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Stamparen 4 och del av Lasarettet 2
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Utökat planförfarande

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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- Plan- och genomförandebeskrivning

- Plankarta med planbestälnmelser'

u lllustratiönsplan

- Gröna värden -Salasjukhusområde

. Fastighetsförteckning med tillhörande karta

o Samrådsredogörelse från programsanlråd
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INLEDNING

Sammanfattning
Planprocessen bedrivs med utökat förfarande. Samrådsförslaget har utvecklats ut
programmet för området. och de synpunkter som kommer in i samrådsskedet ska
fastlägga riktlinjer för kommunens fortsatta arbete med området och kommer att
ligga till grund för det kommande granskningsförslaget i detaljplanearbetet.

Bakgrund

Den vård som idag bedrivs av Region Västmanland i Sala utvecklas utifrån
medborgarnas behov. Den nya sjukvårdsbyggnaden är planerad utifrån vårdens nya
behov.

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

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

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

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och nybyggnationer av vårdbyggnader
i befintligt vårdområde. Region Västmanlands syfte med dessa om- och
nybyggnationer är att skapa fler vårdplatser, bygga en rehabiliteringsbassäng samt
att förbättra flöden och resursutnyttjanden, höja patientsäkerheten och förbättra
miljön för patienter och personal, vilket ska åstadkommas genom att koncentrera
verksamheten. Planen ger förutsättningar för en ny fastighetsindelning där Region
Västmanland minskar sitt fastighetsinnehav i nuvarande vårdområdes östra del

samt införlivar anslutande mark i nordvåsti och med att vårdverksamheten
koncentreras till områdets västra del. l den nya detaljplanen möjliggörs bland annat
en ny byggnad som ansluter till en av de befintliga byggnaderna och parkering på
Anrikaren 2 och del av Stamparen 3. Den del av Region Västmanlands fastighet som
ska avyttras (del av fastigheten Lasarettet 2] kommer att behandlas i en separat
detaljplan.

Lägesbestämning, areal och markägofürhållanden
Planområdet ligger centralt i Sala tätort, ca 500 m från Stora Torget och ca 300
meter från Resecentrum. Planområdet omfattar drygt 2 ha. Den största delen av
marken ägs av Region Västmanland och mindre delar av Salabostäder AB och Sala
kommun. Planområdet omfattar fastigheterna Stamparen 4, del av Anrikaren 2, del
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av Lasarettet 2, del av Stamparen 3 och del av Kristina 4:5. Region Västmanland äger
fastigheterna Stamparen 4, Anrikaren 2 och Lasarettet 2, Salabostäder ABäger
fastigheten Stamparen 3 och Sala kommun äger Kristina 4:5. Region Västmanland
har för avsikt att avyttra den östra delen av Lasarettet 2 samt förvärva en del av

Stamparen 3. Region Västmanland kan också komma att avyttra delar av Lasarettet
2 till Sala kommun för att införliva markomräden till kommunens parkmark.
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Planområdets läge inom Sala tätort

PLANPROCESSEN

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) lägger stor vikt vid att ;ilanarbetet genomförs
så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att påverka planeringen. Här
nedan redovisas gången i planärendet.

Program

Planarbetet inleddes med ett planprogram. Programmet angav utgångspunkter och
förutsättningar för planen i syfte att ge berörda en möjlighet till insyn och påverkan

tidigt i planprocessen. Under remisstiden 2016-03-30 till 2016-06-17 hölls ett möte
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där Region Västmanland berättade om förslaget för allmänheten. Efter
programsamrädet sammanställdes inkomna yttranden i en
programsamrädsredogörelse som ligger till grund för det fortsatta
detaljplanearbetet.

Samråd

Ett förslag till detaljplan har upprättats. Detta förslag skickas ut på samråd till
berörda intressenter samt ställs uti kommunhusets entré. Desynpunkter som
lämnas från fastighetsägare och andra sakägaresamt hyresgäster,organisationer,
myndigheter m.fI. redovisas i ytterligare en Samrådsredogörelse.
Samrådsredogörelsen kommer även att innehålla Plan»och utvecklingsenhetens
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna synpunkter.

Granskning

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda intressenter samt
ställs ut i kommunhusets entré och görs tillgänglig på kommunens webbplats. De
synpunkter som kommer in under utställningen redovisas i ett utlåtande. Utlåtandet
innehåller även Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till
ställningstagande till inkomna synpunkter.

Antagande

Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.Innan ärendet
kommer upp i fullmäktige bereds det i kommunstyrelsen. Om inte planen överklagas
vinner den laga kraft inom tre veckor.

Överklagande
Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dagbeslutet om antagande
satts upp på kommunens anslagstavla. Desom senast under utställningstiden
skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att
överklaga planbesluten. I första hand är det sakägare,bostadsrättsinnehavare,
hyresgäster, boende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av Mark-
och miljödomstolen.

TIDIGARESTÄLLNINGSTAGANDE

Riksintresse
Planområdet ligger inte inom något riksintresseområde enligt 3 och 4 kap i
Miljöbalken. Planområdet ligger i närheten av Ekeby damm som ingår i riksintresse
för kulturmiljövärd för silvergruvans dammsystem. Detta riksintresse regleras av
Miljöbalken 3 kap 6§.
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Översiktliga planer
Planområdet omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Salastad,Planför Sala
stad, som antogs 2014. Den nya detaljplanen överensstämmer med denna. I Planfär
Salastad redovisas en markanvändningskarta som visar planens ställningstagande
till hur markanvändningen avsesse ut år 2024. Planområdet för Stamparen4 och
del av Lasarettet 2 angeshär som "centrum". l markanvändningen centrum ingår
många funktioner som till exempel handel, offentlig service och boende.
Markanvändningen ska sessom flexibel för framtida utveckling. Lasarettsområdet
beskrivs vara ett område med stor potential att utvecklas mot blandade
verksamheter såsom kultur, utbildning, boende och andra verksamheter. Dock
påpekas att utveckling och komplettering av bebyggelsen inom och invid
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lasarettsområdet måste avvägasmot riksintresse för kulturmiljövårci (iår gruvans
samt mot Stadsparkens Lipplevelsevärdeni stort.
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Centrum lmarkanvändningencentrumingår
många funktioner som till' exempel
handel, ofientlig service ochboende.
Markanvändningen ska sessom flexibel
för framtida utveckling.

Utdrag ur markanvändningskartan ur Pianför Salastad. Planområdet ryms inom
inringat område.

l Planför Salastad -Sala tätorts grönstruktur beskrivs grönområdet söder om
sjukhusområdet som "värdefullt med hänsyn till biologisk mångfald". Området är
utpekat som "område med annat värde", vilket betyder att området innehåller
biotoper som har biologiska värden som har stort behov av förstärkning och
restaurering.
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u

värdefull

Annat värde

m Avgränsning

Utdrag ur Plan för Sala stad ~ Sala tätorts grdnstruktur, bilaga 2:1 som visar värdering av

biologisk mångfald.

Spridningsväg för växt- och djurliv

l Planför Sala stad -Sala tätorts grönstruktur bilaga 2:1 definieras grönområdet
intill sjukhusområdet som en del av en längre spridningsväg. Spridningsvägar
beskrivs som områden med vegetation eller vatten som binder samman biotoper
och skapar möjligheter för växt- och djurliv att förflytta sig och spridas. De är
mycket viktiga, rent av avgörande naturtyper, för tätortens nlöjlighet att behålla och
utveckla en rik biologisk mångfald.
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Utdrag ur Planför Salastad -Sala tätorts grönstruktur, bilaga 2:1,sam visar spridningsvägar I'

Sala tätort.

Hela området runt Stadsparkenär klassad som "mycket värdefull" ur aspekterna
rekreation och vardagsfritid i Planför Salastad - Sala tätortsgrönstruktur.
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E Rekreation -Mjtckel värdefull

Rekreation - Uårdelul!

Rekreation -Annaivätde 
Utdrag ur Planför Sala stad-Sala tätorts grönstruktur, bilaga 2:1 som visar utbredningen av

det värdefulla grönområde som inkluderar parkomrddet l anslutning till sjukhusomrfidet

Detaljplaner

Gällandedetaljplaner som berör planområdet är detaljplan för Anrikaren m fl,
plannummer 3966 [I996], genomförandetid t 0 m 2005-12-31, detaljplan för
Stamparen 4 m fl, plannummer 4010 [Z008], genomförandetid t 0 m 2018-11-25
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och detaljplan för del av kvarteret Stamparen,plannummer 3992 (2005),
genomförandetid t 0 m 2015-05-30.

Utdrag ur detaljplan för kvarteret Anrfkaren mfl (1 996]
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Utdrag ur detaljplan för Stamparen 4 mfl (2008)
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Utdrag ur detaljplan för dei'av kvarteret Stamparen [2005]

Kommunala beslut i övrigt
Beslut om att påbörja detaljplaneläggning med Litökat förfarande togs i
Kommunstyrelsens ledningsutskott [KSLU] 2015-10-20. Beslut om att skicka ut
programförslag för detaljplanen togs i KSLU2016-03-08.

Program för planområdet
Ett program för planområdet är upprättat vilket beskriver områdets förutsättningar
och generella riktlinjer för detaljplanen.

Miljöbedömning

En behovsbedömning för miljöbedömning har gjorts av Plan-och
Utvecklingsenheten. Med utgångspunkt från behovsbedömningen är kommunens
bedömning att ett genomförande av detaljplanen inte medför betydande
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miljöpåverkan enligt MB 6:11 och att en miljöbedömning enligt MB6:11-6:18 inte
krävs. Länsstyrelsen har tagit del av behovsbedömningen och delar kommunens
bedömning att planens genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan
som anges i 6 kap 11 § i miljöbalken och bedömer att en miljökonsekvens-
beskrivning enligt 4 kap 34 § Plan- och bygglagen inte är nödvändig, enligt skrivelse
2016-01-18.

Skydd av natur

Planområdet omfattas inte av något skydd av natur. Närliggande "Suckarnas allé"

omfattas av biotopskydd. Dessa träd är dessutom gamla, vilket betyder att de ofta

utgör livsmiljö för ett stort antal arter, inklusive rödlistade arter bland framförallt
insekter och lavar, men även bland svampar och mossor.

strandskydd

Programområdet ligger i närheten av Ekebydamm och strandskydd återinträder i
ett område av 100 meter från strandkanten då ny detaljplan upprättas. Dåytan för

planområdet redan är i anspråkstaget kommer kommunen att föreslå att

strandskyddet upphävs i området för bebyggelse och exploatering.

Fornlämningar
inga kända fornlämningar finns i området. Om fornlämningar påträffas i samband

med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till

Länsstyrelsen. Enligt kulturminneslagen är det förbjudet att genom övertäckning,

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

klassad som övrig historisk lämning.

FÖRUTSÄTTNINGAROCH FÖRÄNDRINGAR

Bebyggeiseområden

Befintliga byggnader
Idag finns det tre huskroppar i planområdet.
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Byggnader inom planområdet

Huskropp 0313 01-02 byggdes ca 1980, hädanefter kallad "vårdcentralsbyggnaden".
Fasaderna är av brunrött tegel och taken är platta. 0313-01 är tre våningar ovan
mark och 0313-02 två våningar ovan mark. Här finns idag vårdcentral Sala Väsby,
vårdcentral Achima Care (aviserat om flytt), folktandvård, barn- och ungdomshälsa,
barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicin, familjecentral [aviserat om flytt),
möclrahälsovård [MVC] och barnavårdscentral (BVC).Vårdcentralsbyggnaden
kommer att finnas kvar men byggas om.
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Byggnaderna 0313-01 och 0313-02 seddafrån Dnmmgntan, södenfrâr:

Huskroppen 0300 06-07 byggdespå 1960-talet. Fasadernaär i brunrött tegel och
taken är platta. Byggnad 0300-06 är en våning ovan mark och byggdes50m matsal
med kök, vilka nu är stängda.Här finns idag habilitering. Byggnad0300-07 är en
våning ovan mark. Här finns Landstingsservice, driften. Dennahuskropp ska rivas.

Byggnaderna 0300 06 och 07, norrifrén

Byggnad0300 10 är en transformatnrstation. Fasadenäri rött tegel och taket är
platt. Byggnadenär i en våning. Dennabyggnad ska rivas.

...Ä

n_l_

Byggnad 0300 10, transformatorstation, västerifrån
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Förslag till ny bebyggelse

Den nya detaljplanen möjliggör ny bebyggelsesom sammankopplas med befintlig
vårdcentralsb

Illustration över nya byggnader'och befintlig byggnad inom planområdet

Denvästra delen av vårdcentralsbyggnaden föreslås få en maximal byggnadshöjd av
14 meter, som i gällande detaljplan, den östra delen av vårdcentralsbyggnaden
föreslås få en maximal byggnadshöjd av 10 meter, som i gällande detaljplan. Ny
vårdbyggnad föreslås få en maximal byggnadshöjd om 12 meter medan inglasningen
Inellan dessabyggnadskroppar föreslås få en maximal byggnadshöjdom 10 meter.
Möjlighet till utbyggnad av vårdcentralsbyggnaden möjliggörs i dess nordöstra del,

med en maximal byggnadshöjd om 10 meter. Dennakan utformas som en portik för
möjlighet att köra igen från Heberlegatan.
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Illustration över hur nya byggnader kan komma att gestaltas. Befintlig
vårdcentralsbyggnad syns längst til! vänster i bilden. Vyfrån Ekeby damm.

Byggnadskultur och gestaltning
Lasarettsområdet i Sala är byggt under 1960-70-talen och representerar en del av
Västmanlands modernistiska kulturarv. Den nya sjukhusbyggnaden planeras att bli
en ljus byggnad med en putsyta, enligt modernismens principer. En glaslänk binder
samman den nya huskroppen med de befintliga tegelbyggnaderna. Tanken är att
anknyta gestaltningen till modernismen utan att eftersträva samma uttryck i
fasaden. Detta för att den nya byggnaden ska komma mer till sin rätt.
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Illustration över hur ny byggnad med inglasad del kan kamma att gestaltas. Vy
dsterifrén på Lasarettsgatan.
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Gator, trafik och parkering
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Gatunät, gång- och cykeltrafik
Värdområdet nås med bil från Heberlegatan och Lasarettsgatanvilka båda utgår
från Väsbygatan.Trafik till parkeringar Österom vårdbyggnaderna ska ledasvia
Lasarettsgatan och trafik till parkeringar nordväst om vårdbyggnaderna ska ledas
via Heberlegatan norrifrän. Densödra delen av Heberlegatanär inte tänkt att leda
trafik inom området förutom till fastigheter med infart från Heberlegatan.Detta ska
åstadkommas genom skyltning och utformning av gaturummet.

Gatorna mellan vårdcentralsbyggnaden och intilliggande parkeringar samt
Heberlegatan föreslås bli shared-space, ett förhållningssätt att planera gator och
platser utan regleringar, skyltar och separering av olika trafikslag i tid och rum för
att öka trafiksäkerheten, sekarta på sidan 21.

Idag finns en asfalterad gång- och cykelväg längs norra delen av Ekeby damm som
leder genom vårdområdet via Lasarettsgatan och vidare till Väsbygatan.Gång-och
cykelväg i stenmjöl finns även genom "Suckarnas allé" och vidare längs Ekebydamm,
söder om vårdområdet. I och med att en ny byggnad ska kopplas till befintlig
vårdcentralsbyggnad kommer gång- och cykelvägen genom vårdomrädet att stängas
av. En ny gång- och cykelväg i samma standard som den som idag går genom
vårdomrädet kommer att byggaslängs norra Dammgatan-Järnvägsgatanoch
kopplas på gång- och cykelbana längs Väsbygatan.

CW
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Illustration som visar sträckningen av ny gc-väg längs Dammgatan-järnvägsgatan

En gång- och cykelväg kommer även att byggas söderifrån mellan "Suckarnas allé"
och vårdområdet, Dessutom kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas längs
Lasarettsgatan in till vârdområdet.
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Kollektivtrafik
Salatätort trafikeras av Silverlinjen. Busshållplatset*finns på Lasarettsgatan,
Järnvägsgatanoch vid Salaresecentrum, som ligger ca 200 meter från området.
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Från resecentrum går regional buss- och tågtrafik mot bland annat Avesta,Västerås,
Uppsalaoch Stockholm.

Parkering, varumottagning, angöring
l Salafinns idag ingen parkeringsnorm för vårdverksamhet eftersom
parkeringsbehovet varierar mycket beroende på typ av verksamhet. En
parkeringsundersökning utfördes av RegionVästmanland under hösten 2015 vilken
visade att 156 p-platser användes i snitt på sjukhusområdet under en vardag. Det
uppskattade behovet av p-platser för den tillkommande verksamheten i området
beräknades vara 58 platser vilket ger ett sammanlagt behov av 214 platser inom det
nya vårdområdet. För att möta parkeringsbehovet planeras och möjliggörs nya
parkeringsytor i norra delen av fastigheten Stamparen 3, väster om
vårdcentralsbyggnaden och på fastigheten Anrikaren 2, öster om
vårdcentralsbyggnaden. Ytan på Stamparen 3 är idag en gräsyta tillhörande
Salabostäder,vilken ska förvärvas av RegionVästmanland medanAnrikaren 2 är en
obebyggd fastighet tillhörande RegionVästmanland. Cykelparkeringar ska finnas i
anslutning till samtliga byggnader.

En lastgård för varumottaging planeras söder om den nya vårdbyggnaden.
Lastgården ska vara nedsänkt och nåsvia en ramp, i syfte att inte vara i blickfång
från parken söder om vårdområdet. En mur kommer att begränsalastgârden och ta
upp höjdskillnader österut och söderut. För att denna inte ska ta för mycket fokus
föreslås en bestämmelse om att växtlighet ska finnas i anslutning till muren. Denna
plantering ska gestaltas på ett sätt som ska bidra positivt till parkmilj ön och
samspelamed parkområdets befintliga karaktär.

Angöring till den nya vårdbyggnaden för Sjuktransporter, taxi, färdtjänst, blodbuss
och liknande kommer att kunna ske på en yta öster om nya byggnaden.Dennayta
ska för övrigt endast tillåta gång- och cykeltrafik. Närliggande parkeringsplatser
kommer att finnas i nåra anslutning till den nya vårdbyggnaden, öster om denna.
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Natur

 

Planområdet ligger i nära anslutning till ett smalt grönområde och Suckarnas allé
intill Ekebydamm. Allens namn kommer av att Gustav ll Adoifoch 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 ersatte det
betydligt mindre gamla lasarettet. Parken är i sin tur kopplad till Stadsparken med
en gång över till andra sidan dammen. Ekeby damm har sitt utlopp i Lillån som
rinner österut genom staden. Årummet sträcker sig från Ekebydamms utlopp i
Lilllåxitill Fiskartorget vid Norra Esplanaden. Ärummet består bland annat av

Kärleksholmarna och Aguéliparken. Lillån mynnar i utkanten av staden ut i Sagån.
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Gron- och blåstruktur r'närområdet.
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De!av Suckarnasallé, seddösteryfrånmed Ekebydammtill vänster.

Inom dagensvårdområde utgörs grönstrukturen av gräsytor, mindre
planteringar, buskar och träd. Längssödra fasadenav vårdcentralsbyggnaden finns
buskar och klätterväxter. l den stora parkeringsytan längs Lasarettsgatan finns
träd. En fördjupad inventering och analys av planområdet med omgivande
grönområden redovisas i bilagan "Gröna värden -Salasjukhusområde".

Planområdet angränsar till kommunal parkmark. Nya delar vårdområdet ska
medvetet gestaltas för att samspelaoch komplettera parkmarken. Detta beskrivs i
bilagan "Gröna värden -Salasjukhusområde".
En innergård kommer att finnas i anslutning till den nya vårdbyggnaden,vilken
vetter ut mot Stadsparken.Dennaska innehålla plats för växtlighet, sittplatser och
rekreation för personal, patienter och besökare och ska samspelamed intilliggande
parkmark. Möjlighet till att uppföra mindre trädgårdsbyggnader som pergola eller
lusthus ska finnas.
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Inspirationsbiidfrän Sinnenas trädgård vidSabbatsbergs sjukhus,Stockholm.

De planteringar som ska finnas vid muren mot lastgården ska också samspela med
den karaktär som finns i denna del av parkområdet och ska med dess gestaltning
bidra positivt till området. Anslutningar till kommunens parkmark, så som slänter,
ska samspela med det intilliggande parkområdet och lösningar ska göras tas fram i
samråd med Sala kommun. Dagvattnet inom planområdet ska reduceras och
fördröjas med hjälp av bland annat växtbäddar. Dessa kommer framförallt ligga i
anslutning till parkeringsplatser. De som ligger i anslutning till kommunens
parkmark ska gestaltas för att samspela med den karaktär som finns i området,
enligt bilagan "Gröna värden -Sala sjukhusområde".

Förorenad mark
inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av framförallt bly
och kadmium. Källa till föroreningarna är silvergruvan och de processer som
använts för att förädla malmen.

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

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

Vattenområden
Planområdet är idag exploaterat och innehåller inga vattenområden. Området ligger
som närmast ca 20 meter från Ekeby damm.
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Miljökvalitetsnormer
Normen för utomhusluft: l och med att Region Västmanlandsverksamhet ska ökas
med totalt 6 nya vårdplatser, en ny rehabiliteringsbassäng och en
expansionsmöjlighet om 1000 BTA kan biltrafiken i områden antas öka,men
miljökvalitetsnormen för utomhusluft bedöms inte överskridas.

Normen för vatten: Ytvatten inom planområdet beräknas tas om hand genom lokalt
omhändertagandevarför fisk-eller musselvatteninte bedömspåverkasnegativtav
den nya detaljplanen.

Normen för bullerriktvärden: En bullerutredning har utförts för planområdet, vilken
visar att buller från trafik bedöms kunna hanteras på tillfredställande sätt, se under

Tekniska frågor.

Lokalklimat
Planområdet ligger inom redan exploaterat område. Planerad ny byggnad kommer
att ligga exponerat med dessvästra och södra fasader mot park och damm.
Närmaste byggnad, befintlig vårdcentral, ligger norrut. Byggnadenmed dess
trädgård kommer såledesatt ha tillgång till goda solvärden.

Risk för skred eller högavattenstånd
Översvämningskartering har utförts i samband med simulerade extremflöden för
området kring Ekebydamm där 100-års, 200-års samt klass 1-flödet har simulerats
och vattenytans utbredning i Ekeby damm redovisats för de olika extremflödena.
Kapaciteten för utskoven för Ekeby damm visade sig vara tillräcklig för att kunna
reglera även klass I-flöden och det är därmed möjligt att styra nivån i dammen även
vid denna typ av extremilöden. Bedömningen är därför att vattennivåerna i Ekeby
damm inte kommer att stiga över det undersökta området i samband med
extremflöden som har simulerats i undersökningen, se under Tekniska frågor. Vid
extremflöden kommer ocksånivåer i Sagånoch Lillån vara maxbelastat.

Klimatanpassning och -påverkan
Dagvatten

En utredning av hanteringen av spillvatten är beställd. Även utredning av
dagvattenhantering är beställd. Dagvattenutredningens slutsatser ska följas i
projektering och anläggande.Dagvatten ska reduceras, fördröjas och renas inom
planområdet. Detta ska huvudsakligen ske genom fördröjningslösningar med hjälp
av planteringsytor t ex i anslutning till parkeringar. En särskild yta inom
planområdet finns även reserverad för att kunna omhänderta dagvatten, ng.

Energiförsörjning
Möjlighet till uppvärmning via fjärrvärme finns då fjärrvärmeledningar finns i
området. Elförsörjning finns i form av en befintlig transformatorstation vid
Järnvägsgatansamt en ny transformatorstation som planeras ligga öster om
planområdet.
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Hälsa och säkerhet

Tillgänglighet

Området ligger centralt med närhet till kommunikationer som tåg och buss. Bil- och
cykelparkeringar ska finnas i anslutning till vårdbyggnaderna. Marken är plan vilket
innebär goda förutsättningar för att skapa en god tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning (nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga]. Sala kommuns
policy för tillgänglighet och gällande regler för tillgänglighet ska följas både i den
offentliga miljön och på kvartersmark.

Räddningstjänsten ska ha tillgång till vägar och uppställningsplatser med fullgod
framkomlighet och bärighet. Avståndet från räddningsfordonens uppställningsplats
och angreppspunkt får inte överstiga 50 meter. Utredning av brandposter ska
utredas av Räddningstjänstens i samråd med VA-kollektivet.

Skyddsrum
Behovet av dessa är under utredning.

ORGANISATORlSKAFRÅGOR

Tidplan detaljplan
Detaljplanearbetet bedrivs med utökat förfarande under KSLU:sledning.

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

juni 2017 KSLU-beslut om samråd

juli-Augusti 2017 Samråd

Oktober 2017 KSLU-beslut om granskning

November 2017 Granskning

December 2017 KS-beslut om godkännande

December 2017 KF-beslut om antagande

januari 2018 Laga kraft

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

Markägoförhållanden
Huvudsaklig markägare inom planområdet är Region Västmanland. Sala kommun
och Salabostäder äger mindre delar inom planområdet.

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

Avtal och ansvarsfördelning

Exploatören ansöker och bekostar lantmäteriförrättning avseende all mark inom

planområdet. Ansvarsfördelningen mellan Region Västmanland och Sala kommun
regleras i ett exploateringsavtal som ska upprättas i enlighet med Sala kommuns

riktlinjer och godkännas i kommunfullmäktige innan detaljplanen antas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGAFRÅGOR

Fastighetsbildning och markförvärv
Fastighetsbildning ska ske enligt plankartan, planillustrationer och denna plan- och
genomförandebeskrivning. Fastighetsbildning ska påbörjas så snart detaljplanen
vunnit laga kraft.

Delar av fastigheten Stamparen 3 [Salabostäder AB] kommer att föras över till
fastigheten Stamparen 4 [Region Västmanland).

Delar av fastigheten Lasarettet 2 [Region Västmanland] kommer eventuellt att föras

över till fastigheten Kristina 4:234 [Sala kommun).

En ny fastighetsbildning planeras så att det nya vårdområdet i den östra delen ska

utgöra en egen fastighet motsvarande den nya detaljplanens omfattning. Delar av

Lasarettet 2, Anrikaren 2 och Stamparen 3 överförs då till Stamparen 4.

Gemensamhetsanläggning
Befintlig gemensamhetsanläggning som omfattar den stora parkeringen på

vårdområdet idag kommer att upphöra i och med ny fastighetsbildning.

Servitut
Rätten att nyttja andra fastigheter för teknisk försörjning kan säkerställas via

officialservitut vid lantmäteriförrättning eller genom avtalsservitut.

Ledningsrätter
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören

avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende

omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören.

Ledningsägare ansöker och bekostar lantmäteriförrättning inom aktuellt område

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

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

AB. Skanova.

Det kan finnas ytterligare, av Sala kommun okända ledningar som berörs av

detaljplanen. Det åligger exploatörerna att undersöka om ytterligare ledningar finns.
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Exploatörerna ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga
kablar ska begäras innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas
tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden.

EKONOMISKAFRÅGOR

Ett exploateringsavtal ska upprättas som anger fördelning av kostnadsansvar för
utbyggnad av allmän plats. Kostnader för utbyggnad och anslutning till infrastruktur
som fjärrvärme, el, vatten och avlopp regleras i separata avtal mellan exploatören
och de ledningsdragande aktörerna.

Exploateringskalkyl och planekonomi

Ett exploateringsavtal mellan Region Västmanland och Sala kommun ska upprättas.
vilket kommer att behandla följande punkter:

Projektering och anläggning av ombyggnation av Lasarettsgatan med ny gäng- och
cykelväg, trädplanteringar, skyltning, belysning, möblering mm: Projektering och
anläggning utföres av Sala kommun men bekostas av Region Västmanland.

Projektering och anläggning av nytt gång- och cykelstråk på Dammgatan-
järnvägsgatan: projektering och anläggning utföres av Sala kommun men bekostas
av Region Västmanland.

Projektering och anläggning av shared-spaceyta på delar av Järnvägsgatan och
Heberlegatan.

Projektering och anläggning av VA-ledningar som krävs på grund av exploateringen
av nya vårdbyggnader: projektering och anläggning utföres av Sala kommun men
bekostas av Region Västmanland.

Framtagande av dagvattenutredning: framtages och bekostas av Region
Västmanland.

Projektering och anläggning av dagvattenhantering på allmän platsmark inklusive
vägomräden: bekostas av Region Västmanland.

Projektering och anläggning av gång- och cykelväg som ansluter från Suckarnas allé

till vårdomrädet: projektering och anläggning utföres av Sala kommun men bekostas
av Region Västmanland.

Projektering och anläggning av korsningen Järnvägsgatan och Lasarettsgatan:

utföres av kommunen: projektering och anläggning utföres av Sala kommun medan
kostnaden kommer att fördelas mellan Region Västmanland och Sala kommun enligt
överenskommelse som ska anges i exploateringsavtalet.

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp har betalats för nuvarande byggrätt.
Eventuellt nya tillkommande VA-avgifter enligt gällande VA-taxa vid tidpunkt för
VA-ansökan bekostas av exploatören.
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Projektering och anläggande av fjärrvärme regleras i separat avtal mellan Region
Västmanland och Sala-Heby Energi AB.

Anslutningsavgifter
Fjärrvärme, vatten och avlopp samt bredband finansieras genom
anslutningsavgifter inom respektive ekonomiska ramar.

TEKNISKAFRÅGOR

Geoteknik och geohydrologi
Geoteknisk undersökning är beställd för området och ska sammanställas under
samrådstiden.

Radon
Ett radonsäkert byggande rekommenderas. Kommunens radonriskkarta från 1995
visar att planområdet ligger inom normalriskomräde för radon. Radonskydd
hanteras närmare i bygglovskedet. Huvudrekommendationen från Boverket vad
gäller byggnadssätt med avseende på radon är att alltid bygga tätt mot marken.

Schakt och stabilitet

Förutsättningar för grundläggning har undersökts i samband med geoteknisk
undersökning. Denna information kommer att sammanställas under samrådstiden.

Markprover

Markprover har tagits i samband med geoteknisk undersökning. Dessa kommer att
sammanställas under samrådstiden.

Trafik och farligt gods

Viss transport av farligt gods kommer att ske till och från vårdverksamheten. Dessa
uppskattas ske med acceptabla mängder.

Buller

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

Vatten- och avloppsanslutning

Vattenledning kommer att dras om runt befintlig värdcentralsbyggnad. Denna VA-
ledning planeras att ligga i befintlig VA-schakt och u-område som finns idag på
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Stamparen 3. Dag- och spillvatten i Lasarettsgatan kommer ha samma läge som idag,
i Iokalgatan.

Dagvatten

Utredning gällande hantering av spillvatten och dagvatten är beställda och ska
sammanställas under samrådstiden. Dagvatten ska reduceras och fördröjas inom
planområdet. Detta ska ske främst med hjälp av växtbäddar, se exempel nedan.
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Exempel påfördröjning av dagvatten i anslutning till en parkeringsyta
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Exempelbild på dagvattenhantering i anslutning till parkering

Geosigma har genomfört en översvämningskartering i samband med simulerade
extremflöden för området kring Ekeby damm där 100-års,200-års samt klass 1-
flödet har simulerats och vattenytans utbredning i Ekeby damm redovisats för de
olika extremflödena. Kapaciteten för utskoven för Ekeby damm visade sig vara
tillräcklig för att kunna reglera även klass l-flöden och det är därmed möjligt att
styra nivån i dammen även vid denna typ av extremflöden. Bedömningen är därför
att vattenniväerna i Ekeby damm inte kommer att stiga över det undersökta

området i samband med extremflöden som har simulerats i Lmdersökningen.

Uppvärmning

Möjlighet till uppvärmning med fjärrvärme finns då fjärrvärmeledningai' finns inom
planområdet. Fjärrvärmeledningar kommer att dras om runt befintlig
vårdcentralsbyggnad och planeras ligga inom Stamparen 4, vilken tillhör Region
Västmanland för att sedan dras i lokalgata. Denna yta ligger inom Region
Västmanlands fastighet och skyddas i detaljplanen genom ett u-område. Eventuellt
utförande av fjärrvärme ska samordnas med Sala kommun.
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El
Transformatorstation finns inom RegionVästmanlands fastighet norr om
Järnvägsgatan.En transformatorstation i området ska rivas och en ny uppföras.
Bygglovsansökanför denna har lämnats in av Sala-HebyEnergiAB.

Byggnad för reservkraft för el ska uppföras i anslutning till transformatorstationen
som står på parkeringsytan norr om vårdcentralen.

Avfall
Drift av avfallshantering i Salakommun utförs av Vafab miljö. Hämtning av avfall
sker med traditionell avfallshantering och ska följa arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav på körvägar,
vändplatser och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen skaäven följa kommunens
riktlinjer om källsortering.

Avfallshanteringen ska följa kommunens förordning om renhållning och de
rekommendationer som angesi Avfall Sveriges"Handbok för avfallsutrymmen, Råd
och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall,
Rapport 2009".
Dokumentation och kontroll
Dokumentationavbyggnadersomrivs skagenomförasavansvarigbyggherre.
Rivning ska ske enligt anvisningar från Salakommun.

Sammanställning av tillgängliga utredningar som underlag för detaljplanen:

Geoteknik

Geoteknisk undersökning är beställd och beräknas vara färdigställd under
samrådstiden.

Översvämningskartering

GeosigmaAB. En översvämningskartering i samband med simulerade extremflöden
har utförts för området kring Ekeby damm i Salakommun. Leveransdatum 2017-06-
12.

Buller

Akustikbyrån. Beräkning av dygnsekvivalenta samt maximala ljudnivåer från väg-
och spårtrafik inför nyproduktion av byggnader inom Salavårdområde har
beräknats och redovisas i rapport R17D906-1.Leveransdatum 2018-05-02.
VA-utredning
Kadesjös.En utredning av hantering av spillvatten är beställd och kommer att
färdigställas under samrådstiden.

Dagvattenutredning
Topia. En utredning av hantering av dagvatten är beställd och kommer att
färdigställas under samrâdstiden. Allt ytvatten beräknas tas om hand genom
fördröjning inom planområdet.
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KONSEKVENSER

Socialakonsekvenser: Dennya detaljplanen möjliggör enbättre vårdservice till
Salabornadåvårdenskautökas medfler vårdplatserochenny
rehabiliteringsbassäng. Den nya utformningen koncentrerar vårdverksamheten
vilket bidrar till ökad tillgänglighet. Vårdanläggningen kommer att ha höga
kvaliteter som mötesplatser för patienter och anhöriga.

Ekologiska konsekvenser: Den biologiska mångfalden ska öka inom parkområdet
vid Suckarnasallé genom utformning av gröna uteplatser på kvartersmark, nya
trädrader längs Lasarettsgatan och gröna ytor i anslutning till parkeringsplatseri
syfte att omhänderta dagvatten.

Ekonomiska konsekvenser: Ett genomförande av detaljplanen innebär fler
arbetstillfällen inom vården i Sala.Koncentrationen av vårdverksamheten medger
en ny utvecklingsfastighet för bostäder med exceptionellt bra läge i Sala.

ADMINISTRATIVAFRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner lagakraft.

MEDVERKANDE

Detaljplanen har arbetats fram av Plan- och utvecklingsenheten i samarbete med
RegionVästmanland, Liljewall arkitekter, Samhällstekniska enheten, Sala-Heby
energi AB och Bygg-och miljökontoret.

Lena Steffner Maria Hedberg
Planchef Planarkitekt
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Fastigheterna Stamparen 4 och Lasarettet 2
Sala kommun, Västmanlands län
Utökat planförfarande

SAMRÄDSREDOGÖRELSE FÖR PROGRAM
Detaljplan för fastigheterna Stamparen 4 och Lasarettet 2 har under tiden 2016-03-30 till
och med 2016-06-17 [11 veckor) varit utsänd för programsamräd till berörda
fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns
detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets entré.

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Plan- och
utvecklingsenheten kommentarer redovisas i kursiv stil. För att ge en god överblick av
salnrådsyttrandena är dessa sammanställda ämnesvis. Minnesanteckningar från
samrådsmötet redovisas i ett separat dokument.

Yttranden från politiska partier överlämnas till KSLUför kännedom (Centerpartiet, Salas
bästa, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna).

Remisslista

Länsstyrelsen Västmanlands län

Företagarcentrunl

Sala - Heby Energi AB, Värme

Sala - Heby Energi AB, Elnät

Vafab Miljö kommunalförbund

Skanova

Hyresgästföreningen Sala Heby

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sats

7

Dagvatten, översvämningsrisk, trafik,
kulturmiljö

Ingen erinran

Servitut för fjärrvärmeledningar,
placering av fjärrvärmeledningar

Utredning av elförsörjningen, u-områden

Avfallshantering

Fiber

Ingen erinran

Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och Utvecklingsenheten

Besöksadress: Stora Torget 1
Växel: 0224-74 70 OO
Fax: 0224-188 50
kornmun.info@sala.se
www.sala.se
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Föreningen StamKlam

Catharina Rothoff och Hans Rothoff

Barbro Larsson

Helena Wästling och Mikael Eriksson
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Gång- och cykeltrafik

Utredningsmaterial för kostnader för
återställande av gamla
sjukhusbyggnaden, behovsanalys för
Salas lokala sjukvård, plan för
avyttringsområdet, gång- och cykeltrafik,
överensstämmelse med översiktsplanen,
strandskydd, placering av bårhus,
remissinstanser, parkering

Plan för Anrikaren 1, 2 och 9, trafik,
placering av gång- och cykelväg

Planområdets omfattning, servitut,
riksintressen och miljövärden,

planeringsunderlag, byggnadshöjd,

trafik, ledningar

Bevarande och användning av befintliga
sjukhusbyggnader, utredning av
kostnader för renovering av gamla
sjukhusbyggnaden, solceller, bassäng,
gång- och cykeltrafik

Bevarande av gamla sjukhusbyggnaden

Placering av ny vårdbyggnad, gång- och
cykeltrañk, infrastruktur, trafiksäkerhet
och kulturstråk, placering av kapell och
kylutrymmen, parkering, användning av
gamla sjukhusbyggnaden
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Benämningar
I detta dokument benämns den äldre sjukhusbyggnaden, adressLasarettsgatan 1 som "gamla
sjukhusbyggnaden".

Området som Landstinget Västmanland planerar att avyttra i och med om- och nybyggnation
och som inte kommer att ingå i planområdet för fastigheterna Stamparen 4 och Lasarettet 2
benämns som "avyttringsområdet".

Området som Landstinget planerar att utveckla och som kommer att ingå i det aktuella
planområdet angessom "nya vårdområdet".

Hela området, som alltså inkluderar både avyttringsområdet och nya vårdområdet benämns
"dagenssjukhusområde".

TRAFIK OCH PLACERINGAV GANG OCHCYKELVÄG

Sala Hembygds-och Fornminnesförening anser att det idag öppna promenad- och cykelstråk
som löper från korsningen Lasarettsgatan-Heberlegatan och längs Dammgatan är viktigt för de
som vill ta sig mot områdena utmed Dammgatan och längre upp till Väsby Kungsgård.
Föreningenserdet somenstarkbegränsningavstråkenför gång-ochcykeltrafikanteromdetta
stråk skulle försvinna på grund av ny bebyggelse.

Föreningen Stamklam som omfattar boende på Dammgatan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, och 19
samt på Karpgatan 1, 2 och 4 (cirka 500 personer] anser att planen är oklar eller strider mot
"Planför Salastad",eftersomdetdär angesatt manskaförbättramöjligheternaför gång-och
cykeltrafikanter. Föreningen framhåller att landstingets planerade dockning av nybyggnaden till
vårdcentralsbyggnaden skär av en väl använd gång- och cykelväg mellan stadensdelar och
menar att det inte finns någon konkret beskrivningi programplanen av hur detta ska lösas.

Ett flertal privatpersoner boende i Sala kommun har inkommit med yttranden med åsikten
att nuvarande gång- och cykelväg bör finnas kvar i sitt befintliga läge och befarar att
framkomligheten och tillgängligheten i och genom området, bland annat till resecentrum
kommer att försämras i och med avstängning av den befintliga gång-och cykelvägen.De
refererar även till "Plan för Salastad" i avsnitt som tar upp att genaoch trygga cykelvägar ska
skapas och avsnitt om trafiksäkerhet.

En privatperson boende i Sala befarar att trafiksituationen runt den nya byggnaden blir
omfattande då olika typer av transporter ska samsaspå en mindre yta än i dagsläget.

Boende i kvarteret Anrikaren föreslår att en cykelväg kan anläggaslängsJärnvägsgatan-
Dammgatan om den befintliga gång- och cykelvägen behöver flyttas. Dessaboende undrar hur
Heberlegatan kommer att trafikeras i jämförelse med idag. Deanser att det redan idag är dålig
sikt vid deras in-/utfart.
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En sammanbyggnad med nuvarande vårdcentralsbyggnaden är viktig för att förbättra flöden,
resursutnyttjanden, höjd patientsäkerheten och förbättring av orienterbarhet och miljö för
patienter och personal i Sala. Dä detta leder till att dagens gäng- och cykelväg genom värdomrädet
behöver flyttas ska en ny gäng- och cykelväg isamma standard byggas längs Dammgatan-
Järnvägsgatan och mynna ut vid korsningen Lasarettsgatan-Väsbygatan. Denna kommer att
kopplas samman med befintlig gång- och cykelväg från parkomrädet vid Väsby kungsgård och
gäng- cykelväg längs Väsbygatan österut mot Resecentrum. Denna gc-väg ingår inte iplanområdet
för detaljplanen, men regleras i det exploateringsavtal som häller pä att upprättas mellan Region
Västmanland och Sala kommun isamband med detaljplanen. En nygång- och cykelväg ska även
byggas mellan befintlig väg i Suckarnas alle' och den nya värdbyggnaden för att upprätthålla en
god kommunikation för fotgängare och cyklister söderifrän. Dessutom ska en ny gång- och
cykelväg byggas längs Lasarettsgatan fram till den nya värdbyggnaden.

För att värna om trafiksäkerheten i området föreslås att transporter till och frän den nya
vårdbyggnaden ska ske via Lasarettsgatan. Den del av Järnvägsgatan som ligger mellan
värdcentralens huvudentré och parkeringsytan norr om denna föreslås byggas om till ett a
spaceområde”. Detta gäller även den del av Heberlegatan som ligger mellan Järnvägsgatan och
Lasarettsgatan. För att ytterligare värna om traflkmiljön planeras fordonstrafiken pä
Heberlegatan att begränsas till att enbart vara möjlig till och frän bostadsfastigheten som ligger
längs Heberlegatan.

Kostnader för projektering och anläggning av nya trajiklösningar kommer att regleras i ett
exploateringsavtal mellan Region Västmanland och Sala kommun.

PLANERINGAVAVYTTRINGSOMRÅDET

Föreningen StamKlam anser att den befintliga sjukhusbyggnaden borde ingå i Region
Västmanlands förstudie. Föreningen menar vidare att planprogrammet inte beskriver vad som
ska hända med avyttringsområdet och befarar att kostnaderna för hanteringen av denna yta kan
bli omfattande och att konsekvenserna för miljö- och kulturvärden bli stora.

En privatperson i Sala kommun anser att hela dagens sjukhusområde bör omfattas av samma
detaljplan för att även ta hänsyn till vad som ska hända med gamla sjukhusbyggnaden.

KOMMENTAR

Avyttringsomrädet kommer inte att behandlas isamma plan som omrädetfär den nya
koncentrerade vårdverksamheten. För att kunna komma igäng med den nya värdverksamheten är
det är viktigt att byggnation inom det nya vårdomrädet kan starta så snart som möjlig. För
avyttringsomrädet kvarstår många frågor att lösa varför en detaüplan för detta område inte kan
förväntas bli klar i samma takt som det nya värdområdet Därför är det inte rimligt att behandla
båda dessa områden isamma detaljplan. Däremot har Region Västmanland päbörjat utredning av
avyttringsomrädetfär att bland annat räkna pä förväntat antal parkeringsytor i området. Beslut
om upprättande av detaüplaneappdrag för avyttringsområdet, del av Lasarettet 2, är taget i KSLU
201 7-01-31. En inventering och analys av hela sjukvärdsomrädet har också tagitsfram, vilken



5[11)

å 2017-05-20
KOMMUN DIARlENR:2015/513

SAMRÅDSHANDLING

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och utvecklingsenheten

undersöker hela området samt närliggande grönområden, för att få en helhetsbild över området.
Detta dokument ska följas vid planeringen av såväl det nya vårdområdet som avyttringsområdet.

MARKANVÄNDNING
En privatperson föreslår att ett "mini-lasarett" borde byggas öster om Heberlegatan och norr
om Lasarettsgatan. Detta skulle kräva att Gula villan och Gröna villan rivs, att en ödetomt
används och att den mellanliggande fastigheten löses in. Heberlegatan skulle stängas av utan att
det skulle orsaka några större olägenheter då den nya byggnaden skulle nås från både
Lasarettsgatan och Dammgatan-lärnvägsgatan. Hen menar att detta skulle resultera i att den
befintliga gång- och cykelvägen kan bevaras och att en utbyggnad på detta sätt skulle frigöra en
stor del av parken där den gamla matsalen, som ska rivas, ligger.

Boende inom kvarteret Anrikaren undrar om Anrikaren 1 finns med bland Landstingets om-
och nybyggnadsplaner. De boende undrar också vad som kommer att hända med fastigheten
Anrikaren 2 som de idag tycker används som en "soptipp". De menar att information om detta är
nödvändigt för att de ska kunna komma med synpunkter på detaljplanen, då de bor mellan
Anrikaren 2 och Anrikaren 9. De boende undrar också vad som kommer att hända med
fastigheten Anrikaren 9 då Landstinget har redovisat planer på att riva byggnaden där.

 

Samtliga frågor gällande den östra delen av dagens sjukhusområde kommer att behandlas iden
detaljplan som gäller avyttringsområdet Detaljplan för del av Lasarettet 2.

Gällande hållbar Stadsutveckling och strategin om att tänka grönt har dokument som behandlar
gröna värden i och i anslutning till sjukhusområdet tagits fram för att fungera som riktlinje för att
utvecklingen av området ska förhålla sig till befintlig grönstruktur på ett hållbart sätt.

Den nya detaljplanen kommer att innehålla begränsningar på bygghöjder i området bland annat
för att bibehålla den vy söderifrån som idag finns över sjukhusområdets västra del.

Ytor för parkeringar till det nya vårdområdet har undersökts grundligt i plan arbetet och marken
närmast Ekeby damm har värdera ts som viktigast att hålla fri från parkeringar, varför nya
parkeringsytor istället har planerats till en tom fastighet på Anrikaren 2 samt en outnyttjad
gråsyta inom fastigheten Stamparen 3. l övrigt kommer befintliga parkeringsytor att användas.

Fastigheterna Anrikaren 1 och 9 ingår inte i detaljplaneområdet.

PARKERINGAR

Länsstyrelsen delar Samhällsbyggnadskontorets uppfattning om att parkeringssituationen för
hela dagens sjukhusområde bör ses över under planarbetet, och att detta även bör inkludera
cykelparkeringar.

Föreningen StamKIam menar att det i planprogrammet saknas konkretisering av hur
parkeringsplatser och till dem nödvändiga anslutningar ska lokaliseras och utformas.
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Underplanarbetet har enparkeringsräkn ing genomförts för det nya vårdomrädets behov.Denna
har kompletterats med en uppskattning av parkeringsbehovetfär tillkommande verksamheter.
Detta behovuppjjzllsinom planområdet genom att nyanlägga parkeringsytor inomfastigheten
Stamparen3ochfastigheten Anrikaren 2 och redovisasi den illustrationsplan somhär till
samrädshandlingarna. Cykelparkeringar skafinnas inom det nya vårdomrädet och redovisasi den
illustrationsplan som här till samrådshandlingarna.

Behovetav parkeringar inom avyttringsfastigheten beror pä vilken typ av verksamhetsom
kommer att finnas i området, hur stora ytor dessakommer att fä ochhur parkeringsnormen ska
användas.För att kunna uppskatta parkeringsbehovet inom avyttringsfastigheten anlitades en
kansultfirmafär att undersökavilken typ av verksamhetsomskulle kunna vara lämplig i området
och vilket parkeringsbehov detta skulle kräva. Denna information finns som bakgrund till
planarbetet inom detaljplan för del av Lasarettet 2.

STRANDSKYDDSOMRÅDET
En privatperson anser att Salabornaskulle få tillbaka den del av Stadsparken där den gamla
matsalen står idag, inom strandskyddsområde 100 meter från stranden. Personenuppmanar till
att ta hänsyntill "Planför Sala"gällandeinfrastruktur ochtrafiksäkerhetsarbeteochkulturstråk.

Föreningen StamKlam menar att planen föregriper statens beslut att accepteraansökan om
dispens för att upphäva strandskydd alternativt att man inhämtat sådan accept utan en
konkretiserad plan.

 

l sambandmed upprättandet av en ny detaüplan äterinträder strandskyddetmed 100 meter inom
planområdet. KommunekologeniSala kommunförespråkar att strandskyddet ligger kvar, menatt
det upphävsinom områdetför ny bebyggelse,då dennayta redanär i anspräkstagen.

I planarbetet tas hänsyn till befintliga värden i närliggande park, strandomräde och kulturstråk.
Då ny bebyggelsekommer att ligga längre bort frän strandkanten än idagföreslås Sala kommun
överta mer mark inom parkomrädet, somRegion Västmanland inte kommer att behövanyttja i och
med den nya bebyggelsen.

VATTEN,AVLOPPOCHÖVERSVÄMNINGSRISK

Länsstyrelsen anser det lämpligt att ta fram en dagvattenutredning eftersom stora delar av
planområdet är hårdgjorda. Deanser även att eventuella dammar för dagvattenhantering bör
redovisas i planhandlingarna. Länsstyrelsen anser också att det fortsatta planarbetet bör
behandla översvämningsrisken och om det behövs förebyggande åtgärder mot detta.

En dagvattenutredning är pågåendeoch kommer att färdigställas under samrådstiden.Ett område
är reserverati detaljplanen fär att kunna möjliggöra infiltration av dagvatten. Övrig hantering av
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dagvatten beräknas kunna ske med hjälp av planteringsytor i anslutning till parkeringsplatser
eller andra grönytor inom planområdet Resultat och rekommendationerfrån
dagvattenutredningen skaföUas.Översvämningskarteringhar utförts isambana'medsimulerade
extremflödenför området kring Ekebydamm dör 1UO-års,ZOO-årssamt klass1-flödet har
simulerats och vattenytans utbredning i Ekebydamm redovisatsför deolika extremflödena.
Bedömningenav karterin gen var att vattennivåerna i Ekebydamm inte kommer att stiga över det
undersökta området i sambandmed extremjlöden som har simulerats i undersökningen.

TEKNlSK FÖRSÖRJNING

Sala-Heby Energi AB, Värme har stam- och servisledningar för fjärrvärme inom både
fastigheterna Lasarettet 2 och Stamparen 4 och även primär fjärrvärmeledning i lasarettets
kulvert från maskincentralen, varav den senareär servisledning för lasarettet och
Lasarettsgatan 5. Sala-HebyEnergi AB, Värme beskriver att vid en rivning av lasarettets
maskincentral och matsal kommer lasarettet och Lasarettsgatan5att bli utan
fjärrvärmeförsörjning och måste få nya servisledningar från Lasarettsgatan. Sala-HebyEnergi
AB, Värme förklarar vidare att vid eventuell nybyggnation som kopplas sammanmed den
befintliga vårdcentralen enligt Landstingets förslag i planprogrammet kommer ett antal stora
och kostsamma åtgärder rörande fjärrvärme att behöva tas. Stamledningen för fjärrvärme som
försörjer Åkra, Lärkan, Dalhem. Fängelset,Gärdesta,josefsdal, Persdaloch Skugganm f]
påverkas om ledningen mäste flyttas. En ventilkammare på Lasarettsgatanmed
huvudavstängningsventiler för ledningen måste tas bort och byggaspå annan plats.
Huvudledningen på Lasarettsgatan måste dras om via Heberlegatan,Järnvägsgatanoch tillbaka
till Lasarettsgatan.Servisledning till fastigheten Stamparen 4 måste flyttas.

Sala-HebyEnergi AB, Värme framhåller att fjärrvärmeledningar funktioner rörande dessaså
långt som möjligt måste bibehållas i befintligt läge.Om något måste förändras såatt
huvudledningen och/eller kam. 139 måste flyttas skall detta meddelas till SHEAB i ett mycket
tidigt skede för att kunna upprätthålla värmeförsörjningen under byggtiden.

Sala-Heby Energi, Elnät AB har hög- och lågspänningskablar, kabelskåp,
transformatorstationer samt belysning med tillhörande kablar inom lasarettsområdet. Vid en ut-
/ombyggnad enligt Landstingets planer i planprogrammet kommer ovanståendeatt påverkas i
stor grad varför SHEEnergi AB anser att en noggrannare utredning bör utföras tillsammans med
berörda parter. Landstingets planer på att riva transformatorstation 0300 10 leder t ex att
området som ska avyttras kommer att saknaselförsörjning varför en plats för en ny
transformatorstation bör säkerställas innan rivning.

SHE Energi, Elnät AB påpekar att en större effektökning p g a utbyggnad av befintlig
vårdverksamhet kan medföra att en transformatorstation behöver byggasdå den befintliga har
sina begränsningar. De påpekar också att det kan behöva skapasu-områden för underjordiska
ledningar.

Skanova meddelar att de har kablar inom planområdet som måste flyttas om Lasarettet 2
avyttras till privat byggherre.
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En privatperson boende i Sala undrar vad som ska ske med de servitut och ledningar som
finns i vägen söder om vårdcentralen. Denne undrar vem som ska ta den kostnaden och hur
omläggningen ska göras.

 

Region Västmanland har samarbetat med Sala-Heby Energi AB, Värmeför att planera en
nödvändig omdragning av Eärrvärmeledningan Region Västmanland har även samarbetat med
Sala-Heby Energi AB,Elnät för att planera nödvändiga omdragningar av elledningar. En nya
transformatorstation behöver byggas och planeras i nuläget att placeras utanför planområdet. U-
områden för underjordiska ledningar finns inom ny detaljplan. Region Västmanland behöver ha en
diskussion med Skanova gällande even tuell flytt av kablar inom planområdet.

Kostnader sammankopplade med servitut och ledningar som kan behöva flyttas regleras i det
exploateringsavtal som håller pä att upprättas mellan Region Västmanland och Sala kommun.
Avtal skrivs även mellan Region Västmanland och Sala-Heby EnergiAB.

GESTALTNING

En privatperson boende i Sala anser att en ny byggnad i fyra våningar tillsammans med den
gamla sjukhusbyggnaden skulle bli som en mur mot Ekebydamm.

Den nya värdbyggnaden närmast Ekeby damm planeras bli som högst 3 våningar och detaljplanen
reglerar att byggnaden får ha en byggnadshöjd om maximalt 12 meter. Den nya byggnaden tar
mindre av parkområdet i anspråk i och med att dess placering regleras till att ligga längre från
Ekeby damm än byggnaden idag. l utformningen av de nya vårdbyggnaderna med tillhörande
anläggningar ska dokumenten om sjukhusomrädets gröna värden, som är framtagna under
planprocessen, följas.

KULTURMIUÖ

Länsstyrelsen saknar kopplingen mellan det fortsatta planarbetet och kommande
undersökning av de kulturhistoriska värdena. Med hänsyn till att konstnärlig utsmyckning är en
av de aspekter som ska behandlas i det fortsatta planarbetet anser Länsstyrelsen att det är
lämpligt att undersöka om det finns offentlig utsmyckning i området idag.

En sammanfattning av områdets kulturhistoriska värden hargjorts av handläggande husarkitekt
och har infogats i planhandlingarna. Ojfentlig utsmyckning finns inte i området idag.

UNDERLAGFÖRAVYITRINGAVGAMLASJUKHUSBYGGNADERNAOCHFLYTTAVVÄRDEN

Föreningen StamKlam menar att planprogrammet inte beskriver vad som ska hända med
avyttringsområdet och befarar att kostnaderna för hanteringen av denna yta kan bli omfattande
och att konsekvenserna för miljö- och kulturvärden blir stora. Föreningen anser vidare att den
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gamla sjukhusbyggnaden borde ingå i Landstingets förstudie. Föreningen menar att kostnaderna
för att återställa sjukhuset så att vård kan ges i jämförbar omfattning och kvalitet inte har
redovisats från kommun eller Landsting trots upprepad begäran. Föreningen StamKlam menar
att det saknas faktaunderlag för att bekråfta/dementera att avvecklingsytan är lämplig för
bostäder, vilket anges i planprogrammet.

En handfull privatpersoner har inkommit med yttranden om att den gamla sjukhusbyggnaden
antingen bör behållas eller att underlag som visar kostnaderna för renoveringen av den gamla
sjukhusbyggnaden saknas. En åsikt är att den gamla sjukhusbyggnaden borde behållas och låta
kommunen leasa minst en våning för färdigbehandlade patienter. Även vårdtagare inom
hemsjukvården skulle eventuellt kunna utnyttja dessa platser om de behöver kontinuerlig tillsyn
kortare perioder.

En annan åsikt är att hela gamla sjukhusbyggnaden ska fyllas med aktivitet vilket skulle göra att
driftskostnaderna skulle minska. De föreslår att fler specialistläkare eller personal med särskild
kompetens skulle kunna komma dit för att göra kommunen attraktivare. Någon form av
"lättakut" för enklare vård skulle kunna finnas.

Ytterligare en åsikt är att Landstinget ska redovisa en utredning för kostnaden för att renovera
den gamla sjukhusbyggnaden med motivet att man redan har gjort ett stambyte upp till våning
fem vilket minskar renoveringskostnaden. De menar att kommuninvånarna är med och betalar
via skattsedeln till Landstinget och att kommunen borde värna om invånarna.

Dessa personer anser vidare att nuvarande före detta matsal skulle kunna byggas om till ett
allaktivitetshus för äldre och unga med café, bridgerum, handarbetsrum mm. Lokalen har
bussförbindelser och skulle bidra till integration mellan olika åldrar.

En av privatpersonerna anser att kommunen måste se till invånarnas bästa och verka för att
gamla sjukhusbyggnaden blir kvar. Denne tycker att det är oansvarigt att riva och bygga nytt.

En annan privatperson menar att Landstinget inte redovisat ordentliga underlag och inte heller
skisser på hur det nya området kommer att se ut. Detta är viktigt eftersom planändringen i
slutändan ska betalas med skattemedel.

KOMMENTAR

Mängayttranden om detaljplanen handlar om en oklarhet över hur värdens utveckling iSala har
kommit till stånd och hur beslut om avvecklingen av gamla sjukhasbyggnaderna har tagits. En
sammanfattning av bakgrunden till'behovet av denna nya detaljplan har infogats i plan- och
genomfördadebeskrivningens bakgrund i samrådshandlingarna.

ÖVRIGT
Föreningen StamKIam anser att planen i flera avseenden avviker från översiktsplanen och att
detta inte har framgått i programhandlingarna, trots att utökat förfarande tillämpas. Föreningen
menar att detaljplanen avviker från översiktsplanen i och med att det i planprogrammet anges
att Landstinget vill bygga över den befintliga gång- och cykelbanan och att det saknas en
beskrivning av hur detta ska lösas, medan det i "Plan för Sala stad" står att möjligheter för gång-
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och cykeltrafikanter ska förbättras. Föreningen menar att rädrummet därför blivit för kort för
vissa remissinstanser. StamKlam vill att detaljplanen stoppas med omedelbar verkan och att en
ny oberoende utredning startas. Föreningen påpekar att programplanen inte beskriver
konkretisering av hur bårhuset ska placeras. Föreningen StamKlam anser också att
Salbergaanstalten och Sätra Brunn borde vara remissinstanseri denna detaljplan.

Två privatpersoner boende i Sala skriver i sitt yttrande att de anser att man bör satsa på
solceller på taket för att minska driftskostnader.

Vafab miljö kommunalförbund anser att avfallshanteringen inom dagens sjukhusområde
fungerar väl i dagsläget. Eftersom Landstinget avser att riva befintlig byggnad för att bygga ett
nytt soprum anser VafabMiljökommunalförbund att det nya soprummet bör placeras och
dimensioneras för att underlätta både källsortering och hämtning av avfallet. I planprogrammet
står att Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen ska följas, vilket Vafab Miljö
kommunalförbund tycker ger goda förutsättningar till att lyckas med en välplanerad
avfallshantering.

Två privatpersoner skriver i sitt yttrande att bassäng för rehabilitering redan finns i Sätra
Brunn och menar att Sätra Brunn skulle kunna utökas med även annan rehabilitering så att fler
sjukgymnaster kan arbeta där. De är oroliga för vad som kommer att hända med Sätra Brunn om
en bassäng för hydroterapi kommer att byggas även i Sala. De menar att det är risk för att
arbetstillfällen försvinner från Sätra Brunn, vilket skulle kunna leda till minskade
förutsättningar för hela Sala kommun ska vara levande.

En annan privatperson påpekar att det i gällande plan finns servitut, riksintressen och stora
miljövärden och att dessa intressen måste väga tungt i planeringen.

Detaljplanen för fastigheterna Stamparen 4 och Lasarettet 2 genomförs med ett utökat förfarande,
vilket ska tillämpas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller Länsstyrelsens
granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse,
eller kan antas medföra en betydande miüöpäverkan. l denna detaljplan tillämpas utökat
förfarande pä grund av att planförslaget är av betydande intresse för allmänheten.
Detailjplanearbetet genomförs i enlighet med plan- och bygglagen.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med målet att tillgängligheten för gäng- och cykeltrafikan ter
fortsatt ska vara god i och genom gamla sjukhusområdet. l plan- och genomförandebeskrivningen
beskrivs hur tillgängligheten färgång- och cykeltrafikanter även fortsättningsvis ska vara god i det
aktuella området.

Samhällsbyggnadskontoret ska föra en dialog med Landstinget om att byggnationer inom detta
detaljplanearbete ska ske pä ett energiejTektivt och hållbart sätt. Takkonstruktioner har inte börjat
diskuterats ännu, men detaljplanen möjliggör användande av solceller/solpaneler.

I kommande planhandlingar ska uppgifter om placering av bärhus anges.

Gällande avfallsutrymmen ska Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen ska följas.
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Gällandebassängträning i Sätra Brunn kontra nya värdomrädet, hänvisar
Samhällsbyggnadskontoret ti!! Region Västmanlandsförstudiempport
nybyggnad sjukvärdslokaler Salasjukhusomräde

nm- och

Hänsynkommer att tas till servitut, riksintressen ochstora miljövärden i'detfortsatta planarbetet.

I kommandeplanarbete kommer SalbergaansaltenochSätra Brunn att läggas till som
remissinstanser.

Byggenheten samt Samhällstekniska enheten har varit medverkande i planarbetet och även
inkommit med yttranden i programsamrådet, vilka har tagits hänsyn tili i detaljplanen.

Maria Hedberg
Planarkitekt

Lena Steffner

Planehef
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INLEDNING

Som ett fortsatt arbete av den-rapportenKamktärsbeskriv-
ning av parkstrâket ämnar denna rapport gå djupare med
p1a1sbcskr'w11ingarfor det område som berörs inch med
en ny detaljplan for fastighelcrna Stamparcn /1och
Lasarettet 2.

l ett inledande inventerings och analysarbele har olika
viktiga platser och vyer identifierats. Dessa plaiser Lilgör
i vissa fall redan viktiga hållpuitktet' -eller kommer I och
med den nya planen att utvecklas till sådana. De vyer som

identifierats är de som idag är av vikt för områdets
nuvarandc karaktär ochleller somkommer förändras i och
med den nyaplanen.

Respektive plats och vy beskrivs utilräit inventering samt
analys av befintliga:värden och befintlig karaktär. Vidare
beskrivs vilka kvalitéer som bör tas till vara, utvecklas och
ivilken riktning utvecklingen bor gå. For att beskriva detta
används kartbilder och foton över platsen som den ser ut
intag,illustrationer för möjlig utveckling och i vissa fall
rcfcrensprojcl-U;='p1atse1'50m stöd och inspiratroir.
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Denna rapport beskriveri området redan befint1:'g:1hdllpmrkterochsådana som tillkommer i'och med den H_
Surkmwus:alléoch ut nmt .Ekebydamm, en av :Illade kvalitéersomjimts påplatsen och som är w'k!ign1tbei
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PLATSER

1. Norra vårdparkcringen

Platsen är idag en grön grasvta med två storre lönn-ar'iirardera anden och
mccien mindre parkering mot det rtarliggandebostadshuset, l och med den
nya plancrt ges utrymme for ett storre antal parkeringsplatser för att sörja de
nya vä rdlokalem asbcsokare,

i och med förändringen av Dammgzttanfjäraivägsgattan samt de nya parke-

ringsplatserna påverkas narmiljön for dc boende i området. Platsen utgör
idag en grön vy från dc boendes lägenheter men även plats lör omprogram-
mer-adlek och rekreation, En utveckling av parkeringsplatser] kommer
medföra att möjligheten att uppehålla sigpå platsen av rekrcationssyfte
borltaller. Det är dåtrav av stor vikt att bibehålla den grona vy och káinsla

som platsen idag inger från såväl bostadshuset som gaturummet. Kvalitén

med den gröna vyn kan ttpprätlhållas om växtlighet så som buskar och träd
blir en del av parkeringen. Vegctatlunsytor,trad och buskar är aven av vikt
för att på ett lokalt sätt Lahand om dagvatten på platsen.

I...ulr 

l

Använd c
grönytorn
plantering

/"~ buskar oo

l .r ' x- I' r- " x

 
Sektion som visar befintliga bostadshus längs med Dammgalan 1relation till den nya [

Nuvarande grásr och

parkeringsyta mellan
väg och bostadshus.

Rcfcrensbild på svall:
lrårl Lltkasttill dagval
utredning, for hantcr

av dagvattten på hårt
gjord yta på parkerin

Fler träd och häckp
tertngar mjukar npj
annars hårdgjorda;
ringen.

    'i 5;- .
illustration s0m,v1sarm

F " . ’_
:av en ny'\p_arkeru1gsplats



PLATSER

2. Norra entrén

[dag Litgör platsen entre' saint parkering för bil och cykel. Mittemot entrén,

på Inutsatt sida Dammgalan, llnns en större parkering från vilken många av

vitrdverksatmltctensbesökarerör sigtill ochfrån Utvecklingeninncñittaren
omfornining avcntrénniljön5211111enutbyggnationavdenbefintligavård-
byggnaden.

l och medutbyggnadochontionnning aventrémiltonförandrasävengain-
rnmmct langsDantmgarrtn.Vid entrénar gaitantänkt'attha funktioner]av
ett kallat SharedSpace,vilket i slumdraginnebäratt gäng-ochbiltrafik
rör sigpå lika villkor lin sådanlösningvid enentréplatsstallet'krav påge-
staltningct:för att ttppnåett säkert,funktionellt och trivsamtområde,vilket
ar av största vikt. Påden plats där cu ny httskropp möjliggörs vaxer idag ctt

antalmindre träd ochbuskar.I ochmedutvcckJi11genär detviktigt att ta
hansyntill det50111blir byggnadensnyaentréplats.Tdlbyggnaden,sumblir
i form avonportik titan bortenväning,ochdessstorlek,våningsantaloch
fasadmatcrialkommerpåverkacntréytansomdå hamnaremellande två
hnskroppearna.

är'
r i = '

. lg
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Utbyggnadavbefintlig
vårdbyggnad

Dragabrttnnsgatan i Uppsala air

ctl reicrcnsprujckt där gatu-
rnmniet omvandlalstill cn typ
avSharedSpace.Fototiir från
Toma Projcktcugagemaug som

utformatdenvästradelenav
gatan.
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PLATSER

3. Västra entrén

Platsenär idagenentrémot ochigenomdetgamla sjukhusomrâdetmen
ävenen entréin mot parkslrâket.Hår anslutergångbanantill parkområdet
ochSuckarnasallé. engångochcykelvägledergenomdet gamla sjukhu-
sområdetochplatsenkansessomenpunkt i ettstörretransportstråk.l
och medall en ny byggnadtillkommer ochkopplassammanmedbeñnllig
vårdbyggnadblir platseniställetutrymmeför entré.Cykelvägenledsdär-
medom till Dummgatanssträckningmot Järnvägsgatan,mendet kommer
fortsättningsvis även vara möjligt att cykla genom Suckarnas allé och upp

till det nyavårdomrâtlet.

Entréplatsenhar utrymme ochgodaförutsättningarför entrivsamuteser-
veringmedutblick översåvälEkebydammsompark- ochbostadsområdet
vid D-ammgatan.lintrén, cafét ochdessuteservering11515blandannattill fots
frånparkområdetochDanlmgzitan.Såvälvägentill entrénsomuteserve-
ringenskavara tillgänglighetsanpassadochLitformasmedhänsyntill den
omgivandeparkmarkengenomLex.växtnoch markmateIi-al.Vägskiiletdär
Dammgatanmöterentréntill dennyavårdbyggnaidensamtparkstrâketblir
enny och viktig knutpunkt. Dennaknutpunkt bör precissomentréplatsen
utformasilinje medbelintlig parkkaraklär.

l t

 

Viktig knutpunkt för
entrémot parkstråketoch
denJiyavårdbyggnadcn.
Platsenhör utformas
medntgâingsptnzkti den
befintligaparkkaraktären
och tydliggöraéntrcn
mot såvalpark 50mvård-
byggnad.

Ny entrépiats

"E



PLATSER

4. Östra entrén

l och med ombyggnation kommer dennaplats utgöra entré lör vârdbyggna-
den och dess verksamhet. ldagslagct ar platsen hårdgjnrd och utgörs Främst
av den vag som löper igenom det grunt-asjukhusonirådct. t anslutning till
platsen liggcr en .störreparkeringsplats medplanterade hack»och trädrader.

llntrén till den nya byggnaden innefattar enoinibrnining av parkcringsy-
tan men även Lasarctt- och Hebcrlcgatan. Lasarcttgatan, som går vinkclratt
mot entrén, tydliggör entréplalscn menpåverkar därmed också vyn längs
med gatan 1sig, Det ar dar-av av vikt att entréplatsen utformas på så satt att

den inte tar allt för stort visuellt utrymme utan blir en dcl av gaturummels
ovriga innehåll. Den totala ytan för dennya parkcringsplatsen planeras att
vina något mindre än nuvarandc men ar tillräckligt stor för att Lipplcvas
som mycket liårdgjord och kal om träd- och håickradei'inte bli cn del av
dess gestaltning, Detsamma galler lör cntréplalsen som ligger i den kors-
ning där lleberlegatazi blir Lasarettsgatan. Ett rikt inslag av gatuträd, hack,
och buskplzintcringar Starkerkopplingen till parkområdet som ligger i nära

u'

 

  

'träd och annan vegetation i
gatruniniet och vid cntréplatsen
är zivgörandeför att gc denannars
hårdgjorda platsen en mjukare och
trivsarninare karaktär.

Den nya värdbyggiiadcii och
cntréplatsens ungefärliga placering
sett från Lzisaretlgatan
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PLATSER

5. innergården

Den innergård som kommer höra till den nya vårdbyggnaden är vinldad
mot likeht*dan-nnoch parkstråket. Platsen ligger i terrängen något högre än
parkstrákets gångbana. M-arkenär idag bebyggd och det linns därav ingen
vegetation som kan kamma den direkta utemiljön till gagn. Däremot växer
det precis utan for området lör innegârden en större gran. Trädet har kv-a—
liteer i och med att det är fullvtixetoch bidrar till den biologiska mångfal-
den, men det anses inte vara avgörande för att bibehålla platsens befintliga
lcaraktär.

I och med den nya planen finns goda möjligheter att använda innergården
som en del av vårdverksamheten. Med parkstrâket som utgångspunkt och
1samarbete med vårdpersonal finns förutsättningar att skapa en gård med
exempelvis rehahiliteringssgøftevars växtlighet och aktiviteter stimulerar. ln-
nergården bör utformas i samspel med omgivande parkmarks luniniiga och
naturliga kairaktiir.En avgransning från parkmarken med vegetation eller
mindre staket är troligtvis nodváltdigt lör att klargora markägoiörhållandet
för allmanhetcn. l-Lnmindre entré, så som via en grind, kan med fördel för
dc boende Öppna upp från innergården och ut till parken.

I".
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PLATSER

ö. Lastgártlen

lntill den Östraentrén till den nya vårdbyggnaden tillkommer en lastgärd
för leveranser, dettna kommer vara tretlsankt for att ansluta till byggnadens
kallarplan. Idag ar marken delvis modellerad med en slant från nuvarande
byggnatdsplacering och vägsdragning. Nedanför slanten växer en grupp
med aldre btorkar och rönnar. På 1110tsatlsida om parkstråkets gång- och
cykelväg [inns en mindre Ltddemed en mer avskild sittplats.

l-Lnncdsémkning av lastgården medför en hüjdskillitad mot den omgivande
parknuairker]och påverkar darmed dess rumslighet. Det är därför viktigt att
den Lttlbrmasmed eftertanke kring parka-nsutlbrnining och önskat rörel-
semönster. Den mur eller slant som ramar infbyggei' upp lastgårdens grans
mot parkmarkett bör kantas med buskage ochfcllcr planteringar for att bi*
behålla den befintliga lummiga karaktären. Idagsläget växer det på platsen
bland annat ett antal större läjörk-ar,beroende på hur latstgårdenplaceras
kan något exemplar bevaras. Bevarade och redan uppvuxna trad kan vara
av vikt for att inte ge umrädet ett kalt och hårdgjort intryck. Däremot bor
lastgårtteit upplevas som integrerad i parkmarken aven under de perioder
50m vegetationen är avlovad och inte står blom. För att motverka ett hård-
gjort ochmassivt intryck här den om tnöjligt inte byggas 1liv med den :lya
byggnadens fasad. Om den istället utformas med eftertanke kring omgivan-
de [Jarkmark kan den bli ett geslaltnirtgselentetttsom visar på en riktning
frånftill parkeringen ner tilll-Trandammen. Enligt utkastet till utredning
för dag och vatten-hantering kan det bli aktuellt att placera någon form av
torrdannn eller dylikt på platsen. Detta ställer ytterligare krav på gestalt-
mngett, de tre tilläggen gång ochcykelväg,lastgåreloch ev. dagvattendanmm
behöver planeras ochgestaltas med hiinsyn till varandra ochdet befintliga
rummet för att ett och samstamt tillägg i gäkstråkel.

 
 

Den mur eller slant som konr
strueras tor att
bäraldölja lastkajen behöver
med sin form och växtlighet
integreras 1parkmihört.
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VYER

L.Strakel från Åkra trädgård mot västra entrén och parkområdet 2. (överEkebydamm fran Stadsparken0(

Den nya vårdbyggnatden och dessentre kommer

törandr-a siktlinjcn. l Vill-(Clltztsttziekning beror Berosndg pg,den nya Vårdbyggnadcns vámngs_

ÖCISPåb}’E3i"1‘=1dCD5vâitmgshöid4915PåVälW antalochfärgställningkommerdenpåverkaoch
lêlW-dlnalcrlill» förändra vyn mer eller mindre.

\ Åt_ -,\__,

:i jar-L.

 
l och med Omdraâgningenavcykelvágcntill lärn Allen och trádraden längs med Dammgatan ar en vik- Beroende på lastgårclei]och det omkringliggande områ

vágsgalatnär det troligt att cykeltrañken kommer tig karaktarsskapare langs detta stråk. En ny byggnad på utformning kan vyn komma att tor-andras.Både på gri;

minska langs med denna stráicknmg planområdet behöver inte påverka denna karaktäri någon tillägget men äveni och med eventuell nertagning avc
större utsträckning. tvärtom finns.det goda möjligheter att äldre björkar. Dessabjörkar bedömsinte vara avstörst

lät-starkakvalitécrna genom utlnrmningen av byggnaden att bibehålla den befintliga karaktären. Suckarttas allé t

och dessutomhusntiljo. Gcnom att ta tillvara på den sikt- nan grönska, befintlig eller ny,gör att parkområde! nu'
linje som finns längs allén och välja växt, samt niarkmaleri- damm kvarstår som grön och lummtg. Det 'ai'där-avav
al som stämmer överens med parkmarken kan platsen och vikt att'behålla såmånga som möjligt större trad, event
vynsbefintliga karaktär lörslarkas. plantera nya och inte ljcbygga marken med allt fiir ltög

10.



VYER

3. Strakct från Lillan

Den nya byggnaden kan. beroende pa placering i terrängen och hushöjden, komma att synas tydligare genom
byorkdtingen. Detta beror även på lastkajens utformning ochhur många av björkarnetsom bchizwerplockas ner.
För att bibehålla den lnmmiga karaktären bör lövverket vara fortsatt rnafligt och grönt mot den nya byggnaden
och lastgården varav viss nyplantering anses vara nödvändig. Men, under de månader då lövverket inte är utslaget
kommer byggnaden med sakerhet att synas varav dess faktiska utformning ar av stor vikt for platsen.

 

Lastgårdens utllornining lcommer påverka parkrummets

utformning och vyn längs med allén. En ny gäng-och
cykelvägupp mot Lasarettsgatan kommer påverka såval
vyn som rorelseninnstret på platsen. Det ar av vikt att
dessa tillagg gestaltas med ett lielhetsperspektiv och med
eftertanke kring det nya parkruinmets Litforinningoch
dess nuvarande kvalitéer. Vyn och platsen är idag av ka*
raktären lummig ltind vilken bor bibehållas med hjälp av
Iblandannat vegetattiunlängs med lastgårdens mur-'slanL

Möjlig placering av daigvatlenlösnirig så som en

torrdam eller dylikt, Utformningen styrs till stor
del av den beräknade vattenmängden. hn Over-
S\'äI]1l]lI1g5ytatform av gräsmatta är att föredra
om antal dagar då dammen beräknas vara vatten-
fylld ar få.

4. iirån huvudparkeringen ut mot park- c

Lastgårtlensungefärliga placerii
utformning så skymmer den mt
ner mot park- och dammoinråc

Lastgårdcn kan komma, beroende på
tingen ett intryck av en hårdgyord för
platsen eller som en mjuk övergång 1'
parken. Den bör utformas på sådant
sig ner från parkeringen till parken e
sådan att den kommer parken och ei
till gagn. Ifiettagenom nya plantering
befintliga lövlunds-karaiktären och el
monstret till, från och genom park t
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INLEDNING

l ochmed utfor-antletavtvâ nyaLlcterljplarncrfor detgamla
SjukhUSOIDl'å(lt'Iutredsha: degrönavardenaför debåda
plzmområden-Asamtdesskopplingartill oarekringliggandc
mark. l denfordjtrpadcöverslktsplatrenIllrznjllr Salastad
beskrwsonn-ådctsomanlagdparkochärendelavstadens
gr<fmstrL1ktL11‘.Gronområdcl ulgor plats for såväl rekrea-
tion, natur- ochkulturvärden.

Den omr dct-aljplanetr beror den del av området dar Regton
Vzistmanlnndkommcr fortsattabedrivasin vsrksamhct
Ny bebyggelseadderastill redanbeñntligför att
anpassalokalcrnarfor vårdensnyabehov.Denandrader
taljplanen, som gors lör dc östra delarna av onrrådet, ror
utvecklingavbostäder.Båderdessaplanerdngránsartill
centraltbclagcnochvikug parkmark,

Dennarapport årmarar'beskrivacictsammanhang-ande
parkstråkst, dess olika karaktarcr och hur den nya ulfbrm-
ningenbi)!‘samspelamedhcllnlligavärden.l en lorlsall
rapport.en for varderaplanområdet,utredsmerrngåcnde
områdetsgröna.värdenoch lbrhållningssätttill framtida
utvccklrng.

a:

Detgarrilczsjttkhusområdetinvid .Ekebydamm skautvecklastill ett omrfidemed nyavårdlokalerochbostiide
m hänsyntill deredanbüfitxrligø:grönavärdensontjinrlspåplatsenochdenomgivandepnrknnrrkøn.1-‘om!v
Ekebydamm
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PARKSTRÄKET

Parkstråket som löper längs med Ekebydamma nordöstra Identifier-ade och Viktiga karaktäl-Sonn-åden
strand är sammankopplzit med stadens större grönstruk-
lur. Att bibehalla kopplingen till den betiiitliga strukturen
airav :mycketstor vikt och beskrivs vidare i Plan för Sala 1- LUIHH1-lga allén
stad, Sett till stadens större gröiisirukiiii' så kopplar pairk-
stråket samman med gröiioiiirådet mot Vasbykungsgård i
vast och med Lillån 0st, Stiireparken sträcker sig upp mot
Stationsoriirådet och dammsysteziiet knyter an till Stads*

2.Lunden

Parkc"i 50d°i~ 3. Lind allén

llela området praiglasav funktionen av ett stråk. De gång-
och cykelvägar som leper genom området einviinds såval 4. Slureparkcn

som trivsamt ströivnmråde som traiisportstracka. Suckar- _
nas Allé. som löper längs med damm kanten, ger området
en .samiriziiiliangaiidcstruktur och sträcker sig genom tre
av de karaktarsoniråden som vidare beskrivs i detta av-
snitt. Parallellt nted allen och närmare damm kanten löper
även en mindre stig. 'vid Stiireparkens södra entré knyter
alléii och stigen an till en gång- och cykelvägsom går upp
genom parken till läriivägsstaiioneii. De fyra områden
som liai' identifierats grundas på dess befintliga karaktär".
Dcssa karaktarer är värdefulla att bevara och bör anvandas
vid planering och gestaltning av de ityziplanonirådena.
Vartdera området beskrivs liiir utifrån dess säregna egen
skaper och karaktärer och vad som bör tas 1l)€3kll1i1'1gvid
omforniiiing DChutveckling av de två planomrâdeiia.  

är f (U1

;riktiga stråk och _qröiicimråden.
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PARKSTRÅKET - KARAKTÄRSOMRÅDEN

1. Lum rniga allen

(Jmrådet karaktäriseras av en naturlig och oordnatd karak-
tär, strandkartten kantas av lilior och hängpilar som strack-
et' sig ut över dammen, Den del av Suckarnas allé som
löper' igenom detta ontråde består främst av al men även
c11s1ak-aexemplar av ask. Längsmed den mindre stigen,
som loper nárntare strandkaitten, uppstår mer privata rum
för den som vill slå sig ner en stund avskilrfrån gång- och
cykelváigen.idag finns en byggnad öster om allén som ska
rivas och ersättas av en ny.

Den nya byggnadens innergård som ska lokaliseras i

anslutning till parkznarken bör tttfomtas så att befint
lig karaktären' platsen bibehålls. Från innergården finns
ntojligbcl att dra en mindrc gåttgvag for att Linderlältaför
patienter, besökare och personal att ta sig ut i parken

 

2. Lunden

Längsmed parkstråket öppnar sig i öster en större gräs)
med bland annat aldre bjorkar, Vaxliighctcn med de stö
lot/träden invid den öppnatgrasytan ger platsen en 111m-
mig karaktär. Vegetationen är gcnomsikilig men spelar I

avgorande roll för att avskärma bakomliggande byggnar

mot parkmarken. Ner mot dammen finns en mindre ud

hit går den stig som löper längs med srrandkaitteit och
här films en lite Lindanslcymdsittplats, Viktiga att bevar:
är även de luckor ivcgctatinnen som längs med vattnet
öppnar upp och ger utblickar over dantmen. Terrängeri

är flackmen mot vägen och den gamla vårdbyggnaden
slantar det upp.

l och med den nya bebyggelsenkommer slanten till stor
del behöva modelleras om. Det är då viktigt att slänten
ochleller muren samspelar med befintlig karaktär och a
dess Litfornntingbidrar positivt till parkmarken istället
for att la plats och stora det visuella intrycket. Detta gall
även de perioder under året då vegetationen inte är gro:

 



PARKSTRÃKET - KARAKTÄRSOMRÃDEN

3. Lindallén

Denna del av Strekarnas alle'ar av mer ordnad
karaktär. Allétrâiden som tltgörs av storvnxna

lindar saknar undervegetation och kanten langs
dammen är till stor del fri från buskar. Den annars
naturliga strandkartteit i detta område Lippbyggt
av en stenkant. Området fungerar därmed som en
Öwxergångsdelmellan de mer naturliktt områdena
mot Väsbykungsgård och de mer iordningstállda
nriljöerira invid Ekeby damm och Stadsparken. I
dagslagei films här en byggnad som ska avlägsnas.

Vid en utveckling av bostäder i anknytning till
Området bör de iirnergârdar som eventuellt vetler
ut mot parkmarken utformas så att de knyter an till
den befintliga parkens karaktär, Andra träd som
finns på (inträdet. så som några större lönn-ar,hör
om mojligt sparas och bli en del av den nya gestalt-
ningen.

Ii

r

4. Stureparken H

Delar av det 50m idag kallas Stureparken ar en rest
från den trädgård som tillhörde Kamitzka villan. I
Huset finns inte kvar idag nren delar av växtmateri-
alet från trädgården står l parken. inslaget av mer
ovanliga och tradgårdslika växtarter, så som hänga
bok, bidrar till Stureparkeirs karaktär som småska-
lig och intim.

Den småskaliga karaktären förstärks i och :ned in-
slaget av mindre parkrum. Iden södra delen finns
ett med háckplanteringar avskjll parkruna med
pcrennplairteringar' och sittplatser. Perenna planter
ringar av mer trädgârdslik karaktär finns även iden
mitlersta delen 1nära anslutning till de redskapsbo-
dar som används av parktörvttitiriirgeir.Genum den
långsmala parken, från järnvägsstationen till Ekeby
dan-im,löper en mjukt böjd gång- och cykelväg.I
ost-västlig riktning går Vasagatansom i kvarteret
mot Stirreparken smalnar av till gång och cykelväg.
Såvälgång- ochcykelvägeirsom brlvagcn kantas av
storvuxna träd. Vid en utveckling med bostadshus
intill Stureparken linns möjlighet att ta tillvara pâ
och utveckla den tydliga entrén från Vasagatan.I
det' ?alldär bostadsgårdai' vänds mot parken bör
Stureparkens karaktär tas ibeaktning vid gestalt-
ning. De äldre och vidsträckta träden, som idag står
invid gamla sjukhusets lasad. bör om så 'airmöjligt
sparas. I och med en tttveckling finns även möjlig,

het att tydligare knyta an stråkets entre' motjärn-


