfattas inte av skyddad natur som tex strandskydd, natura 2000 eller naturreservat.
l området finns tradrader som omfattas av biotopsskyddsbestämmelser 7 kap 11 § Miljöbalken.

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

.l .
T i

av  r
ç A :rå ‘

Ortofoto med avgränsning av detaljplan
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FÖRUTSÄTTNINGAROCH FÖRÄNDRJNGAR

Inledning
Planområdet ligger intill rutnätsstaden som är av riksintresse för kulturmiljövården. En stor del
av den centrala staden omfattas av en fast fornlämning, 62:1,stadslager. Planområdet ligger
dock utanför avgränsningen för riksintresse och fornlämning. Avgränsningen ska tydliggöras
med återställande av esplanaden på Kålgårdsgatan.

Detaljplanen ger förutsättningar för att genomföra utbyggnad i etapper. Etappindclningen be-
stäms av markanvisningsarbetet.

Kvarteret Löparen som är en del av Östra kvarteren i programskedet med omgivande gator, Kål-
gårdsgatan, Norrbygatan, Bergslagsgatan och en ny förlängning av Bergsmansgatan, Marknads-
gatan samt Stadsdelsparken utgör en sammanhängande etapputbyggnad.

Del av Silvervallen med en lokalgata och omgivande gång och cykelvägar samt trädalléer vid
Väsbygatan, Rondellen vid väg 56/72 och Ringgatan utgör ytterligare en sammanhängande
etappindelning.

Kvarteret Löpa ren

Kvarteret Löparen består av tre fastigheter, 6, 7 och 9. Detaljplanen medger bostäder och vård
med möjlighet till icke störande verksamhet, handel med begränsade varutransporter och kon-
tor i bottenvâningarna i kvarteret som helhet. Detaljplanen möjliggör fortsatt delning i tre eller
fyra fastigheter med justerade gränser enligt plankartan samt en gemensamhetsanläggning för
trädgård och parkering.

Kulturhistorisk bakgrund
Kommunal bebyggelsevärdering i fördjupad plan för Sala stad, 2010, klassar Löparen 7 och 6
som byggander med högt kulturhistoriskt värde. Kommunens dåvarande antikvariska expertis,
Leif Berggren, beskriver Löparen 6 som den sista ladugårdsutbyggnaden, med ritningar från
1903,som byggts strax utanför riksintresset Sala bergstad och därmed en mycket värdefull pä-
minnelse om stadens nära relation till landet och dess rurala arv [Yttrande angående Kv Löparen
2012-11-19). Den röda hästskoformade byggnaden i Löparen 6 innehöll, stall, ladugård, vagn-
och Vedbod. 1912 inreddes en del av byggnaden till bostad. 1946 användes gården till spann-
målslager. Ett före detta torkanläggning från cirka 1900 i två och en halv våning finns inom kvar-
teret med vit, slät, stående panel och tvåkupigt tegel på taket som även har en kupa, [Kulturhi-
storisk byggnadsinventeringi Sala kommun, Sala innerstad, 1979]. Den lantbruksanknutna
verksamheten har för länge sedan övergått till verkstads och brädgårdsverksamhet som även
den upphört sedan länge, och sen dess har byggnaderna stått tomma och förfallit. Byggnaden i
Löparen 9 beskrivs i ovan nämnda yttrande från 2012 som förvanskad och mindre värdefull.

inför programsamråd genomfördes en inventering och utredning av åtgärder för att säkra bygg-
naderna särskilt i Löparen 6 och 9 (Plan för utvändigt underhåll, 2014, ECS-Teknik AB). I utred-
ningen ingick kostnadskalkyler. Utredningarna visade att byggnaderna är i mycket dåligt skick.
De befintliga byggnaderna är svåra att anpassa till efterfrågat behov. Kvarteret Löparen bedöms
kunna erhålla en utökad byggrätt med bibehållen anpassning till omgivande miljö. Att bevara
bebyggelsen i Löparen 6 bedöms därför sammantaget som orimlig.
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Befintlig f d. ladugård och bostad
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Löparen 9
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Bostäder med lokaler i gatupian (ramverkstad, galleri j ihörnet Norrbygatan och Bergslagsgatan
(Ur Sala kommunsarkiv]

2 '_ I
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Historisk biiri på bebyggelsei hörnet Norrbygatan och Bergsiagsgatan
(Ur Sala kommuns arkiv)
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Bostadshuset i Löparen 7med lokaleri bottenvåningen från tidigt 1900-tal är relativt väl beva-

rat i sin ursprungliga karaktär och uttryck. Byggnaden bedöms kunna bevaras. Inom ramen för

detaljplanarbetet har en utredning kring kulturmiljön i Löparen 7 utarbetats.

Förslag till ny och bevarad bebyggelse i kvarteret Löparen

Inom ramen för detaljplanarbetet har ett projekt Litvecklatssom hanterar helheten för kvarteret

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

lingen. Detaljplanen möjliggör nya byggnader för ett vård- och omsorgsboendemed drygt 70
platser och en vårdcentral samtytterligare ett mindre trygghetsboende. Denbefintliga bostads-

byggnaden med lokaleri bottenvåningen i hörnet Bergslagsgatanoch Norrbygatan ska bevaras.

    /\   

'h

  th?ae 71 \ x
Ur illustration av Brunnberg & ForshedArkitektkontor AB

[};'§rds,-nun1m~.ti kvarteret löparen ska planteras och innehålla en slinga for kortare pflllntånêltltll'

och (ilika sittplatsori med både goda stalváirdtenoch skugga. Kvarturtrt' kan indelais i tre eller [yra

lastighetei*som har del i gunensainhetstinliiggiiing tor [)i]l'l{(3l'll1j_{lorhile1i“nth 11"Lidg;{inI.(Iyktrl-
[iarkeririg ska finnas [någården l't31"pursnr1;1loch it‘>n'hu.~;:":l<;.1n(1etill vårdcentral och viirdhotsndta.

Byggnaden kvarteret plau:ur;1si liv med tastnjhtstsgráiosmot ;satanutom iláii'det finns lkirgáirtls-

mark mot Bergsmansggitains lorliinigtiiiig och vid Lojnirtan 7. Forgáirtlsn1:irl< ska jilanturas, liiiclt

ska iiniias, lågt.stazkttt(0,8 in] fär linnen".[nior granskningsslnulet har hyggliivsritningai' tagits

Iran] som ska ingå i avtal om markztnvisning om kmirtertet iiiparten.
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Illuxtrutiriri l/ärdhnerzdie

Vård och n1ns<)1‘gsl.menL1eLiI.(ipa1'e116 innehåller 70 Värdlltltfnllltänoch gcmensamhetsylor pzi

varje winingsplzan.Byggnaden i Löparcn ü ska ha un lasa-ulavlrái UChputs som indelas vertikalt

med ulika karaktärer och kulörer enligt fáirgschiémaipå piankarta (ich hygglovsritning. 'l'z11<ska

v;n"z.1.,1\-'handtáicktplåt 'Pekniskafunktinnwcrför till uxumpel \Io.r1til-atinnska innrdnas iasteLisldi

takvulymen. Byggnadshtäjilen ska vara nedrlragun enligt plankariatis angivelscr För att. möta in*

T]L‘1'Sl£1(lt!1’1Sskala på byggnader. Iluvudiäntré till vårdboendet. och inlastning är från den lör

láingila Burgsinansgaitan. Fiiigårilsinark med tvâ menar ska plainluras med häck som skyddar

hnstiáilurnaii hnttesnvåningián,ett lågt staket (BUsin] fiir liniiais vid Lmttnar.

 
Hlusiruziori 1/ard::Lentr'a!

Viirilcuiitralen i Löparen ‘Jberäknas uppta Flfkü 1400 lwm hI'lli'[(1LIl‘(’élf'<"n"<1cl;1Lpi§tre vf1'nings—

plan. Byggnadeni lxäparcn 9 ska placeras i liv lI'lL!(lf';1sl.i;;l1ct~;;;r:jns.‘i.’i11"L]L:enLr;1lenska ha un liii-

msgidi kulor enligt fiirgsithisnmáipå ;ilankarigin. 'TakskaiVLlfLl;w grgiliigrä hdniltáiirlit ;ilái mud nud-

dreigen hyggnziilshtäjd för anpassning; lill t)[I1§_{l\7i1n(lL!lllhyggülfåf.'lvkniskei iunkiinnvi* för Lill ex-

umpel ventilation ska innrdnaisasiatiskt i leilwulyrriirri. l-'üns'1:›rc›rhdi'n"r'p;1rI1'm'ska v;1rz121vtr;,i.

Skylt.Y~il(;.E[)l;1LIL!l”£1.‘$i 110mvid hnviideiiLrfr och vara ;iv smidt' liksom uvuritnulla hzillmngráiiilqarinrh

andra räickcn.
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Löparen 7

l Löparen 7 bevaras bostadshus med lokaler i bottenvåningen som idag har hyresgäster och be-
döms kunna bevaras genom att ingå i markanvisningsavtal för hela Löparen. Nuvarande an-
vändning med bostäder och ramverkstad och galleri i Löparen 7 kan då kvarstå inom de nya
bestämmelserna bostäder och vård med möjlighet till icke störande verksamhet, handel med
begränsade varutransporter och kontor i bottenvåningarna. Byggnaderna ska renoveras och
delvis också återställas med vissa viktiga karaktäristiska detaljer såsom till exempel gaveldetal-
jer, spröjsade fönster och frontespis med balkong och smidesräcken. Byggnadens karaktärsdrag
från tiden för uppförandet ska bevaras. Detaljer så som räcken, ursprungliga fönster, takfotens
list bevaras. [Kulturmiljöutredning Löparen 7, Sala, Sweco 2016-12-??]
q1 Byggnaden ska bevaras.
r1 Byggnaden får inte rivas.
PBL 4-kap, 16§

Detaljplanen möjliggör uppförande av ett mindre bostadshus i två våningar som får ha lokal i
bottenvåningen i Löparen 7. Byggnaden ska ha fasad i trä som färgsätts enligt plankartans färg-
schema. Inslag av puts får finnas. PBL 4 kap, 16§

Parkering för kvarteret Löparen

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

möjligheter för dubbelutnyttjande av parkeringsplatser. Många av de parkeringsplatser som

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

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

begränsas till nio [eller fler) timmar. Platser som begränsas till 2 timmar fungerar också bra för

besökare till vårdboendet och för kunder till kommersiell service.

[kvarteret Löparen planeras för ett vårdboende på 5500 m2 BTA.Med kommunens parkerings-
tal för verksamheten [5 bpl/1000 m2 BTA) genereras ett parkeringsbehov för besökande och

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

1000 kvm som generar ett beräknat behov av cirka 15 parkeringsplatser för ändamålet.

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

våningshus med dagverksamhet och 6 omsorgslägenheter á45 m2. För lägenheterna inom kvar-
teret Löparen behövs tre platser som ordnas inom kvarteret.

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

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

kunna kopplas till kavarteret i en gemensamhetsanläggning invid Marknadsgatan. Korttidspar-

kering i två timmar med p-skiva finns med 13 platser på Norrbygatan och Bergsmansgatans för-

längning.

l esplanaden på Kålgårdsgatan omdisponeras parkeringsplatserna längs mittremsan så att

samma antal platser finns före och efter ombyggnad. Ytterligare nya parkeringsplatser anordnas

vid kantsten på Marknadsgatan. Sammantaget ska antalet platser för boende centrum, två tim-
mars och nio timmars parkering vara desamma före och efter detaljplanens genomförande.



12 (33)

ga SALA oiAaitwnälåbsi-sl/Zzlåå
GRANSKNINGSHANDLING

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING
Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och Utvecklingsenheten

Gator vid kvarteret Löparen
Denallmänna marken på gator och platser ska ingå i omvandlingen för att den nya stadsdelen
Östra kvarteren ska ha god kvalitet både vad gäller användning och utformning av allmänna
platser. l samband med genomförande av byggnadsprojektet inom kvarteret Löparen ska den
gatu- och parkmark som berörs byggasom enligt detaljplanen. Plankartans bestämmelser och
syftet med detaljplanen enligt denna plan»och genomförandebeskrivning ska följas. Belysnings-
program ska finnas.

Kålgårdsgatanska återställas och renoveras som esplanad med dubbla trädrader och gång- och
cykelbana i den gräsplanterade mittreinsan. Befintlig parkeringi mittremsan på Kålgårdsgatan
kompenseras med ny parkering invid mittremsan. Övriga gator i anslutning runt kvarteret,

Bergsmansgatans förlängning, Norrbygatan och Bergslagsgatan ska byggas enligt sektioner på

detaljplankartan. Parkering vid kantsten, trädplanteringar, plats för cykelställ och sittplatser ska
finnas. (PBL 5 kap. 5 och 8 §)

I)agve1tte11l1;1I1teI‘ing i kvarteret Löparen

Kvarteret Löparen är hebyggt :ich har idag en fungerande (lzigvatttenlösning. Resultatet av utförd

dagvattenutredning indikerar att flödesbelastningen på befintiigt ledningsnät inte kommeratt
öka med planområdets förändrade markanvändning vilket exploateringen innebär. Det är dock
rimligt att tro att klimatförändringar, med intensivare regn som följd, kommer att innebära en
Ökadbelastning. Den planerade dammen i stadsdelsparken ska möjliggöra fördröjning av ett
regn med en återkomsttid på 20 år och klimatfaktor1,25 enligt rekommendationer i Svenskt
Vattens publikation P110 (2016). Utifrån beräknade dagvattenflöden och föroreningshalter be-
döms det primära syftet med en eventuell damm för omhändertagande av kvarteret Löparens
dagvatten vara att fördröja dagvatten. Reningsbehovet bedöms som mycket litet eftersom inga
beräknade halter överskrider föreslagna riktvärden. 'Frots detta bör det alltid eftersträvas att
minimera belastningen av föroreningar till recipient i så stor utsträckning som möjligt. i övrigt
ska dammen ges en estetiskt tilltalande utformning anpassat till Salas identitet. Dammen i

stadsdelsparken bör fungera som buffert för omgivande kvarter Löparen, Hopparen och Träna-
ren samt eventuellt del av Silvervallen. Dammen ska placeras minst tre meter från befintliga
underjordiska

M“ _ .« 'hillm”“ms man:
,.w:\\"‘mu»<;“‘, “n _

m! a, r Flnflngnlngnbrunn.-V-‘3Dan“ ih m i x I._ i , mldskibølä
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Grundmn Mt vantar

Exempelpådagwmendamml T””'-"99 Träd' Endammskafinnasi stadsdelsparkensom
gårdsstnd. Foto: Tullinge kommun,2010. buffert vid intensiva regn.
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Stadsdelspark invid kvarteret Löparen
Arkitekttävlingens förslag om att lagga om Långgatanvid Silvervallen ger möjlighet att skapa en

sammanhängandeyta för en ny stadsdelpark. (Jmdragning av Láinggeilsanlieriár del av kvariertal

'l'1"éiI1arL-.n.Salakommun äger ltveirlorel 'l'r:in'aron. Stadsdelsparkenska anläggasenligt detaljpla-

nens bestämmelser och bland annat innehålla en damm, bevarad entrébyggnad till Silvervallen
och bevarade träd. Mindre byggnader som stödjer parkens funktion får finnas. Parken ska vara

inbjudande för alla åldrar med gröna gräsytor och planteringar. Parken utformas för att inbjuda

till aktiviteter bådeav spontan art och till planerade evenemangdär entréportiken som ska be-

varas kan ha sin ursprungliga funktion. Entrébyggnaden med portalen in till idrottsplatsen är

kulturhistoriskt värdefull. Entrébyggnaden till före detta Silvervallen ska bevaras. Entrébyggan-

den får flyttas inom stadsdelsparken.

Gång-och cykelväg som förbinder Norrbygatan med Långgatanoch landsbygden öster om Sala

med tätortens centrum ska passera norr om parken. inom stadsdelsparken ska endast gångvä-

gar finnas. Cykelparkering placeras i utkanten av parken invid Norrbygatans fond och invid en-

tré till parken från den nya lokalgatan på Silvervallen.

stadsdelsparken ska utgöra en grön fond i Norrbygatans förlängning. Bristen på grönytor i de
östra stadsdelarna har konstaterats i den fördjupade översiktsplanen för Salastad. Grönagras-

ytor och planteringar ska prioriteras inom parken framför grusade och hårdgjorda ytor.

stadsdelsparken ska utföras med gestaltning som anknyter till Salasidentitet med tillvarata-

gande av gruvsystemets dammsystem för rekreation och parkträdgårdai" med broar och vat-

tenarrangemang.

 
Ur illustration av Brunnberg ä ForshedArkitektkon torAB
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Silvervailens entrébyggnad ska bevaras. Byggnaden förflyttas inom stadsdelsparken.

Silvervallen

Silvervaillen har varit. en idrot.ts]il;it.s med lotbollsplan, loparhana, läktare och omklatliiiiigsriim.

Området ar stangslat Utlllhar en l{&;1l'2tl{lÃll'lStlSl(Lentrebyggnatl. ldrottsplatsen ar flyttad och ut
byggd på Lärkans idrottsomrâidte nordväst om centrum i Sala. Omvandlingsjilzinei" har jiâigätt pa
Silvervallen från 2007 och framåt". Silvervallen består av tre fastigheter,- Kristina 4-:271(HtIVlO-

ran], Kristina 4:256 och den tredje Kristina el: t] (Silvervallen) av Sala kommun. Kristina

4:271 (Bovierzin) är inbyggd och intlyttningsklzn* vid Zirsskiftet 20 16/17.

Förutsättningarna for bebyggelse på Silvervzillen har utretts vad galler mark, föroreningatr, geo-

teknik och geohytlrologi, [se saimmanstiillning sid. 32-33). Ny bebyggelse inom jilaincnnrddet ska
jiâlas. (Eatans uppbyggnad ska uttiäras med latt uLiyllnatl. Gåárdarinom l<varte1'.s'm;1rkska inte

bärdgoras utan uttöiras med gräs, jältlilttfflllgáil'och grus. [Gårdstun får inte hårdgöras och ska
beläggas med grus, gräs eller annat genomsläppligt material, PBL4-kap. § 10).

Övriga ffirutsáittningzn" som risker, buller med mera har utretts och detailjplanens forslag; har

anpaissaits till kraven i utredningarna (sammairistáillning sid. 32-33].

Denna detaljplan medger 70-90 bostäder på Silvervallen med möjlighet till icke störande verk-

samhet, handel med begränsade varutransporter och kontor i inarkplan invid gâingtartstgzitain.

Detaljplanen luekriifta r resultatet av den ;irkitekttävling som genomfordes i priigrainsktrtlet. l

kireirterttn onieclellizirt. lllVltl Kristina 4:271 styr detaljplanen byggnadernazs plantering och utv

iormning enligt. jilzinlçzirtam och genom tjrjiritningzi r som ska ingår i InL-11'l{dl'1VlSI'tll'1t',.l kiüirttvren

:iåirmast 'Våishygatteui och ltingatan ar detaljplanen mer [lexibtal och medger ;intingen siniiskaligti

ilerlamiljsbus med »t-n lihljtvrllltilttl' eller trnlamiljshus på statlsgáirdar. Detaljplanen styr misentligzi

delar i dessa l<\7'ill"l.t.'l'enligt gtastailtningsprinttijitri' rm-den nordiska småistatlen i trä saint manligt

tiivlintgsliirslagen. 'l'yjii'itriirn;ai" ska an vändas i inarkanvisningslörlarandet.
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Typhusritningarna är utformade i proportioner, material och gestaltning såatt de passar ihop
med Salasidentitet avseenderiksintresset Salabergsstad. Husenhar fasader av trä. Inslag av
puts får finnas. Kulörer ska väljas enligt fårgschemapå plankartan. Fönster- och dörrpartiei' ska
vara av trä. Fönstersättning, portiker, staket och plank ska harmoniera i utformning med riksin-

tresset för Salabergstad.

lllustrationsplanen visar placering av de olika hustyperna och ritningar över hustyperna samt
material och färgschema för fasader och tak. Fastighetshetsindelning ska genomföras enligt
plankarta i kvarteren (umeilitlbairtinvid Kristina 4:27 i. l kvarteren 11iirina1stVäsby/gatanoch
Ringgatan ska fastighetsindelning genomföras enligt något av illustrationsplanens alternativ
med högsta medgivna tomtstorlek om 600 kvm. Kompletteringsbebyggelse ska placeras i fastig-
hetsgräns runt ett gårdstun. Gårdstunet nåsvia en portik från lokalgatan eller gemensamhetsan-
läggning. Gårdstunet ska uppta minst 25% av fastighetens yta.

Inom Silvervallen föreslår detaljplanen en ny gata som utförs som "gångfartsgata", det vill säga
en blandning av alla trafikslag; gående,Cyklister och bilister. Gångfartsgataför blandad trafik där
utformning styr hastigheten till gångfart. (PBL5kap. 5 och 8§). En mindre allmän torgyta och en
kvarterpark anläggs i den södra delen av Gångfartsgatan.

All parkering inom Silvervallen sker på kvartersmark. Enfamiljshusen har parkering på sin fas-
tighet som nås via en portik från gångfartsgatan. Flerfamiljshtlsen har parkering i gemensam-

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

Exempelpå alternativ illustration med övervägandeenfamiljshus i stadsgärdar på Silvervallen.
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Illustration av bebyggelsevid Gängfartsgata, Brunnberg 84ForshedArkitektkontor AB
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Gatunät, trafik och parkering

Ringgatan,som är en boulevard, är en del av den äldsta rutnätsstaden och utgjorde tidigare sta-
densgräns söderut. Kälgårdsgatan,som är en esplanad,utgjorde stadensgräns österut. Dessa
skaäterställas inom detaljplaneområdet med trädrader, gräsytor och gäng- och cykelvägar. Ett
belysningsprogram ska finnas som är anpassat till helheten i Salainnerstad.

l söder gränsar detaljplanområtlet till riksväg 56/72 (cirkulationsplatsen söder om Silvervallen),
i öster löper Väsbygatan och söder om området gär Ringgatan.Bådaär viktiga vägar i Salamen
utgör i viss mån barriärer mellan centrum och omkringliggande områden. Norr om planområdet
ligger Coopoch Kungsgatanoch i väster Kålgårdsgatan med en esplanadsom bildar gräns till det
äldre stadsmönstret från 1600-talet. Tvärs igenom planområdet går Norrbygatan som övergår i
Långgatanöster om Kv Löparen. Marknadsgatan och Bergslagsgatangår igenom planområdet i
nord-sydlig riktning.

Lokalgator som Norrbygatan, Långgatan,Marknadsgatan och Bergslagsgataninom planområdet
utförs med kantstensparkering: Kantstensparkering kompenserar befintlig allmän parkering
som tas i anspråk för andra ändamål i omrädet. Parkeringsplatser inom omrädet är oförändrat
inom området som helhet före och efter utbyggnad. PåSilvervallen ska all parkering för till-
kommande bebyggelseske pä den egnafastigheten alternativ pågemensamhetsanläggnixigarför
flerfamiljshusen enligt detaljplanen. För kvarteret Löparen redovisasen särskild parkeringsbe-
räkning som innefattar parkering på allmän plats [se sid. 11].

Detaljplanen anger utfartsförbud från kvarteren på Silvervallen till väg 56/72 vid rondellen.
r_ f‘.Jr

  

- . låi-'fl-“a.~.I - .- " *kan . t l i K

Vidgfingfartsgatan finns nröjlighet till kontor, handel och ickestörande verksamheter i markplan.
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Gångfartsgatan utförs med fem meters asfalterad körbana för blandade trafikslag, gående cyklis-
ter och bilister. Körbanan avgränsas med gatsten och en yta närmast husen som har en genom-
släpplig beläggning med till exempel gatsten och grus och utgör plats för växter, möbler, annon-
spelare med mera. Avtal mellan Sala kommun och fastighetsägare ska tecknas vid markanvis-
ning om skötsel och användning av ytan (1,5 meter] närmast husen.

Gångfartsgatan kantas av enfamiljshus på stadsgårdar och inslag av stadsvilloi" med 4-6 lägen-
heter. Alla huvudbyggnaden* ska placeras med långsida eller gavel i liv med gängfartsgatan.
Gårdstunet nås via en portik. Parkering anordnas för enfamiljshus på varje fastighet och för fler-
familjshusen på anvisade parkeringsytoi' som regleras som gemensamhetsanläggningar.

Gatuombyggnader ska utföras enligt detaljplankartans principillustrationei* över gatusektioner.

Kollektivtrafik
Sala tätort trafikeras av lokalbussen "Silverlinjen" som går mellan Skuggan nordväst om staden
och Ängshagen i söder. Närmaste busshållplats ligger på Väsbygatan respektive Ringgatan. Sala
resecentrum ligger cirka 1 kilometer från området. Där stannar såväl Silverlinjen som regional
buss- och tågtrafik mot bland annat Falun, Avesta, Västerås, Uppsala och Stockholm. Busshåll-
platsen vid Väsbygatan ska möbleras som mötesplats och ha väderskydd. Väderskyddat cykel-
ställ bör finnas. övergångsställe ska anordnas vid busshållplatsen på Väsbygatan som utformas
med hastighetsbegränsande åtgärder.

u
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Gängfartsgatan vidgas vidflerfarnfljshuset intill busshållplats på Väsbygatan.
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Ytan närmast husenskafördröja dagvatten ochfär användasavfastighetsägaren enligt avtal.
Under den asfalteradeytan jfinns eventuellt möjlighet att användareturvatten från järrvärmesy-
stemet till att värma gatan sä att Snöröjning underlättas.

Gång-och cykeltrafik
Detaljplanen möjliggör förbättringar av det övergripande gång- och cykelvägnåtet. En ny gång-
och cykelbana möjliggörs i mittremsan på Kålgårdsgatansesplanad.Dennagång- och cykelbana
ska ha kontakt med den förlängda gång- och cykelvägen invid Silvervallen på Ringgatan och
Väsbygatan.Gång-och cykelbanan från centrum på Norrbygatan ska förlängas förbi och utanför
den nya stadsdelparkens på parkens norra sida.

Våderskyddade cykelparkeringar ska finnas invid busshållplatsen pä Väsbygatan,nära vårdcen-
tralen och vid stadsdelsparken. l övrigt parkeras cyklar på gårdarna.

Ringgatan som är en boulevard och Väsbygatan omger Silvervallen. Gång-och cykelbanan och
husen skyddas från trafiken av en grönremsa som planteras med trädrader.

Service
Planområdet ligger i centrala Salamed god tillgång till såväl kommersiell som offentlig service.
lnvid området ligger bland annat en större matvaruaffäi' samt envitvarukedja. Någrahundra
meter från områdets avgränsning i väster ligger stadens kommersiella Centrum Stora torget med
ett stort utbud av butiker, serveringar, hiografmetl mera. En vårdcentral med apotek planeras
inom planområdeti Kv Löparen. l kvarteret Löparen finns idag ett galleri med ramverkstad. l
kvarteret Tränaren och på andra sidan Våsbygatan finns olika typer av hantverks- och bilservice
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såsomdäckverkstad, bensinstation, måleri och bilreservdelsfirma. l södra delen av Kålgårdsga-
tan finns handel och andra verksamheter.

J,

Stadsdelparkenomgesav bostadshusmed möjlighet till lokaler i bottenvåningarna.

[samtliga kvarter inom detaljplanområdet medges lokaler i bottenvåningarna fö:*kontor och

handel med begränsadevarutransporter samt icke störande verksamheter finnas vilket kan ge

ett tillskott till service i området.

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

är belägna inom 800 meter från planområdet. l kommunen finns två kommunala
lor varav Kungsängsgymnasiet ligger närmast planområdet, cirka 700 meter från

gymnasiesko-
Silvervallen

och Östra kvarteren. Den nya bebyggelsenkommer att innebära att behovet av nya skollokaleri

innerstaden ökar. Behovet av skollokaler för tätorten som helhet ska tillgodoses genom plane-
ring av nya skolor enligt beställningar.

Ett vård- och omsorgsboende planeras i kvarteret Löparen.

Klimatanpassning

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

jämning. Genomhusens och plankens placering ska lä och skydd för buller skapas.Trädplante-
ringar har ocksåen viss kylande effekt genom evaporering och bidrar till att skap
skuggiga nteplatser soliga varma dagar.

a tillgång till
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Klimatanpassning och klimatpåverkan
Dagvatten ska dels tas om hand och dels fördröjas inom de egna fastigheterna. Gårdstun ska inte

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

vatten (PBL kap 4 § 10). Dagvatten som släpps på nätet enligt tillåtna mängder ska vara rent.

Hälsa och säkerhet

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

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

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

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

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

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

även jämställdhet mellan könen och mellan olika grupper i samhället.

Störningar
Reningsverket och värmeverket ligger närmare än 500 meter från planområdet. Båda dessa an-

läggningar ligger på ett acceptabelt avstånd och de är gynnsamt lokaliserade avseende förhärs-

kande sydvästlig vindriktning.

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

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

källa till buller. Plank mellan husen som är 1600 - 1800 mm höga (trädelen) ska avgränsa mot

gator och utgöra skydd mot buller och insyn. Utredningar om buller och luftföroreningar samt

störningar från verksamheter [bensinstationer] har tagits fram inför granskning av detaljplanen

(se sammanställning av utredningsunderlag sid. 31-32). Trädraden vid Väsbygatan och vid Ron-

dellen väg 56/72 samt Ringgatan utgör en del av skyddet mot störningar och risk för farligt

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

ska vara 0,8 m hög och vara av sten.

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

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

liga bostäder. Även gångfartsgatan är en mötesplats. Samtliga bostadshus har uteplatser i nära

anslutning till den egna bostaden i form av balkonger och privata eller halvprivata gårdsytor.

Samtliga bostäder ska ha tillgång till uteplats och smäbarnslek på tyst sida nära bostaden och

med minst fem timmars sol vid höst- och vårdagjämning.

Naturmiljö och vattenområden

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

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

Sala silvergruva och Långforsen. Norrbergsskogen österut utefter Långgatan och Brästadskogen

är nära belägna naturområden för rekreation.
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1L

Husensplacering skyddar mot omgivande buller ochstörningar
m1

I" 1

Kvartersparken utgör ett grönt inslag iängsgångfartsgatan.
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.u

Balkongen"och géingfartsgatan fungerar som mötesplatser.

Teknisk försörjning

Uppvärmning och el
Stadsdelen beräknas kunna försörjas med uppvärmning av fjärrvärme. Returvattnet kan då an-

vändas för uppvärmning av gångfartsgatan för att underlätta Snöröjning. En fjärrvärmecentral i
närheten av fjärrvärmesystemet om Ca2x3 ska finnas liksom tekniska utrymmen för värme i

samtliga fastigheter.

Solceller i området som komplement till elförsörjning ska integreras med estetiskt omsorgsfull

hänsyn till byggnadernas karaktär och arkitektur.

Ljusberäkningai' och ett belysningsprogram ska tas fram för området inför projektering av all-

männa platser som gator och parker. Arbetet med belysningsprogranimet ska ske i samråd mel-
lan de vinnande arkitekterna i tävlingen och Sala Heby Energi ABsamt deras leverantör. Belys-

ningsarniaturer ska ha ledlampor och ingå i Sala Heby Energis driftsystem. Tävlings förslagen

föreslår gatubelysning på gångfartsgatan placerad på lämpliga liusfasader. För detta ändamål,

om det blir aktuellt, behövs avtalsservitut mellan fastighetsägare och elbolaget.

En transformatorstation ska placeras invid Marknadsgatan på område markerat med E i detalj-

planen. Planteringai' med häck och träd ska omgärda ytan som även ska innehålla en omstarts-

station för avfallshantering.
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Belysningsprogrnm ska finnas för gator och parker.

ORGANISATORISKAFRÅGOR
Tidplan
Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU:sledning.

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

maj 2016 KSLU,beslut om samråd
juni-augusti 2016 Samråd
december 2016 KSLU,beslut om granskning
januari 2017 Granskning
februari 2017 KS-beslut om godkännande
februari 2017 KF-beslut om antagande
mars 2017 Laga kraft

Såvida inte detaljplanen överklagas kan gatu- och parkombyggnad starta och bygglov ges för
åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen när detaljplanen vinner laga kraft.

Markägorfürhållanden
Sala kommun äger stora delar av detaljplaneområdet. Kristina 4:256 är idag privatägd. Övriga
rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
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Huvudmannaskap
Sala kommun är huvudman för allmän plats, lokalgata och park. Sala kommun ansvarar för ut-

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

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

mensamhetsanläggning, detta gäller även eventuella kompletterande geotekniska undersök-

ningar för mark och anläggningsarbeten.

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

användas vid markanvisning av enfamiljstomter på Silvervallen.

Markanvisning och marköverlåtelseavtal ska innehålla krav att typritningar i sina väsentligheter
ska följas samt vissa kriterier för regional förankring av material och utförande.

Avtal med byggentreprenör med tidsbestämt detaljerat anbud ska upprättas inför tecknande av
marköverlåtelse. Alternativt ska tidplan för byggstart och färdigställande samt bygglov finnas.

Minst tre byggmöten mellan arkitekten och byggherren om detaljlösningar på byggarbetsplatsen
ska ingå i avtal om marköverlåtelse.

Tomtpris regleras genom sammanvägning av oberoende värdering samt för detaljplanen ut-
slagna exploateringskostnader för park och gatuåtgärder på allmän plats och i förekommande
fall gemensamhetsanläggning.

Avtal ska tecknas mellan fastighetsägare om uppförande, drift och underhåll av byggnader i fas-
tighetsgräns.

Avtal ska tecknas mellan Sala kommun och fastighetsägare om skötsel av ytan närmast husen på
gångfartsgatan som är 1,5 meter bred.

FASTIGHETSRÄTTSLIGAFRÅGOR

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

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

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

kvarteren närmast Väsbygatan och Ringgatan ska fastighetsindelning utföras enligt någotav

illustrationsplanens alternativ.

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

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

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

påtecknat 2015-07-01 samt 2015-07-03.

Sala kommun avser att förvärva fastigheten Kristina 4:256 och låta den ingå i exploateringsfas-

tigheten.
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Genomförande av den nya stadsdelsparken innebär omdragning av Långgatan som berör del av
kvarteret Tränaren. Sala kommun äger kvarteret Tränaren.

Mark inom kvarteret Löparen ska övergå till allmän platsmark på den förlängda Bergnsmansga-
tan.

Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningar ska bildas i kvarteret Löparen och för parkering och kör ytor i kvar-
teren närmast Ringgatan och Väsbygatan på del av Silvervallen.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas inom kvartersmark på Silvervallen för grönområde, väg,
vatten och avlopp, dagvattenanläggning, parkering med mera.

Servitut
Rätten att nyttja andra fastigheter för teknisk försörjning med mera kan säkerställas via official-
Servitut vid lantmäteriförrättning eller genom avtalsservitut.

Vid placering av enfamiljshus invid Väsbygatan ska servitut för utfart över annan fastighet till
den nya lokalgatan inrättas.

Servitut ska inrättas för vägghängd belysningsarmatur på husfasader inom kvartersmark som
belyser gatumarken. Med vägghängd belysning undviks problem med stolpar i gatumiljön.

Markförvärv
Sala kommun avser att förvärva fastigheten Kristina 4:256.

Ledningsrätter
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar bör
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören.

Ledningsägare ansöker och bekostar lantmäteriförrättning inom aktuellt område som bland
annat tryggar ledningars rätt i den takt området byggs ut.

Kända Iedningsägare inom planområdet är SHE Elnät, SHE Värme, Skanova, Sala kommuns VA
kollektiv. '

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun, okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det
åligger exploatörerna att undersöka om ytterligare ledningar finns. Exploatörerna ska kontakta
berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts
igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggti-
den.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Sala kommun ansöker och bekostar lantmäteriförrättning avseende allmän plats. Exploatörer
ansöker och bekostar fastighetsbildning avseende kvartersmark.
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EKONOMISKAFRÅGOR
Exploateringskalkyl
Planförslaget innebär både utgifter och inkomster för kommunen. VA-kollektivet får kostnader
för byggande och drift av vatten och avloppsnät samt dagvattenhantering men även intäkter via
anslutningsavgifter för vatten och avlopp vid varje fastighet och ävenvia löpande förbruknings-
intäkter.

Kommunen får kostnader för byggande och drift och underhåll av lokalgator och parkmark samt
kostnader för planläggning, utredningar samt förrättningskostnader.

Sammantaget bedöms planförslaget ge ett positivt nettoresultat över tid på grund av inkomster
från försäljning av mark.

Destörsta utgifterna initialt är byggande av gata och parkmark samt kostnader för nyanläggning
av vatten och avlopp och saneringskostnader.

Anslutningsavgifter
Fjärrvärme, vatten och avlopp samt bredband finansieras genom anslutningsavgifter inom res-
pektive ekonomisk ram.

TEKNISKAFRÅGOR
Geoteknik
Bjerking AB har tagit geotekniska prover på Silvervallen i tvâ rapporter. Rapport Geoteknik samt
översiktligt PM Geoteknik för fastigheterna Kristina 4:4, 4:11 samt 4:14 Salakommun. Pålning
krävs för grundläggning av byggnader inom området.

För Kristina 4:11 framkommer att undergrunden utgörs överstav ca.0,5m fyllning. Därunder
följer 6-18m lerjord följt av friktionsjord. Lerjordens mäktighet är störst i den nordöstra delen.
Fyllningen utgörs huvudsakligen av grus och sand,med inslag av tegel eller kolstybb [i löparba-
nan).

Pålning krävs för ny bebyggelse.

Radon
Marken inom området innehåller låga till höga radonhalter vilket innebär att byggandeska ske
med ett radonsäkert utförande.

Grundvatten
Grundvattenrör har installerats och hade 2010-01-21 en nivå på 0,3m under marknivå. Då
grundvattnets trycknivå varierar normalt under året sä innebär detta sannolikt att trycknivån
ibland ligger över markytans nivå, såkallat artesiskt grundvatten.

Vid pålning i områden med artesisk grundvattentrycknivå finns risk för grundvattenuppträng-
ningutefter pålarna,dockbedömsriskenför dettasomringa.

Schakt och stabilitet
Dågrundvattentrycket ligger strax över/under markytan i området Kristina 4:11 finns risk för
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hydraulisk bottenupptryckning vid schaktning inom partier med liten lermäktighet ovan vatten-
förande friktionsjord.

Markprover
Inom Sala tätort har studier genomförts som har visat på förhöjda halter av framförallt bly och
kadmium. Källa till föroreningarna är Silvergruvan och de processer som använts för att förädla
malmen.

I samband med detaljplanearbete för detaljplan 4034 [fastigheten Kristina 4:271 Bovieran] ge-
nomfördes en markteknisk undersökning. jordprover togs och analyserades avseende metall-
innehåll i enlighet med "Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid exploatering
inom Sala tätort". Tagna jordprover visade attjorden inte uppfyller de hälsoriskhaserade plats-
specifika riktvärden för bostäder.

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av metallföroreningari mark. Strategin
har fastställt platsspecifika riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord.

Bjerking har tagit fram ett dokument, PM miljöteknisk markundersökning Kristina 4:4, 4:11 och
4:14, Sala kommun daterad 2010-02-1 1. lnom detaljplaneområdet redovisas fyra samlingspro-
ver samt ett prov på vad som bedöms som aftersand.

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

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

Vid grävning av provgropar framkom att under marknivän ligger 0-0,12 rödfyr, 0,12-0,3 kol-
stybb/kol, O,3—O,5tegel, glas o kol, 0,5- bedömt naturlig torrskorplera.

Rödfyren klassas som material överskridande KM (känslig markanvändning), men under MKM
(mindre känslig markanvändning). Proven från kolstybb och sand (fotbollsplan) klassas som
överskridande MKMmen under FA[farligt avfall).

Alla prover överskrider haltkriteriet för ringa risk, vilket innebär att materialet inte får återan-
vändas i anläggningsändamål utan föregående anmälan till tillsynsmyndighet.

Marknivåer
Som en del av saneringen samt för att åstadkomma en utjämning av marknivåer i förhållande till
Bovierans etablering efter Marknadsgatan så kommer stora delar av Silvervallen att behöva fyl-
las upp. Detta innebär samtidigt att sättningsbenägenheten kommer att öka.

Trafik och farligt gods
RV 56/72, strax syd om planområdet utgör transportled för farligt gods. Vissa transporter kan
omledas via Fridhems verksamhetsområde. Trafiken har låg fart genom rondellen. Hastigheten
på Våsbygatan ska inte överskrida 30 km/h. Hastigheten regleras genom gatans utformning vid
övergångsställe invid busshållplats.

Farligt gods på järnväg passerar cirka 50 meter från Silvervallen. Ett kvarter med fastigheter för
verksamheter finns mellan Silvervallen och järnvägen.
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Riskutredningar har tagit fram av Geosigna, 2016-11-08, som visar att skydd för risker med far-

ligt gods kan skapas genom byggteknik (brandskyddade fasader, plank och portiker), skyddande
trädallé vid Väsbygatan, disposition av mark så att gårdstun vänder sig bort från Väsbygatan. Vid

rondellen RV56/72 ska en skyddande 0,8 m hög mur av sten uppföras framför bostadshusen

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

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

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

enligt bullerförordningen SFS 2015:16. Hälften av boningsrummen på Silvervallen ska vara pla-
cerade mot tyst sida. Busshållplatsen vid Väsbygatan ska utformas som en mötesplats och sam-

tidigt skapa skydd för buller och insyn vid intilliggande bostadshus.

Acoustic Consulting and design har tagit fram en trafikbullerutredning som bör ligga till grund

för eventuella åtgärder för att klara Boverkets krav på bullernivåer. Ytterliga bullerutredningar

har utförs av Bjerking AB, med förslaget som utgångspunkt. Utredningarna ska visa att detalj-
planens byggrättigheter klarar gällande riktvärden för buller.

Vatten- och avloppsanslutning
Löparen 6, 7 och 9 har befintliga vatten- och avloppsanslutningar. För anslutning av Silvervallen
finns utbyggda kommunala ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i Långgatan och Väs-

bygatan. Ledningsutbyggnad ska anpassas till detaljplanens markhöjder inom Silvervallen. Mar-

ken kommer att höjas med 0,5 meter invid Väsbygatan och 1,0 meter vid Marknadsgatan. Höjd-

skillnaderna tas upp i bostadssocklar vid Väsbygatan (västra sidan) och den nya lokalgatan

(västra sidan). Vatten och avlopp ska byggas ut med cirka två meters täckning på ledningarna.

Dagvatten

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

för Östra kvarteren och Silvervallen av WSP, 2016-11-16. Utredningen för beräkning och förslag
till hantering av dagvatten har samordnats med markutredningen kring föroreningar, djupa

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

Väsbygatan och Ringgatan har en begränsad kapacitet. Dagvatten ska i första hand tas om hand

lokalt inom varje fastighet och i andra hand fördröjas inom fastigheten innan det släpps på nätet.
Det som släpps till allmän dagvattenledning ska vara rent.

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

en rad små åtgärder kan vidtas både inom kvartersmark och på allmän mark för att fördröja
dagvatten. Regnbäddar som mottar takvatten och planteringar i skelettjord som mottar ytlig

avrinning från gårdar ska anordnas, gröna tak, regntunnor, regnbäddar eller magasin ovan och
under jord är exempel på åtgärder. Markanvisningsavtal ska innehålla krav på redovisning av

dagvattenhantering. Vid detaljprojektering ska utredningar användas för att fullfölja idéerna.

Detaljplanen har en rad bestämmelser för allmän mark. Genomförande av detaljplanen kräver

bygglov och startbesked både för allmän mark och kvartersmark. Granskning av dagvattenhan-

tering ska ske på detaljnivå inför byggstart både på allmän mark och kvartersmark.
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Fjärrvärme, el och bredband

Stadsdelen beräknas kunna försörjas med uppvärmning av fjärrvärme. Returvattnet kan då an-
vändas för uppvärmning av gångfartsgatan för att underlätta Snöröjning.

Solceller och/eller solfångare med estetisk anpassning till byggnadens helhetsuttryck får inte-
greras i taken (PBL 4 kap 16 § pkt 1). Markanvisningsavtalen ska behandla energiförsörjning.

Ett belysningsprogram ska upprättas. Om belysningsprogrammet innehåller väggplacerad gatu-
belysning på gångfartsgatan ska avtalsservitut mellan fastighetsägare och elbolaget upprättas.

En transformatorstation ska placeras invid Marknadsgatan pä område markerat med Ei detalj-
planen. Planteringar med häck och träd ska omgärda ytan som även ska innehålla en omstarts-
station för avfallshantering.

Önskad utbredning av värme i gatumark genom returvatten i fjärrvärmesystemet är den asfalte-
rade delen på den allmänna gångfartsgatan på Silvervalien. En fjärrvärmecentral 2x3 meter ska
placeras i något av flerfamiljshusen vid gångfartsgatans norra infart. Varje fastighet [typritning]
ska ha plats för ett teknikrum för fjärrvärmens behov i bottenvåningen.

Området ska försörjas med fiberbredband. Elnätet kan behöva förstärkas vid en utbyggnad.
Ledningsdragning ska samordnas mellan aktuellt bredbandsbolag, Skanova och Sala Heby
Energi samt Sala kommun. En särskild projektsamordning för ledningsdragning och teknisk in-
frastruktur ska samordna gestaltning och funktion av infrastruktur.

Mobility Management
Tydliga kopplingar mellan fastighet och parkeringsplats ska finnas, företrädesvis genom servitut
kopplat till aktuell fastighet eller genom gemensamhetsanläggningar.

Tidigt i plan- och genomförandeprocessen bör åtgärder genomföras för att möjliggöra ett bo-
ende som nödvändigtvis inte behöver vara bilberoberoende. Föreslagna åtgärder vid busshåll-
platsen är viktiga för att öka attraktiviteten för kollektivt resande.

Cykelparkeringar bör finnas i anslutning till målpunkter för olika typer av kommersiell och of-
fentlig service.

Avfall
Hämtning av avfall sker med traditionell avfallshantering och ska följa arbetsmiljöverkets rikt-
linjer. Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav på körvägar, vänd-
platser och avfalisutrymmen. Avfallshanteringen ska även följa kommunens riktlinjer om käll-
sortering.

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".

Källsortering av hushållsavfall ska kunna ske vid fastigheten. Verksamheters avfall och hushålls-
avfall ska kunna hanteras separat.

Hos kommunens återvinningscentral Återbruket-Returen lämnas sorterade förpackningar och
tidningar samt sorterat grovavfall från hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande av
Åte rbrukskort.
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En omstartsstation ska placeras vid Marknadsgatan. Platsen ska inramas av plantering. Varje
fastighetsägare väljer mellan att använda omstartstation alternativt fastighetsnära avfallshante-
ring. Sopbilen ska komma fram på gångfartsgatan och plats för fastighetsnära sophämtning ska
finnas på varje fastighet.

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

enligt anvisningar från Sala kommun.

Arkitekttävlingen ska prägla slutresultatet i området. Nya byggnader ska uppföras enligt typrit-
ningar från tävlingsresultatet i samarbete Sala kommun och arkitekterna.

Sammanställning av tillgängliga utredningar som underlag för detaljplanen:

Stadsbyggnad och arkitektur
Tävlingsprogram 2015-01-12, reviderat under tävling efter möte den 2015-04-21 mellan arki-
tekterna och allmänheten 2015-01-12, Sala kommun
Juryns utlåtande 2015-10-02 och KSLU beslut, 2015-10-20

Typritningar [del av bearbetat tävlingsresultat som visats i detaljplanens samrådsförfarande),
datum 2016-05-24

Mark
Översiktligt PM Geoteknik samt förslag på kompletteringar Kristina 4:11 & Löparen 6, 7 och 9
Ny bostadsbebyggelse, Sala kommun, Bjerking, 2016-04-29
Programförslag på kompletterande Geoteknisk undersökning Kristina 4:11 81Löparen 6, 7 och 9
Nya gator och VA, Sala kommun, Bjerking 2016-05-17

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

Buller
Acoustic Consulting and design

Bullerberäkning förslag till detaljplan Östra kvarteren och Silvervallen, Bjerking, 2016-,

Vatten och avlopp inklusive dagvatten
Dagvattenberäkningar och ätgärdsförslag, sala kommun, WSP, 2015-12-1 1
Östra kvarteren och Silvervallen, VA-utredning, WSP, 2016-11-17
ÖstrakvarterenochSilvervallen,dagvattenutredning,WSP,2016-11-16
Rapport Dagvattenutredning för Kv Löparen, Sweco 2016-12-

Kulturmiljö
Kulturhistorisk byggnadsinventering, Sala innerstad, 1979, Västmanlands läns museum.
Kommunal bebyggelsevärdering i fördjupad plan för Sala stad, 2010
Rapport, Kulturmiljö i Löparen 7, Kulturmiljö Stockholm Sweco 2016-12-
Yttrande angående Kv Löparen 2012-11-19, Sala kommun
Kvarteret Löparen 6 och 9, plan för utvändigt underhåll (hus 2-6), 2014-12-01, ECS-Teknik AB
Kvarteret Löparen 6 och 9, plan för utvändigt underhåll [hus 1), 2014-12-01, EES-Teknik AB

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

Parkering
Rapport trafik kvarteret Löparen, 2016-12-, Sweco

ADMINISTRATIVAFRÅGOR
Planekonomi
Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut genom planavgift.

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

MEDVERKANDE

Förslaget till detaljplan har arbetats fram av samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun och Teng-
bom Arkitektkontor AB i samarbete med de vinnande arkitektkontoren Brunnberg S: Forshed
Arkitektkontor AB och Arken Arkitekter AB.

Lena Steffner Maria Hedberg
Planchef Planarkitekt



33(33)

& DlARlENR%O21C]61-:f2-;.:
KOMMUN GRANSKNINGSI-IANDLING

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och utvecklingsenheten

lilustrationsplan
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