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KOMMUNSTYRELSEN

YTTRANDE  TILL TRAFIKVERKET  ANGÅENDE BEHOVET AV EN

CIRKULATIONSPLATS PÅ RIKSVÄG 56, SALAS  ÖSTRA UTFART

Sala kommun ser Väldigt positivt på Trafikverkets trafiksäkerhetshöjande

investering i riksväg 56, sträckan Sala-Heby. Att riksvägen, som är en del av den så

kallade Räta Linjen, rustas upp och görs mötesfri är inte bara viktigt för Sala och

Heby kommuner, utan även för det nationella Vägnätet på grund av den betydande

mängd godstransporter som varje dygn genomförs på vägen. Vägen är också ett allt

viktigare pendlingsstråk för den regionala arbetsmarknaden.

Samtidigt anser Sala kommun att Trafikverkets negativa inställning till en

cirkulationsplats vid Fridhem är djupt beklaglig, då trafiksituationen vid den

aktuella platsen utgör betydande olycksrisker, vars konsekvenser riskerar att bli

mycket allvarliga. Sala kommun har under den process som lett fram till de färdiga

planerna för riksväg 56 påtalat det Växande behovet av åtgärder för ökad

framkomlighet och trafiksäkerhet vid Fridhem, men Trafikverket aWisar förslaget

med hänvisning till framkomligheten.

De trafiksäkerhetshöjande åtgärder som nu genomförs består främst i att

mötesseparera vägsträckan mellan Salas östra utfart vid Fridhem och

cirkulationsplatsen väster om Heby där riksvägarna 56 och 72 skiljs åt. Den aktuella

trafikeras varje dygn av tusentals tunga lastbilar, varav en betydande andel har

farligt gods i lasten. Antalet personbilar på vägsträckan har ökat markant de senaste

åren i takt med att allt fler pendlar till arbete i främst Morgongåva. Så sent som  2019

inträffade en dödsolycka med flera omkomna arbetspendlare Vid Hebys västra

utfart.

Handels- och industriområdet Fridhem i Salas östra utkant växer, med en ökande

ström av såväl personbilar som godstransporter som följd. Samtidigt ökar också

flödet av oskyddade trafikanter mellan Sala centrum och Fridhem markant.

Korsningen vid Fridhem är också den enda vägen för de boende i Varmsätra med

omkringliggande orter att ta sig in till Sala.

Under högtrafik är det idag förknippat med mycket stora risker att korsa riksväg 56

Vid Fridhem. De fordon som närmar sig Sala österifrån håller ofta en hastighet som

är väsentligt högre ön de angivna 50 km/h, och flödet utgörs till stor del av tunga

fordon. Det är dessutom rimligt att anta att medelhastigheten ökar ytterligare om

hastighetsbegränsningen på riksväg 56 höjs till 100 km/h. Samtidigt passerar också

en ökande mängd oskyddade trafikanter den aktuella korsningen. Sammantaget

måste riskerna för en olycka med dödlig utgång bedömas som avsevärda. En

allvarlig olycka där lastbilar med farligt gods är inblandad skulle också riskera att få

fatala konsekvenser.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224-188  50 anders.wigelsbo@sala.sn=.I

733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt:  0224-74  71 00

www.sala.se



2  (2)
SALA , 2020-05-05

KOMMUN

 

Kommunstyrelsen

En cirkulationsplats vid Fridhem skulle, utan att nämnvärt påverka

framkomligheten på riksväg 56, reducera riskerna för en olycka med dödlig utgång

väsentligt.

Sala kommun anser att behovet av en cirkulationsplats vid Fridhem är odiskutabelt,

och kräver därför att Trafikverket planerar för en sådan i den vägplan som ska

godkännas under 2020. Att inte bygga en cirkulationsplats i samband med att

riksväg 56 byggs om kommer att öka riskerna för att människoliv går till spillo, och

det kommer dessutom att hämma Sala kommuns utveckling under överskådlig

framtid.

Anders Wigelsbo (C)

Kommunstyrelsens ordförande


