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YTIRANDE 

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ink!. 
miljökonsekvensbeskrivning 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttrande kring Trafikverkets 
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 ( remissversion 2013-
06-14) inklusive miljökonsekvensbeskrivning. 

Planen bygger på regeringens infrastrukturproposition och direktiv och 
Trafikverkets kapacitetsutredning. Den har tagits fram i samverkan med andra 
myndigheter, kommuner, näringsliv och regionala företrädare. Trafikverket föreslår 
åtgärder för de 522 miljarder som Riksdagen beslutat och för de tillkommande 
medel som finns i form av trängselskatter, banavgifter och olika former av 
medfinansiering. 

Planen pekar ut och namnger alla investeringsobjekt som beräknas kosta mer än 50 
miljoner kronor. Övriga åtgärder i planens utvecklingsdel, det vill säga mindre 
åtgärder under 50 miljoner kronor och övriga effektiviseringar, finns beskrivna som 
åtgärdsområden. Åtgärdsområden presenteras i fyra övergripande åtgärdsgrupper: 
trimning och effektivisering på väg och järnväg, miljöåtgärder i befintlig 
infrastruktur, övriga effektiviseringar samt Forskning och Innovation, FOJ. 

PLANFÖRSLAGETS INNEHÅLL UR ETT SALA PERSPEKTIV 
Nedan ges en kort beskrivning av de delar i planen som berör Sala kommun. Fokus 
ligger på de namngivna åtgärder och brister som alltså bedöms vara investeringar 
på över 50 miljoner kronor, sedan följer ett urval av övriga mindre åtgärder och 
brister i punktform. Som bilaga ligger även en punktlista över andra projekt som 
skulle kunna påverka Sala kommun indirekt. 

Namngivna investeringsåtgärder och brister 

Dalabanan 
Bland namngivna investeringsåtgärder finner man "Dala banan, Uppsala- Borlänge, 
hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet, etapp 1". Projektet är avgränsat till 
upprustningsinsatser som kan genomföras på kort sikt och syftar till att få en bättre 
tidhållning, möjliggöra tätare trafik med persontåg och uppnå kortare restider. 
Etapp l är inplanerad 2014-2016 och 2017-2019. 

Riksväg 70 
Namngivna åtgärder är även "Rv 70 Enköping- Simtuna" och "Rv 70 Simtuna -
Kumla" där målet är att skapa mötesfri väg. Sträckan mellan Enköping och Simtuna 
ligger som åtgärd 2017-2019 och sträckan Simtuna- Kurnia som förslagtill2020-
2025. 
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Ostkustbanan/Till och från Arlanda 
Som namngiven brist ligger "Ostkustbanan, Skavstaby-Arlanda-Uppsala, 
tillgänglighet till Arlanda och kapacitets brist" som spelar roll för Salas koppling till 
Arlanda. Här föreslår man en fördjupad utredning 2014-2016. 

Urval av åtgärder under planeringsperioden (Sådant som ligger inom 
"Åtgärdsområde n") 

• Mötesseparering, Rv 56 Sala- Heby 

• Plattformsåtgärder i Kvicksund och Ransta 

• Spårbyte på banan Sala-Oxelösund, (Tillberga)-Ransta 

• Signalåtgärder på Dalabanan i Sala (Mälardalspaket) 

• Åtgärder för ökad kapacitet och minskad störningsrisk på Dalabanan i Sala 
(Mälardalspaket) 

• Åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättning; 
Hallstahammar, Surahammars och Sala stationer 

• Åtgärder för ökad kapacitet, bättre flöde Ostkustbanan (Mäiardaispaket) 

Urval av brister och åtgärdsvalsstudier (Å VS) 

• Konfliktsträckor med vattenförekomster av betydelse för 
dricksvattenförs ärjning, väg 70 Mora, Rättvik, Roshyttan 

• Brister i kapacitet för stråket Sala- Eskilstuna- Flen- Oxelösund samt 
Eskilstuna och Kvicksunds station 

• Brister i säkerhet och robusthet i plankorsningar och på bangården i Sala 
(ÅVS) 

• Brister i robusthet och användbarhet Dala banan, t ex persontrafik mellan 
Dalarna och Uppsala-stockholm 

• Brister i trafiksäkerhet på delar av R v 70 vid Sala (Å VS) 

Bedömning av kvarstående brister efter 2025 

• Brister i säkerhet och robusthet i plankorsningar och på bangården i Sala 

• Åtgärder för hastighetshöjning samt kapacitetshöjning på Dala banan, 
Uppsala- Sala (Mälardalspaket) 

• Brister i trafiksäkerhet på delar av Rv 70 vid Sala 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 
Nedan följer en sammanfattning av planförslagets miljökonsekvensbeskrivning. 

En enskild och kanske geografiskt begränsad åtgärd i planförslaget kan ge en 
betydande miljöpåverkan i ett lokalt perspektiv, men behöver inte medföra att hela 
planförslaget kan anses ha betydande miljöpåverkan ur ett nationellt perspektiv. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen är uppdelad i tre fokusområden; klimat, hälsa och 
landskap. Effekter för varje miljöaspekt kan vara både positiva och negativa. De 
största miljöeffekterna sammanfattas i varje fokusområde nedan. 

Klimat 
Det finns inte underlag för att bedöma om planförslaget förändrar mängden 
personbils- och lastbilstrafik samt gång-, cykel- och kollektivtrafik. Planförslagets 
satsning på järnväg samt inriktning och ökade resurser för riktade åtgärder väntas 
dock dämpa negativ miljöpåverkan från vägtrafiken. Energianvändning i 
infrastrukturhållningen kommer jämfört med den väntade utvecklingen dock att öka 
genom förslagets nya investeringar. Tillskottet av växthusgaser genom byggandet 
har dock uppskattats vara väsentligt och leder till negativ betydande miljöpåverkan. 

Hälsa 
Planförslaget bidrar till en förbättring, men innebär inte väsentlig förändring av 
förutsättningarna för att välja gång och cykel. Antalet människor exponerade för 
buller över riktvärden minskar i och med planförslaget. Huruvida transportsystemet 
påverkar tillgängligheten till de målpunkter som olika grupper i befolkningen har är 
oklart. Planförslaget anger inte hur många barriärer planförslaget avser att röja eller 
hur många som kan komma att beröras av dessa åtgärder. 

Landskap 
Utformningen av nya investeringsobjekt anpassas tilllandskapets karaktär och 
kvaliteter, men det finns en viss risk att betydande negativ miljöpåverkan föreligger. 
I och med planförslaget finns det förutsättningar att upprätthålla och utveckla 
landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter- avseende delaspekterna skala, 
struktur eller visuell karaktär. Effekter av den så kallade Ostlänken och bidrag från 
andra utbyggnader innebär betydande negativ miljöpåverkan för den biologiska 
mångfalden. Detta trots att utformning och genomförande anpassas till högt ställda 
miljö krav. Planförslagets negativa betydelse för förekomst av livsmiljöer, barriärer, 
störning och mortalitet bedöms överväga förbättringar genom riktade miljöåtgärder 
och uppföljning av utvecklade skötselplaner och baskontrakt. 

SALA KOMMUNS SYNPUNKTER 

Planförslaget 
Sala kommun har i samband med upprättandet av Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025 haft möjlighet att framföra de brister i 
infrastrukturen som kommunen anser föreligger i Sala kommun. 

Korsningen i plan mellan järnvägen och Rv 70 vid Kurnia upptogs i denna, 
kommunens inventering av brister i infrastrukturen. Detta projekt finns inte 
namngivet i planförslaget. Sala kommun anser att det är av yttersta vikt att 
säkerställa en säker passage i detta läge och anser att projektet ska prioriteras i 
Nationella planen. 
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Däremot finns riksväg 70 mellan Kurnia och Enköping omnämnt i planen, som 
föremål för mötesseparering, vilket Sala kommun ser mycket positivt på (då detta är 
ett viktigt stråk och vägen är både välanvänd och olycksdrabbad). Att man valt att 
dela upp det i två etapper som ligger i olika planeringsperioder (2017 -2019 
respektive 2020-2025) skapar dock viss oro. 

En åtgärdsvalsstudie på temat "Brister i trafiksäkerhet på delar av Rv 70 vid Sala" 
omtalas i planen, vilket Sala kommun ser mycket positivt på och hoppas inbegriper 
plankorsningen vid Kurnia kyrkby. Dock anser Sala kommun att det är oacceptabelt 
att detta står kvar som brist efter 2025. Detta är en av tre plankorsningar i landet 
som fortfarande återstår mellan riksväg och järnväg och måste åtgärdas snarast. 

Sala kommun har noterat att delar av Räta linjen-projektet (Rv 56) omnämns i 
planförslaget men 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. 

Positivt är dock att mötesseparering på Rv 56 mellan Sala och H e by ingår som 
åtgärdsområde i stråk 3 i Östra Mellansverige. 

Stråk 3 (i Östra Mellansverige) inbegriper även banan Sala-Oxelösund, där mindre 
åtgärder som spårbyte mellan Tillberga- Ransta och plattformsåtgärder iRansta 
omnämns, till Sala kommuns glädje. För den omnämnda kapacitetsbristen på denna 
järnvägssträcka omtalas dock inte några särskilda åtgärdec men i "Länsplan för 
regional transportinfrastruktur 2014-2025 Västmanlands län" fastställs att en 
åtgärdsvalsstudie behöver påbörjas under planperioden. 

Det samarbete som inletts mellan Trafikverket, Länsstyrelsen och Sala kommun 
avseende åtgärdsval omnämns i planen beträffande "Brister i säkerhet och 
robusthet i plankorsningar och på bangården i Sala". Dessa brister är dock listade 
som kvarstående efter år 2025, vilket Sala kommun ser som en fullständigt orimlig 
tidshorisont. Att inte ange någon form av finansiering av de åtgärder som blir 
resultatet av studien kan komma att utgöra ett stort hinder för processen framöver. 

Sala kommun noterar att inga åtgärder avseende planskildhet har upptagits i 
förslaget till Nationell plan, vilket är beklagligt då detta har väsentlig betydelse för 
Sala. Problemen kring bomfällningarna är många och barriäreffekten hämmar så väl 
stadens utveckling som företagens och uttryckningsfordonens möjlighet till effektiva 
insatser. 
signalåtgärder på Dalabanan i Sala omnämns dock i planförslaget Även upprustning 
av stationsområdet i Sala omnämns, med förslag till förbättring för personer med 
funktionsnedsättningar. Detta ser Sala kommun som en positiv åtgärd, men vill 
samtidigt framhålla vikten av att samordna detta med andra åtgärder som också bör 
ske i samband med utvecklingen av Sala station till resecentrum. Vilket måste anses 
som ett mycket viktigt utvecklingsprojekt i en nod som Sala med så goda 
pendlingsmöjligheter till och från omgivande regioner. 

Sala kommun vill också poängtera vikten av fler insatser längs hela Dala banan, inte 
bara de upprustningsåtgärder som nämns i planförslaget Dubbelspår bör vara nästa 
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steg för att korta restider och öka kapaciteten. Dagens system resulterar i att tåg får 
vänta in varandra alltför ofta och störningskänsligheten på sträckan blir stor. 

Sala kommun ser med stor oro på att planförslaget innebär en sänkning av anslaget 
till att stärka bärigheten på det statliga finmaskiga vägnätet på landsbygden. 
Nationellt sett är anslaget redan idag för lågt, då det täcker endast cirka 50% av 
behovet. För en stor landsbygdskommun som Sala får en sänkning av anslaget 
allvarliga följder för näringslivet och för de boende samt övrigt verksamma på 
landsbygden. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Sala kommun har inga större synpunkter angående miljökonsekvensbeskrivningen, 
men ser det positivt att det satsas på miljövänliga transportslag. 

Övrigt 
Som medlem i Västmanlands Kommuner och Landsting samt Dalabanans 
Intressenter vill Sala kommun även lyfta fram de yttranden som dessa 
organisationer har avgett och understryka att Sala kommun ställer sig bakom dem. 
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BILAGA 

SAMMANSTÄLLNING AV SÅDANT SOM SKULLE KUNNA PÅVERKA SALA 
KOMMUN INDIREKT 

Investeringsåtgärder som indirekt kan påverka Sala 
o El B Västerås-Sagån 

o Södertälje Sluss, Mälaren- Åtgärder i Södertälje sluss gör att större fartyg kan 
passera och nå hamnar i Mälaren. 

o Citybanan 

Namngivna brister som indirekt skulle kunna påverka Sala 
o Brister i användbarhet och kapacitet, behov av malm transporter, 

Harghamnsbanan och i farleden Harghamn, fördjupad utredning 

o Bergslagen, malm transporter, Åtgärdsvalsstudie 

o Kapacitetsbrist El B Köping- Västjädra, fördjupad utredning 

Åtgärdsområden som eventuelltfindirekt skulle kunna påverka Sala 
o Åtgärder relaterat till konsekvenser av hastighetsöversyn och "långa 

restider" för arbetspendling och besöksnäring 

o Trafikstyrning och prioritering vid tilldelning av tåglägen, växlingsrörelser 

o Över 5 000 boende utsätts för bullernivåer över riktvärden för vägtrafik 

o Långa restider för besöksnäringen, på grund av brister i kapacitet och 
robusthet under turistsäsong, på sträckan Mälardalen-Dalafjällen 

o ITS-Iösningar (Intelligenta Trafik System) i korsningar på Rv 56 och E22 

o Vatten, konflikter med Mälaren och ås norr om Västerås 

o Trafiksäkerhetsbrister delar av Rv 56 

o Brister i kapacitet för stråket Sala- Eskilstuna- Flen- Oxelösund samt 
Eskilstuna och Kvicksunds station 

o Brister på bangården i Västerås 

o Brister i framkomlighet, säkerhet, barriäreffekt mm El B, Västerås, Karlskoga 

o Trädsäkring på Mälarbanan 

o ITS-lösningar i korsningar på Rv 70 

o Kapacitets- och trafiksäkerhetsåtgärder på Trafikplats Romberga, Rv 
70/ElB samt Rv 70/55 
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