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Sammanfattning av programmet

Trafikplats Evelund utgör en viktig knutpunkt på riksväg 70/56  för trafik till och från
Västerås, Dalarna eller Uppsala och Gävle via Sala tätort. Området ligger strategiskt och
har potential att utvecklas till en av stadens entréer men också till en plats för
etablering av verksamheter som kräver ett gott trafikläge. Kommunen anser att
markens lämplighet bör prövas i en detaljplaneprocess. Området har därför utretts
inom ramen för ett detaljplaneprogram. Programmet är efter samråd och godkännande
vägledande inför detaljplanearbete i området.

I  området finns en rastplats, belägen norr om riksvägen. Övriga delar utgörs av odlad
mark och skog.  I  programhandlingen delas området in i olika delområden som beskrivs
i ett nuläge och med föreslagna åtgärder.

Delområde  1  och  2  bör prioriteras och utvecklas  i  första hand. Marken reserveras för
verksamheter och vägservice. Delområde 3 och 4, söder om riksvägen, utgör framtida
exploateringsområden som bör nyttjas först när området norr om vägen är utbyggt.
Delområde 5 är för litet för att exploateras ensamt och har därför inte studerats
närmare inom ramen för detta program.



Inledning

Programmets syfte

Lägesbestämning, areal

och markäga-

förhållanden

PLANPROCESSEN

Plan- och bygglagen

Programsamråd
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Planprogrammet för Evelund syftar till att utreda området runt
trafikplatsen och hur det kan utformas. Områdets strategiska läge

runt knutpunkten mellan olika riksvägar gör platsen attraktiv för
etablering av verksamheter, t.ex. logistikföretag. men också olika
typer av vägserviceinrättningar. Programmet beskriver områdets

förutsättningar och prövar översiktligt lämpligheten av önskad
användning. Programmet är ett första steg i arbetet med att ta fram
en detaljplan för Evelund.

Trafikplats Evelund

ligger några kilometer
söder om Sala tätort och

ca 5 km från stora

torget.

l  Manna

Programområdet ,  l.

omfattar drygt 30

hektar mark och utgörs

av delar av fastigheterna

Silvergruvan 1:2, 1:2 12,

1:294 och 1:295 samt

fastigheten Silvergruvan " $”” '

1:929. Marken inom ""'""
området ägs av Sala we

kommun förutom

Silvergruvan 1:929 och

del av 1:295 som är privatägda.

"_Våsimfamho

I'Samhed

Processen för hur en detaljplan ska tas fram beskrivs i Plan- och

bygglagen (PBL]. Lagen lägger stor vikt vid att planarbetet
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att

påverka planeringen. Planprocessen med normalt planförfarande,
inklusive planprogram, tar ca 1-2 år att genomföra. Här nedan

redovisas gången i planärendet.

Figur  1  Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig

Planarbetet inleds med ett planprogram. Programmet anger

utgångspunkter och förutsättningar för planen i syfte att ge berörda
möjlighet till insyn och påverkan tidigt i planprocessen.



Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

TIDIGARE

STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintresse

Översiktliga planer
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Programhandlingen skickas ut på samråd till berörda intressenter
samt ställs uti kommunhusets entré. Yttranden och synpunkter

ställs samman i en samrådsredogörelse som även innehåller
Kommunstyrelsens förvaltnings  (KSF) kommentarer och
ställningstagande till inkommande synpunkter.

Samrådsredogörelsen ligger sedan till grund för det fortsatta
planarbetet. Planprogrammet godkänns av  KSLU  som också tar

ställning till om arbetet med att ta fram en detaljplan för området
ska fortsätta.

Under det fortsatta planarbetet blir planen alltmer konkret och ett
förslag till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd
till berörda intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré. De
synpunkter som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare
samt hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i

ytterligare en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller
även  KSF:S  kommentarer och förslag till ställningstagande till
inkomna synpunkter.

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas ut till berörda
intressenter samt ställs ut i kommunhusets entré. De synpunkter
som kommer in under granskningsskedet redovisas i ett utlåtande.
Utlåtandet innehåller även KSF:s kommentarer och förslag till
ställningstagande till inkomna synpunkter.

Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
lnnan ärendet kommer upp i fullmäktige bereds deti
kommunstyrelsen.

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet
om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast

under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som
inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga planbesluten.  I

första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster,

boende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av
Länsstyrelsen vars besluti sin tur kan överklagas hos Mark- och

miljödomstolen.

Riksvägarna 56 och 70 är av riksintresse.  I  övrigt omfattas inte

programområdet av några riksintressen.

Programområdet ligger inom avgränsningen för den

kommunövergripande översiktsplanen, Plan för Sala ekokommun.
Förbifarten, tillika trafikplatsen för riksväg 56/70, var på
planeringsstadiet och ej byggd när översiktsplanen togs fram och

antogs 2002.



Detaljplaner

Miljöbedömning
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En fördjupad  översiktsplan  för  staden, Plan  för Sala stad, är under

framtagande och avses att behandlas  politiskt  under 2014.

Programområdet omfattas av fördjupningen och är  i  den utpekat

som lämpligt att utveckla för verksamheter som vägservice-

inrättningar och logistikcenter.

Programområdet är inte tidigare detaljplanelagt men den västra

delen av området omfattas av områdesbestämmelser från 2007.

Dessa togs fram i samband med ett programarbete inför anläggande

av förbifarten och innebär att plats för vägomräde, rastplats,

jordbruksändamål, naturmark och skyddsområde reserveras.
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Gällande områdesbestämmelserför Evelundfrån  2007,  den västra delen av

nu aktuellt pragramområde. Område betecknat med Lz får användas endast

tllljordbruksändamål, område betecknat med sar användas till

jordbruksdndamål eller till annan verksamhet som prövas lämplig i

detaljplan och område betecknat med  C  utgör reservat för framtida rastplats.

För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedömning göras

för att utreda om planens genomförande kan antas medföra

betydande miljöpåverkan. Vid betydande miljöpåverkan ska en

miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11§ genomföras och

därmed även en miljökonsekvensbeskrivning [MKB].

Samlad bedömning av betydande miljöpåverkan

Beslutet om miljöbedömning föregås alltid av en behovsbedömning

som utförs av enheten för Planering och utveckling,

kommunstyrelsens förvaltning.

Eftersom området tar jord- och skogsbruksmark i anspråk och avses

planläggas för större verksamheter som innebär ett stort ingrepp i

landskapet visar bedömningen att ett genomförande av kommande



Kommunala  besluti

övrigt

Skydd av  natur
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detaljplan/er kan komma att leda till  betydande  miljöpåverkan som i

sin tur innebär att en miljöbedömning ska göras.

Länsstyrelsen har  tagit  del av bedömningen och delar kommunens

bedömning om att ett genomförande av programmets intentioner

kan leda till betydande miljöpåverkan.

Motiverat ställningstagande

Enheten för Planering och Utveckling anser att genomförandet av en

detaljplan för Evelund kan komma att medföra betydande

miljöpåverkan. Behovsbedömningen ska därför uppdateras och

omprövas under kommande detaljplaneskede, när förslaget blir mer

konkret och kommande detaljplan /er ska vid betydande

miljöpåverkan kompletteras med miljöbedömning och tillhörande

MKB. Politiskt beslut om miljöbedömning tas i detaljplaneskedet.

Avgränsning och omfattning av den eventuella miljöpåverkan ska

med andra ord utredas närmare och beskrivas i kommande

detaljplan  /  er.

Beslut om bygglov för uppförande av värdshus inom

programområdet, i anslutning till rastplatsen, togs 20  1  1-01-1 3. Ett

bygglov upphör att gälla om byggnation inte påbörjats inom två år

från det att beslutet fattades. Eftersom byggnation ännu inte har

påbörjats har bygglovet därmed upphört, en ny ansökan måste

lämnas in och behandlas för att få uppföra bebyggelse på platsen.

Programområdet omfattar inte någon skyddad natur som t. ex.

strandskydd, natura 2000 eller naturreservat.
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Förutsättningar/Nuläge

ALLMÄN
OMRÅDESBESKRIVNING

NATURMILIÖ,

LANDSKAPSBILD

Programområdet är  beläget  sydväst om Sala tätort. Området
karaktäriseras av trafikplatsen, det vill säga cirkulationsplatsen där

vägarna 56 och 70 möts, och den rastplats som anlagts nordöst om
cirkulationen. [ anslutning till rastplatsen, öster om cirkulationen

finns trafikkontrollplatser, belägna på båda sidor om väg 56/70.

Väginfrastrukturen omges av skogspartier, öppet jordbrukslandskap
och en del bostadsbebyggelse.
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Cirkulationsplatsen, sedd från väster/Mora, med rastplatsen i fonden.

[ den östra delen av programområdet omges väg 56/70  av
skogspartier, företrädesvis barrskog. Terrängen är relativt plan på

båda sidor om vägen (nivåerna varierar med ett par meter). i
skogsområdet norr om vägen är området relativt lättåtkomligt,

skogen söder om vägen är tätare och mer svåråtkomlig.

Längre västerut, runt cirkulationsplatsen, omges vägomrädet av

öppna landskapsrum; plan åkermark i söder och nordväst och en
anlagd rastplats i nordöst. Rastplatsen ligger något högre än vägen
och framträder relativt tydligt i landskapet.

 
Det öppna äkerlandskapet breder ut sig söder om väg 56/70.
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Inventering och analys av området.  Området  karaktäriseras av trafikinfrastrukturen, skogsmark i öster

och ett Öppet landskapsrum med tydliga siktlinjer norr och  söder  om cirkulationspla tsen.
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Inventering och analys av området. Planområdet är tydligt avgränsat mot befin tlig bebyggelse. Andra

tydliga gränser och element utgörs av vägar (luftledning, äldre vägsträckningar, gc-bana och riksvägarna).
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Geoteknik

En översiktlig geoteknisk undersökning1 har  gjorts  i ett inledande

skede av programarbetet  i  syfte att  utreda  markens beskaffenhet.

Undersökningen visar att jordens karaktär varierar inom det

undersökta området. Jorddjupen  i  området är generellt sett små och

varierar mellan ca  0,5—5 meter. På åkermaken, i den västra delen av

området, är jorddjupet störst.

Enligt undersökningen finns det inga hinder att planlägga området

för bebyggelse om de rekommendationer som finns beskrivna i

rapporten beaktas. Sammanfattningsvis kan sägas att:

.  sprängning kan bli nödvändigt i  vissa  delar

. leran är tjällyftande, vilket ska beaktas vid grundläggning

. grundvattennivån ligger nära markytan i delar av området

(åkern) vilket ska beaktas vid dränering och jordschakt

. åtgärder bör vidtas där leran är som djupast för att undvika

framtida sättningar

Markföroreningar

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 därför tagit fram en strategi för bedömning av

metallföroreningar i mark. Strategin har fastställt platsspecifika

riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. Behov av

eventuella undersökningar inom området bedöms i ett framtida

planskede.

Radon

Kommunens radonriskkarta från  1995 visar  att programområdet

ligger inom högriskområde för markradon varför radonsäkert

byggande rekommenderas. Radonskydd hanteras i ett framtida

bygglovskede.

Kända fornlämningar finns i och strax utanför området och

arkeologiska undersökningar har tidigare genomförts. Utanför

området, finns flera gruvhål och inom området finns bland annat en

milsten. Stenen har flyttats från sitt ursprungliga läge i samband

med anläggandet av förbifarten.

Om fornlämningar påträffas i samband med en framtida

exploatering av området måste arbetet omedelbart avbrytas och

anmälan göras till länsstyrelsen.

1  Teknisk PM Geoteknik  2014-02-28  EQC Group
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inom programområdet finns ingen bebyggelse  förutom  en mindre

servicebyggnad i anslutning till rastplatsen [toaletter mm].

Rastplatsen utgörs i övrigt av uppställningsytor för tyngre fordon,

parkeringsplatser, en lekplats med gungor och rutschkana samt

område med picknickbord placerade i anslutning till en vägslinga.

       a'

  gr

Rastplatsen med picknicbord och lekplats, belägen nordöst om cirkulationen,

ligger något högre i terrängen.

Ett bygglov för värdshus har givits i anslutning till rastplatsen. Lovet
har dock upphört att gälla eftersom bygget inte påbörjats inom de

två år som villkoras i bygglovet.

Strax utanför programområdets gränser finns bostadsbebyggelse
och mindre gårdar. De flesta ligger i anslutning till Västeräsleden,

norr om programområdet.

Programområdet karaktäriseras till stor del av de genomkorsande
vägarna och andra ytor avsatta för vägtrafikanter, så som

trafikkontrollplatsen och rastplatsen. Riksvägarna är transportleder

för farligt gods, se hälsa och säkerhet.

 

l

 

velund

VIEW?!) .,

g.
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Riksväg 56/70  och Västeråsleden korsas inom programområdet.
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För trafikanter från  söder  (Västerås) och väster [Avesta/Mora]

angörs rastplatsen i områdets norra del via Västeråsleden, ca 150

meter norr om cirkulationsplatsen. Trafikanter från öster kan

angöra rastplatsen via trafikkontrollplatsen norr om väg 56/70.

Västeråsleden, trafikeras av länstrafiken, VL. Busshållplats finns

såväl söder som norr om cirkulationen [hpl Evelund respektive

Trefoten].

Öster om väg 56 från Västerås finns en separat gång- och cykelväg

som i  höjd  med cirkulationsplatsen går under väg 56/70 för att

sedan fortsätta vidare upp mot infarten till rastplatsen där den

slutar.  I  övrigt finns inga vägar avsedda för enbart gående eller

cyklister inom planområdet.

Området ligger i anslutning till stora trafikleder vilket innebär att

detär utsatt för såväl buller som luftföroreningar.

Vägarna är transportleder för farligt gods vilket innebär en viss risk

för större konsekvenser, som till exempel utsläpp av miljö- och

hälsofarliga ämnen, vid händelse av olycka. I Sverige finns inga

nationellt fastställda riktlinjer för hur risker med farligt gods ska

värderas inom planeringen men flera regioner, länsstyrelser och

kommuner har tagit fram policys. Generellt sett kan 150 meter vara

ett riktmärke för inom vilket avstånd som riskerna med farligt gods

bör undersökas närmare. Större delen av programområdet ligger

inom den zonen. RIKTSAM [länsstyrelsen i Skånes län] anger ett

skyddsavstånd på 30  meter  mellan vägen och områden för industri,

lager och bilervice. Utifrån detta rekommenderas iområdet ett

skyddsavstånd på 30 meter till bebyggelse där det normalt vistas

personal /besökare om inte andra åtgärder kan visa att riskerna

minskas. Dessa risker bör undersökas närmare i ett senare skede av

planprocessen.

Stora mängder trafik, däribland tung trafik, passerar och stannar

inom området. Trafiksäkerheten, inte minst för oskyddade

trafikanter är viktig att beakta i fortsatt planarbete.

Området berörs av en luftledning för el, och berörs därmed av

elektromagnetiskt fält. Skyddsavstånd och/eller eventuella åtgärder

ska beaktas.
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Programområdet ligger utanför det kommunala verksamhets-

området för vatten och avlopp. En tryckavioppsledning från

Västerfärnebo [via Salbohed, Sätrabrunn, Kila] in till Sala samt

vattenledningen till Kila/Grällsta passerari programområdets västra

del.

För servicebyggnadens vatten- och avloppsförsörjning har en

pumpstation uppförts strax söder om infarten till rastplatsen.

Därifrån går vatten- och tryckspillvattenledning till kommunens

ledningar i väster.

Dagvattenhantering

Markens infiltrationskapacitet varierar inom området. Delar av

området är oexploaterad natur/skogsmark pä morän, andra delar är

odlingsmark på lera och en mindre del är hårdgjord och bebyggd.

Ett områdes infiltrationskapacitet skiljer sig beroende på hur

marken är uppbyggd och vad den används till. Kapaciteten i ett

skogsområde är högre än om marken är odlad. Om marken

hårdgörs, t ex asfalteras, blir infiltrationen nära noll med en stor

andel avrinning som följd. På samma sätt minskar avdunstningen i

takt med att träd/växtlighet minskar, vilket innebär ännu större

mängder vatten som måste tas om hand. Avrinningen vid ett 10-

årsregn är generellt sett ca 120 gånger större när marken är

exploaterad och hårdgjord, än i naturmark.

En framtida utbyggnad av området innebär sannolikt att naturmark

hårdgörs och att bebyggelse uppförs vilket i sin tur får konsekvenser

för dagvattenavrinningen. Dagvatten bör därför tas omhand,

fördröjas ochi möjligaste mån renas lokalt. helst inom fastigheten.

Se vidare under Riktlinjer för gestaltning av mark och bebyggelse.

Ledningar

Luftledningar för ström passerar igenom området.



Förslag

SAMMANFATTNING Av
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Evelundsområdet har  genom  närheten till flera vältrafikerade vågar
förutsättningar  att  utvecklas  till ett område för verksamheter som
kräver ett gott trafikläge. Efterfrågan på att etablera sig inom
området finns och genom att möjliggöra etablering av verksamheter
i området är förhoppningen att nya arbetstillfällen kan skapas. Med
en genomtänkt utformning kan området fungera som en entré till
staden.

Området har i förslaget delats in i olika delområden som kan
exploateras oberoende av varandra vilket möjliggör en etappvis
utbyggnad.

Framtida intressenter har sannolikt olika önskemål beträffande till
exempel läge och fastigheternas storlek. Programmet är därför inte
styrande avseende fastighetsstorlek. Inbördes vägnät måste också
studeras vidare under planprocessen, det förslag som redovisas är
av illustrativ karaktär.

Programområdet har delats in i fem delområden, 1-5, som redovisas
på programkartan på nästa sida. Delområde 1 och  2  är primära och
de bör utvecklas först. Exploatering av delområde 3 och 4 innebär
större kostnader, bland annat på grund av nödvändiga
trafiklösningar, och bör ses som områden som eventuellt kan
utvecklas på sikt när området norr om vägen är etablerat.

Delområde 5 utgörs av ett markområde sydväst om cirkulationen
som i gällande omrädesbestämmelser har fått beteckningen NATUR
(naturområde, områdetfår planeteras om det medges ur
siktsynpunkt). Delområdet är för litet för att exploateras ensamt och
har därför inte studerats närmare inom ramen för detta program. En
utvidgning mot sydväst ger andra förutsättningar och området och
dess eventuella exploateringsmöjligheter kan studeras vidare i ett
senare skede.
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DELOMRÅDE  1

Framtida utformning
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Delområde  1 ligger norr om  riksväg 56/70 och öster om

Västeräsleden och är ca 11 ha stort.  I  väst, närmast rondellen, finns

en rastplats med en mindre servicebyggnad med toaletter. Den delen

är reserverad för rastplats i gällande områdesbestämmelser. År

2010 gavs bygglov för ett värdshus på platsen men lovet har upphört

att gälla eftersom bygget inte påbörjats inom två är från utfärdat lov.

%.

. i

1’5: ‘ '~ ("L

 

Delområde 1 utgörs av befintlig rastplats och ett oexploaterot skogsområde.

Fotografiet visor del av skogsområdet längs riksväg 56/70 och anslutningen

från trafikkontmllplatsen. lförgrnnrlen syns rastplatsens vägsllnga.

Delområde 1 föreslås bli den första etappen i en expolatering av

området, vilket motiveras av att det till viss del redan är utbyggt

[rastplatsen] med fungerande in- och utfarter. Marken är relativt

plan och är utifrån genomförd markundersökning möjlig att

bebygga.

Den västra delen av området föreslås  i  linje med gällande

områdesbestämmelser och tidigare givet bygglov reserveras för

vägservice; som rastplats och tex Vägkrog och/eller

drivmedelsstation. l skogsområdet öster om rastplatsen föreslås

etablering av ett nytt verksamhetsomräde för verksamheter som

kräver ett gott trafikläge. Det kan t ex röra sig om

logistikverksamhet. Fastighetsgränser föreslås inte i detta tidiga

skede, tomterna bör kunna anpassas i storlek och utformning för att

möta framtida verksamhetsutövares efterfrågan. Även i denna del

kan tomter för olika typer av vägserviceverksamheter tillskapas. De

kan placeras i goda skyltlägen utmed riksväg 56/70 och med närhet

till befintlig rastplats.

Trafikangöring till delområde 1 föreslås ske från befintlig påfart

längs riksväg 56/70 [vid trafikkontrollplatsen] och via befintlig

påfart från Västeråsleden. Utfart sker mot Västeräsleden.

Delar av skogen bör sparas för att utgöra skyddszon mot

bakomliggande bostadsbebyggelse. Träd utmed riksvägen bör

sparas/nyplanteras för att bilda en grön halvtransparent fasad längs

omrädet utan att "förstöra" goda skyltlägen. Att spara gröna
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områden  är viktigt  även  för att möjligöra en god dagvattenhantering,

se vidare under Riktlinjerforgestaltning av mark och  bebyggelse.

Programområdet avgränsas  av en  mindre  väg i norr. Vägen ansluter

till Västeråsleden och skulle  eventuellt  kunna avlasta befintlig in-

och  utfart.  En expansion av verksamhetsområdet norr om den

vägen, se karta nedan, bedöms vara  möjlig men det bör utredas

vidare.
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Delområde  1  -  verksamheter och service. Observera att illustrationen ärskissartad, vägdragning och

bebyggelsens placering måste studeras vidare i ett fram tida detaljplaneskede.

Torn ternas storlek bör inte läsas i ett för tidigt skede utan bör variera för att kunna möta skiftande behov.

Områdets angöring bör, liksom inbördes trafiknc'it, utredas vidare inom ramen för en trafkutredning. Då

bör även vägen norr om området studeras.
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DELOMRÅDE  2 Delområde 2 ligger väster om Västeråsleden. Den utgörs av en bit

åkermark och ska  enligt gällande  områdesbestämmelser  användas

till jordbruksmark eller till  annan  verksamhet om så prövas lämplig i

detaljplan. Området angörs via en mindre väg från Västeråsleden, i

höjd med infarten till rastplatsen. Marken är privatägd.

"ä : '
. '. ?5'5"

ff?-  _

Delområde  Z  utgörs av odlingsmark i anslutning till cirkulationsplatsen.

Framtida utformning På platsen föreslås placering av en eventuell vagserviceanläggning.

Området bör bebyggas i en andra etapp alternativt samtidigt som

etapp 1. Området föreslås även fortsättningsvis angöras via

Våsteråsleden.

Inom området finns en befintlig vattenledning. Tillkommande

bebyggelse ska ta hänsyn till denna. Tomten bör utformas och

bebyggelsen placeras så att siktlinjen ut mot det öppna landskapet i

möjligaste mån bevaras.
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Delområde 2 — alternativ placering av service. Observera att illustrationen är skissartad, vagdragning och

bebyggelsens placering måste studeras vidare i ett fram tida detaljplaneskede.
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DELOMRÄDE3 Delområde 3 ligger söder om  riksväg 56/70 och utgörs  delvis  av ett

gammalt kalhygge som börjat växa till på nytt.  Vegetationen  är bitvis
tät och terrängen svårtillgänglig. Området är relativt plant och

nivåerna varierar mellan +58 till +60. Området nås lättast söderifrån

via en mindre väg som ansluter till Västeråsleden.
l

lll
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Fotot visar delområde  3

som skymtar bakom vägen

och utgörs av skogsmark, " ' *  "  ' _=- ~

delvis kalhuggen.

Framtida utformning Delområdet utgörs liksom delområde  4  [se nästa sida) av mark som

bör exploateras först när området norr om vägen är fullt utbyggt.

Området kan ge plats för en expandering av verksamhetsområdet.

En ändamålsenlig trafiklösning måste dock anordnas innan området
kan exploateras. ln- och utfart föreslås primärt via av- och påfart

från riksväg 56/70 men bör kompletteras med in- och utfart via

Västeråsleden för god tillgänglighet. Att kunna knyta samman
delområde  1  och 3 med en planskild korsning skulle göra området

mer attraktivt och flexibelt men är samtidigt en kostsam och

platskrävande lösning som måste studeras vidare.

Precis som i delområde 1 bör naturmark sparas som skyddszon mot

omgivningen men också för att ta hand om dagvatten. En gles

trädrad utmed riksvägen bör sparas/nyplanteras för att bilda en

grön fasad för området utan att "förstöra” goda skyltlägen.
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Delområde  3  — expansiansområdeför verksamheter. Observera att illustrationen är skissartad,

vägdragning och bebyggelsens placering måste studeras vidare i ett fram tida detaUplaneskede.

ln- och utfarter bör studeras närmare inom ramenför en  trafikutredm'ng.



DELOMRÄDE  4

Fotot visar den delav

delområde  4  som ligger

närmast  cirkulationen  och

föreslås utgöra  eventuell

markför en vägservice—

inrättning.

Framtida  utformning
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Delområde 4  ligger  söder  om rondellen och  öster  om Västeråsleden.

Området  utgörs av  relativt  plan  åkermark, på lera och ska enligt

gällande områdesbestämmelser användas endast till

jordbruksändamål. Åkern angörs via en  avfart  från Västeråslcden.
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Större delen av delområdet föreslås med hänsyn till landskapsbilden

och markens beskaffenhet fortsätta brukas (hållas öppet/ej

bebyggas]. Västra delen av området, nära cirkulationen, kan

reserveras för en eventuell vägserviceverksamhet.

Området prioriteras lågt eftersom angöringen är svår och kostsam

att anordna. Även om verksamheten i sig ligger strategiskt, nara

cirkulationen med bra skyltläge från de flesta håll [ej från Västerås,

då den skyms av växtlighet och höjd i terrängen] är angöringen

avlägset placerad för potentiella besökare.
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Delområde  4  — Mark för eventuell vögserviceverksomliet, t ex drivmedelsta tion. Observera att illustrationen

ärskissartad, vägdragning och bebyggelsens placering måste studeras vidare i ettfraintida

detaljplaneskede.
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Pragramillustration. Sammanfattande illustration över hela  området.
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Riktlinjer för gestaltning av mark och bebyggelse

BEBYGGELSE OCH Det är viktigt med en medveten gestaltning av byggnaderna i

SKYLTNING området för att  undvika känslan  av baksida gentemot de stora

vägarna. Området utgör ett skyltläge, inte bara för verksamheterna

utan också för staden.

De delar som exponeras mot riksvägen bör i kommande detaljplaner
omfattas av särskilda utformningskravi fråga om byggnadshöjd,

byggnaders placering på tomten och skyltning för verksamheterna.

GRÖNSTRUKTUR. MARK Mellan tillkommande och befintlig bebyggelse bevaras en zon med
OCH VEGETÅTION vegetation /naturmark. Detta för att säkerställa ett skydd för den

befintliga bebyggelsen. Zonen fungerar som ett visuellt skydd men
är  i  viss mån även ett skydd mot eventuellt buller.

Genom att spara en trädzon eller plantera nya träd [relativt glest för
transaparens) längs riksvägen, bildas en grön fasad för området

utan att ”förstöra” goda skyltlägen.
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Principskfss. Trädzon mellan väg och bebyggelse.

TRAFIK OCH VÄGNÄT Trygghets- och säkerhetsaspekten avseende trafiken måste beaktas i
den fortsatta planprocessen. Olika trafikslag kommer att röra sig i
samma område och in- och utfarterna från de större vägarna ska

tjäna såväl privatpersoner som ska nyttja rastplatsen som

yrkesförare på väg till verksamhetsområdet. Därför bör frågor som
t.ex. god framkomlighet för gående och cyklister beaktas.

Trafiksäkra lösningar för angöring till de olika delområdena men

även korsningspunkter inom området måste belysas och utredas
närmare under planarbetets gång, inom ramen av en

trafikutredning.

STÖRNINGAR ] ett verksamhetsområde av den omfattning som förslaget innebär

är det sannolikt att verksamheterna kan medföra en del störningar i



DAGVATTEN

Referensbilder  dagvatten.

Bilden t v visar en

hnhzgenomsläpplig yta och

en vnttenränna för

avledande av  dagvatten.

Bilden th visar ett  naturligt

gestaltad dugvottendike.
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form av t.ex. buller, vibrationer, lukt och ljus. Verksamheterna kan

även  komma att alstra en del trafik i form av både person- och

godstransporter. Detta kan utan åtgärder upplevas störande för

omgivningen.

För att minska påverkan för omgivande bebyggelse föreslås en

skyddszon med sparad vegetation/naturmark. Hur bred zonen bör

vara och om fler/andra åtgärder behövs för att minimera påverkan

måste utredas vidare inom ramen för kommande detaljplanearbete.

Dagvatten bör så långt det är möjligt tas om hand, fördröjas och i

möjligaste mån renas lokalt (LOD). För att nå detta mål måste ytor

för dagvattenhantering avsättas och en rad olika aspekter beaktas

och införlivas i exploateringsprocessen. Det innebär t ex att man

bör;

' Minimera andelen hårdgjorda ytor,

arbeta med halvgenomslappliga ytor

där det är möjligt

&
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..u-o-uoo

.uu-o

...-.....-
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otllnoollic

-  Bygga fördröjningsmagasin/öppna

dammar i lågpunkterna och leda

vatten från tomterna vidare mot lägre , i  -

terräng.
l  _  0

' Ersätta avverkad trådvegetation med '  .
.. .. “Mayor-Wm)“ vw»

ny som textrad och buskar, grona tak

mm (förringa inte trädkronornas

beg/delse för avdunstnin gen — stor del av det regnvatten som

fastnari trädkrenorno när inte marken, det avdunstar)
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Bilden visar en

dagvattendamm invid ett

verksamhetsområde och

väg.

 
Hiustra tion dagvatten.

MIUÖBEDÖMNING-

MKB

24 (27)
EVELUND

PLANPROGRAM

 

-k

' ”år? ." '-

'....
1-

Kartan visar schematiskt hur dagvatten kan ledas ut mot iägpunkter ! terrängen.

För varje  detaljplan  ska en  behovsbedömning av  planens

miljöpåverkan göras. Vid betydande miljöpåverkan ska

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning göras. En

exploatering av Evelund kan komma att innebära betydande

miljöpåverkan bland annat beroende av vilka verksamheter som

tillåts etablera sig i området och i vilken omfattning.
Behovsbedömningen måste därför uppdateras i takt med att

planeringen av området blir mer konkret, och en miljöbedömning

inklusive MKB ska göras vid behov. Detta bör göras i ett

sammanhang för alla de delar som avses detaljplaner-as, oavsett om

en eller flera detaljplaner görs [se även sid 6].



SAMMANFATTNING  AV

RIKTLINJER
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'Ta fram utformningskrav för bebyggelsen — för att

undvika  baksidor  och skapa en välkomnande entré till

Sala

Avsätt  gröna stråk/ytor  — för  skydd, estetik  och god

dagvattenhantering

Ta fram trafikutredning

Gör analys av risker och störningar

Ta fram principer för dagvattenhanteringen i området

Uppdatera behovsbedömningen och ta vid behov fram

miljöbedömning inkl MKB
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Konsekvenser av  förslaget

MARKANVÄNDNING

KULTURMILIÖ

LANDSKAPSBILD,
FRILUFTSLIV OCH
NATURVÅRD

TRAFIK  OCH

TRANSPORTER

HÄLSA OCH  SÄKERHET

Programmet  innebär  förändrad  markanvändning då området till

stora delar är oexploaterati dagsläget. Förslaget innebär att
skogspartierna och delar av åkermarken kan ianspråktas för

etablerandet av verksamheter och vägserviceinrättningar.

inga kända fornlämningar kommer att påverkas negativt av en

exploatering.

En utbyggnad i enlighet med programmet innebär stora
förändringar i landskapsbilden. Då området är relativt plant skulle

områdets marknivå kunna vara ungefär densamma som i dagsläget

men delar av skogen skulle behöva avverkas för att ge plats åt

bebyggelse och tomtmark för olika typer av verksamheter. Genom

att bevara en del av skogen mot den befintliga bebyggelsen och mot
riksvägen mildras den visuella påverkan utifrån sett.

Ett genomförande av programmets intentioner skulle också
innebära att delar av området blir mindre tillgängligt för eventuell

rekreation.

Den förändrade markanvändningen  -  från natur/skog och

odlingsmark till exploaterad mark med stor andel hårdjorda ytor

och bebyggelse förändrar dagvattenflödena i området markant. De
försämrade förhållandena pga. hårdgjord mark, stora takytor, förlust

av stora träd kan motverkas genom riktlinjer/bestämmelser om t ex
nyplantering, gröna tak, halvgenomsläppliga ytor och mark avsatt
för dagvattenhantering.

Etablerandet av ett nytt verksamhetsområde skulle innebära ökade

trafikflöden till och från området. Verksamheterna skulle sannolikt

alstra en ökning av tung trafik.

Etablering av verksamheter tillsammans med ett ökat trafikflöde
medför en risk för ökade utsläpp till mark och vatten samt

bullerstörningar för omgivningen. Miljökonsekvenserna av ett

genomförande enligt programmets intentioner ska studeras
närmare i takt med att förslaget blir mer detaljerat.
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Riktlinjer för kommande detaljplan/detaljplaner

TIDPLAN

Detta  planprogram  är ett första  steg i  arbetet med att ta fram en
(eller flera] detaljplaner för Evelund. Detaljplanearbetet  bedrivs

med normalt förfarande [se planprocessen s4] under  KSLU:s

ledning.

Tidplanen nedan redovisar hanteringen av programmet och

efterföljande detaljplan och preliminära tidpunkter för olika skeden
och beslut;

Maj 2014 Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om

pro gramsam råd

Juni 2014 Programsamråd

Efter programsamrådet sammanfattas inkomna yttranden i en

redogörelse och programmet tas upp för godkännande i

kommunsstyrelsens ledningsutskott. Samtidigt tas ställning till om,
när och för vilka delar en detaljplan ska tas fram. Detta kan tidigast

göras under hösten 2014 med sikte på samråd i början av 2015,

vilket skulle innebära antagande under hösten 2015.

Såvida detaljplanen inte överklagas vinner planen laga kraft tre

veckor efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. Därefter
kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen.

Programhandlingen har tagits fram av Enheten för Planering och

Utveckling och Tengbomgruppen AB i samarbete med andra kontor

inom kommunstyrelsens förvaltning, Sala kommun.

Magnus Holmberg Muhr Sofia Elrud

Samhällsbyggnadschef Handläggande planarkitekt
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Sala kommun, Västmanlands län

Normalt  planförfarande

SAIVIRÄDSREDOGÖRELSE
Planprogrammet för Evelund har under tiden 2014-06-02 till och med 2014-06—30 varit

utsänt för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar

med flera. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets

entré.

REMISSINSTANS

1 Länsstyrelsen Västmanlands län

2  Trafikverket

3 Kollektivtrafikmyndigheten

, 4 Vattenfall Eldistribution AB

5 Skanova

6 VafablVliljö

7  SHE SalaeHeby Energi

8 Byggenheten Sala kommun

SALA  KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Box 304

733 25 Sala

ANMÄRKNING

Synpunkter avseende trafik, naturvärden,

miljöfrågor, teknisk försörjning och jordbruksmark.

Delområde 1 och 2 ok med

kommentarer/kompletteringar. Delområde 3, 4 och

5 svåra att angöra trafiksäkert.

Positiv till etablering av verksamheter och service,

framför att det ställer krav på tillgänglighet, standard

osv för hållplatser.  I  övrigt inga synpunkter.

Information om ledningar inför fortsatt planläggning

Ingen erinran. information om kablar

Ingen erinran

Elnätet behöver förstärkas, plats för E-områden bör

avsättas. I övrigt ingen erinran.

Inga synpunkter på föreslagen markanvändning men

anser att vissa frågor skjuts på framtida planarbete

(som t ex utformningsfrågorj

Besöksadress; Stora Torget  1

Växel: 0224-747000

Fax: 0224—188 SD

kommun.info©5ala.5e

wwwsalase

Plan— och utvecklingsenheten
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Tekniska kontoret

Centerpartiet

Gemensamt yttrande från närboende

Maj-Stin Olsson, Kila Helenelund

Lars och Denise Göransson, Trefoten 112

Frida Eriksson och Nicklas Van der Haagen, Evelund

Lars-Nilstorp 100 samt Toni Winge, Evelund 101

Bernt Pettersson och Yvonne Angelsiöö, Trefoten

111

Tommy Karlsson, Silvergruvan 1:297. 1:298.  1:299

2 [10)
EVELUND

SAMRÅDSHANDLING

Synpunkter avseende trafik, övrig infrastruktur och

rekreation

Synpunkter på markanvändning, utbredning, trafik

mm.

Synpunkter på prioritering m m

lfrågasätter programområdets gräns

Beskriver bullerproblematik och befarar att den

ökar. Vill flytta plangränsen, minska omrädet.

Framför synpunkter angående tillfarten till

delområde 3 och 4

Framför synpunkter avseende trafik

Framför synpunkter avseende länsväg 800



Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltnings

eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil.

1. Länsstyrelsen Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län har delat in sitt yttrande i följande rubriker;

Trafik

o  Länsstyrelsen skriver att tillkommande anslutningar till riksintresset riksväg 70/56  kan

påverka riksintresset negativt och att det till delområde 3,4 och  5  kan vara svårt att få till

lämpliga trafiklösningar.

'  Hur oskyddade trafikanter kan röra sig både inom och mellan delområdena behöver

behandlas i kommande detaljplaner.

Natur

'  Naturvärden kopplade till befintliga sumpskogar i delområde 1 och  3  bör beaktas  —

framför allt i delområde 3.

Miljö
'  Dagvattenutredningar bör göras i ett tidigt skede av planarbetet.

.  Buller och eventuella markföroreningar är också lämpligt att utreda tidigt.

.  Då området ligger inom högrisk för markradon bör även markradon behandlas i

kommande detaljplaner.

Teknisk försörjning

. Avsnittet bör kompletteras med bredband.

]ordbruksmark

' Lst hänvisar till gällande översiktsplan där det står att arealen jordbruksmark ska

bibehållas eller öka. Om jordbruksmark tas i anSpråk bör det motiveras i kommande

detaljplanearhete.

Kommentar

Informationen utgör underlag för den fortsatta planeringen av området. Utredningar isyfte att

belysa och utreda buller, trafik, dagvatten m.m. avses att genomföras under det fortsatta

planarbetet.

2. Trafikverket

Trafikverket förstår att staden anser att Evelundsområdet har ett strategiskt läge och har

potential att utvecklas till en av stadens entréer. Trafikverket tycker det är bra att kommunen

tagit fram ett planprogram för Evelund, så att ett helhetsgrepp tas angående bl.a.

trafiklösningarna i området.

Trafikverket skriver att riksväg 70 /56 är utpekat som riksintresse, och påpekar att det innebär

att vägen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av

anläggning. De menar att nya in- och utfarter till riksvägen kan bidra till detta. I kommande



detaljplanering ser Trafikverket att utrymme ska finnas utmed riksvägarna, där en eventuell

framtida utbyggnad till två körfält i vardera riktningen medges.

Trafikverket framför också att markanvändning i  form  av verksamheter och service kräver en

god trafikinfrastruktur. Till delområde  1  och 2 kan goda trafiklösningar skapas från väg 800 med

relativt små åtgärder, då det redan idag finns in- och utfarter. Trafikangöringen till delområde  1

föreslås i programmet ske från befintlig påfart längs riksväg 56/70.  Trafikverket framför att deti

så fall behövs utredningar som visar om detär möjligt att den ökade trafiken kan fortsätta

använda påfarten, då detär en trafikkontrollplats. Den primära in- och utfarten bör ske från väg

800.  När delområde  2  bebyggs bör en trafiklösning för oskyddade trafikanter tas med i

planeringen, så man på ett säkert sätt kan ta sig till delområde 1.

Till delområde 3, 4 och  5  är det svårt att få till lämpliga trafiklösningar anser trafikverket,

eftersom in- och utfart ska ske till mötesseparerade vägsträckor där möjligheten att skapa

trafiksäkra lösningar är begränsade.

Trafikverket anser också att interna trafiklösningar inom och mellan delområdena ska ske på

lokala vägnät. Detta för att det övergripande vägnätet inte ska fungera som lokalgata och

framkomligheten därmed försämras för den regionala trafiken. Sådana lösningar kan också ha

en negativ inverkan på trafiksäkerheten.

Avslutningsvis vill Trafikverket poängtera att alla kostnader för de olika trafiklösningarna ska

kommunen  /  exploateringen stå för.

Kommentar

Informationen utgör underlag för den fortsatta planeringen av området. En trafikutredning avses

att genomföras i ett inledande skede av planarbetet.

3. Kollektivtrafikmyndigheten

Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) ser etablering av verksamheter och service vid Evelund

Som positivt och skriver att området redan har god kollektivtrafikförsörjning men att en

utveckling på området ställer krav på tillgänglighet och standard på hållplatser samt säker gång-

och cykelanslutning. KTM har inga övriga synpunkter.

Kommentar

Informationen utgör underlag för den fortsatta planeringen av området

4. Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB har elanläggningar inom och i närheten av avgränsingen. Vattenfall

framför att det är viktigt att ledningarnas läge redovisas och åskådliggörs i plankartan. För

ledningar som berör kvartersmark område reserveras [L-område för luftledning]. Inom

området har Vattenfall en luftledning (20 kV högspänning), gällande säkerhetsavständ är 5
meter.



Vattenfall  kräver  vidare att kommunen tar hänsyn till gällande säkerhetsavstånd mm och

hänvisar till dokumentet Elnät ijj/sisk planering. Eventuell flytt av ledningar utförs av Vattenfall

men bekostas av exploatören.

Till yttrandet bifogades en karta.

Kommentar

Informationen utgör underlag för den fortsatta planeringen av området.

5. Skanova [TeliaSonera Skanova Access AB]

Skanova har tagit dei av förslaget och framför att eventuell flytt av ledningar bekostas av

exploatör/byggherre. Till yttrandet bifogades en karta.

Kommentar

Informationen utgör anderlagför den fortsatta planeringen av området.

6. Vafab Miljö
Ingen erinran

7. SHE Sala-Heby Energi

Sala  -  Heby Energi (SHE) framför att elnätet behöver förstärkas i området vid en exploatering.

Inom delområde  1  behövs en ny transformatorstation för att kunna tillgodose alla med el,

önskad placering visas i bilaga  1  (bifogas yttrandet]. Delområde  2  kan försörjas från område  1

men det är beroende på vilken sorts verksamhet som etablerar sig där.

I delområde  4  finns idag en transformatorstation placerad i en stolpe, plats för en markstation

bör ordnas. Inom delområde  3  kan transformatorstation behövas beroende på vilken

verksamhet som etablerar sig där.

U-områden för ledningar bör skapas inom området.

För övrigt har SHE ej något att erinra.

Kommentar

Informationen utgör underlag för den fortsatta planeringen av området.

8. Byggenheten

Byggenheten Sala kommun har inga Synpunkter på planprogrammets föreslagna

markanvändning men framför att viktiga frågor som behöver lösas för hela programområdet

skjuts på framtiden [t.ex. utformningsfrågor för bebyggelsen, skyltning, trafikutredning,

principer för dagvattenhanteringen]. Under förutsättning att arbetet fortsätter direkt med

detaljplanering för delområde  1  kommer planprogrammet fungera bra. Om arbetet stannar av

kan det fungera sämre.



Kommen  tar

Avsikten  är att  påbörja  planarbetet för delar av programområdet under  våren  2018. Utredningar

och viktiga frågor som utformning m.m. avses att genomföras under det fortsatta planarbetet

9. Tekniska kontoret

Tekniska kontoret har yttrat sig över planprogrammet och framför att utformningen av området

måste ta  höjd  för ökade trafikmängder av framför allt tung trafik. In- och utfarter måste planeras

för att få en jämn trafikrytm, men även för att möjliggöra en trafiksäker miljö inom området.

Dessutom bör man i det kommande arbetet planera för gång- och cykel till/från området men

även inom området.

Tekniska kontoret vill att kartan på sida 15 justeras avseende vägnamn.

Tekniska kontoret vill medverka i kommande planarbete för att möjliggöra lämplig infrastruktur

avseende gator, g/c-vägar, vatten, avlopp och dagvattenhantering och sophantering. Avgörande

för hur detta kommer at se ut är bland annat tomter och byggnaders storlek.

Tekniska kontoret saknar en redogörelse för hur programmet påverkar nuvarande möjlighet till

rekreation och framför att det bör utredas i kommande planarbete.

Kommentar

Trafikutredning kommer att genomföras inom ramen för planarbetet.

Tekniska kontoret kommer att få medverka i kommande planarbete, liksom övriga berörda kontor

inom Sala kommun.

Påverkan på eventuell rekreation kommer beskrivas och utredas vidare i ett framtida planskede

lllustrationen på sida 15 har reviderats.

10. Centerpartiet i Sala kommun

Centerpartiet framför att området utgör en av stadens entréer men även lämpligt för etablering

av verksamheter som kräver bra trafikläge. Centerpartiet anser att det är lämpligt att fortsätta

utbyggnaden i anslutning till rastplatsen med lämpliga vägserviceanläggningar som någon form

av drivmedelsförsörjning och värdshus eller motsvarande.

Partiet delar också uppfattningen att området i anslutning till rastplatsen (delområde  1  i

förslaget] med fördel även kan användas för etablering av logistikföretag men ställer sig

tveksamma till områdets geografiska utbredning och anser att det är ett mycket stor område

som tagits i bruk. Förslaget får också stora konsekvenser för de närboende.

Centerpartiet vill understryka området inte får bli ett område för extern handel. Partiet vill

värna den levande handelsstaden Sala, och säger därför bestämt nej till etablering av externa

handelsområden.

Centerpartiet framför att den åkermark som finns i delområde  2  och  4  ska värnas och därmed ej

bebyggas. Åkermarken är redan idag en värdefull tillgång och kommer att bli det i än högre grad

i framtiden.



Centerpartiet understryker behovet av att en cykelväg anläggs  från Grällsta/ Kila till Sala och

anser att frågan är viktig att beakta i sammanhanget.

Centerpartiet avråder från att den "byvåg" som finns norr om delområde 1 används för

utfartstrafik från området, då det kommer att försvåra trafiksituationen ytterligare och

dessutom få stor påverkan för boende längs vägen.

Kommentar

Informationen utgör underlag för den fortsatta planeringen av området.

11. Gemensamt yttrande från boende i närområdet (Familjerna

Göran Palmensjö, Bengt-Gösta och Sol-Britt Eriksson, Håkan

Smedberg/Kerstin johansson, ]  Arwidsson, Bruno Eriksson och

Bengt och Agneta Kumlin]

Ett antal boende öster och väster om programområdet har haft ett möte för att enas om

synpunkter. Utöver dessa synpunkter vill gruppen ha ett möte med tjänstemännen på

kommunen då alla deras funderingar inte går att finna svar påi dokumentet.

Gruppen vill inledningsvis poängtera att det är positivt att Sala växer och att man gör något i

området, de tror att detär gynnsamt för Sala kommun. De är positiva till att värdshus och

eventuell service i området.

Gruppen har följande frågor/synpunkter:

. Varför är delområde 1och 2 prioriterade före 3 och 4?

0 Norra delen av delområde 1 borde prioriteras ner, den är för nära bostäder.

.  Boende har redan sedan rastplatsen byggdes fått ett sämre läge, nära trafik och buller.

Värdet kommer sjunka än mer med industritomter intill.

- Om befintlig väg i norr blir alternativ väg för yrkestrafiken blir det omöjligt att få till en

dräglig miljö för boende

. Befarar "surhål" runt bostäderna och ökat antal mygg, grodor och mördarsniglar som

följd om dagvatten leds ut från det planerade omrädet.

. Otillräcklig teknisk infrastruktur  — finns det någon plan för det?'

.  Befarar kriminella grupperingar med risk för inbrott mm

Kommen tar

Delområde  1  och 2 har prioriterats högre då det till viss del redan är exploaterat (rastplatsen) med

in- och utfart. Delområde  3  och  4  har ett gott läge men är svårare att angöra.

Gränser och markanvändningen  [ natur, skydd, service osv) inom olika områden kommer bli mer

dUTeren tierad i takt med att plan en blir mer detaljerad.

Dagvatten som alstras inom verksamhetsomrädet ska inte belasta närliggande bostadstomter,

dagvatten ska så långt det är möjligt tas om hand lokalt. Programmet beskriver dagva tten—



hanteringen på en schematisk nivå och poängterar att principer för dagvattenhanteringen i

området bör tas fram i kommande arbete.

Undersökningar och fördjupade utredningar kommer att utföras i takt med att planprocessen

fortskrider  — detta för att belysa och utforma lösningar på dagvattenhanteringen men också buller

och trafikproblematiken, skyddsavstånd mm

Den tekniska infrastrukturen, som t ex elnätet, är otillräckligt och behöver förstärkas vid en

eventuell exploatering av omrädet.

12. Maj-Stin Olsson, Kila Helenelund

M. Olsson påpekar att plangränsen går över hennes trapp och undrar om det ska vara så.

Kommentar

Gränsen för programområdet följer i den västra delen av programområdet gränsen för gällande

omrädesbestämmelser som togs fram  2007  inför byggandet av trafikplatsen. Gränser kommer att

ses över i takt med att planeringen blir allt mer detaljerad.

13. Frida Eriksson och Nicklas Van der Haagen, Evelund Lars-

Nilstorp 100 samt Toni Winge, Evelund 101

Fastighetsägarna Eriksson, Van der Haagen och Winge framför synpunkter avseende föreslagen

infart till delområde  3  och  4  som föreslås ske från Västeråsleden via en enskild väg.

Fastighetsägarna påpekar att vägen ligger utanför programområdet och framför att en

omvandling av vägen till allmän väg skulle innebära stor förändring för de som bor längs den

idag enskilda vägen. "Ljud, trafik, vibrationer och buller kommer att öka, risker för påkörning av

sällskapsdjur kommer att öka, samt risker för påkörning av barn kommer att öka. Det framgår

av detaljeringsplanen att störningar från verksamheterna kommer kunna påverka omgivningen

utan åtgärder. Att inte ändra om den enskilda vägen till allmän väg skulle vara en åtgärd som

minimerar störningar för omgivningen.”

Fastighetsägarna framför att det måste finnas andra alternativ. De föreslår att in- och utfarten

till delområde  3  från riksvägen borde gå att kombinera med en infart till delområde  4  eller att en

in- och utfart anläggs från Västeråsleden närmare cirkulationen.

Fastighetsägarna framför att de få fastigheter som ligger i anknytning till den nybyggda väg 56

och rastplatsen har fått ökade störningar av trafik, buller, vibrationer och ljud. "Att Sala

Kommun nu vill bygga ännu fler verksamheter är en god tanke men som innebär ännu mer

störningar av trafik, buller, vibrationer och ljud, därför är det viktigt att ta hänsyn till de

fastigheter som kommer att drabbas och försöka göra allt för att minimera detta.”

Kommentar

Buller— och trafikproblematiken i området är känd hos kommunen varför utredningar som syftar

till att belysa dessa frågor kommer att utföras i takt med att planeringen blir allt mer detaljerad.

14. Lars och Denise Göransson, Trefoten 112

Familjen Göransson framför att de som bor vid Trefoten har haft mycket problem med tung

trafik som passerar området sedan Evelundsrondellens invigning. "Bullret från långtradarna har

ökat och många av dem åker utan ljuddämpare. Då den tunga trafiken mest väljer att åka gamla



vägen istället för  förbifarten,  är det  förenat  med livsfara att försöka cykla eller gå utefter vägen

som saknar  vägrenar.  Den utlovade cykelbanan från Evelund in till Sala saknar vi fortfarande.”

Familjen  Göransson  skriver att de tror att problemen kommer öka vid ett genomförande av

planprogrammet och menar att användandet av den mindre vägen  i  norr som avlastning skulle

försvåra livet för de boende ytterligare.

Familjen Göransson vill att deras infart försvinner från planförslaget och att gränsen istället dras

vid den befintliga in- och utfarten till rastplatsen.

Kommentar

Synpunkter avseende hastighetsbegränsningan cykelbanan, buller och trafikproblematiken på

länsväg 800 vidarebefordras till Tekniska kontoret. Problematiken i området är känd hos

kommunen varför utredningar, som t ex trafikbullei; avses att utföras under planarbetet.

Gränsen för den västra delen av programområdet följer omrädesbestämmelserna för området, från

2007. Gränsdragningar kommer att ses över i takt med att planeringen blir mer detaljerad i

kommande skeden.

15. Bernt Pettersson och Yvonne Angelsiöö, Trefoten  1 1 1

Petterson Angelsiöö framför redan nu är mycket tung trafik på Västeråsleden och

Sörskogsleden, i båda riktningarna. Petterson Angelsiöö menar att två utfarter mot leden

kommer leda till ännu mer trafik och anser att delområde  3  och  4  verkar vara bättre alternativ

för att minska trafiken mot Sala och Sörskogsleden.

Kommentar

Se tidigare kommentarer.

16. Tommy Karlsson, Silvergruvan  1:297, 1:298, 1:299

T. Karlsson framför att det i Trefoten finns många fastigheter som redan i dag är mycket störda

av den ökade tunga lastbils- och långtradartrafiken från Västeråsledan, tidigare riksväg 67 vilket

innebär att boende under vissa tider inte kan vistas ute och föra ett samtal. Om Området ska

bebyggas med lager kräver Karlsson att fastigheterna förses med bullerplank.

T. Karlsson belyser säkerhetsriskerna vid fastigheternas utfarter och att passerande fordon inte

håller hastighetsbegränsningarna. Karlsson menar att hastigheten bör sänkas till 50 km/h då det

är tätbebyggt område.

T. Karlsson påpekar att gång och cykelbanan slutar vid rastplatsen i Evelund och att en

försättning in mot Sala måste byggas innan det händer en olycka.

Kommen tar

Se tidigare kommentarer.



Slutsats  inför beslut

Förslag till beslut

Många av de inkomna synpunkterna behandlar trafikproblematiken

i området.  Såväl  Länsstyrelsen i Västmanlands län som Trafikverket

anser att delområdena norr om riksvägen bör prioriteras.

Närboende har olika synpunkter på områdets avgränsning och vilka

delar som bör exploateras utifrån var de bor. Gemensamt för

samtliga, oavsett adress, är problem med tung trafik som orsak till

bristande trafiksäkerhet och bullerstörningar.

Planering och utveckling anser utifrån inkomna synpunkter att

planarbetet bör fortsätta för delområde  1  och 2, dvs. områdena norr

om vägen. Service- och verksamhetsområdets avgränsning och

omfattning, dess in- och utfarter, interna trafiknät osv bör studeras

vidare med hjälp av en rad utredningar så som trafikanalys, buller,

dagvatten, naturvården mm.

att godkänna denna redogörelse och planprogrammet för

Evelund

att påbörja detaljplanarbete etappvis för Evelund.

Jasmina Trokic Anton Sjöberg

Planarkitekt Planchef


