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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-09 

Medborgarförslag om miljön längs Särskogsleden 

INLEDNING 

Dnr 2013i67 

Boende utefter Särskogsleden inkom den 16 september 2013 där de efterfrågar 
vilka åtgärder Sala kommun ska vidta för att förbättra boendemiljön längs Sör
skogsleden. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/295/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/295/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/295/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-12-17, § 336 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fulimäktige beslutar 
att uppdra till kon1munstyrclscn/kommunsP;relsens förvaltning att i samråd med 
Trafikverket och allmänheten skyndsamt genomföra ett möte om hur bullerminsk
ning på Särskogsleden snabbt och effektivt kan ordnas, 
att samtidigt påtala för Trafikverket om behovet atttidigarelägga genomförande av 
Förbifart Sala, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
be::; l ular 

att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning att i samråd med 
Trafikverket och allmänheten skyndsamt genomföra ett möte om hur bullerminsk
ning på Särskogsleden snabbt och effektivt kan ordnas, 

att saintidigt fJbLctld för Trafik:v·erket om behcvet att tidigarelägga genomfi1rande av 
Förbifart Sala, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

l 
Utd~~:b;~yckande 

· .... .:le 

22 (25) 



KS 2013/295/1 

SALA 
1 (2) 

2013-12-11 !!!If ''l"'" 
KOMMUN PER-OLOV RAPP 

DIREKT: 0224-74 7100 

KOMMUNSTYRELSEN 

Svar på medborgarförslag för att minska buller på Särskogsleden 

Boende utefter Särskogsleden har inkommit med ett medborgarförslag i vilket de 
efterfrågar vilka åtgärder Sala kommun ska vidta för att förbättra boendemiljön. 

2008 invigdes Förbifart Sala på sträckan Broddbo-Evelund samt Evelund 
Sörkivsta. Syftet med den nya vägen var att de nationella vägarnarv 56 och rv 70 
skulle uppnå de standardkrav som ställs på denna typ av väg. Utöver det fanns ett 
behov att öka framkomligheten och säkerheten genom att radikalt minska andelen 
genomfartstrafik i Sala tätort. 

l planeringsarbetet inför byggnationen av Förbifart Sala fanns även långt gående 
planer på ny väg mellan Särkivsta och Uppsalavägen. Denna del av vägen byggdes 
dock aldrig av Trafikverket på grund av ekonomiska skäl. Idag finns den ej heller 
upptagen i den nationella planen för vägbyggnation fram till2024. Planen revideras 
dock varje år vilket ger möjlighet till påtryckningar i frågan. 

Mätningar visar att andelen tung trafik ligger i paritet med europavägars andel tung 
trafik, ca 20 %. Det är icke acceptabelt då vägen numera endast ingår som en länk i 
det kommunala huvudvägnätet 

Denna höga andel tung trafik, som till nästan uteslutande del, utgörs av "smittrafik" 
orsakar bland annat: 

• Bullerstörningar för närboende 

• Vibrationer 

• Ökade kostnader för slitage 

• En trafikosäker miljö i Sala tätort 

Redan 2009 kunde det konstateras, både av Sala kommun och av Trafikverket, att 
Särskogsleden inte blivit befriad från tung genomfartstrafik En dialog inleddes för 
att hitta lösningar på problemet. Skyltars placering förändrades, hastigheten sänktes 
från 90 km/h till 70 km/h och utredningar kring möjlighet till t ex förbud mot tung 
genomfartstrafik genomfördes. 

Dock blev inte situationen bättre av ändrade skyltplaceringar och nedsatt hastighet 
och i utredningen kring förbud för genomfartstrafik gjorde gällande att det inte är 
lämpligt då Särskogsleden ingår i Sala kommun huvudvägnät för tätortsnära tung 
trafik 

Under 2012 upptogs dialog med Trafikverket angående möjligheten till 
hastighetsdämpande åtgärder på länsväg 800 (chikan). Diskussioner fördes att även 
kommunen skulle uppföra en hastighetsdämpande byggnation i samband med 
Trafikverkets åtgärd, för att ytterligare stärka en begränsad framkomlighet 



""l' ""'"-''Il'! SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Dock strandade dialogen och Trafikverket meddelade innan sommaren 2013 att 
ingen fartdämpande åtgärd (chikan] skulle byggas på L v 800, med hänvisning till 
Trafikverkets framkomlighetsmåL 

Detta innebar att inte heller Sala kommun uppförde sin fartdämpande åtgärd då 
bara Särskogsledens åtgärd inte anses lösa situationen utan endast orsaka ökade 
vibrationsstörningar för närboende vid inbromsningar och acceleration. 

jag delar i högsta grad medborgarförslagets syn på problematiken utefter 
Särskogsleden och att åtgärder måste komma till stånd för att radikalt minska den 
tunga genomfartstrafiken. 

Förnyad kontakt med Trafikverket kommer att tas för att i samråd med Sala 
kommun och de närboende och andra berörda längs Särskogsleden undersöka och 
genomföra kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med den icke önskvärda tunga 
genomfartstrafiken på Särskogsleden och därigenom minska bullerproblematiken 
för de närboende och olycksfallsriskerna längs leden. Sala kommun kommer också 
årligen att bevaka och påtala för Trafikverket i samband med årligen reviderade 
nationella planer behovet att snabbare färdigbygga Förbifarten, del Sörkivsta. 

I avvaktan på en permanent lösning tittar nu Sala kommun/Tekniska kontoret på 
mindre åtgärder som tillsammans kan ge viss effekt på andelen tung 
genomfartstrafik på Sörskogsleden. Bland annat kan nämnas: 

• Förnyad utredning avseende förbud mot genomfartstrafik m m 

• Viktbegränsningar 

• Utskick tilllogistikföretag, speditörer och åkerier med vädjan om att 
använda vägvisad väg 

• Översyn av hastighetsbegränsningar 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att i samråd med Trafikverket och allmänheten att 
skyndsamt genomföra möte om hur bullerminskning på Särskogsleden snabbt och 
effektivt kan ordnas 

att samtidigt påtala för Trafikverket om behovet att tidigarelägga genomförande av 
Förbifart Sala 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S] 
Kommunstyrelsens ordförande 
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~ SALA Bilaga KS 2013/295/2 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

YTTRANDE 

Medborgarförslag för minskat buller på Sörskogsleden. 

1 (3) 
2013-12-06 
YlTRANDE 

LISA GRANSTRÖM 

DIREKT: 0224-747561 

SAlA KOMMUN · 1 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -12- l i 

Boende utefter Särskogsleden har inkommit med ett medborgarförslag i vilket de 
efterfrågar vilka åtgärder Sala kommun ska vidta för att förbättra boendemiljön. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Riksväg 56 är ett mycket viktigt stråk för tung trafik mellan Norrköping och Gävle. 
Den kallas "räta linjen" och utgör ett komplement till E4:an förbi Stockholm. 

2008 invigdes Förbifart Sala på sträckan Broddbo-Evelund samt Evelund 
Sörkivsta. Syftet med den nya vägen var att de nationella vägarnarv 56 och rv 70 
skulle uppnå de standardkrav som ställs på denna typ av väg. Utöver det fanns ett 
behov att öka framkomligheten och säkerheten genom att radikalt minska andelen 
genomfartstrafik i Sala tätort 

I planeringsarbetet inför byggnationen av Förbifart Sala fanns även långt gående 
planer på ny väg mellan Särkivsta och Uppsalavägen. Denna del av vägen byggdes 
dock aldrig av Trafikverket på grund av ekonomiska skäL 

Innan Förbifart Sala byggdes var Trafikverket väghållare till Särskogs leden, som då 
var en delsträcka av rv 56 genom Sala. Efter byggnationen av Förbifarten 
genomfördes en förhandling och Sala kommun övertog väghållningsansvaret för 
Särskogslede n, då denna nu endast skulle ingå som en länk i det kommunala 
huvudvägnätet I samband med kommunens övertagande ersatte Trafikverket 
kommunen med 2,7 miljoner kr för kommande underhålL 

Trafikverket är även fortsättningsvis väghållare på länsväg 800 mellan 
Evelundsrondellen till strax innan infarten till Sörskogsleden. 

NULÄGE 
Mätningar mellan år 2008-2011 på Särskogsleden visar att andelen tung trafik, trots 
den nya förbifarten, varierar mellan 15-20%. En ny trafikmätning genomfördes 
under november 2013 (av Trafikverket) som fortfarande visar att andelen tung 
trafik är 21 o/o. Detta är en mycket hög andel som ligger i paritet med europavägars 
andel tung trafik 

Denna höga andel tung trafik, som till nästan uteslutande del, utgörs av "smittrafik" 
orsakar bland annat: 

• Bullerstörningar för närboende 

• Vibrationer 

• Ökade kostnader för slitage 

• En trafikosäker miljö i Sala tätort 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

ORSAKSANALYS 
Tekniska kontoret gör bedömningen att orsaken till den höga andelen tung trafik på 
Sörskogleden, trots Förbifart Salas tillkomst, är att Förbifart Sala är ca 1,5 km längre 
sträcka att åka än att väljalv 800 och Sörskogsleden, för bland annat räta linjens 
trafikanter. 

Sala kommun/Tekniska kontoret anser dessutom att situationen uppkommit på 
grund av att sista delen av förbifarten, från Särkivsta till Uppsalavägen, ej 
genomförts. 

SALA KOMMUNS TIDIGARE AGERANDE 
Redan 2009 kunde det konstateras, både av Sala kommun och av Trafikverket, att 
Särskogsleden inte blivit befriad från tung genomfartstrafik. En dialog inleddes för 
att hitta lösningar på problemet. skyltars placering förändrades, hastigheten sänktes 
från 90 km/h till 70 km/h och utredningar kring möjlighet till t ex förbud mot tung 
genomfartstrafik gennmfördes. 

Dock blev inte situationen bättre av ändrade skyltplaceringar och nedsatt hastighet 
och i utredningen kring förbud för genomfartstrafik gjorde gällande att det inte är 
lämpligt då Särskogsleden ingår i Sala kommun huvudvägnät för tätortsnära tung 
trafik. 

Under 2012 upptogs dialog med Trafikverket angående möjligheten till 
hastighetsdämpande åtgärder på länsväg 800 (chikan). Diskussioner fördes att även 
kommunen skulle uppföra en hastighetsdämpande byggnation i samband med 
Trafikverkets åtgärd, för att ytterligare stärka en begränsad framkomlighet. 

Dock strandade dialogen och Trafikverket meddelade innan sommaren 2013 att 
ingen fartdämpande åtgärd (chikan) skulle byggas på L v 800, med hänvisning till 
Trafikverkets framkomlighetsmåL 

Detta innebar att inte heller Sala kommun uppförde sin fartdämpande åtgärd då 
bara Särskogsledens åtgärd inte anses lösa situationen utan endast orsaka ökade 
vibrationsstörningar för närboende vid inbromsningar och acceleration. 

YTTRANDE 
Sala kommun delar medborgarförslagets syn på problematiken utefter 
Sörskogsleden. 

Sala kommun anser att Trafikverket är ansvarig att, i samråd med Sala kommun 
undersöka och genomföra kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med den icke 
önskvärda tunga genomfartstrafiken på Särskogsleden och därigenom minska 
bullerproblematiken för de närboende. 

~6 .. tgärder måste även vidtas för att minska den tunga genomfartstrafiken så att 
underhållskostanden på Särskogsleden inte kraftigt överstiger den beräkningen som 
genomfördes i samband med övertagandet av vägen. 

Utefter Iv 800 rör sig många oskyddade trafikanter, barn som väntar på skolskjuts, 
cyklister i och med avsaknad av cykelbana och gående till gruvan, vilka utsätts för 
stora trafiksäkerhetsrisker på grund av den stora andelen tung trafik Sala kommun 
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~SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

ORSAKSANALYS 
Tekniska kontoret gör bedömningen att orsaken till den höga andelen tung trafik på 
Sörskogleden, trots Förbifart Salas tillkomst, är att Förbifart Sala är ca 1,5 km längre 
sträcka att åka än att välja Iv 800 och Sörskogsleden, för bland annat räta linjens 
trafikanter. 

Sala kommun/Tekniska kontoret anser dessutom att situationen uppkommit på 
grund av att sista delen av förbifarten, från Särkivsta till Uppsalavägen, ej 
genomförts. 

SALA KOMMUNS TIDIGARE AGERANDE 
Redan 2009 kunde det konstateras, både av Sala kommun och avTrafikverket, att 
Särskogsleden inte blivit befriad från tung genomfartstrafik. En dialog inleddes för 
att hitta lösningar på problemet. Skyltars placering förändrades, hastigheten sänktes 
från 90 km/h till 70 km/h och utredningar kring möjlighet till t ex förbud mot tung 
genomf2rtstrafik genomfördes. 

Dock blev inte situationen bättre av ändrade skyltplaceringar och nedsatt hastighet 
och i utredningen kring förbud för genomfartstrafik gjorde gällande att det inte är 
lämpligt då Särskogsleden ingår i Sala kommun huvudvägnät för tätortsnära tung 
trafik. 

Under 2012 upptogs dialog med Trafikverket angående möjligheten till 
hastighetsdämpande åtgärder på länsväg 800 (chikan). Diskussioner fördes att även 
kommunen skulle uppföra en hastighetsdämpande byggnation i samband med 
Trafikverkets åtgärd, för att ytterligare stärka en begränsad framkomlighet. 

Dock strandade dialogen och Trafikverket meddelade innan sommaren 2013 att 
ingen fartdämpande åtgärd (chikan) skulle byggas på L v 800, med hänvisning till 
Trafikverkets framkomlighetsmåL 

Detta innebar att inte heller Sala kommun uppförde sin fartdämpande åtgärd då 
bara Särskogsledens åtgärd inte anses lösa situationen utan endast orsaka ökade 
vibrationsstörningar för närboende vid inbromsningar och acceleration. 

YTTRANDE 
Saia kommun delar medborgarförslagets syn på problematiken utefter 
Sörskogsleden. 

Sala kommun anser att Trafikverket är ansvarig att, i samråd med Sala kommun 
undersöka och genomföra kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med den icke 
önskvärda tunga genomfartstrafiken på Särskogsleden och därigenom minska 
bullerproblematiken för de närboende. 

Atgärder måste även vidtas för att minska den tunga genomfartstrafiken så att 
underhållskostanden på Särskogsleden inte kraftigt överstiger den beräkningen som 
genomfördes i samband med övertagandet av vägen. 

Utefter Iv 800 rör sig många oskyddade trafikanter, barn som väntar på skolskjuts, 
cyklister i och med avsaknad av cykelbana och gående till gruvan, vilka utsätts för 
stora trafiksäkerhetsrisker på grund av den stora andelen tung trafik. Sala kommun 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

anser att Trafikverkets framkomlighetsmål måste ställas mot miljö-och 
trafiksäkerhetsmåL Sala kommuns åsikt är att hälsoriskerna med buller och 
vibrationer och den trafiksäkerhetsrisk, som den tunga trafiken utgör, väger tyngre 
än målet om framkomlighet för de fåtal tunga transporter som måste ta L v 800 för 
vidare genomfart mot t ex Mö klinta och Saladamm. 

I avvaktan på en permanent lösning tittar nu Tekniska kontoret på mindre åtgärder 
som tillsammans kan ge viss effekt på andelen tung genomfartstrafik på 
Sörskogsleden. Bland annat kan nämnas: 

• Förnyad utredning avseende förbud mot genomfartstrafik m m 

• Utskick till Iogistikföretag, speditörer och åkerier med vädjan om att 
använda vägvisad väg 

• Översyn av hastighetsbeg:cänsningai 

Dock krtivs mer omfattande åtgärder för att uppnå til!räckliga result::1t avseende 
andelen tung trafik. 
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Bilaga KS 2013/295/3 

Medborgarförslag 

2013-09-18 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora torget l 
733 25 Sala 

Sala kommun har nyligen lämnat yttrande kring Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 

Av Sala kommuns svar framgår att delar av Räta linjen-projektet (Rv 56) 
omnä1m1s i planförslaget men att sista delen av förbifart inte finns med som 
namngivet projekt vilket kommunen önskat. Detta kmmner tyvärr innebära 
negativa konsekvenser för lång tid framåt för framförallt buller -och 
vibrationssituationen utefter Sörskogsleden. 

Med anledning härav ställer vi boende utmed Särskogsleden frågan vilka 
åtgärder Sala kommun planerar för att förbättra vår miljö . 

Namn. . \": v.J?c\ 0~ ; 
Adress (c:' 4 +· ''i(,·i,.~.'-'. \ ••..<.AA·· . . . . . . . .. .' .. y.,. ·l'·.., ....... , \ 

Telefon ..... :;:::.;.~2-"\,-c-.. .l~~~.'t-,s::-: .. 


