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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2016-02-11 

Dnr 2015/762 

Svar på medborgarförslag om korsningen Väsbygatan/Långgatan 

INLEDNING 
Bengt Larsson inkom den 27 oktober 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår åtgärder för att den farliga korsningen Väs bygatan/ 
Långgatan ska kunna göras säkrare och att trafikflödet förbättras. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/29/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/29/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2016/29/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2016-02-02, § 22 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Juste~nd~s sigl)' 
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Utdragsbestyrkande 
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~ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

SALA KOfvitviUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2016 -u 1- 2 6 

Svar på medborgarförslag om korsningen Väsbygatan/Långgatan 
Bengt Larsson inkom den 27 oktober 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår åtgärder för att den farliga korsningen 
Väsbygatan/Långgatan ska kunna göras säkrare och att trafikflödet förbättras. 

Förslagsställaren skriver att han har sett många trafikförseelser och livsfarlig 
körning, främst från bilister, som sneddar över parkeringen vid korsningen vid 
köbildning. Detta gäller både högersvängande som kör Långgatan västerut och 
vänstersvängande som kommer Väs bygatan söderut och ska in på Långgatan 
österut. Bilisterna tar stora risker i samband med dessa manövrar, eftersom det 
innebär att gång- och cykel vägen måste korsas. 

1 (2) 

2016-01-25 

DIARIE NR: 2015/762 

Förslagställaren tycker att det är lämpligt att aktualisera denna fråga i samband med 
att byggnationen på Silvervallen startat. Tillsammans med förslaget finns bifogat 
skisser över befintlig korsning samt förslag på hur detta ska kunna åtgärdas. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Inför yttrandet vände sig tekniska kontoret till gata/park samt till de företag som 
befinner sig i direkt anslutning till den berörda platsen. 

Medborgarförslaget syftar främst till att komma tillrätta med den smitväg som finns 
mellan Väsbygatan och Långgatan och omvänt. 

I medborgarförslaget skissar förslagsställaren på en förflyttning av korsningen 
Väsbygatan/Långgatan i västlig riktning, för att skapa utrymme för in, - och utfart 
till området från nämnd gata, medan infarten från Långgatan st ängs helt med till 
exempel betongsuggor. Förslagsstä llaren skissar även på en cirkulationsplats som 
ersättning för den gatukorsning som finns på platsen idag. 

Korsningen Väs bygatan/Långgatan är vissa tidpunkter under trafikdygnet hårt 
belastad med mycket trafik. Stopplikten från Långgatan in på Väs bygatan, samt 
trafiksignalen som reglerar övergångsstället på Väs bygatan leder till att vissa be
gränsade köer kan uppkomma i anslutning till gatukorsningen. Dessa köer får några 
att söka en snabbare väg förbi korsningens s topplikt och trafiksignal. De väljer då att 
snedda över området nordväst om korsningen, där Ramirent och Pizzeria Verona 
ligger. Denna manöver sker ofta spontant, det vill säga i stundens ingivelse och är då 
som sådan oplanerad, vilket innebär att nödvändig försiktighet och hänsynstagande 
uteblir. Följden av detta är att bland annat att de som arbetar på de intilliggande 
företagen, tillsammans med dem som trafikerar gång och cykelbanan befinner sig i 
riskzonen. Efter samtal med anställda på Ramirent blev denna risksituation 



Kommunstyrelsen 

bekräftad. Enligt de anställda så är det ofta med en känsla av obehag som de vistas 
ute på gården. 

Tekniska kontoret har, genom medborgarförslaget, blivit medvetet om att denna 
trafikfarliga situation existerar och kommer att påbörja en utredning om hur man 
på bästa sätt kan komma tillrätta med ovan beskrivna trafiksituation. 

Tekniska kontoret ställer sig i detta skede avvaktande till att flytta Väs bygatan i 
västlig riktning samt bygga om korsningen med Långgatan till en cirkulationsplats. 
En utredning av en så omfattande trafiklösning får hänföras till den planerade om
byggnaden av Östra kvarteren. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

Trafikingenjör 
Rune Wåhlin 

YTTRANDE 

St\U\ !'(U1v1MUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. ·, ils -0·1- 1 1 

Medborgarförslag gällande korsningen Väsbygatan/Långgatan 

Tekniska kontoret yttrar sig över medborgarförslag gällande korsningen 

Väsbygatan/Långgatan i Sala. Se bild 1 nedan för lokalisering av platsen/korsningen. 

1 (2) 
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YTIRANDE 

INTERN REMISS 
DIARIENR: 2015/762 

Inför yttrandet av medborgarförslaget vände sig tekniska kontoret till Gata/park samt till 

företag som befinner sig i direkt anslutning till den berörda platsen. 

MEDBORGARFÖRSLAGET 
Frågeställaren föreslår att kommunen tar sig en funderare hu r den farliga korsningen vid 
Ram i rent skulle kunna göras säkrare och att trafikflödet skulle kunna förbättras. 

Tillsammans med förslaget finns bifogat fyra skisser över befintlig korsning och den 

trafikfarliga situation som idag existerar, samt förslag på hur detta ska kunna åtgärdas. 

Förslaget syftar främst på att komma tillrätta med den smitväg som finns mellan 

Väsbygatan och Långgatan och omvänt. För att slippa stanna vid köbildning på dessa 

gator sneddas det över Ramirents och Pizzeria Veronas parkering, med följd att riskfy llda 
trafiksituationer uppstår. I förslaget omnämns att detta trafikfarliga beteende har 

bevittnats många gånger under de 37 år som förslagslämnaren bott i närheten av 

området. Förslagsställaren vill pa ssa på att ta upp denna fråga i samband med 
ombyggnationen av Silvervallen. 

I medborgarförslaget skissar även förslagsställaren på en förflyttning av korsningen 

Väsbygatan/Långgatan i västlig riktning, för att skapa utrymme för in, - och utfart t ill 

området från nämnd gata, medan infarten från Långgatan stängs helt med t.ex. 
betongsuggor. Förslagsstä llaren skissar även på en cirkulationsp lats som ersättning för 

den gatukorsning som finns på platsen idag. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Tekniska kontoret 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Korsningen Väsbygatan/Långgatan är vissa tidpunkter under trafikdygnet hårt belastad 

med mycket trafik. Stopplikten från Långgatan in på Väsbygatan, samt trafiksignalen 
som reglerar övergångsstället på Väsbygatan leder till att vissa begränsade köer kan 

uppkomma i anslutning till gatukorsningen. Dessa köer får några att söka en snabbare 

och genare väg förbi korsningens stopplikt och trafiksignal. De väljer då att snedda över 
området nordväst om korsningen, där Ramirent och Pizzeria Verona ligger. Denna 

manöver sker ofta spontant, d.v.s. i stundens ingivelse och är då som sådan oplanerad, 

vilket innebär att nödvändig försiktighet och hänsynstagande uteblir. Följden av detta är 

att bl.a. de som arbetar på de intilliggande företagen, tillsammans med dem som 

trafikerar gång och cykelbanan befinner sig i riskzonen. Efter samtal med anställda på 

Ramirent blev denna risksituation bekräftad. De finner sig då och då i den situationen att 

en bilist, i relativt hög fart, susar förbi strax bakom dem i deras yrkesutövning. Enligt de 

anställda så är det ofta med en känsla av obehag som de vistas ute på gården. 

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 
Tekniska kontoret har, genom medborgarförslaget, blivit medvetet om att denna 

trafikfarliga situation existerar, i samband med att förare genar över området nordöst 

om Väsbygatan och kommer att påbörja en utredning om hur Tekniska kontoret på 

bästa sätt kan komma tillrätta med ovan beskrivna trafiksituation. 

Tekniska kontoret ställer sig i detta skede avvaktande till att flytta Väsbygatan i västlig 

riktning samt bygga om korsningen med Långgatan till en cirkulationsplats. En utredning 

av en så omfattande trafiklösning får hänföras till den planerade ombyggnaden av Östra 
kvarteren. 
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Sala den 26 oktober 2015 

Sala Kommun 
S -:-,;··~CfMMUN 

Kommuns (y, alsens förvaltning 

lnk. 2015 -10- 2 7 
Aktollaga 

Medborgarförslag gällande korsningen Väsbygatan /Långgatan 

Jag föreslår att kommunens trafik- och stadsplanerare tar sig en funderare hur den farliga 
korsningen vid Ramirent skulle kunna göras säkrare och att trafikflödet skulle kunna 
förbättras. 

Under mina 37 år som NotTbergsbo har jag sett många trafikförseelser och rent av livsfarlig 
körning från främst bilister. I sin iver att komma förbi korsning så "sneddar" många över 
parkeringen vid Ramirent. Gäller både högersvängande som kör på Långgatan västernt och 
ska ut på Väsbygatan notTut och vänstersvängande som kommer Väsbygatan södernt och ska 
in på Långatan östernt. Dessa bilister tar enonnt stora risker i samband med dessa manövrar 
som innebär att gång och cykelvägen måste korsas. På Ramirents/Veronas "parkering" rör sig 
människor " lite hur som helst" eftersom det är en "last- och hämtzon" för deras verksamheter. 
Jag är övertygad om att det sker fler trafikbrott per dag i detta område som skulle innebära ett 
körkortsåterkallande om dom ertappades. 

Jag har tänkt mycket på hur lösningen i denna korsning skulle kunna se ut. Idag, efter att ha 
sett ytterligare en idiotkörning så skriver jag dessa rader. Jag har gjort en liten skiss hur man 
kanske kan lösa detta. Tyckte att det kan vara lämpligt att ta in denna fråga nu när 
byggnationen har staiiat på Silvervallen 

733 39 SALA 

070-266 52 25 
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