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Trafikverket Region Öst 
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78128 Borlänge 

Yttrande över indragning av väg 845 för byggande av mötesfri 
landsväg av väg 56, delen Sala - Heby 

Trafikverket Region Öst har inkommit med en begäran om Sala kommuns yttrande 
över indragning av väg 845 för byggande av mötesfri landsväg av väg 56, delen Sala
Heby. Arbetsplanen för ombyggnaden av väg 56 har tidigare varit utställd under 
tiden 2012-04-23 - 2012-05-16. Sala kommun har tidigare lämnat yttrande över 
den. Skälet till ny utställelse är att det i annonsen inte framgick om indragning av 
väg 845. 

Sala kommun har inget att erinra mot att del av väg 845 mellan järnvägen och ny 
anslutning till väg 56 får en ny sträckning. 
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Dokumel1ttyp: Brev 
Bilaga KS 2012/1',/2 

Projektnummer: 861 rona 
Dokumentdatum: 2012-06-18 

Ärendenummer: 880147 

Sala kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

73325 Sala 

Ert datum: [:viotparters datum) 

Ert ärendenummer: [Motpartens 
ärendelOJ 

TRAFIKVERKET 
Trafjkverket 

SALA KOMMUN. 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 -06- 25, 

Begäran om begäran om Sala kommuns yttrande över indragning 
av väg 845 för byggnande av mötesfri landsväg av väg 56 delen Sala
Heby i Sala och Heby kommuner, Västmanlands och Uppsala län 

Trafikverket Region Öst begär Sala kommuns yttrande av indragning av väg 845 från allmänt underhåll. 

I arbetsplanen ingår förslag till indragning avväg 845. Enligt Vägkungörelsen 1971:954 §39 begär 
Trafikverket ett särskilt yttrande av Sala kommun om indragningen. 

Vi emotser kommunens yttrande senast sex(6) veckor efter mottagande. 

Med v~nlig~ning __ 

~ ;l/JJI/(DtJ 
t/~rs ~önigss7 

projektledare 

Bilagor: 
1 Utlåtande över inkomna yttranden 
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«I'» Ärendenr: 880147 

Projektnr: 8611096 

Ert datum: 2012-06-13 

Ert ärendeID: 

[Motpartens ärelldelD] 

\Ii TRAFIKVERKET 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 "06- 25" 
Diarienr 

PROMEMORIA 

Arbetsplan väg 56 Sala-Heby ombyggnad till mötesfri 
landsväg i Heby och Sala kommuner, i Uppsala och 
Västmanlads län. Objektnummer 8611096 

Väghållaren for väg 56, Trafikverket Region Öst promemoria över inkomna 
yttrande angående rubricerad arbetsplan. Den omfattar ombyggnad av väg 
56 till mötesfri landsväg på delen Sala-Heby inom Heby och Sala 
kommuner i Uppsala och Västmanlands län. 

Arbetsplanen har tidigare varit utställd under tiden 2010-06-22-2010-08-
03 och är reviderad. Skälet till ny utställelse är att det i annonsen inte 
framgick om indragning av väg 845. 

Arbetsplanen som är daterad 2012-03-16 har varit utställd under tiden 2012-
-04-23-2012-05-16. Berörda sakägare och övriga intressenter har 
informerats via rekommenderat brev och genom kungörelse i lokala 
tidningar. Till skrivelsen har en sakägareforteckning och arealf6rteckning 
bifogats där det framgår hur mycket mark som går åt for projektets 
genomfarande. Arbetsplanen innehåller även indragning samt utgå ur 
allmänt underhåll av del av väg 845 mellan järnvägen och ny anslutning till 
väg 56. 

IAktbilaga 

1(11) 
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crt TRAFIKVERKET 

Riksväg 56 mellan Sala och Heby ingår i det nationella vägnätet. Vägen är 
13 meter bred med relativt god standard. Vägen inbjuder till höga 
hastigheter vilket medfor svåra foljder for de olyckor som inträffar. 

Under perioden 1999 till och med 2008 inträffade 45 polisrapporterade 
olyckor med personskador. Sammanlagt har 2 personer dödats, 10 personer 
skadats svårt och 58 personer ratt lindriga skador. Singel- och 
mötesolyckorna utgör nästan 90 % av olyckorna med döda och svårt 
skadade personer. År 2006 har vägen forsetts med trafiksäkerhetskameror. 

Trafiken uppgick år 2010 till ca 6580 fordon per dygn, varav 820 tunga 
fordon. Andelen tunga fordon motsvarade ca 17 %. 

Vägombyggnaden finns inte namngiven i Nationell plan utan finansieras via 
särskilda trafIksäkerhetsmedel. 

Objektet börjar vid anslutningen av väg 794 och slutar med vägkorsningen 
väg 56/72 vid Byggningen och inkluderar inte korsningsutformning. 

Väg 56 börjar i Norrköping och går till Gävle (sk Räta linjen) via bland 
annat Katrineho!m, Västerås, Sala. Vägen är en viktig forbindelse mot 
norrland. 

Ombyggnads längden for huvudvägen uppgår till c:a 12 km, därtill kommer 
ca 2, I km övriga nya enskilda anslutningsvägar. Befintlig väg byggs om till 
mötesfri landsväg med mittseparering. Vägen utfors med Vajer- alternativt 
rörräcke i mitten. Den skyltade hastigheten är idag 90 km/h på den aktuella 
sträckan och med de nya hastighetsgränserna kommer hastigheten 
formodligen att höjas till 100 km/h. 

Tidigare yttranden med kommentarer 2010-06-22-2010-08-03. 

Yttrande I Vattenfall Eldistribution AB, Sören Lindqvist, Box 6013,17106 

SOLNA 
Vattenfall kräver att ett avtal mellan parterna upprättas innan fastställelse 
kan ske och har förväntat sig att Trafikverket har tagit kontakt med 
Vattenfall och gjort en överenskommelse. 1 vägsträckningen finns en 
70 kVoch en 20 kV ledning som innehas med linjekoncession. 

TrafIkverkets konunentar. 
Trafikverket har haft 2 stycken träffar med Vattenfall och redogjort för 
objektet, den Il mars 2010 och den 19 april. Trafikverket konstaterar att 
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situationen för kraftledningsstolpar inte förändras jämfört med nuläget. 
Vidare kommer skyddsåtgärder vidtas för att förhindra påkörning av 
ledningsstolpar. Om det krävs åtgärder aktualiseras vad som följer av 
bestämmelserna i 2 kap 22-23 §§ ellagen. För ledningar inom befintligt 
vägområde gäller de avtal samt de tillstånd som väghållningsmyndigheten 
meddelat enligt 44 § väglagen (1971:948). I samband med avtal och 
tillståndsgivning regleras vad som gäller för berörda ledningar. Ledningar 
som ligger utanför vägområdet men som efter ombyggnad ligger inom 
vägområdet hanteras enligt gällande lagstiftning. Att upprätta avtal innan 
arbetsplanen är fastställd är inte möjlig eftersom det är fastställelsen som 
ger Trafikverket vägrätt och därmed möjlighet att gå vidare med 
projekteringen. Innan arbetsplanen är fastställd är det inte säkert att 
projektet kommer att genomföras. 

Yttrande 2 Ingrid och Bengt Vilen, Sör Kärrbäck 101. 733 92 Sala 
Som ägare av skogsskiften efter väg 56 anser Vilen att anslutningar 
breddas, upplagsplatser är nödvändiga, utökade öppningar i mitträcket, 
byggande av väntfickor, vändslingor, samt en träff med Trafikverkets 
repesentant på plats för att gå igenom lösningar på anslutningar. 
Förändringar i sekt 8/250,8/500,10/600,9/250 och 9/800. 

TrafIkverkets kommentar 
Breddning av skogsinfarter kommer att utföras liksom hur upplagsplatser 
utföres och dess läge, vilka inte fastställes utan tas upp när Tra{ikverkets 
representant träffar berörda markägare. Beträffande öppningar i 
mitträcken väntfickor och vändslingor måste vi ta hänsyn även till hur 
indelningen av sträckningen för enfält och tvåfält ser ut. Vi ser över de 
förslag på sekt 8/250 vid väg 841, 8/500, 10/600 infart till bergtäkt, 9/250 
och 9/800 som niföreslår. 

Yttrande 3 Norrby LRF-avdelning, c/o Tomas Svensson, Kumlaby Åsberget 
116, 733 92 Sala 
Befintliga anslutningar ska behållas eller flyttas om skäl för detta finns och 

att det ska finnas öppningar i mitträcket och vid avfart ska detfinnas 
väntfickaför vänstersvängandefordon. Avståndet mellan vändplatserna ska 
inte överstiga 500 meter. C-korsningar bör utföras med vändplats. En 
anslutning Fån befintlig driftvändplats till en ny enskild väg på södra sidan 

3(11) 
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samt en väg till anslutning till mittemot väg 845. Träff med Trafikverkets 
representant på plats för att gå igenom lösningar på anslutningar. Detfinns 
även önskemål om en lokalväg på södra sidan väg 56 for långsamtgående 
fordon och cyklister/mopedister. Flyttning av anslutning i sektion 2/600 
närmare Sala. Förlängning av vändslingan i sektion 6/300 vid infarten till 
golfbanan. Att inte höja hastigheten till l 00 km/tim utan 90 km/tim och i 
fyra korsningar 80 km/tim. 

Trafikverkets kommentar. 

Breddning av skogsinfarter kommer att Jftföras liksom hur upplagsplatser 
utföres och dess läge, vilka inte fastställes utan tas upp när Trafikverkets 
representant träffar berörda markägare. tas upp när Trafikverkets 
representant träffar berörda markägare. Beträffande öppningar i 
mitträcken väntfickor och vändslingor måste vi ta hänsyn även till hur 
indelningen av sträckningen for enfolt och två/dit ser ut. Någon lokalväg 
parallellt med väg 56 är inte aktuellt, vilket ävenframfördes på träffen med 
LRF den 4 mars 2009. Beslut angående hastigheten tas av länsstyrelsen i 
Västmanland och Uppsala län. 

Yttrande 4 Anders och Hans Eriksson, Norr Kärrbäck 1 :55 
Justering och eventuell/lytt av åker- och skogsinfarter. Vid sektion 7/600 

önskas en annan dragning av ny anslutning och alternativ vändslinga på 
motsatt sida om väg 56. Kulvertera bäck c:a 150 meter for lättare 
överfarter. 

Trafikverkets kommentar. 
Breddning av skogsinfarter kommer alt utföras liksom hur upplagsplatser 
utföres och dess läge vilka inte fastställes utan tas upp när Trafikverkets 
representant träffar berörda markägare. Justering avanslutningsväg 
kommer att utföras och huruvida det går att kulvertera bäcken måste 
undersökas vid senare tillfälle. Vid sektion 4/050 kompletteras 
åkeran.5lutningar på ömse sidor om vägen in mot Isätra/Norr Kärrbäck. 
Befintlig skogsanslutning vid sektion 7/550 och 9/250 bibehålls, kommer att 
fungera som i dagsläget. 
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Projektnr: 8611096 

Yttrande 5 Heby kommun, 744 88 Heby 
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Heby kommun bifaller trafikverkets förslag att bygga mötesfri landsväg 
mellan Sala och Heby, väg 56172. 

Trafikverkets kommentar 
Ingen kommentar. 

Nya yttranden med kommentarer efter utställelse 2012-04-23-2012-
05-16. 

Yttrande 6 Sala kommun, Box 304, 733 25 SALA 

Sala kommun önskar att det byggs en cirkulation i anslutningen väg 56 och 
väg 794, Önskar även att det byggs en cykelväg mellan Sala och Heby. Att 
korsning vid Fågelstaflyttas närmare Modigstorp. Anser att planen skall 
förberedas för den Ji'amtida sista delen förbifart Sala Sör Kivsta till 
Modigstorp. Ytterligare busshållplats anläggs vid Boda. 

Trafikverkets kommentar. 
Arbetsplanens omfattning startar öster om väg 794 och någon 
cirkulationsplats fanns inte med i förutsättningarna. Någon cykelväg mellan 
Sala och Heby är inte aktuell i detta objekt. Möjlighet till cykling finns 
mellan Sala och golfbanan efter väg 846. Hur och var anslutningen till 
framtida förbifart kommer att placeras är inte klarlagt i dagsläget. 
Placering av busshållplatser har placerats efter samråd med 
trafikhuvudmännen i Västmanland och Uppland. 

Yttrande 7 Heby kommun, 744 88 Heby 

Heby kommun bifaller trafikverkets förslag att bygga mötesfri landsväg 
mellan Sala och Heby, väg 56172 med det tillägget att arbetsplanen 
kompletteras med åtgärder som höjer trafiksäkerheten för cyklister. 

Trafikverkets kommentar. 
Någon cykelväg mellan Sala och Heby är inte aktuell i detta objekt. 

5(11) 
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Yttrande 8 SALA-HEBY ENERGI Elnät AB, Box 34, 733 21 SALA 

Påtalar att det finns elledningar efter sträckan och att Trafikverket skall 
kontakta SHE vid behov. I övrigt inget att erinra. 

Trafikverkets kommentar. 
Trafikverket kommer att kontakta SHE innan arbetet startar. 

Yttrande 9 VafabMiljö, 72187 VÄSTERÅS 

Påtalar att det finns gas- och lakvattenledningar efter sträckan och att 
Trafikverket skall kontakta VafabMiljö vid behov vid alla tillfällen 
VafabMi?iö berörs av arbetet. I övrigt inget att erinra. 

Trafikverkets kommentar. 
Trafikverket kommer att kontakta VafabMiljö innan arbetet startar. 

Yttrande lOTeliaSonera Skanova Accsess AB, Accessområde Mitt, Box 
1253,701 12 Örebro 

Skanova har många kablar i området att ta hänsyn till. 

Trafikverkets kommentar. 
Trafikverket kommer att kontakta Skanova innan arbetet startar. 

Yttrande 11 Vattenfall Eldistribution AB, Sören Lindqvist, Box 6013, 171 06 
SOLNA 

Trafikverkets kommentar. 
Trafikverket kommer alt följa det regelverk som gäller beträffande avstånd 
till stolpar/stag som vid sprängningar och arbeten i ledningars närhet. 

6(11) 
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Yttrande 12, Landstinget Västmanland, kollektivtrafikmyndigheten. 721 89 
VÄSTERÅS 

Hållplatserna bör placeras efter anslutande väg/korsning där så är möjligt. 
Förlängda fickor utformas så bussen får en liten "påfart n. Att som 
oskyddad trafikant ta sig säkert till och från hållplatsen. Busshållplatserna 
byggs med 17 cm betongkantstöd samt kontrasterande kantremsa. Önskar 
att vara involverad i det fortsatta arbetet. 

Trafikverkets kommentar. 
Busshållplatserna har placerats i största möjliga utsträckning att placeras i 
anslutning till väg/korsning så att de oskyddade trafikanterna får en så 
säker väg till hållplatsen som möjligt. Hållplatserna kommer attfå den 
utformning som anges i hållplatshandboken och i samråd med 
kollektivtrafikmyndigheten. 

Yttrande 13, UL. kollektivtrafikforvaltningen. Box 1400. 751 44 UPPSALA 

Hållplatsernas utformning anläggs enligt aktuella principer avseende 
trafiksäkerhet och tillgänglighet för funktionshindrade. 

Trafikverkets kommentar. 
Hållplatserna kommer att få den utformning som anges i 
hållplatshandboken och i samråd medkollektivtrafikmyndigheten. 

Yttrande 14, Ingrid och Bengt vilen. Sör Kärrbäck 101, 733 92 SALA 

Påtalar nödvändigheten med tillräckligt breda anslutningar, väntfickor, 
vändslingor, vänstersvängfält och öppning i mitträcket för att inte få långa 
körsträckor till sina åker- och skogsmark. Önskar ett möte med Trafikverket 
innan arbetsplanfastställs. Föreslår att ett antal anslutningar markeras 
som breddade i arbetsplan. 

Trafikverkets kommentar. 
De anslutningar som kommer att brukas för åker- och skogsbruk kommer att 
vara så utformade att stora tunga fordon kan ta sig ut och in på åker/skog. 
De väntfickor och vändslingor samt vänstersvängfält är placerade utifrån 
den sträckindelning som är föreslagen på sträckan. Öppningar i mitträcket 
kan i samband med byggande diskuteras med berörda markägare, dock är 
Trafikverket restriktiva med för många öppningar i mitträcket. Något 

7(11 ) 
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samrådsmöte är inte planerat innan arbetsplan fastställs men ett 
samrådsmöte kommer att hållas i samband med byggstart. 

Yttrande 15, Västra Isätra Samfållighetsfårening, Isätra 130, 733 92 SALA 

Föreslår en utbyggnad av parallellvägar längs sträckan. Anser att tunneln 
vid Eljansbokorset och tillgängligheten til/fastigheten Baggbo 1.5 inte är en 
bra lösning. Viltstängsel är önskvärt vid Modigsbacke. Utfart är inte 
placerad på samma ställe på de olika ritningarna. 

Trafikverkets kommentar. 
Byggande av parallellvägar är inte aktuellt på sträckan. Trafikverket anser 
att tunneln och tillgängligheten vid Baggbo 5.1 är tillfyllest. Trqfikverket 
har inte ansett att detfinns behov av viltstängsel vid Modigsbacke efter 
kontakt med lokalt boende. Utfarten som gäller är den på ritning 101T0203 
förutom att ett X med texten anslutning utgår, i övrigt på samma ställe, se 
revidering xx. 

Yttrande 16 Hans och OlofEIiansbo, Eljansbo gård, 733 92 SALA samt 
Sture och Bengt Olof Johansson, Svepnäs gård, 733 92 Sala 

Tre (3) avfarter saknas som finns idag samt behov av öppning i mitträcket i 
sekt 0/650 alt 0/725. Önskar bekräftelse på inlämnade synpunkter. 

Trafikverkets kommentar. 
Breddning av skogsinfarter kommer att utföras liksom hur upplagsplatser 

utföres och dess läge, vilka inte fastställes utan tas upp när Trqfikverkets 
representant träffar berörda markägare. tas upp när Trafikverkets 
representant träffar berörda markägare. Beträffande öppningar i 
mitträcken väntfickor och vändslingor måste vi ta hänsyn även till hur 
indelningen av sträckningen för en{ält och tvåfält ser ut. Någon lokalväg 
parallellt med väg 56 är inte aktuellt, vilket ävenframfördes på träffen med 
LRF den 4 mars 2009. Beslut angående hastigheten tas av länsstyrelsen i 
Västmanland och Uppsala län. Bekräftelse har gjort medelst telefon den 8 
maj 2012 kl 14.00. 

8(11 ) 
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Yttrande 17 Norrby LRF-avdelning, c/o Tomas Svensson, Åsberget 116, 
73392 SALA 

Föreslår en utbyggnad av parallellvägar längs sträckan. Önskar ett möte 
med Trafikverket innan arbetsplan fastställs. 

Trafikverkets kommentar. 
Byggande av parallellvägar är inte aktuellt på sträckan. Något 
samrådsmöte är inte planerat innan arbetsplanfastställs men ett 
samrådsmöte kommer att hållas i samband med byggstart. 

Yttrande 18 Erich Floderer. Sörby gård, 733 92 SALA 

Föreslår en utbyggnad av parallellvägar längs sträckan mellan ett antal 
fastigheter. 

Trafikverkets kommentar. 
Byggande av parallellvägar är inte aktuellt på sträckan. 

Yttrande 19 Erik Johansson, Sör Kärrbäck 106, 733 92 SALA 

Bygga tillräckligt breda in-Iutfarter till skog och åker. Föreslår en 
utbyggnad av parallellvägar längs sträckan. 

Trafikverkets kommentar. 
De avfarter som behövs för brukande av skog och åker kommer att finnas 
kvar och om så krävs öppning i mitträcket för transport tvärs vägen. 
Byggande av parallellvägar är inte aktuellt på sträckan. 

Yttrande 20 Norrby bygdegård, c/o Kurt Hansson, Norrbäck 137, 733 92 
SALA 

Föreslår en utbyggnad av parallellvägar längs sträckan. Föredrar 
balkräcke före vajerräcke som mitträcke. Föreningen anser att 
bulleråtgärden på fastigheten ska gälla hela fastigheten. Försämrad irifart 
mot väg 56 flyttas till väg 795. Önskar ett möte med Trafikverket innan 
arbetsplan fastställs. 

Trafikverkets kommentar. 
Byggande av parallellvägar är inte aktuellt på sträckan. Val av mitträcke är 
inte någon del i fastställelsen utan beslutas inför byggande. Föreslagen 
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bulleråtgärd är i enlighet med de krav som finns för bulleråtgärder. 
Trafikverket kommer vid byggande alt kontaktaföreningen ifrågan. 
Trafikverket vill minska antalet utlinfarter och försöka samla dessa på 
gemensamma ställen. Något samrådsmöte är inte planerat innan arbetsplan 
fastställs men ett samrådsmöte kommer att hållas i samband med byggstart. 

Yttrande 21 Jerker och Johan Andersers, Norr Kärrbäck 135. 733 92 SALA 

Önskar att det anläggs ett C-vägskäl iställetför vändslinga vid avfarten till 
Andersers Mekaniska Verkstad istället för infarten till avfallsanläggningen 
vid lsätra. Bus./ihållplats önskas vara kvar i anslutning till avfarten vid 
Andersers Mekaniska Verkstad. Föreslår en utbyggnad av parallellväg 
mellan avfarten till golfbanan och Norr Kärrbäck. 

Trafikverkets kommentar. 

Trafikverket har gjort den bedömningen att ett C-vägskäl vid 
avfallsanläggningen vid lsätra är den mest lämpliga platsen av de ovan 
föreslagna. Busshållplatsernas placering är lagda i samråd med 
trafikhuvudmännen i Västmanland- och Uppsala län. Byggande av 
parallellvägar är inte aktuellt på sträckan. 

Yttrande 22 Markägare och intressenter längs vägsträckan 

Föreslår en utbyggnad av parallellväg mellan avfarten till golfbanan och 
Norr Kärrbäck. 

Trafikverkets kommentar. 
Byggande av parallellvägar är inte aktuellt på sträckan. 

Bilagor 
Inkomna yttranden 
Karta över inkomna yttranden 

Eskilstuna 2012-06-13 

Lars Königsson 
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