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Länsstyrelsen i Västmanlands län har gett Sala kommun möjlighet att yttra sig inför 
Länsstyrens arbete med länsplan för regional transportinfrastruktur enligt följande: 

1. Lämna underlag om upplevda brister i transportsystemet och önskade 
åtgärder för den regionala infrastrukturplanen och den nationena planen 

2. Lämna underlag för åtgärder berättigade till statlig medfinansiering under 
perioden 2014-2025. 

a. Investeringar avseende enskilda projekt (>25 mkr) eJJer paket av 
mindre (kombinerade) åtgärder med ett enhetligt syfte 

b. Åtgärdspaket för statlig medfinansiering av t ex 
cykelvägsutbyggnader och trafiksäkerhöjande åtgärder, 
koiiektivtrafikåtgärder m m. 

SALA KOMMUNS YTTRANDE 
1. Förfrågan om upplevda briser i transportsystemet 

Brister i 
transportsystemet 

• Barriäreffekter meJJan 
norra och södra delen av 
Sala stad, vilket innebär 
begränsningar i stadens 
utbyggnad 

• Risker i samband med 
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Plats/sträcka Önskad åtgärd 

• 

• 
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Plankorsning • Planskildhet 
Ströms backa/ vid 
Strå Ströms backa/ 

Plankorsning Strå 

Metso • Planskildhet 
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bomfällning 

• Räddningstjänstens 
bristande möjlighet till 
effektiva insattser pga. 
plankorsningar 

• Brist av ett effektivt, 
tillgängligt och 
ändamålsenligt 
resecentrum 

• Kapacitetsbrist i 
spårsystem för 
Dalabanans framtida 
utveckling 

• Brist i kapacitet och 
tillgänglighet. 

• Brister i stråket 
Stockholm-Dalarna med 
Sala som nod för ett 
hållbart 
kollektivtrafiksystem 

• Brister i samarbeten och 
samverkan för ett 
effektivt transportsystem 

Gemensamt till viss del med 
projektet ovan. 

• säkerhetsbrister på 
riksvägen med anledning 
av plankorsning 

• Förlänger restid vid 
bomfällning 

• Risker i samband med 
bomfällning 

• Rätalinjen-stråket ej 
färdigställt förbi Sala 

• Brister i stråket ger bland 
annat bullerstörningar i 

ink!. 
spårområde 

Dalabanan 

Rv 70 utanför 
Kurnia 

Sär Kivsta-
Uppsalavägen 

resecentrum 

• Byggnation av 
ytterligare en 
perrong 

Sala som nod med 
centralt 
resecentrum, 
dubbelspår, 
ytterligare 1 
perrong, ökad 
tillgänglighet, 
ökad turtäthet och 
kortare restid 

Dalabanans 
intressenters mål: 

• Pålitliga 
tidtabeller 

• Ökad turtäthet 

• Kortare restid 

• Ökad komfort 
Planskild korsning 
förrv70 

Byggnation av 
sista etappen av 
Förbifart Sala: Sär 
Kivsta-

Rv70 

Rv 56 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sala stad Uppsalavägen 

Brister i stråket förlänger 
restiden för viktig 
yrkestrafik. 

Vägreservat utan beslut 
om genomförande 
hämmar utvecklingen av 
Sala stad. 

Dubbla Beslut om att det 
utredningsområden för norra alternativet 
Dalabanan utan beslut ska gälla (se Sala 
om val hämmar kommuns tidigare 
utvecklingen av Sala yttrande) 

Tillgänglighet till centrum Evelund-Gruvan Gång och Lv800 
för oskyddade trafikanter cykelbana mellan 
från södra delen av Evelund och 
kommunen gruvans infart 

Brist i gång- och 
cykelstråk 

Brist i gång- och Sätrabrun 
cykelstråk 

2. Förfrågan om åtgärder berättigade till statlig medfinansiering 

Sala kommun ansvarar för de områden framför järnvägsstationen som idag 
består av busshållplatser, cykel parkeringar, bilparkeringar, taxiplatser, 
hämtning/lämning och parkmark Ett arbete med att höja områdets kvaliter 
samt att tillgänglighetsanpassa ytorna har påbörjats. En utredning har 
genomförts av Vectura och därefter jobbats vidare på av Sweco. 

Anledningen till projektets prioritet är de brister som finns vad gäller 
busshållplatserna, i synerhet efter VL:s omläggning av busstrafiken samt de 
brister som finns i tillgängligheten i området Utredningen har också visat på 
stora brister vad gäller antalet cykel parkeringar. 

I arbetet med resecentrum och de områden som kommunen ansvarar för 
önskar Sala kommun skicka en förfrågan om statlig medfinansiering. 
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