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[NLEDNING

Sala Kommun är till ytan Västmanlands största kommun, med Sala tätort som

mittpunkt och 22st byar och orter runt omkring. Idag är vi ca 22300 personer i
kommunen där ca 12300 av dessa bor i Sala tätort och resterande i orter och byar
runt omkring. Från 2008 till 2017 har befolkningsmängden ökat med ca 1000
personer, vilket har medfört att behovet av nya bostäder är stort.

Med tanke på kommunens storlek med många byar och orter i närhet till Sala tätort
är kollektivtrafiken och en bra infrastruktur en viktig del för utvecklingen av
kommunen. Kommunens strategiska läge med närheten till Dalarna, Västerås,
Uppsala och Stockholm medför att vi har en stor andel in- och utpendlare. Varje dag
pendlar drygt 4000 personer ut från Salaoch drygt 1800 pendlar in. Salaär
strategiskt också en bra plats för nyetablering av företag med närhet både till
hamnar, flygplatser och en viktig knytpunkt för järnvägen.

Vi ser stora möjligheter att utveckla vägnätet, stationsomrädet och
järnvägen/dalabanan. Detta för att främja arbetspendlingen mellan städer/orter,
skapa bättre förutsättningar för företag och sammanbmda Salatätort med de
mindre orterna i kommunen. I våra byar och orter runt omkring Sala har vi idag
många förskolor och grundskolor där vi ser stora möjligheter att utveckla gång- och
cykelvägar tillsammans med kollektivtrafiken för att underlätta för skolbarn att ta
sig till- och från respektive skola.

Vi i Sala har visionen att år 2024 vara 25000 invånare och för att nå denna vision ser
vi att utvecklingen på dessa områden är nyckeln för att lyckas med detta.

SKOLOR

Hösten 2017 har Sala kommun 2175 förskole- grund och särskoleelever. därav går
1450 elever i skolor inom tätorten. Det finns 13 grundskoleenhetei* varav 5 ligger i
Salatätort. Förskoleklass-åk 6 finns påskolorna i de mindre tätorterna och
förskoleklass -årskurs 9 i Sala tätort.

Kungsängsgymnasiet med 450 elever finns inom tätorten samt Naturbruks och
byggprogrampåÖsbyhar200elever.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224774 70 00 Samhallsbyggnadgkuntorgt
Box 304 Fax:02244188 50
733 25 Sala k0n1mun.infu@5ala.se

www.sala.se



& 2017-O:-€11

KOMMUN DIARIENR:2o1x/xx
STRUKTURBILDSALA-REGIONALINFRASTRUKTURPLAN2018-

2029

Kommunstyrelsens förvaltning °RDFÖR^N°E3EREDN'NG
.. 2017-05-20

Samhällsbyggnadskontoret

PLANERAD BEBYGGELSE

Projekt Antal Tidsperiod

A. Ökvarteren och Silvervallen ~130 lgh Nu (Detaljplan antagen]

B. Lasarettet 250 lgh [början av planperioden (Detaljplan
påbörjad)

C. Ängshagen 35 villor I början av planperioden (Detaljplan
påbörjad)

D. Norrmalm -565 lgh Islutet av planperioden (Utpekati ÖP.
Detaljplanearbete startar hösten 2017)

Dessa är de större projekten som genomförs under planperioden. Till detta
tillkommer ca 200 bostäder av olika slag mellan åren 2017-2020. Dessa tillkommer i
förtätningar av Centrala Sala, perifera tätorter, tätortsnära landsbygd etc och
bedöms därför inte vara beroende av större infrastrukturinvesteringar.

FÖRETAGSINTENSIVA OMRÃDEN

Område för planerad framtida lokalisering av verksamhet

A. Fridhem

B. Evelund

C. Norra Sala

Företagsintensiva områden där framtida utveckling planeras ske är samtliga
lokaliserade i utkanten av Sala stad. Fridhem är till stor del redan utvecklat medan
Evelund planeras som ett framtida utvecklingsområde pga sitt läge där infrastruktur
redan finns på plats. Norra Sala har länge varit avsett för framtida verksamheter

men ett ökat behov av bostäder har påverkat de strategiska planerna. Detta
kombinerat med järnvägens barriäreffekter gör att utveckling av de norra delarna

av staden kräver investeringar i infrastruktur för att kunna utvecklas.

PRIORITERADE [NFRASTRUKTUROBIEKT

1. Dalabanan
Dalabanan är en viktig länk i stråket mellan Dalarna och Stockholm. Det finns ett
stort behov av ökad trafik och kortare restider, på lokal, regional och inter-regional
nivå. Därför är det av vikt att Dalabanan prioriteras och byggs om med
hastighetshöjande åtgärder och dubbelspår.



,så SALA 2017.02.51’
KOMMUN DIARIENR:201x/xx

STRUKTURBILDSALA—REGIONALINFRASTRUKTURPLAN2013-
2029

ORDFÖRANDEBEREDNINGKommunstyrelsens förvaltning
2017-06-20

Samhällsbyggnadskontoret

2. Sala station
Sala station är idag sliten och omodern. Det finns också två plankorsningar genom
staden med bomfällningar som skapar barriäreffekter och minskar säkerheten. Att
ta ett helhetsgrepp med bangårdsombyggnad som inkluderar nya perronger och
planskilda korsningar för gång- cykel- och biltrafik. En modern station med
möjlighet till fyrtägsmöte samt bra koppling mot norr och söder skapar också
förutsättningar för ett helt nytt bostadsområde norr om järnvägen, Norrmalm.

3. Planskild korsning vid Strömsbacka
Befintlig plankorsning på Saladammsvägen i västra delen av Sala tätort måste
ersättas med en planskild korsning. Detta för att öka tillgängligheten mellan stadens
delar samt att öka säkerheten.

4. Planskild korsning vid Kumla kyrkby
Befintlig plankorsning på riksväg 70 och järnvägen, söder om Sala vid Kumla kyrkby,
måste ersättas med en planskild korsning. Även plankorsningeni Kumla kyrkby bör
ses över i samband med detta.

5. Åtgärder gång, -och cykelbanor
Det är av hög prioritet att det anläggs säkra, gena och tillgängliga gång, -och
cykelvägar mellan Sala stad och de orter som ligger inom cykelavstånd. Boende i
orter som Saladamm, Salbohed, Broddbo, Ransta och Kumla, Heby, Varmsätra,

Sätrabrunn och Kila ska få möjlighet att ta cykeln till och från arbetsplatsen och
skolan, pendelstationen eller fritidssysselsättningen. Sala kommun vill även verka
för att skapa förbindelser mellan gång- och cykelvägar till de viktiga knutpunkterna
för kollektivtrafiken.

6. Förbifart Sala
Det är viktigt för båda Sala stad och för regionen att den kvarstående sträckan av
Förbifart Sala förverkligas, så att den fulla effekten av den påbörjade
helhetslösningen uppnås. De fordon som inte har målpunkter i centrala Sala eller
norr om staden ska ledas förbi via förbifarten. De gator som idag är vältrafikerade
genomfartsleder kan då frigöras till att fylla andra syften och byggas om till att mera
inneha karaktären av lokalgator.

7. "Norra länken"
Det är av stor vikt att det skapas en vägförbindelse mellan riksväg 70 nordväst om
Sala, förbi Broddbo, till Salas företagsintensiva områden norr om järnvägen. Denna
vägförbindelse ska sedan leda vidare för att möta upp med riksväg 72 öster om Sala
där den också ansluter till riksväg 56 (Förbifarten). Denna förbindelse ökar
möjligheterna och attraktionskraften för tillväxten i Salas nordliga delar, samt att de
centralt belägna transportlederna ges en annan karaktär. De centrumnära
stadsdelarna kan då utnyttjas på ett sätt som är mer passande för orten.
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