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Förslag till beslut
Förslag till utskottet
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ny
detaljplan.
2. Detaljplaneförslaget skickas på samråd.
3. En ändring av detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande
miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken.

Beskrivning av ärendet

Korsningen Stockholmsvägen/Österleden där en cirkulationsplats ska anläggas.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens Park- och gatuavdelning har tagit fram en
förstudie för byggande av cirkulationsplats i korsningen ÖsterledenStockholmsvägen. För att få plats med en cirkulationsplats med kapacitet för
många år framåt med god funktionalitet och utan att hamna i konflikt med
Trafikverkets vägplaneområde för E18, behöver del av privatägda Stenvreten 6:17
tas i anspråk för vägslänt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Det finns avsatt yta för cirkulationsplats i detaljplan 281 från 1995 som togs fram
inför anläggandet av Österledens norra del. Med den trafik som Österleden och
verksamhetsområdet Södra Varghällar idag och i framtiden kommer att generera,
behöver dock en något större cirkulationsplats anläggas än man uppskattade för
25 år sedan. En förstudie har identifierat hur cirkulationsplatsen bör placeras för att
kombinera en säker trafikmiljö med god framkomlighet för såväl motorfordon som
gående och cyklister.
Stenvreten 6:17 omfattas av detaljplan 392 från 2006. Genomförandetiden är 15 år
och upphör 2021-01-10. Fastigheten har nyligen bytt ägare men den nye ägaren är
informerad och ser positivt på den ökade tillgänglighet som en cirkulationsplats ger
fastigheten.
Den del av Stenvreten 6:17 som behöver tas i anspråk för vägslänt omfattar
huvudsakligen prickmark i detaljplan 392. Prickmarken är delvis kombinerad med
u-område, varför byggrätten på fastigheten endast påverkas marginellt. I dagsläget
är det ambitionen att ny detaljplan endast ska omfatta cirkulationsplatsen och inte
en översyn av markanvändning och byggrätt inom kvartersmarken på Stenvreten
6:17 i övrigt.
Ändring av detaljplanen för att möjliggöra anläggandet av tänkt cirkulationsplats
bedöms vara i linje med Plan för Enköpings stad (FÖP 2040) som pekar ut
korsningen för behov av åtgärder. Ändringen bedöms inte medföra en sådan
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken.
Ett förslag till ny detaljplan bedöms kunna skickas på samråd och granskning
under hösten för att sedan kunna antas efter årsskiftet 2020-2021.

Patrik Holm
Plan och exploateringschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Park- och gatuavdelningen

Tobias Viberg
Planarkitekt
Enköpings kommun

