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Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på väg 800 

Gunnar Eriksson inkom den 14 mars 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att hastigheten sänkts till 50 kilometer i timmen på väg 
800 från rondellen vid ICA Kvantum till avfarten mot Fagersta, och att ett 
övergångsställe byggs norr om rodellen vid rCA Kvantum. 

Förslagsställaren skriver att om hastigheten sänks så skulle boende på Jakobsdal få 
en tystare miljö. Det finns en mycket använd busshållplats varifrån det åker mycket 
ungdomar längs denna väg. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. 

Det finns ett fåtal genomfartsgator med syfte att snabbt nå de centrala delarna av 
Sala stad. Hastigheten måste vara motiverande för den väg där 
hastighetsbegränsningen gäller, annars riskerar efterlevnaden att påverkas i negativ 
riktning. 

Bullerdämpande plank finns uppsatt mot bostadsområdet och busshållplatsen ligger 
utanför vägområdet. 

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

att anse medborgarförslaget besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SMAl<KQMMtJN:ora Torget 1 Per-Olov Rapp 
lli'äJmlnOiMl'\'1'Mslö OOlmmunstyrelsens ordförande 
Batcm4.4-188 so per-olov.rapp@sala.se 
R8fhMiifBlafo@sala.se Direkt: 0224-74 71 00 
www.sala.se 
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Angående hastighetssänkning på väg 800, Sala kommun. 

Tekniska kontoret har tagit del av dina synpunkter angående önskad 
hastighetssänkning på väg 800 mellan cirkulationsplatsen vid lea kvantum till 
avfarten mot Fagersta, väg 801. 

Sk3!en du anger till hastighetssänkningen är bland annat att bOende på jakobsdal 
ska få en tystare miljö och att en väl använd busshållplats med busande ungdomar 
finns längs denna väg. 

Det finns idag ett fåtal genomfartsgator med syfte att snabbt nå de centrala delarna 
av Sala stad. Hastigheten måste vara motiverande för den väg där begränsningen 
gäller, annars riskerar efterlevnaden av reglerna att påverkas i negativ riktning. 
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Bullerdämpande plank finns uppsatt mot bostadsområdet och busshållplatsen ligger 
utanför vägområdet. 

Av dessa skäl kommer Sala kommun inte att sänka hastigheten på önskan 
vägsträcka. 

Med vänlig halsning 

jenny julin, 
Trafikingenjör 
Sala kommun 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadre~5: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 02211-74 7000 
fa)(: 02.24-18850 
teknlska@sala.se 
www.sala.5e 

JennyJulJn 
Trafikingenjör 

Tekn:sk~ kontoret 
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Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Virve Svedlund 
den 14 mars 2014 10:23 
Sofia Nilsson 

Ämne: VB: Formulärdata från "Service - Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Frän: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 6 mars 2014 14:46 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service - Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Myntgatan 15 

E-post (email) 
vvsgunnar@gmail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Gunnar Eriksson 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion Jeedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framfOra (opinion_text) 

SALA KOMfvlUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2011, -03- 1 4 
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hastighetssänkning till 50 Km / Timme, FRÅN rondellen !ca kvantum till avfart mot fagersta, finns inte en 
enda nackdel att inte sänka, BL,A så får vi boende på jakobsdal tystare, för om dom "säg" kör 70 efter en 
begränsning till 50 , så är vi bra mycket nöjdare, i dag som det är 70 så kör många 90 km , å även sala 
bostäders gavlar tar inte höga ljud, dessutom fi!1.!ls det en mycket använd busshållplats, där ungdom busar 
retas med varann, å rätt vad det är så är olyckan framme PS dessutom borde de göras ett övergångsställe 
norr om !ca kVa!ltum rondellen, DA skulle mina barn-barn bara behöva gå över en gata (nu blir det 4 gator) 
gäller givetvis alla som bor,bryggeri mm väster om sala!!! 

Telefon/mobil (phone) 
0706724100 

Länk till sida 
MedQQrgarförsl~ 
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