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YTIRANDE 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 ink! 
miljökonsekvensbeskrivning 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttrande kring Länsstyrelsen i 
Västmanlands Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 (rapport 
2013:8) inklusive miljökonsekvens beskrivning. 

LÄNSPLANENS INNEHÅLL UR ETT SALA PERSPEKTIV 
Inriktningarna och satsningarna angivna i länsplanen utgår från de nationella, 
storregionala och regionala målen som tlnns för infrastrukturen. 

Inriktningen under 2014-2025 i Västmanland är att: 

• Slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar 

• Utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik 

• Utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder 

• Utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem 

I länsplanen finns de viktiga regionala stråken för arbetspendling och 
godstransporter uppräknade. Inget av dessa stråk är i eller i anslutning till Sala 
kommun. 

Den ekonomiska ramen för planperioden i Västmanland är 803 mkr. 65% av ramen 
avsätts för namnsatta åtgärder (de åtgärder som kostar över 25 mkr), 21% avsätts 
till trimningsåtgärder (åtgärder under 25 mkr) för ökad säkerhet och åtgärder för 
förbättrad kapacitet och kvalitet. 11% av ramen avsätts till statlig medtlnansiering 
till kollektivtrankanläggningar och miljö och trafiksäkerhetsåtgärder på det 
kommunala vägnätet. 

Åtgärdsområden 
Namnsatta åtgärder. Inga namnsatta åtgärder återfinns i Sala kommun. 

Trimningsåtgärder: Inga åtgärder anges utan ska utredas i planperiodens början. 
Fokus ska vara; åtgärder för ökad säkerhet, åtgärder för att möjliggöra utökad och 
effektiv kollektivtrafik, åtgärder för att möjliggöra ökad och säker cykling samt 
åtgärder för förbättrad kapacitet och kvalitet. 

Det anges att vid utbyggnad av cykelvägar i anslutning till tätorter är 
utgångspunkten medfinansiering 50 ;so mellan staten och kommunen samt att 
bygga ihop de regionala och kommunala cykelnäten. 
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Statlig medfinansiering: Inga åtgärder anges i länsplanen. Medfinansieringen avser 
kollektivtrafikanläggningar samt miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på det 
kommunala vägnätet. 

Medel för genomförande av åtgärdsval och utredningar: Under denna rubrik 
presenteras två åtgärder som ligger inom Sala kommun; Översyn av vägar för jämn 
hastighet på väg 256 mellan Sala och Norberg samt Förbättrad kapacitet längs 
banan Sala-Västerås-Flen-Oxelösund. När det gäller järnvägsprojektet är prognosen 
att kapacitetsutnyttjandet 2030 kommer vara mycket högt mellan Sala och Västerås 
(på grund av kommande gruvdrift i Dalarna). På sikt kommer därför banan behöva 
försträkas med mötesspår och planeringen för detta bör starta i god tid, dvs under 
denna plan period. 

Nationella planen och omgivande regionala planer 
Väg 56, Räta linjen, tillhör det nationella vägnätet och är därför medtaget i den 
nationella planen. Seseparat yttrande. 

Dalabanan tas upp i Uppsala läns länsplan där de vill göra en åtgärdsvalsstudie för 
att identifiera åtgärder som möjliggör snabba och smidiga resor med tåg mellan 
Uppsala och Sala. l Västmanlands länsplan anges att Västmanlands län kommer 
medverka i en sådan studie när den startar. I Västmanlands regionala plan finns 
möjlighet att medfinansiera åtgärder längs Dalabanan inom ramen för åtgärder som 
möjliggör en utökad och effektiv kollektivtrafik. 

Miljökonsek-vensbeskrivningen 
Den samlade bedömningen för planens miljöpåverkan är följande: 

Klimat: Ökad miljöbelastning jämfört med nollalternativet och planen bidrar inte till 
att nå klimatmålen. 

Människors hälsa: planen innebär att risken för att dödas och allvarligt skadas i 
trafiken minskar. 

Landskap: Störst påverkan på landskapet blir där ny mark tas i anspråk för att bygga 
ny väg. 

Länsstyrelsen kommer följa upp de miljökonsekvenser som utpekas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

SALA KOMMUNS SYNPUNKTER 

Länsplanen 
Sala kommun hade i samband med upprättandet av Länsplanen för 
infrastrukturåtgärder för perioden 2014-2025 möjlighet att framföra de brister i 
infrastrukturen som kommunen anser föreligger i Sala kommun. 

Sala kommun noterar att inga av de definierade bristerna vad avser planskildhet har 
upptagits i länsplan en. Dock pågår ett samarbete mellan Trafikverket, Länsstyrelsen 
och Sala kommun avseende åtgärdsvaL Men finansiering för kommande åtgärder 
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finns inte angivna i Länsplanen, vilket Sala kommun anser utgör ett stort hinder för 
att förebygga de definierade bristerna. 

Korsningen i plan mellan järnvägen och rv 70 vid Kumla upptogs också i 
kommunens inventering av brister i infrastrukturen. Detta projekt finns inte heller 
namngivet i Länsplane n. Dock finns den redovisad i det bakgrundsmaterial som 
ligger till grund för Länsplanen. Sala kommun anser att det är av yttersta vikt att 
säkerställa en säker passage i detta läge och anser att projektet ska prioriteras i 
Länsplanen. 

Sala kommun noterar även att sista delen av Förbifart Sala inte finns med som 
namngivet projekt vilket kommunen önskat. Detta kommer tyvärr innebära negativa 
konsekvenser för lång tid framåt för framförallt buller- och vibrationssituationen 
utefter Sörskogsleden. 

Sala kommun ser positivt på att Västmanlands län medverkar i den åtgärdsvalstudie 
kring Dalabanan som Uppsala län avser att initiera. Dock borde Västmanlands län ta 
ett större ansvar för Dalabanan genom att projektet namnsätts. 

Sala kommun motsätter sig förslaget att anlägga en ny järnväg i Arosstråket, och 
menar att det finns viktigare investeringar än en utredning av detta. Kopplingen 
mellan Västerås och Uppsala finns redan, via Sala, och det torde vara mycket mer 
lönsamt och effektivt med satsningar på den befintliga järnvägsförbindelsen. 

Länsstyrelsen anger att de, i ärenden rörande statlig medfinansiering, ska påbörja 
att göra detta i en treårsprocess. Detta ser Sala kommun mycket positivt på då 
kommunens strategiska planering även denna utgår från ett treårsperspektiv. 
Kommunens planering med den strategiska planen påbörjas i oktober /november 
och antas i juni nästkommande år. Sala kommuns förhoppning är att planeringen för 
medfinansiering kan följa samma årscykel för att uppnå den optimala processen. 

Sala kommun anser att stråk för arbetspendling även bör prioriteras till och från 
Sala. Sala har redan idag en stor del arbetspendling och utgör en knutpunkt med 
bland annat tågbyten mellan olika regioner. Detta lyfts även fram i Plan för Sala stad, 
den fördjupade översiktsplanen för Sala tätort. 

Miljökonsekvensbeskrivningen 
Sala kommun har inga synpunkter på Länsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 
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