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Förord 

En åtgärdsvalsstudie för järnvägen genom Sala tätort har genomförts under perioden april 
2014 till april 20 I 5. Åtgärdsvalsstudien avgränsas geografiskt i öst-västlig riktning av 
korsningarna Saladammsvägen/Silvermyntsgatan och Långgatan/Dalabanan, inom detta 
område bedöms brister och problem finnas och det är också här som åtgärder kommer att 
prövas. 
Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att ta ett samlat grepp om problematiken samt behov 
av funktion för personbangård, station och plankorsningar. Vi har analyserat behov och brister 
utifrån fyrstegsprincipen och ett transportslagsövergripande synsätt. Studien kommer att 
beskriva förutsättningarna och bristerna samt ge en inriktning för möjliga åtgärder som kan 
genomföras både på kort och på lång sikt. Åtgärderna ska bidrag till att utveckla och förbättra 
dagens situation. Resultatet skall utgöra underlag för Trafikverkets åtgärdsplanering och för 
Länsstyrelsen i Västmanlands läns prioriteringar i länsplanen för regional 
transportinfrastruktur. Resultatet skall även vägleda Sala kommun i beslut om åtgärder i 
samband med att kommunen växer och utvecklas. 

Trafikverket har haft huvudansvaret för genomförandet av åtgärdsvalsstudien, men arbetet har 
skett i nära samarbete med Sala kommun och länsstyrelsen i Västmanlands län. 
Representanter för dessa parter har ingått i den arbetsgrupp som tillsammans står bakom 
innehållet och förslagen i denna åtgärdsvalsstudierapport. Arbetsgruppen har samverkat med 
det lokala och regionala näringslivet och organisationer dessa har bidragit med både sina 
kunskaper och kloka inspel. 

Denna åtgärdsvalsstudie ger förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder för det 
fortsatta arbetet. Åtgärdsvalsstudien är ett underlag för beslut om fortsatt hantering och vi 
kommer att arbeta vidare med att ta fram en handlingsplan och avsiktsförklaring med berörda 
aktörer. 

Sala 2015- os -2fa 

Västerås 2015- ob·· 08 

Håkan Wåhlstedt 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Eskilstuna 2015- 0'1 - 1 S' 

Ei f chuch 
Trafikverket Region Öst 



Sammanfattning 
Sala kommun har ökat sitt invånarantal de senaste åren och är en naturlig pendlingsort t ill städer som Västerås, 

Uppsala och Stockholm samt orter i Dalarna. Dessutom är orten en utpekad nod i jä rnvägsnätet. Järnvägen 

genom Sala är i behov av upprustning och tillgängligheten till plattformar och resecentrum behöver förbättras. 

Dess sträckning genom Sala delar upp staden i två delar och medför att tillgängligheten mellan tä tortens norra 

och södra delar samt planerat utvecklingsområde i norr är begränsat. Det finns även behov av att rusta upp 

resecentrum i Sala. Mot bakgrund av detta genomförs en åtgärdsvalsstudie för järnvägen genom Sala som i 

huvudsak omfattar sex järnvägskorsningar. Fyra plankorsningar för fordonstrafik samt en plankorsning och en 

planfri korsning för gående och cyklister. 

Syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att ta ett samlat grepp om problemati ken samt behov av funktion för 

personbangård, station och plankorsningar. 

För arbetet med denna åtgärdsvalsstudie har följande mål, utan inbördes prioritering, arbetats fram. 

• Att möta järnvägens framtida kapacitetsbehov 

• Att vidareutveckla ett attraktivt och tillgängligt resecentrum 

• Att skapa bättre förbindelse mellan Salas norra och södra delar 

• Att skapa en säker j ärnväg genom Sala 

Av de fem initiala åtgä rdspaketen som togs fram i åtgärdsva lsstudieprocessen föreslås att arbetet drivs vidare 

med en kombination av åtgärdspaketen 1, 2 och 4, se nedan. Detta för att på bäst a sätt uppfylla studiens mål 

och framtida önskade funktion och kurina möta järnvägens kommande behov, skapa säkra förb indelser och ett 

attraktivt resecentrum. 

Åtgärdspaket 1 Tänk om och optimera 

Åtgärdspaket 2 Kapacitetshöjande åtgärder på 
järnvägen 

Åtgärdspaket 4 Planskild korsning vid 
Saladammsvägen/ 
Silvermyntsgatan och planskild 
korsing för gång och cykel vid 
resecentrum. Plankorsningen vid 
Väsbygatan/Norrängsgatan tas 
bort 

I den fortsatta processen föres lås att en handlingsplan och avsiktsförkl aring tas fram t illsammans med berörda 

aktörer. I det fortsatta arbetet rekommenderas också att åtgärder i respekti ve åtgärdspaket ses över och 

bearbetas ytterligare tex. utifrån vilken tidshorisont åtgärderna ska genomföras, i syfte att ta fram den lösning 

som är mest optimala och som ger mest nytta på både kort och lång sikt. 
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1. Bakgrund 

1.1 Varför en åtgärdsvalsstudie? 

Sala kommun har, till skillnad från många andra mindre kommuner, ökat sitt invånarantal de senaste åren. Det 

finns en politisk vision om att kommunen år 2024 skall vara 25 000 invånare, invånarantalet halvårsskiftet 2014 

var 21808 personer. Med sitt strategiska läge i regionen är Sala en naturlig pendlingsort till städer som 

Västerås, Uppsala och Stockholm samt orter i Dalarna, se figur 1.1. Sala är samt idigt en utpekad nod i 

järnvägsnätet då Dala banan och järnvägen till/från Västerås samt Norrköping/ Linköping (järnvägsbanan Sala

Oxelösund) möts här. Järnvägen är i behov av upprustning och är inte tillgänglighetsanpassad samtidigt som 

dess sträckning genom Sala delar upp staden i två delar, ett centralt område söderut och ett område norr om 

järnvägen, se figur 1.2. Detta medför att tillgängligheten till de norra stadsdelarna är begränsade, ett område 

som är tänkt för nya etableringar. 

I Sala I regionen I 

I 

;!. 

Figur 1.1 : Översiktskarta järnvägen genom Sala. 
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Det är också problem med säkerheten och framkomligheten i flera plankorsninger över järnvägen. De 

korsningar mellan väg och järnväg som anses mest osäkra är Saladammsvägen/Silvermyntsgatan i väster, 

Norrängsgatan/Väsbygatan strax öster om resecentrum samt korsningen Väsbygatan/Långgatan i sydost. Vid 

dessa korsningar upplevs framkomligheten och trafiksäkerheten som låg samtid igt som tillbud i samband med 

bomfällning har inträffat. 

Mot bakgrund av detta genomförs en åtgärdsvalsstudie för järnvägen genom Sala, befi ntliga plankorsningar 

samt omgivande vägar och dess trafikflöden. Åtgärdsvalsstudie behandlar i huvudsak fem plankorsningar samt 

en planfri korsning för gående och cyklister, se figur 1.2. 

Figur 1.2: Aktuella plan- och planskilda korsningar väg/järnväg i Sala. 
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1.2 Övergripande syfte 

Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande steg för val av åtgärder och ska ge underlag för en prioritering av 

effektiva lösningar inom ramen för tillgängliga resurser samt bidra till vid areutveckling av hela 

transportsystemets funktion som en del i en hållbar samhällsutveckling. 

Studien syftar till att transportslagsövergripande analysera brister, behov och problem sa mt att 

förutsättningslöst söka efter alternativa lösningar och åtgärder utifrån fyrstegsprincipen. Studien kommer att 

beskriva förutsättningarna och bristerna samt ge en inriktning för möjliga åtgärder som kan genomföras både 

på kort och på lång sikt. 

1.3 Mål 

För arbetet med denna åtgärdsvalsstudie har följande mål, utan inbördes prioritering, arbetats fram. 

• Att möta järnvägens framtida kapacitetsbehov 

• Att vidareutveckla ett attraktivt och tillgängligt resecentrum 

• Att skapa bättre förbindelse mellan Salas norra och södra delar 

• Att skapa en säker järnväg genom Sala 

1.4 Framtida funktion 

I arbetet med åtgärdsvalsstudien har funktionen för järnvägen i Sa la, Sala station och resecentrum samt 

förbindelsen mellan Salas norr och södra delar diskuterats på arbetsgruppsmöten och workshops. Den framtida 

funktionen kan ses som förtydligande av målen för åtgärdsva lsstudien. 

För Sala station och järnvägen i Sala har den framtida önskade f unktionen bedömts vara: 

Förbättrad tillgänglighet för resenärer till plattformar. 

Högre kapacitet för person- och godstrafiken, dubbelspår på Dalabanan och fler plattformsspår på Sala 

station. 

Förbättrad gestaltning av järnvägen genom tätorten. 

För resecentrum i Sala har den framtida önskade funktionen bedömts va ra: 

Bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för resande med kollektivtrafi k, cykel och bil. 

Bättre bytesmöjligheter mellan olika transportslag. 

Attraktivare gestaltning och utformning avresecentrum. 
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Gällande förbindelserna mellan Salas norra och södra delar har den framtida önskade fu nktionen bedömts 

vara: 

Minskad barriäreffekt mellan södra och norra sidan. 

Säkrare passager för samtliga trafikslag över järnvägen. 

Högre framkomlighet och säkerhet för räddningstjänsten vid passage över järnvägen. 

1.5 Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

Trafikverket, Sala kommun och Länsstyrelsen i Västmanlands län har gemensamt beslutat att genomföra en 

åtgärdsvalsstudie för järnvägen genom Sala kommun. En överenskommelse mellan parterna fin ns från 14 

oktober 2013 (TRV 2013/61582) om finansiering och förutsättningar för genomförande. Alla parter ansvarade 

för förankringen av åtgärdsvalsstudien inom sina respektive organisationer samt för att tillhandahålla 

erforderligt underlagsmaterial. Information kring studien fanns på både Trafikverkets samt Sala kommuns 

hemsidor. 

Åtgärdsvalsstudien har bedrivits i projektform med en processledare, projektledare och en arbetsgrupp. 

Arbetsgruppen har utgjorts av representanter från Trafikverket, Sala kommun och Länsstyrelsen i 

Västmanlands län samt upphandlad konsult från Ramböll. Arbetsgruppen har hållit återkommande möten 

under hela processen där de huvudsakliga arbetsinsatserna varit att ta fram underlagsmaterial, bearbeta och 

analysera resultat av workshoparna samt bearbetade av rapporten. 

Under processen har tre workshopar genomförts för att få bättre underlag. Workshop 1 den 11 juni 2014, 

workshop 2 den 4 september 2014 och workshop 3 den 27 november 2014. Syftet med workshop 1 var att 

skapa en gemensam bild av dagens problem, bri ster och behov. Syftet med workshop 2 var at t pröva tänkba ra 

lösningar och föreslå åtgärder. I workshop 3 formades ett förslag till inriktning för det fortsatta arbetet efter 

åtgärdsvalsstudiens slut. I workshoparna har politiker och tjänstemän från Sala kommun, större lokala företag 

samt regionala organisationer och myndigheter deltagit. 

Initialt i arbetsgruppen fördes ett resonemang kring vilka som skulle bjudas in att delta på de workshopar som 

anordnats. Inbjudan gick ut brett till bland annat Företagarcentrum i Sala, Landstinget Västmanland, Falun

Borlänge regionen, Upplands Lokaltrafik samt till lokala företag. Inbjudna organisationer och deltagare i 

workshoparna framgår av bilaga 1. 

Studien erbjöd ingen medborgardialog då Sala kommun tog fram en fördjupning av översiktsplanen för Sala 

stad mellan åren 2008-2014. I detta arbete ingick åtgärdsvalsstudieområdet med bland annat plankorsningar 

och resecentrum. I översiktsplanearbetet genomfördes omfattande medborgardialog och därför använde 

arbetsgruppen för åtgärdssva llstudien sig av de inkomna synpunkterna och beslutade därmed att inte involvera 

medborgarna, mer än indirekt genom politikerna. Loka lkännedomen bidrog även lokala företagare och 

kommunala tjänstemän med. 

1.5.1 Intressenter 

År 2014 antogs den fördjupade översiktsplanen "Plan för Sala stad" vilken utgör ett strategiskt 

visionsdokument över framtidens Sa la år 2024. I planen framgår att utformningen av järnvägen genom Sa la och 

dess stationsområde är en ytterst viktig del för att stadens ska fortsätta utvecklas som en attraktiv miljö för 

boende, näringsliv, arbetspendling och besökare. Utifrån detta kunde en rad externa intressenter i frågan om 
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järnvägens utformning identifieras utöver de aktörer som varit direkt involverade i arbetet med 

åtgärdsva lstudien. Under workshop tre sammanställdes därför en lista över tänkbara aktörer som kan dra nytta 

av att olika åtgärder genomförs. De externa intressenterna i frågan om järnvägens framtida utformning 

utgjordes främst av Salas nuvarande och framtida medborgare men även näringslivet, tågoperatörerna och den 

enskilde resenärens perspektiv lyftes vi lket är ett viktigt inspel i det fortsa tta arbetet. 

1.6 Tidigare utredningar och anknytande planering 

Följande utredningar och planering, genomförda 2002-2014, berör järnvägen genom Sala tätort: 

• Plan för Sala ekokommun, Sala kommun, 2001 

Planen innefattar både en kommunövergripande översiktsplan och en lokal Agenda 21. Sala tätort 

pekas ut som ett område där en fördjupning av översiktsplanen bör göras. Av planen framgår även att 

kommunen bör arbeta för planskilda korsningar inne i Sala tätort och att fördjupningen av 

översiktsplanen för Sala tätort bör redovisa sådana planskilda korsningar. Kommunen ska också aktivt 

medverka till att utveckla tågtrafiken och turtätheten så att resa ndes och godstransporters behov 

tillgodoses. 

• Rapport, Strategisk fråga: Planfri korsning, Företagarcentrum, 2007 

Behandlar frågan om planfri korsning mot Mamreområdet genom ett möte med lokala företagare. 

Transporterna har ökat de senaste åren och bedöms öka framöver. Plankorsningarna ses som ett 

problem med långa väntetider, nedfällda bommar utan passerande tåg samt tåg som passerar utan att 

bommarna har gått ned. 

• Planprogram, Detaljplan för Planskild korsning gata/järnväg vid Strömsbacka/Strå, 

Saladammsvägen/Silvermyntsgatan, Sala kommun, 2009 

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en ny planskild korsning med (und er) järnvägen i 

syfte att förbättra säkerhet och kommunikationer såväl på järnväg som på landsväg. Planen kommer 

att beröra både kommunal och privat mark samt järnvägsmark. 

• ldestudie Sala resecentrum, Trafikverket/Sala kommun, 2011, 

ldestudien syftade till att övergripande visa hur Sala station och resecentrum kan utvecklas. ldestudien 

skulle också utgöra underlag för en dialog mellan Sala kommun och Trafi kverket gällande 

genomförande och finansiering av ett resecentrum och bangårdsombyggnad. Studien skulle även ligga 

till grund för vidare arbetet såsom detaljplanearbete och förstudie enligt lagen om byggande av 

järnväg. 

• Rapport, Planskilda korsningar i Sala, Del 1 Trafikutredning plankorsning Strömsbacka, 

Trafikverket/Sala kommun, 2011 

Trafikverket har tillsammans med Sala kommun utrett möjligheterna att stänga plankorsningarna vid 

Sa ladammsvägen (Strömsbacka) och Norrängsgatan. Trafikutredning syftade ti ll att ta reda på om ett 

framtaget förslag från 1996 på planskild korsning vid Strömsbacka gård fungerar med avseende på 

funktion, genomförbarhet och kostnad. Trafikutredningen ska sedan ligga till grund för ny detaljplan 

som ska upprättas för området kring Strömsbacka. 

• Planskild korsning Strömsbacka - Redovisning granskning av projekteringshandling levererad av 

Vectura. Presentation av fältmätningar, utredningar och projekteringar utförda av undertecknad, 

Finntorpets Bygg och Konsult AB, 2012 

Granskning av Vecturas projekteringshandling för planskild korsning under j ärnvägen vid Ströms backa. 

Av granskningen framkom att projekteringshandlingen är genomförbar och att anslutningar ti ll 
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befintliga gator är möjligt att göra med tillfredsställande lutningar. Av rapporten framgår även 

konsekvenser för VA och översvämningsrisker. 

• Behovsinventering av stationsområdet på stationerna Morgongåva, Heby och Sala, Uppsala toka/trafik 

(UL}, 2012 

Innan trafikstarten av Upptåget på sträckan Uppsala-Sa la genomförde UL en översyn av 

stationsområdet på stationerna Morgongåva, Heby och Sala. Utöver de t rafi krelaterade 

förbättringarna identifierades även andra åtgärder som skulle underlätta och främja resandeökningen 

från stationerna, som exempelvis bättre cykelparkeringar och fler bil parkeringsplatser. 

• Utveckling av del avresecentrum i Sala, Sala kommun, 2012 

Syftet med utredningen var att, i väntan på en större ombyggnation av resecentrum, mer i detalj göra 

en översyn av de områden kring resecentrum som kan förbättras utan att vara beroende av att hela 

konceptet för resecentrum byggs ut. Rapporten beskriver ett förslag till ny utformning avresecentrum 

som bygger på tidigare utredning som definierat framtida spårbehov och perronglägen, samt utpekat 

plats för ny gång- och cykeltunnel under järnvägen. Utredningen fokuse rade på åtgärder för 

angöringsplats, bussterminal och parkering för cykel och bil. 

• Må/bild Norrmalm - pendlingsnära boende, Sala kommun, 2012 

Målbild Norrmalm visa r hur de centralt belägna, men lågt exploaterade, markområdena 

norr om järnvägen kan användas bättre och integreras med Sala stad. Närheten ti ll 

resecentrum och stadskärnan samt ideer om en tät och hållbar stadsdel skapar 

till sammans förutsättningar för en utbyggnad norrut. M ålbilden ger förslag till en 

övergripande stadsstruktur och markanvändning samt hur området successivt kan utvecklas över t id . 

• Sala resecentrum - utredningsskiss. Förslag och befintlig situation, 2013 

Rapport och skisser på kollektivtrafikknutpunkt vid resecentrum togs fram som grund till 

resecent rumprojektet. Förslaget innehåller bl. a. cykelparkeringar, entretorg och nya hållplatslägen för 

bussar. Detaljprojektering pågick under sommaren 2014 och byggstart beräknas t ill hösten 2014. 

Ombyggnationen kommer inte att omfatta planskild gång- och cykelväg under järnvägen, men ska inte 

heller hindra att detta kan genomföras i framtiden. 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025, Västmanlands län 

I länsplanen framgår det att satsningar kommer att göras på järnvägsnätet för att förbät tra 

möjligheterna för regional tågtrafik samt godstrafik. En väl utvecklad kollektivtrafik på väg och järnväg 

är avgörande för Västmanl ands möjligheter att vara en del av en större arbetsmarknadsregion, ta del 

av ett större studieutbud, erhålla en positiv befolkningsutveckling samt attrahera kompetent och 

välutbildad arbetskraft . I övrigt nämns följande som kan beröra åtgärdsvalsstudien i Sa la: 

o Förbättrad kapacitet längs banan Sala-Oxelösund. På sikt kom mer banan att behöva 

förstärkas med mötesspår och planering för detta bör starta i god t id. (Utblick år 2030) 

o Planupprättaren i Uppsala län vill genomföra en åtgärdsvalsstudie för att identifiera åtgärder 

som möjliggör snabba och smidiga arbetspendlingsresor med tåg mellan Uppsala och Sala. 

Västmanlands län kommer att delta i en sådan studie när den startar. (Omgivande läns 

regionala planer) 

o Då kapacitetsutnyttjandet på järnvägen mellan Sa la och Västerås kommer att vara mycket 

högt 2030, enligt Trafikverkets prognoser för godstransporter, behöver en åtgärdsvalsstudie 

påbörjas under planperioden för ökad kapacitet längs banan. På sikt kommer banan troligen 

att behöva byggas ut med mötesspår. (Brister och behov i Funktionella stråk) 
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1.7 

o Brister kommer att uppstå på Dala banan främst mellan Uppsala och Sala. Sala kommun 

arbetar till sammans med Trafikverket för att se över plankorsningarna i Sala samt 

stationsområdet i Sala tätort. En åtgärdsvalsstudie pågår där även Länsstyrelsen delta r. 

(Brister och behov i Funktionella stråk) 

• Regeringens infrastruktursatsningar för Jobb & tillväxt i Västmanlands län. Nationell transportplan för 

2014-2025 
I planen pekar regeringen ut följande objekt som kan beröra åtgärdsvalsstudien i Sala: 

o Signalombyggnader och hastighetshöjande åtgärder (etapp 1) på Dalabanan sträckan 

Uppsala-Borlänge, för att effektivisera tågmöten och minska restiden. Dessa åtgärder har 

redan påbörjats. 

o Kraftförsörjning och ny koppli ngscentral på Dalabanan i Sala 

o Signalåtgärder på Dalabanan vid Sala station 

• Plan för Sala stad - Fördjupning av översiktsplanen f ör Sala stad, Sala kommun, 2014 

Planen syftar till att visa på möjligheter för framtida utveckling av staden och dess närmaste om land. 

Den utgör en viktig grund för allt planeringsarbete som rör bebyggelse, trafikstruktur och miljö. 

Tidshorisonten för planen är 2024 då Sala fyller 400 år som stad. I planen framgår att kommunen ska 

arbeta aktivt för att minska järnvägens barriäreffekt genom att verka för planskilda korsningar. Aktivt 

samverka med de bolag som trafikerar vägar och järnvägar för att arbeta för ett utökat antal turer. 

Ramar för åtgärdskostnad 

Det finns inga utpekade medel avsatta i Nation ell plan 2014-2025 för transportinfrastru kturåtgä rder i Sala 

kommun. Inte heller den Regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län 2014-2025 innehåll er några 

sådana. 

Efter att åtgärder har tagits fram i denna åtgärdsvalsstudie får en prioritering av dessa göras. De åtgärder som 

bedöms aktuella att genomföra får prövas mot lagd plan. 
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2. Avgränsningar 

2.1 Geografisk avgränsning 

Åtgärdsvalsstudien avgränsas geografiskt i öst-västlig riktning av korsningarna 

Saladammsvägen/Silvermyntsgatan och järnvägens korsning med Långgatan, se figur 2.1. Inom detta område 

bedöms brister och probl em finnas och det är också här som åtgärder kommer att prövas. Utöver de sex 

korsningar som ingår i studien finns en planskild korsning mellan väg och järnväg vid Uppsalavägen samt en 

plankorsning vid Almgatan. Dessa korsningar bedöms endast utgöra mindre problem då de inte är centra la 

korsningar för förbindelse mellan norra och södra Sala och ingår därför inte i åtgärdsvalsstudien. 

Figur 2.1: Geografisk avgränsning och utredningsområde för denna åtgärdsvalsstudie. 

2.2 Avgränsning av innehåll och omfattning 

Åtgärdsvalsstudien omfattar järnvägens kapacitetssituation i Sa la, beh andlar resecentrums funkt ion, 

problematiserar förbindelserna mellan norra och södra Sala samt syftar till att skapa en säker järnväg genom 

Sala. 

2.3 Tidshorisont för åtgärders genomförande 

När åtgä rder föreslås inom denna åtgärdsvalsstudie kommer ett tidsperspektiv att anläggas. Enklare åtgärder 

kan genomföras snabbare med mer komplexa förs lag kräver planering och längre framförhållning. Därför har 

tre tidsperspektiv på föreslagna åtgärder tagits fram; på kort sikt (5 år), på medellång sikt (5-15 år) och på lång 

sikt (över 15 år). 
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3. Förutsättningar 

3.1 Problem, brister och behov 

Detta kapitel redovisar problem, brister och behov i Sa la inom ramen för denna åtgärdsva lsstudies avgränsning. 

Problemen, bristerna och behoven är sammanställda utifrån vad som framkommit under åtgärdsvalsst udiens 

workshop 1 samt tidigare utredningar. 

3.1.1 Järnvägen och Sala station 

Järnvägen genom Sala har idag låg kapacitet, se figur 3.1 och figur 3.2. Det fin ns behov av dubbelspår på 

Dalabanan och högre kapacitet för persontrafiken. Vid Sa la station, som omfattar stationshuset, plattformarna 

och spå rom rådet vid stations huset, har det också uttryckts behov av fler plattformsspå r för persontågsmöten. 

Det är exempelvis endast möjligt med tre-tågsmöten på stationen. Idag går de genomgående persontrafik på 

Dalabanan (Stockholm-Uppsala-Borlänge), tidigare trafikerades relationen Uppsala-Västerås-Linköping av ett 

direkttåg men nu krävs ett byte i Sala. 

På Sala station har ett flertal problem och behov lyfts fram. Tillgängligheten och säkerheten till och från 

plattformarna är bristande för tågresenärerna, som måste passera över spåren för att nå dessa. Det 

förekommer också driftstörningar vid bomfällning för passagen i plan över järnvägen. 

Godstransporter med farligt gods trafikerar nära bostadsområden i Sala. Detta medför förutom buller och 

vibrationer även risker vid en eventuell olycka. Järnvägsområdet genom tätorten behöver också anpassas till 

stadens tankar kring gestaltning. 

Foto: 3. Plankorsn ing för förbindelse till plattformar vid Sala station, resecentrum. 
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3.1.2 Resecentrum i Sala 

I resecentrum ingår Sala station samt busshållplatser, pendelparkering, cykel parkering mm, se figur 3.1 och 

figur 3.2. Det finns behov av att göra resecentrum mer attraktivt och utöka ytorna för kollektivtrafik, cykel och 

bil, men närliggande ytor är begränsade, vilket försvårar situationen. I dagsläget samsas samtliga t rafikslag på 

samma yta vilket bidrar till bristande trafiksäkerhet och tillgänglighet. Nuvarande utformning främjar inte 

kollektivt resande och medför många lokala bilresor. 

Sala kommun bygger om delar avresecentrum i Sala med start hösten 2014 och färdigställande 2015. Det 

primära syftet är att tillgodose behovet av fler busshållplatser, bussterminalens yta kommer därför att ökas. 

Tillgängligheten och säkerheten ska förbättras bland annat genom att man separerar busstrafi ken från 

biltrafiken. Målet är att skapa ett attraktivt resecentrum som bidrar till ökat resande med kollektivtrafik. Denna 

ombyggnation omfattar inte några byggnader i området och inte heller Trafi kverkets perronger för tågt rafiken. 

Det finns planer på att bygga en planskild gång- och cykelväg under järnvägen vid resecentrum vilket även finns 

med i föreslagna åtgärder i åtgärdsvalstudien. En utgångspunkt för den ombyggnation avresecentrum som nu 

kommer att ske är att den inte får förhindra att man i framtiden kan genomföra den planskilda ge-vägen. 

Ombyggnationen medfinansieras av Trafikverket genom regionala medel fördelade genom 

kollektivtrafikmyndigheten. 

Nuvarande passager för gående och cyklister över Väsbygatan är otydliga och har bristande trafiksäkerhet. Det 

sker även spårspring till och från den norra sidan av järnvägen. 

-..... __ , __ _ 

Figur 3.1: lllustrationsplan för ombyggnationen som kommunen genomför 2014-2015. Bilden visar del 

avresecentrum i Sala med stationshus och bussterminal, avlämnings-/upphämtningsplats, del av 

pendlarparkering, cykelparkering mm. 
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3.1.3 Förbindelse mellan Salas norra och södra delar 

Järnvägen utgör en tydlig barriär mot stadens nordöstra delar och begränsa r möjligheterna till stadsutveckling, 

se figur 3.2. I rapporten "Målbild Norrmalm - pendlingsnära boende" från 2012, Sala kommun, konstateras att 

de centralt belägna områdena norr om järnvägen kan användas bättre och integreras med Sala stad. Närheten 

till resecentrum gör området attraktivt och möjligheter till pendling kan stärkas. 

På några platser längs järnvägen förekommer spårspring för att ta sig mellan Salas södra och norra delar, se 

figur 3.2. Vid Josefdalsvägen finns en vedertagen gångväg av hävd. Mellan järnvägsspåren i öster förekomme r 

också spårspring samt vid Strå. 

(\ ........ > I 
( ( ••• / T all>aek~·~··· .. 

·~ ····· .................... :. 
: .................................. :·~:·"- .... . 

Gruvl>äl 

Figur 3.2: Aktuella plan- och planskilda korsningar väg/järnväg i Sala. 

16 



Plan- och plankorsningar med järnvägen 

Problemen med plankorsningarna med järnvägen är betydande och beror bland annat på långa väntetider, 

nedfällda bommar utan passerande tåg och tåg som passerar utan att bommarna gått ned. Flest problem och 

brister upplevs vid plankorsningarna 1. Saladammsvägen/Silvermyntsgatan, 3. Resecentrum, 4. 

Väsbygatan/Norrängsgatan samt 6. Väs bygatan/Långgatan, se figur 3. Tra nsporterna inom Sala har ökat de 

senaste åren och de bedöms öka framöver. Det finns behov av planfria korsninga r. I figur 3 framgår vilka 

korsningar som ingår i åtgärdsvalsstudien. 

Nedan följer en beskrivning och problem, brister samt behov för de korsningar som ingår i åtgärdsvalsstudien, 

se figur 3.2. 

1. Plankorsningen Saladammsvägen/Silvermyntsgatan är en korsning i plan med ett spår som har ljussignaler 

och bommar. På Väsbygatan finns ett högersvängfält för trafik till Saladammsvägen. Utfarten från 

Saladammsvägen till Väsbygatan och Silvermyntsgatan har fil för vänster- respekt ive högersvängande 

fordon samt väjningsplikt. Vid plankorsningen passerar tåg till och från Dalarna. 

Korsningen är tätortens viktigaste västliga förbindelse mellan södra och norra delarna av Sala. Det uppstår 

ofta köbildning med tung trafik från båda håll, vilket försämrar framkomligheten för samtliga trafikanter. 

Det har förekommit bom påkörning när trafiksituationen skapat irritation och lång väntan. Vid korsningen 

upplever gående och cyklister lång väntetid, vilket riskerar att leda till att folk sm iter under eller bredvid 

bommarna. 

Foto: 1. Plankorsning Saladammsvägen/Silvermyntsgatan. 

17 



2. Planskild gång- och cykelpassage på Väsbygatan är den enda planskilda korsninge n inom 

utredningsområdet. Gång- och cykelvägen går i tunn el under järnvägen och Väsbygatan och förbinder de 

nordvästra och sydvästra delarna av Sala. Busshållplatser finns på vardera sidan av Väsbygatan i anslutning 

till tunneln. Korsningen upplevs som otrygg och de anslutande vägarna som otydliga. 

l • 

Foto: 2. Planskild gång- och cykelpassage på Väsbygatan. 

3. Plankorsning vid resecentrum är en korsning i plan med järnvägen. Den har bommar och gångfålla för 

t ågresenärer som ska till/från plattformarna. Korsningen är inte en förbindelse mellan norra och södra 

Sala. Problem, brister och behov vid korsningen behandlas i 3.1.1 Järnvägen och Sala station. 

4. Plankorsningen Väsbygatan/Norrängsgatan har ljussignaler, bommar och "bondfångare". Motorfordon på 

Norrängsgatan som ska svänga ut på Väsbygatan har två körfiler och väjningsplikt. På Väsbygatan finns en 

fil för vänstersvängande trafik i korsningen med Norrängsgatan . Längs Norrängsgatans öst ra sida går en 

gång- och cykelbana avski ld med kantsten. Närmast korsningen över järnvägen, där Norrängsgatan går i en 

kurva, finns även ett räcke som ski ljer gående och cyklister från motorfordon. Gång- och cykelbanan 

fortsätter över Väsbygatan via en passage i plan utan trafiksignaler till Norra Esplanaden. Övergångsställe 

finns till och från järnvägsparken. Vid plankorsningen passerar tåg på väg till och frå n Västerås och Uppsala 

samtidigt som korsningen är en väg mell an centrala Sala och områdena norr om järnvägen. 

Trafiksituationen vid korsningen upplevs som svår då bommarna ofta är nedfällda för passerande tåg. 

Detta ger köbildning för vägtrafiken på både Norrängsgatan, men framförallt på Väsbygatan där väntande 

trafik ri skerar att hamna i vägen för genomfartstrafik. Detta försämrar framkomligheten längs 

Norrängsgatan och Väsbygatan, som f ungerar som huvudled för hela centrala Sala. 
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Även vid denna korsning upplever gående och cyklister lång väntetid. Många tåg passerar, vi lket innebär 

täta bomfällningar. Om bommarna dessutom ligger nere långt i förväg eller går ner utan at t ett tåg 

kommer riskerar detta att leda till att folk smiter under eller bredvid bommarna. 

Foto: 4. Plankorsning Väsbygatan/Norrängsgatan. 

5. Plankorsning Väsbygatan/Långgatan har ljussignaler och bommar. Motorfordon på Långgatan som ska 

svänga ut på eller korsa Väsbygatan har stopplikt. Längs Väsbygatan fi nns gång- och cykelbana avgränsad 

med kantsten på vägens västra sida. Direkt norr om korsning finns en ljusreglerad passage över Väsbygatan 

för gående och cyklister. Efter passagen finns en gång- och cykelväg avgränsad med kantsten på 

Långgatans norra sida, som fortsätter över järnvägen. Järnvägen Sala-Oxelösund passerar korsningen, med 

tågtrafik mot Västerås. 

Vid korsningen uppstår köer som beror av höga trafikfl öden ut från Uppsalavägen i riktning norrut mot 

resecentrum. Detta begränsar framkomligheten längs framförallt Väsbygatan. Det finns behov av at t 

förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister i korsningen. 

Foto: 5. Plankorsning Väsbygatan/Långgatan 
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6. Plankorsning Långgatan har ljussignaler och bommar. Längs vägens norra sida finns en gång-och cykelbana 

avgränsad med kantsten. Vid plankorsningen passerar tågtrafik mot Uppsala. Det förekommer spå rspring 

och säkerheten är bristande för oskyddade trafikanter vid korsningen. Framkomligheten för vägtrafikanter 

upplevs som låg på grund av långa bomfällningstider. 

Foto: 6. Plankorsningen Långgatan. 
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3.2 Befintliga förhållanden 

3.2.1 Bebyggelse och befolkning 

Salas kulturarv är unikt på många sätt och detta ges bevis på genom att Silvergruvan, gruvans vattensystem och 

Sala bergsstad idag är utsedda till riksintressen för kulturmiljövård. Gruvan har satt Sala på kartan och gett 

staden dess smeknamn Silverstaden. Sala tätort har karaktären av en småstad och den historiska utveckli ngen 

har givit upphov till en stad med ett småskaligt rutnät, torg, gågator, park, vatten och anri ka byggnader. Salas 

bebyggelsestruktur består idag av ett antal bostadsområden som är orienterade runt den historiska 

stadskärnan i framförallt sydlig och västlig riktning. På grund av järnvägens barriäreffekt har en utbyggnad av 

staden norr- och österut till stor del uteblivit. 

I Sala kommun bor 21 808 personer (halvårsskiftet 2014) och av dessa bor cirka hälften i Sala tätort. Sala 

kommuns folkmängdsutveckling har historiskt sett varit svagt positiv under de senaste decennierna. Från 1990 

visade kommunens befolkningsprognos på en ökning med mellan 50 och 100 personer om året, år 1997 

avstannade dock tillväxten men kommunens invånarantal har på senare år ökat svagt igen. 

Ålderssammansättningen i kommunen stämmer ganska väl överens med fördelningen över riket. Dock är 

åldersgrupperna 20-30 år något mindre och gruppen +65 år lite större än genomsnittet. En anledning till denna 

fördelning är att ungdomar i åldern 20-30 år flyttar till andra städer för att studera på högskola och universitet. 

Att gruppen personer över 65 år är lite större kan bero på att många sala bor bor kvar i Sala kommun livet ut 

och att fler även flyttar tillbaka till kommunen efter sin yrkesverksamma period . 

Enligt kommunens fördjupade översiktsplan Plan för Sala stad - antagen 2014, förväntas folkmängden i Sala 

öka de kommande åren med ett trettiotal personer per år. Kommunens folkmängd bedöms enligt denna 

prognos vara 22 122 personer år 2024, men kommun en har en politisk vision att befolkningen 2024 ska uppgå 

till 25 000 personer. 

3.2.2 Näringsliv 

Näringslivet i Sala har en varierad sammansättning och domineras inte av en specifik verksamhet. Sala är inte, 

som många andra orter, beroende av ett fåtal företag som arbet sgivare, istället är småföretagandet väl utbrett. 

De större näringsgrenarna som återfinns i Sala är vård och omsorg (bland annat i form av kriminalvård och 

rättspsykiatri), utbildning, tillverkning/utvinning, och handel vilka tillsammans står för drygt 60 % av 

arbetstillfä llena i kommunen. Tekniska industrier/ verkstadssektorn med Metso i spetsen utgör idag en stark 

bransch i Sala. Det finns även en stor sektor av byggföretag som står för 10 % av arbetstillfällena i kommunen. 

Störst antal företag finns inom jordbrukssektorn, byggverksamhet och handel. Sala har flera områd en med 

planlagd mark för nya industriverksamheter. Marken är i huvudsak belägen norr och öster om tätorten i 

områdena Nybo och Fridhem. Salas stadsnära naturtillgångar samt markfyndigheter i form av t.ex. dolomit och 

mineraler kan i framtiden komma att vara en allt viktigare tillgång. Sala silvergruva har årligen cirka 75 ooO 

besökare och är ett viktigt turi stmål för kommunen. Kommunen vi ll utveckla t urismen där gruvans besökare 

utgör redan idag ett underlag för besök till andra turistmå l 
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3.2.3 Målpunkter 

Sala söder om järnvägen har flera målpunkter vad gäller handel, service, rädd ingstjänst, rekreation och 

arbetsplatser i form av ex. affärer, skola, vård, parker och sportanläggning, se figur 3.3. I den norra delen fi nns 

framförallt boende och ett fleratal verksamheter, som ex. Metso, Björka Minera l och olika mindre företag samt 

även viktiga målpunkter som ABB Industrigymnasium, Lantmännens silo, gastankställe och VL:s bussgarage. 

Norr om järnvägen finns också tätortsnära natur- och rekreationsområden. 

Figur 3.3: Målpunkter i Sala tätort. De svarta fyrkanterna ( D) markerar korsningarna som ingår i 

åtgärdsvalsstudien. 
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3.2.4 Vägar och gator 

Väsbygatan, som går längs med järnvägen (på södra sidan) från Stockholmsrondellen, via resecentrum till 

plankorsningen vid Strå/Strömsbacka, är viktig i Sala stads vägnät, se figur 3.4. Det är en huvudgata och del av 

"centrumringen" och fungerar som infart/genomfart och matargata till centrum. Här körs även tung trafik dock 

råder här nattetid genomfartsförbud för lastbil vars totalvikt överstiger 3,5 ton. 

Silvermyntsgatan börjar där väg 800 (Västeråsleden/Dalhemsleden) möter Ringgatan och övergår i Väsbygatan 

vid plankorsningen vid Strå/Strömsbacka. Silvermyntsgatan har vägnummer 835. Silvermyntsgatan fungerar 

som infart/genomfart och huvudgata inom tätorten. Här körs även farligt gods och tung t rafik, bland annat 

dagliga transporter mellan Tistbrottet (sydväst om staden) till en industri (Björka Mineral/Omya) norr om 

Norrängen (norr om j ärnvägen). 

Saladammsvägen är fortsättningen på väg 835 på norra sidan av plankorsn ingen vid Strå/Strömsbacka och 

leder som namnet anger till tätorten Sala damm. Väg 835 övergår till statlig väg i utkanten av Sala st ad, närmare 

bestämt sekundär länsväg enligt Nationella vägdatabasen (NVDB). Precis som Silvermyntsgatan är 

Saladammsvägen sekundär rekommenderad väg för farligt gods. Efter Saladamm fortsätter 835:an ti ll 

kommun ens nordligaste delar. Dit tar man sig annars i princip endast via plankorsningen i Brodd bo, en annan 

tätort ca 1 mil norr om Sala stad. 

Norrängsgatan ligger norr om järnvägen och sträcker sig från plankorsningen vid Metso till 

verksamhetsområdet Norrängen/Nybo. Det är en huvudgata som matar trafik ti ll bostadsområdet Mamre och 

verksamhetsområden både intill järnvägen och längre norrut (Norrängen och Nybo). Även Norrängsgatan är 

sekund är rekommenderad väg för farligt gods enligt NVDB. Det råder genomfartsförbud för södergående t rafi k 

med fordon vars längd överstiger 11 meter, mellan Hyttvägen och Väsbygatan. 

Norra Esplanaden är en av huvudgatorna i centrum. Den går mellan Kungsgatan och Väsbygatan och är en av 

två gator som matar trafik till den innersta stadskärnan norrifrån. Vid plankorsningen vid Metso övergår den till 

Norrängsgatan. 

Långgatan går från stadskärnan, korsar Väsbygatan och båda järnvägarna och fortsätter ut ur staden. Den har 

nummer 843 och övergå r till statlig väg i utkanten av tätorten, samt klassas som tertiär länsväg enl igt NVDB. 

Målpunkter längs Långgatan utöver stadskärnan är bland annat Fabriksgatan (industriområde), reningsverket, 

värmeverket, Frid hems verksamhetsområde, bostadsområdet Norrberg och ridan läggningen SORF (Sala ortens 

ryttarförening). De fyra första kan dock även nås från Uppsalavägen (Rv 56, 72) om man vill undvika at t passera 

plankorsningar med järnvägen. 
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Figur 3.4: Vägar och gator i Sala. 

3.2.5 Järnvägen och Sala station 

Järnvägen 

Två järnvägsbanor passerar Sala tät ort, se figur 3.2. I öst-västlig riktning går Dalabanan, som sträcker sig från 

Uppsala via Sala, Avesta Krylbo t ill Borlänge. Det är en enkelspårig bana för person- och godstrafik. Banan är 

cirka 160 km lång och är e lektrifi erad, utrustad med fjärrblockering och ATC. Strax sydöst om Sa la resecentrum 

ansluter j ärnvägsbanan Sala - Västerås Norra till Dalabanan. Banan är en cirka 33 km lång, enkelspårig bana för 

person- och godstrafik. Den är elektrifierad, utrustad med fjärrblockering och ATC. 

Sala station 

Sa la st ation har tre genomgående plattformsspår; spår 1, 2 och 3, se figur 3.5. Det finns ingen plattform vid 

stationshuset som medger av- och påstigning utan detta sker på mittplattform me llan spår 1 och 2 samt m ellan 

spår 2 och 3. 

• Spår 1 har en hinderfrihet (längd mell an de två närm sta växlarna) på ci rka 840 meter och en plattform 

på cirka 335 meter. Största tillåtna hastighet på spår 1 varierar mellan 100 - 140 km/h beroende på 

typ av tåg. 

• Spår 2 har en hinderfrihet på cirka 375 meter och två plattformar, den närmst stationshuset har en 

längd av cirka 335 meter och den andra är cirka 330 meter. Störst a tillåtna hastighet på spår 2 är 70 

km/t imme. 

24 



• Spår 3 har en hinderfrihet på cirka 435 meter och en plattform på cirka 330 meter. Största tillåtna 

hastigh et på spår 3 är 70 km/timm e. 

Plattformsövergången från stationshuset i söder till plattformarna sker i plan . Den första övergången har 

bommar och den andra övergången ljud och ljus. Övergången förbinder stationsområdet ti ll plattformarna, 

övergången fortsätter inte till de norra delarna av Sala. 

I övrigt finns det ytterligare ett genomgående spår på Sala station för reguljär t rafi k spår 4. Största tillåtna 

hastighet på spår 4 är 40 km/timm e. Spår 5 används som genomgående reservspår och spår 10 till 

underhållsfordon mm. Spår 6-9 används inte. Ett antal stickspår finns på stationen vars funktion inte har ku nnat 

fastställas. 

Figur 3.5: Spårplan över Sala station. 

3.2.6 Trafikflöden och hastigheter 

Väg 

Trafikflödesmätningar för motorfordonstrafik på väg har genomförts på Väsbygatan, Saladammsvägen, 

Silvermyntsgatan samt Norrängsgatan åren 2007-2010, se figur 3.6. Trafikflödena för motortrafik på väg inom 

Sa la varierar mellan 2 756 och 6 541 fordon per årsmede ldygn (ÅDT). 

• Väsbygatan mellan Uppsa lavägen och Långgatan har 6 541 fordon per dygn. Andelen tunga fordon är 

cirka 7 procent. Skyltad hastighet är 50 km/h och medel hastigheten är 42. 

• Silvermyntsgatan vid Åkraskolan har 5 478 fordon per dygn. Andelen tunga fordon är cirka 11 procent . 

Skyltad hastighet är 50 km/h och medel hastighet en är 48. 
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• På Väsbygatan har 4 879 fordon per dygn mätts upp. Andelen tunga fordon är cirka 7 procent. Skyltad 

hastighet är 50 km/h och medel hastigheten är 52. 

• På Saladammsvägen strax innan plankorsningen har 3 833 fordon per dygn mätts upp. Andelen tunga 

fordon är cirka 12 procent. Skyltad hastighet är 50 km/h och medelhastigheten är 45. 

• På Norrängsgatan strax innan plankorsningen har 2 756 fordon per dygn mätts upp. Andelen tunga 

fordon är cirka 5 procent. Skyltad hastighet är 50 km/h och medel hastigheten är 43. 

Endast vid mätpunkten längs Väsbygatan, väster om resecentrum, överskrider medelhastigheten (52 km/ tim) 

skyltad hastighet (SO km/tim). 

Figur 3.6: Trafikflöden för motorfordonstrafik på väg åren 2007-2010 samt antal gods- och persontåg 

per dygn hösten 2013. 
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Järnväg 

Persontågstrafiken dominerar och fl est persontåg, 90 st per dygn, går mellan Sala och Uppsala, följt av sträckan 

Sala-Västerås Norra med 68 persontåg per dygn och Sala-Avesta/Krylbo som har 

46 persontåg per dygn. På sträckan Sala-Uppsala går endast 2 godståg per dygn. Motsvarande siffra för 

sträckorna Sala-Avesta/Krylbo och Sala-Västerås N är 18 respektive 16.1 Se figur 3. 7. 

Sala - Uppsala 

Sala
Avesta/Kryl bo 

Sala - Västerås N 

90 

46 

68 

2 92 

18 64 

16 84 

Figur 3. 7: Antal persontåg och godståg som passerar Sala per dygn, mätning från hösten 2013. 

Restidsjämförelse 

I figur 3.8 nedan redovi sas restider i minuter som kopplas till Sala med järnväg. I samt liga relationer är tåget 

snabbare än bilen som är snabbare än bussen. 

. . 

Buss Tåg 

Uppsala 41 min 83 min 34 min 

Västerås 36 min 45 min 24 min 

Avesta/Kry I bo 33 min 113 min 18 min 

Figur3.8: Restider till och från Sala i minuter. 

1 Rapport Järnvägens kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar 2013, Trafikverket 
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3.2.7 Trafikolyckor på väg 

Vid korsningarna med järnväg, som ingår i åtgärdsvalsstudiens utredningsområde, har ett fåtal olyckor 

rapporterats mellan åren 2004 och 2013. Exempelvis förekom 2 olyckor med lindrigt skadade vid korsningen 

Väsbygatan/Saladammsvägen och 11 olyckor med lindrigt och svårt skadade vid korsningen 

Väsbygatan/Norrängsgatan, se figur 3.9. Olyckstatistiken för trafikolyckor på väg är hämtad från STRADA2 och 

bygger på inrapporterade olyckor från både polis och sjukvård. Totalt inträffade 76 vägtrafikolyckor med 

personskador inom utredningsområdet för åtgärdsvalsstudien, se figur 3.10. Av dessa var 66 olyckor med 

lindrigt skadade, 9 olyckor med svårt skadade och 1 olycka med dödlig utgång. Trafikolyckorna är främst 

fokuserade till gator och korsningar i centrum och den södra sidan av järnvägen. Inga olyckor har inträffat vid 

sjä lva plankorsningarna. 

SilvermyntsgatanNäsbygatan/ 
Saladammsvägen 

Typ av fordon/trafikanter inblandade i 
olyckor 

Personbil/personbil 

Il 
2 

Väsbygatan/Norrängsgatan/Norra 
Esplanaden 

Typ av fordon/trafikanter inblandade i 
olyckor 

Personbil/personbil 

Personbil/Lastbil 

Lastb i 1/Fotgä nga re 

Personbil singel 

Personbil/Moped 

Cykel singel 

Figur 3.9: Vägtrafikolyckor med personskador vid korsningarna 

Silvermyntsgatan/Väsbygatan/Saladammsvägen och Väsbygatan/Norrängsgatan/Norra Esplanaden, 

under åren 2004-2013. (Källa STRADA, Swedish Traffic Accident Data Aquisition). 

2 Swedish Traffi c Accident Data Aquisition 
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Figur 3.10: Vägtrafikolyckor med personskador inom utredningsområdet för åtgärdsvalsstudien, under 

åren 2004-2013. (Källa STRADA, Swedish Traffic Accident Data Aquisition) 

3.2.8 Miljö 

De trafikmiljöpåverkade områdena i Sala ligger generellt kring järnvägen och längs de större vägarna inom Sala 

tätort. Buller och vibrationer från järnvägen är ett miljöproblem på sa mma sätt som buller från fra mförall t 

lastbilstrafik orsakar höga ljudnivåer. 

Transporter av farligt gods på järnväg och väg ger indirekta miljöproblem samtidigt som tunga 

lastbilstransporter skapar utsläpp som tillsammans med en omfattande personbilism ska par negativa följder för 

miljön. 

Miljön kring Sala station är påverkad av stations huset, parkeringsplatser, plattformar och de cirka 10 spår som 

utgör Sala bangård. Järnvägen är genom Sala inhägnad med staket och området närmast spåren präglas av 

buskar och sly. 
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3.3 Utveckling 

3.3.1 Resecentrum och området direkt norr om järnvägen 

I den fördjupade översiktsplanen "Plan för Sala stad" - antagen 2014 framgå r det att järnvägen genom Sala 

stad och stationsområdet är ytterst viktiga i planeringen av staden. Kollektivtrafi ken är en avgörande faktor för 

att Sala stad ska kunna utvecklas och bli attraktivare som boende- och arbetsort. Resecentrum föreslås 

inrymma såväl service som arbetsplatser och ha tillhörande stationspark, parkeringar, planskilda korsni ngar, 

perronger m.m, se figur 3.11. Olika aktiviteter och funktioner koncentrerade inom gångavstånd till resece nt rum 

ökar dess funktion som lokal knutpunkt. Läget intill resecentrum men även närheten till stadskärnan är en stor 

potential. 

Figur 3.11 : Förslag till markanvändning för området Norrmalm. 
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• « 

Stadens utbredning i norr begränsas idag av järnvägen. Direkt norr om järnvägen finns mycket oexploaterad 

mark. En förutsättning för områdets utveckling är att j ärnvägens barriäreffekt minskas genom nya planskilda 

korsningar. I den fördjupade översiktsplanen redovisas en målbild för Norrmalm, områd et mellan 

järnvägsstationen och Saladammsvägen, med både bostäder och verksamheter se figur 3.12. Exempelvis 

planeras cirka 500 lägenheter beräknas kunna byggas i detta läge. Då området ligger nära järnvägen finns 

potential att skapa pendlingsnära lägen. Exempel på utmaningar för att möjliggöra en utveckling av nya 

bostäder på Norrmalm är buller, vibrationer och riskfrågor kopplat till tågtrafi ken . 

Ornr~dt:s1vgr5ninlng • F9ngehe: oc.h r:itt.ipiyki;ttri • Tungavub .amht ttr Vlrdefull, 6pptt 1.-nJ\lt. .lfl 

Ovctslkhplan (6rSahlbctgd • kytk:t och bf'gt.avnin41plats ~ v1,d,rulhko1 = !!!==I V4ttnu k 

Onn,: c um • omvandlinasol'TlfJde: Rctiir~ation och Idrott -Skogsm:uk 11111111 V!3t~H:r'V;;U 

Liia r.am • nytt omr.ldc • CtnU"Um Park 111111 Utudninssomti d1 O.dab:in:m 

Bou Jdu • Flt:11lbll utveckll'ngsomridtn Koloniomri dc ...... Pb nlklld kor sning 

LandsbyJdsbotnd, Mindte stChandt vt,JIU:mhettt Ovrig grönytor • Flyffilt 

Skol>0chvl1d • Vc ,knmhettt Jo1db1uksrn(l1k 

Figur 3.1 2: Utdrag ur markanvändningskarta för år 2024. Salas utseende om tätorten byggs ut enligt 

strategierna och utbyggnadsriktningarna i den fördjupade översiktsplanen "Plan för Sala stad". 
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3.3.2 Prognos för trafikutveckling på järnväg 

Den framtida järnvägstrafiken har prognostiserats till år 20303• Mellan Sala och Uppsala går idag 

90 persontåg och 2 godståg per dygn, detta bedöms öka till cirka 112 persontåg och cirka 2 godståg per dygn. 

Mot Avesta/Krylbo går idag 46 persontåg och 18 godståg per dygn, detta bedöms öka ti ll cirka 88 persontåg och 

cirka 34 godståg per dygn. Mellan Västerås och Sala går idag 68 persontåg och 16 godståg per dygn. Dessa 

bedöms ligga på 88 persontåg per dygn år 2030 och 30 godståg. Det finns inga prognoser för trafikutveckl ignen 

på väg längs de kommunala gator som ingår i studien . 

3.3.3 Nollalternativ - vad händer om inget görs? 

Enligt Trafikverkets prognoser för järnvägstrafiken år 2030 förväntas trafiken öka. Med en ökad j ärnvägstrafi k 

bedöms belastningen på anslutande banor i Sala att öka, även behovet av platt formslägen på Sala station kan 

komma att öka. Samtidigt planerar Sala kommun etableringar av bostäder för att möta en ökande befolkning 

samt företags- och industriområden på järnvägens norra sida. Om inga åtgärder genomförs inom 

utredningsområdet kommer troligtvis den ökade järnvägstrafiken att leda t ill ökade barriäreffekter och att 

utvecklingen av den norra delen av Sala riskerar att hämmas. 

3 Rapport Prognos för personresor 2030 - Trafikverkets basprognos 2014 {2014:071, Trafikverket ), Rapport 
Prognos för godstransporter 2030 - Trafikverkets basprognos 2014 {2014:066) 
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4. Alternativa lösningar 
I detta kapitel redovisas förslag på åtgärdspaket och åtgärder, för att lösa de problem som redovisas i kapitel 3. 

Förslagen till tänkbara åtgärder togs fram med stöd av fyrstegsprincipen . I kapitlet redogörs också för 

åtgärdspaketens uppskattade kostnad, måluppfyllelse och sam lad effektbedömning inklusive bedömd 

samhällsekonomisk nytta. 

4.1 Föreslagna åtgärdspaket 

I ett initialat skede togs fem åtgärdspaket fram med tänkbara åtgärder. 

Föreslagna åtgärdspaket 

Åtgärdspaket 1 Tänk om och optimera 

Åtgärdspaket 2 Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen 

Åtgärdspaket 3 Planskild korsning vid 
Saladammsvägen/Silvermyntsgata. 
(Ingår även i åtgärdspaket 4.) 

Åtgärdspaket 4 Planskilda korsningar vid Saladammsvägen/ 
Silvermyntsgatan och planskild korsning för gång och 
cykel vid resecentrum. Plankorsningen vid 
Väsbygatan/Norrängsgatan tas bort 

Åtgärdspaket 5 Planskilda korsningar Väsbygatan/Långgatan och 
Långgatan 
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4.1.1 Åtgärdspaket 1 - Tänk om och optimera 

Åtgärdspaketet innehåller åtgä rd er som inte kräver stora fysiska investeringar, se figur 4.1. I åtgärdspaketet 

ingår vägvisningsåtgärder, som exempelvis en översyn av skyltning för personbilstrafi k och tung trafik och 

förtydligad skyltning för gång- och cykeltrafik vid tunnelpassagen på Väsbygatan. Det ingår även åtgärder inom 

Mobility Management4, gestaltn ingsprogram samt dialog med tågoperatör. Åtgärderna kan fungera fristående 

eller som komplement till övriga åtgärdspaket. 

Ändrade 
företrl h•lsereriftr 

J Ändra~~för,, id11
1:Z~u 

i, Plau~1n& ~~•rain"!suh:~ 
' Skyltnlni i'fflilltl,i . 
;,Traf,kutrednlnc la'r f 

ltC?.,n,n_ln.~en . ·~ •. - .... ,,;"' -.,.,...---- , 

\. 

r 

Mobility 
management 

Gestaltnings-
program 

... 
Översyn av 
skyltning för 
trafik och 
tung trafik 

Dialog med 
tågoperatörer 

Information 
om riskerna 
med 
spårspring 

"I 

\. ~ 

Figur 4.1: Förslag på åtgärder i Åtgärdspaket 1 - Tänk om och optimera. r 
Dialog med 
fastighetsägare 
om instängsling 
av fastigheten 
vid 
Väsbygatan/ 
Långgatan 

'" 

4 Mobili ty M anagement (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen 
genom att förändra resenärers attityder och beteenden. (Källa: 
http://www. mobil itym anagem e nt.se/teori/ definition/) 
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4.1.2 Åtgärdspaket 2 - Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen 

Detta åtgärdspaket innehåller åtgärder för att förbättra kapaciteten på järnvägen genom Sala och vid Sala 

station, figur 4.2. I åtgärdspaketet föreslås åtgärder i ställverk vid Saladammsvägen och Norrängsgatan för att 

öka effektiviteten vid korsningarna mellan dessa vägar och järnvägen. Åtgärdspaketet innehåller också förslag 

på fyra plattformar vid Sala station för att möjliggöra fler persontågsmöten. 

Figur 4.2: Förslag på åtgärder i Åtgärdspaket 2 - Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen. 
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4.1.3 Åtgärdspaket 3- Planskild korsning vid Saladammsvägen/ 
Silvermyntsgatan 

I detta åtgä rdspaket föreslås en åtgärd, planskild korsning vid Saladammsvägen/Silvermyntsgatan, se figur 4.3. 

Korsningen är tätortens viktigaste förbindelse i väster mellan södra och norra delarna av Sala. En 

pl anskildkorsning ger förbättrad tillgänglighet och minskar problemen med köbildning. 

Figur 4.3: Förslag på åtgärder i Åtgärdspaket 3 - Planskild korsning vid 

Saladammsvägen/Silvermyntsgatan. 
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4.1.4 Åtgärdspaket 4 - Planskilda korsningar vid Saladammsvägen/ 
Silvermyntsgatan och resecentrum. Plankorsning vid Väsbygatan/ 
Norrängsgatan tas bort 

I åtgärdspaketet ingår förs lag på en planskild korsning vid Saladammsvägen/Silvermyntsgatan, som i 

åtgärdspaket 3, samt en planskild korsning för gående och cyklister vid resecent rum, se figur 4.4. Den 

planskilda korsningen vid resecentrum skulle förutom att ge resenärer en säker gångväg till p lat tformarna även 

fungera som förbindelse mellan norra och södra Sala. Samtidigt föreslås att korsningen vid 

Väsbygatan/ Norrängsgatan tas bort. I åtgärdspaketet ingår också ombyggnad av resecentrum för att göra det 

mer tillgängligt och attraktivit. 

Figur 4.4: Förslag på åtgärder i Åtgärdspaket 4 - Planskilda korsningar vid 

Saladammsvägen/Silvermyntsgatan och resecentrum. Plankorsning vid Väsbygatan/Norrängsgatan 

tas bort. 
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4.1.5 Åtgärdspaket 5 - Planskilda korsningar vid Väsbygatan/Långgatan och 
Långgatan 

Åtgärdspaketet innehåller åtgä rdsförslag på t vå planskilda korsningar, se figur 4.5. En vid järnvägens korsning 

med Väsbygatan/ Långatan fö r att förbättra framkomligheten framföra llt på Väsbygata n. Den andra i 

korsningen med Långgatan i syfte att öka säkerhet en för oskyddade trafikanter och framkomlighet en för 

samtliga trafikanter. 

Figur 4.5: Förslag på åtgärder i Åtgärdspaket 5 - Planskilda korsningar vid Väsbygatan/Långgatan 

och Långgatan. 
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4.1.6 Uppfyllelse av mål och funktion 

En översiktlig bedömning av mål- och funktionsuppfyllelse har genomförts för de olika åtgärdspaketen. Den har 

gjorts genom att bedöma åtgärdspaketen uppfyllelse av mål respektive funktion j ämfört med nollalternativet , 

d.v.s. att inga åtgärder genomförs förutom löpande drift och underhåll. Nollalternat ivet beskrivs i avsnit t 3.3.3. 

Måluppfyllelse 

De fem åtgärdspaketen bidrar i oli ka hög grad till åtgärdsvalsstudiens mål, se avsnitt 1.3 och figur 4.6. 

Åtgärdspaket 2, som omfattar kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen, bidrar exempe lvis till att uppfy lla 

målet om att möta järnvägens framtida kapacitetsbehov. Det bidrar dock inte till att vidareutveckla et t 

attraktivt och tillgängligt resecentrum ell er att skapa bättre förbindelse mellan Salas norra och södra delar. 

Åtgärdspaketen 3 och 4 bidrar till att uppfylla målet om att skapa en bättre förbindelse mellan Salas norra och 

södra delar, men bidrar i mindre grad till att möta järnvägens framtida kapacitetsbehov. Enbart åtgä rdspaket 4 

bidrar till att utveckla ett attraktivt och tillgängligt resecentrum i större utsträckning. Samtliga åtgärdspaket 

bidrar till målet om att skapa en säker j ärnväg genom Sa la. Åtgärdspaket 1 bidrar i viss utsträckning till att 

uppfylla samtliga mål. Åtgärdspaket 5 är det paket som bedöms ha lägst må luppfyllelse. 

~ I 
1 2 3 4 5 

Att möta järnvägens 
framtida kapacitetsbehov + ++ 0 0 0 

Att vidareutveckla ett 
attraktivt och tillgängligt + 0 0 ++ 0 
resecentrum 

Att skapa bättre förbindelse 
mellan Salas norra och + + ++ ++ 0 
södra delar I 

Att skapa en säker järnväg 
genom Sala + + + + + 

Figur 4.6: Sammanställning av åtgärdspaketens uppfyllelse av åtgärdsvalsstudiens mål i jämförelse 

med nollalternativet , d.v.s. att inga åtgärder genomförs. Bedömningsskala: O har ingen påverkan, 

+ uppfyller till mindre del, ++ uppfyller till större del. 
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Funktionsuppfyllelse 

Åtgärdspaket 4 är det paket som bedöms uppfylla åtgärdsvalsstudiens funktioner allra bäst, se avsnitt 1.4 och 

se figur 4. 7. Kombineras åtgärdspaket 4 med åtgärdspaket 2 uppfylls samtliga fun ktioner utom " Förbättrad 

gestaltning av järnvägen genom tätorten" . Den funktionen uppfylls endast i åtgärdspaket 1. Enligt 

bedömningen uppfyller åtgärdspaket 5 åtgärdsvalsstudiens funktioner i lägst utsträckning. 

~ 1 2 3 4 
n 

Förbättrad tillgänglighet för 
resenärer till plattformar. + 0 0 ++ 

Högre kapacitet för 
pendeltågs- och godstrafiken, 1, 

dubbelspår på Dalabanan 0 ++ 0 0 
och fler plattformsspår på 
Sala station. 

Förbättrad gestaltning av 
järnvägen genom tätorten. ++ 0 0 0 

Bättre tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för resande 
med kollektivtrafik, cykel och 0 0 0 ++ 
bil vid resecentrum. 

Bättre bytesmöjligheter 
mellan olika transportslag vid 0 0 0 ++ 
resecentrum. 

Attraktivare gestaltning och 
utformning avresecentrum. 0 0 0 ++ 

Minskad barriäreffekt mellan 
södra och norra sidan. + + ++ ++ 

Säkrare passager för 
samtliga trafikslag över + 0 + ++ 
järnvägen. 

Högre framkomlighet och 
säkerhet för + + + + 
räddningstjänsten vid 
passage över järnvägen. 

Figur 4. 7: Sammanställning av åtgärdspaketens uppfyllelse av åtgärdsvalsstudiens funktioner i 

jämförelse med nollalternativet, d.v.s. att inga åtgärder genomförs. Bedömningsskala: 0 har ingen 

påverkan, + uppfyller till mindre del, ++ uppfyller till större del. 
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4.1.7 Uppskattad kostnad 

För samtliga åtgärdspaket gjordes en uppskattning av respektive pakets totala kostnad, se figur 4.8. Av figuren 

framgår att åtgärdspaket 2, med förslag på kapacitets höjande åtgärder på järnvägen, har den högsta bedömda 

kostnaden av samtliga paket. Därefter följer åtgärdspaket 4 och 3 som omfattar åtgärdsförslag med planskilda 

korsningar. Åtgärdspaket 1, som enbart innehåller föreslagna åtgärder inom Tänk om och Optimera har den 

lägst bedömda kostnaden. 

, ; 1i l'iF.17i r:::liF.l '.l:l il I : rn:• Ctl rtii Il :<t"L" •, P.Ii I - -

Åtgärdspaket 1 ca 7 Mkr 
Tänk om och optimera 

Åtgärdspaket 2 ca 210 Mkr 
Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen samt åtgärdspaket 

Åtgärdspaket 3 ca 20 Mkr 
Planskild korsning vid Saladammsvägen/Silvermyntsgatan 

Åtgärdspaket 4 ca 190 Mkr 
Planskild korsning vid Saladammsvägen/ 
Silvermyntsgatan och planskild korsning för gång och cykel vid 
resecentrum. Plankorsningen vid Väsbygatan/Norrängsgatan tas bort. 

Åtgärdspaket 5 ca 140 Mkr 
Plankorsningarna Väsbygatan/Långgatan och Långgatan. 
(Detta paket bedöms ej vidare.) 

Figur 4.8: Bedömd kostnad för åtgärdspaket 1, 2, 3, 4 och 5. (Prisnivå 2013-06) 

Måluppfyllelsen för åtgärdspaket 5 bedömdes inte motsvara paketets höga kostnader och har därför inte tagits 

med med i den fortsatta åtgärdsvalsstudieprocessen. 

4.1.8 Resultat samlad effektbedömning 

Effektbedöming av varje åtgärdspaket har genomförts med stöd av Trafikerkets mall för samlad 

effektbedömning (SEB). I den samlade effektbedömningen ingår en bedömning av åtgärdspaketens: 

• Bidrag till de transportpolitiska målen 

• Bidrag till en hållbar utveckling 

• Samhällsekonomiska nytta 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet från den samlade effektbedömningen. 
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Transportpolitiska mål 

Åtgärdspaket 1 Tänk om och optimera bedöms främst bidra till det transportpoli tiska funkt ionsmålet och då 

framför allt till att förbättra medborgarnas resor, näringslivets transporter, t illgängligheten regionalt samt 

tillgängligheten för funktionshindrade till kollektivtrafiken, se figur 4.9. Det bidrar dock inte till att förbättra 

skolvägen för barn och unga. Vad gäller det transportpolitiska hänsynsmålet medverkar åtgärdspaketet till att 

ökad trafiksäkerhet och viss mån även till minskat klimatpåverkan och förbätt rad hälsa, men bedöms inte ge 

något bidrag till förbättringen av stadsbilden (Landskap). 

Åtgärdspaket 1 Tänk om och optimera 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Medborgarnas resor 
Tryggt & bekvämt Positivt bidrag 

Tillförlitlighet Positivt bidrag 
Näringslivets transporter 

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag 

Pendling Positivt bidrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder Tillgänglighet storstad Positivt bidrag 

Bidrag till Interregionalt Positivt bidrag 
FUNKTIONSMÅLET 

Jämställdhet transport Positivt bidrag 
Jämställdhet 

Lika möjlighet Inget b idrag 

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Positivt bidrag 

Barn och unga Skolväg Inget bidrag 

Kollektivtrafik, gång och cykel 
Gång & cykel, andel Inget b idrag 

Kollektivtrafik, andel Positivt bidrag 

överflyttning transportslag Inget bidrag 

Klimat 
Energi: transportsystemet Positivt bidrag 

Energi: fordon Inget bidrag 

Energi: infrastrukturhålln ing Inget bidrag 

Människors hälsa Positivt 

Befolkning Inget bidrag 

Luft Positivt 

Bidrag till Hälsa 

HÄNSYNSMÅLET 
Vatten Inget bidrag 

Mark Inget bidrag 

Materiella tillgångar Bedöms inte fn 

Landskap Inget bidrag 

Biologisk mångfald, växtliv, Inget bidrag 
Landskap diurliv 

Forn- och Kulturlämningar, Annat Inget bidrag 
kulturarv, Bebyggelse 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt b idrag 

Figur 4.9: Sammanfattning av transportpolitisk måluppfyllelse för Åtgärdspaket 1. 
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Åtgärdspaket 2 Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen bedöms i första hand bidra till det transportpolitiska 

funktionsmålet om att förbättra medborgarnas resor och näringslivets transporter samt t illgängligheten t ill 

kollektivtrafik för funktionshindrade, se figur 4.10. Det bidrar delvis till en ökad andel kolle ktivtrafikresenärer, 

cyklister och gående. Däremot bedöms paketet inte medverka till förbättrad tillgänglighet regionalt och 

internationellt, öka jämställdheten i transportsystemet eller förbättra skolvägen för barn och unga. När det 

gäller det transportpolitiska hänsynsmålet uppskattas åtgärdspaketet bid ra till ökad t rafiksäkerhet samt till viss 

del målen om minskad klimatpåverkan och förbättrad hälsa. Precis som åtgärdspaket 1 bedöms det inte bidra 

till förbättring av stadsbilden (Landskap). 

Åtgärdspaket 2 Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Medborgarnas resor 
Tryggt & bekvämt Positivt bidrag 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag 

Pendling Inget bidrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder Tillgänglighet storstad Inget bidrag 
Bidrag till 

Interregionalt Inget bidrag FUNKTIONSMÅLET 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Inget bidrag 

Lika möjlighet Inget bidrag 

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Positivt bidrag 

Barn och unga Skolväg Inget bidrag 

Kollektivtrafik, gång och cykel 
Gång & cykel, andel Inget bidrag 

Kollektivtrafik, andel Positivt bidrag 

överflyttning transportslag Inget bidrag 

Klimat 
Energi: transportsystemet Positivt bidrag 

Energi: fordon Inget bidrag 

Energi: infrastrukturhållning Inget bidrag 

Människors hälsa Positivt 

Befolkning Inget bidrag 

Luft Positivt 
Bidrag till Hälsa 

HÄNSYNS MÅLET 
Vatten Inget bidrag 

Mark Inget bidrag 

Materiella tillgångar Bedöms inte fn 

Landskap Inget bidrag 

Biologisk mångfald, växtliv, Inget bidrag 
Landskap diurliv 

Forn- och Kulturlämningar, Annat Inget bidrag 
kulturarv, Bebyggelse 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag 

Figur 4.1 O: Sammanfattning av transportpolitisk måluppfyllelse för Åtgärdspaket 2. 
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Åtgärdspaket 3 Planskild korsning vid Saladammsvägen/Silvermyntsgatan bidrar positivt till det 

transportpolitiska funktionsmålet vad gäll er medborgarnas resor, näringslivets transporter och förbättrad 

skolväg för barn och unga, se figur 4.11. Det bedöms också bidra positivt till ökad andel gående och cyklister. 

Åtgärdspaketet bidrar positivt till det transportpolitiska hänsynsmå let för ökad trafi ksäkerhet och delvis positivt 

till förbättrad hälsa. Det bidrar sammantaget något negativt till till minskad kli matpåverkan. Precis som 

åtgärdspaket 1 och 2 bedöms det inte bidra till förbättring av stadsbilden (La ndskap). 

Åtgärdspaket 3 Planskild korsning vid Saladammsvägen/Silvermyntsgatan 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Medborgarnas resor 
Tryggt & bekvämt Positivt bidrag 

Tillförlitlighet Positivt bidrag 
Näringslivets transporter 

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag 

Pendling Inget b idrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder Tillgänglighet storstad Inget b idrag 

Bidrag till Interregionalt Inget bidrag 
FUNKTIONSMÅLET 

Jämställdhet transport Inget b idrag 
Jämställdhet 

Lika möjlighet Inget bidrag 

Funktionshindrade Kollektivtrafik nätet Inget bidrag 

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag 

Kollektivtrafik, gång och cykel 
Gång & cykel, andel Positivt bidrag 

Kollektivtrafik, andel Inget bidrag 

överflyttning transportslag Inget bidrag 

Energi: transportsystemet Positivt bidrag 
Klimat 

Energi: fordon Inget bidrag 

Energi: infrastrukturhållning Negativt bidrag 

Människors hälsa Positivt 

Befolkning Inget bidrag 

Luft Positivt 

Bidrag till Hälsa 

HÄNSYNSMÅLET 
Vatten Inget bidrag 

Mark Inget bidrag 

Materiella tillgångar Bedöms inte fn 

Landskap Inget bidrag 

Biologisk mångfald, växtliv, Inget bidrag 
Landskap diurliv 

Forn- och Kulturlämningar, Annat Inget bidrag 
kulturarv, Bebyggelse 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt b idrag 

Figur 4.11: Sammanfattning av transportpolitisk måluppfyllelse för Åtgärdspaket 3. 

44 



Åtgärdspaket 4 Planskilda korsningar vid Saladammsvägen/Silvermyntsgatan (ingår även i åtgärdspaket 3) och 

Väsbygotan/Norrängsgoton samt planskild korsning för gång och cykel vid resecentrum bedöms bidra positivt 

till samtliga delmål för det transportpolitiska funktionsmå let förutom tillgänglighet regionalt och interregionalt, 

som enbart bidras till delvis, och ökad jämställdhet, se figur 4.12. Vad gäller det transportpolitiska 

hänsynsmålet bedöms åtgärdspaketet bidra till ökad trafiksäkerhet samt delvis även till förbättrad hälsa. Precis 

som för åtgärdspaket 3 bidrar detta åtgärdspaket både negativt och positivt eller inte alls till minskad 

klimatpåverkan. Det bedöms dock ge något mer positivt bidrag än vad åtgärdspaket 3 gör. Åtgärdspaket et 

bedöms inte, liksom övriga åtgärdspaket, bidra till förbättring av stadsbilden (Landskap). 

Åtgärdspaket 4 Planskilda korsningar vid Saladammsvägen/Silvermyntsgatan (ingår 
även i åtgärdspaket 3) och Väsbygatan/Norrängsgatan samt planskild korsning för 

gång och cykel vid resecentrum 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Medborgarnas resor 
Tryggt & bekvämt Positivt bidrag 

Tillförlitlighet Positivt bidrag 
Näringslivets transporter 

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag 

Pendling Positivt bidrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder Tillgänglighet storstad Inget bidrag 
Bidrag till 

Interregionalt Inget bidrag 
FUNKTIONSMÅLET 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Inget bidrag 

Lika möjlighet Inget bidrag 

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Positivt bidrag 

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag 

Gång & cykel, andel Positivt bidrag 
Kollektivtrafik, gång och cykel 

Kollektivtrafik , andel Positivt bidrag 

överflyttning transportslag Positivt bidrag 

Klimat 
Energi: transportsystemet Positivt bidrag 

Energi: fordon Inget b idrag 

Energi: infrastrukturhållning Negativt bidrag 

Människors hälsa Positivt 

Befolkning Positivt 

Luft Positivt 
Bidrag till Hälsa 

HÄNSYNSMÅLET 
Vatten Inget bidrag 

Mark Inget bidrag 

Materiella tillgångar Bedöms inte fn 

Landskap Inget bidrag 

Biologisk mångfald, växtliv, Inget bidrag 
Landskap djurliv 

Forn- och Kulturlämningar, Annat 
Inget bidrag 

ku lturarv, Bebyggelse 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag 

Figur 4.12: Samm anfattning av transportpolitisk måluppfyllelse för Åtgärdspaket 4. 
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Hållbar utveckling 

Hållbarhetsperspektiven, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, är svårbedömda och utgör mer en 

indikation än ett absolut resultat. I figur 4.13 sammanfattas resultatet av bedömningen för åtgä rdspaketen 1, 2, 

3 och 4. Respektive åtgärdspaket har inslag av olika åtgärder vilka påverkar hållbarhets perspektiven på olika 

sätt. Bedömningen ger inte ett fullständigt stöd för prioritering mellan åtgärdspaketen . 

Åtgärdspaket Bidrag till en samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktig hållbar 
transportförsörj n ing 

Åtgärdspaket 1 Bidrar till en samhällsekonomisk nytta 
Tänk om och optimera och hållbar utveckling 

Åtgärdspaket 2 Bidrar något till en hållbar social 
Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen utveckling, framtida god ekologisk 

utveckling om trafi kering ökar 

Åtgärdspaket 3 Bidrar till ökad säkerhet men inte fullt 
Planskild korsning vid ut i förhållande till åtgärdskostnad 
Saladammsvägen/Silvermyntsgatan 

Åtgärdspaket 4 Bidrar till effektiv och långsiktigt hållbar 
Planskild korsning vid Saladammsvägen/ transportförsörjning, bedömning 
Silvermyntsgatan och planskild korsning för osäker olönsamhet 
gång och cykel vid resecentrum. 
Plankorsningen vid 
Väsbygatan/Norrängsgatan tas bort. 

Figur 4.13: Utdrag ut sammanfattningen av genomförd Samlad effektbedömning (SEB) för 

åtgärdspaketen 1, 2, 3 och 4. 
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Samhällsekonomisk nytta 

I den sam lade effektbedömningen har den samhällsekonomiska nyttan för åtgärdspaketen 1, 2, 3 och 4 

bedömts översiktligt, se figur 4.14. Den samhäll sekonomiska analysen har ambitionen att inkludera alla 

förväntade positiva och negativa konsekvenser för samhället av åtgärdspa keten. Konsekvenserna kan uttryckas 

i kvalitativa, kvantitativa eller monetära termer. I denna åtgärdsvalsstudie har endast kvalitativa konsekvenser 

upprättats. Inget av åtgärdspaketen har effektberäknats med modellverktyg. 

Endast åtgärdspaket 1 har bedömts vara sannolikt lönsam eller i dess närhet. Inget av övriga åtgärdspaket har 

tydligt visat närhet till samhällsekonomisk lönsamhet. 

+ 
=> 

1 
-9 Försumbart Positivt 

Osäker lönsamhet-
endast bedömd 

2 
-273 Försumbart Positivt 

Olönsam - endast 
bedömd 

3 
-91 Försumbart Positivt 

Olönsam - endast 
bedömd 

4 
-247 Positivt Positivt 

Olönsam - endast 
bedömd 

Figur 4.14: översiktlig bedömning av samhällsekonomiskt resultat för åtgärdspaket 1, 2 , 3 och 4. 

4.2 Utvärdering av åtgärdspaketen 

Vid en jämförelse mellan de olika åtgärdspaketens uppfyllelse av mål och funktion ses att en kom bination av 

flera åtgärdspaket ger den bästa mål- och funktions uppfyllelsen. Åtgärdspaket 4 till sammans med åtgärdspaket 

2 bedöms uppfylla samtliga mål och samtliga funktioner, utom funktionen om förbät t rad gestaltning av 

järnvägen genom tätorten. Åtgärdspaket 4 är också det enda paket som bedöms ge positiva effekter på miljön 

i den samhällsekonomiska bedömningen. Både åtgärdspaket 2 och 4 är kostsamma att genomföra, ca 210 Mkr 

respektive 190 Mkr. Inget av åtgärdspaketen har bedömts som samhällsekonomiskt lönsamt i den översiktliga 

bedömningen som gjorts inom ramen för åtgärdsvalsstudien. Endast åtgärdspaket 1, som innehåller åtgärder 

inom Tänk om och Optimera och är betydligt mindre kostsamma, har bedömts eventuellt ku nna ge 

samhällsekonomisk lönsamhet. Åtgärdspaket 1 uppfyller också till viss mån samtliga mål och fem av totalt nio 

av åtgä rdsva lsstudiens funktioner. Åtgärdspaket 1 innehå ller den typ av åtgärder som skulle kunna genomföras 

på kort sikt i väntan på de större investeringarna i åtgärdspaket 2 och 4. 
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5. Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder 
Den övergripande inriktningen är att fortsätta utvecklingen av järnvägen och omkringliggande omgivning. 

För att kunna möta järnvägens framtida behov, skapa säkra förbindelser och ett attrakt ivt resecentrum 

rekommenderar arbetsgruppen utifrån identifierad problembild, studiens mål och funktion samt den samlade 

effektbedömningen att arbetet drivs vidare genom åtgärdspaketen 1,2 och 4. Åtgärdspaket 3 återfin ns i sin 

helhet i åtgärdspaket 4 och tas därför inte med som ett eget åtgärdspaket i förslaget till fortsatt inri kning. 

Åtgärdspaket 1 Tänk om och optimera 

Åtgärdspaket 2 Kapacitetshöjande åtgärder på 
järnvägen 

Åtgärdspaket 4 Planskild korsning vid 
Sal adamm svägen/ 
Silvermyntsgatan och planskild 
korsning för gång och cykel vid 
resecentrum. Plankorsningen vid 
Väsbygatan/Norrängsgatan tas 
bort 

I figur 5.1 på nästa sida ses en sammanställning över de åtgärder som föres lås ingå i den fortsatta processen för 

respektive åtgärdspaket 1 samt 2 och 4. 
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Åtgärdspaket 1, 2 och 4 

Ta fram ett program för ökad Mobility management 

Genomföra en trafikanalys för att utreda trafiksituationen vid 
samtliga plankorsningar och närliggande gator. 

översyn av skyltning på vägnätet inom utredningsområdet samt 
en analys vad det kan ge för effekter i Sala (hastighet, 
företrädesregler, förbud m.m.) 

Förbättra belysning på gång- och cykelstråk 

Tydligare skyltning till befintlig gång- och cykeltunnel 

Se över felande länkar gällande gång och cykelvägar mellan 
Salas norra och södra delar 

Dialog om kollektivtrafikutbudet och hur tåg och buss kan 
komplettera varandra mot Avesta, Enköping, Uppsala och 
Västerås. 

Gestaltningsprogram tas fram , för att utveckla stadens entreer 
sett från järnvägen samt göra GC-stråk mer attraktiva 

Information om riskerna med spårspring 

Stationsområdet: Se över gångfållor och bomfällning till 
plattformar, skyltning och ljudsignal m.m. 

Dialog med fastighetsägare om instängsling av fastigheten vid 
Väs bygatan/Långgatan 

Ombyggnad/nybyggnad av ställverket 

Optimera bomfällningstider vid plankorsningarna 

Bygga ett fjärde plattformsspår för att öka kapaciteten på Sala 
station samt fler möjligheter till resandeutbyte 

Bygga en planskild korsning vid stationsområdet för gång- och 
cykeltrafik. Planskildheten ska ansluta till plattformar samt 
koppla ihop södra och norra Sala 

Ombyggnad avresecentrum t.ex. stationshuset, parkering, 
gång- och cykelväg m.m. 

Stäng plankorsningen vid NorrängsgatanNäsbygatan 

Bygga en planskild korsning vid 
Saladammsvägen/Silvermyntsgatan. 

Sala kommun, länsstyrelsen, RKTM 

Sala kommun, Trafi kverket 

Sala kommun, (Trafikverket, 
fjärrvägar) 

Sala kommun (Länsstyrelsen 
Västmanland) 

Sala kommun 

Sala kommun 

Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, Sala 
kommun, Trafikverket 

Sala kommun i dialog med företag 
utmed järnvägen 

Trafikverket, Sala kommun (skolan), 
företag 

Trafikverket 

Sala kommun, fastighetsägare 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket, Sala kommun 

Trafikverket, Sala kommun 

Trafikverket, Sala kommun, 
Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten 

Trafikverket, Sala kommun, 
Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten 

Trafikverket, Sala kommun 

Figur 5.1: Åtgärder som föreslås ingå i den fortsatta processen, åtgärdspaket 1 samt 2 och 4. 
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6. Ställningstagande om fortsatt arbete 
Åtgärdsvalsstudien ska utgöra ett kunskaps- och beslutsunderlag som stöd till den fortsatta processens 

planering och genomförande av åtgärdspaket och åtgärder. Arbetsgruppen föreslå r att den fortsatta processen 

drivs vidare med att ta fram en handlingsplan och avsiktsförklaring tillsamma ns med berörda aktörer. Förslaget 

till åtgärder i respektive åtgärdspaket ses över och bearbetas ytterligare tex. utifrån vilken tidshorisont 

åtgärderna ska genomföras. Detta ska leda fram till den lösning som är mest optimala och som ger m est nytta 

på både kort och lång sikt. Kapitel 5 föreslås vara utgångspunkt i detta arbete, med de rekommendationer som 

framgår av avsnitt 5.1. 
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Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025, Västmanlands län, december 2013, 

Länsstyrelsens rapport 2013:8 

Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Västmanlands län, Nationell transportplan för 

2014-2025, Regeringskansliet 

Plan för Sala stad -Fördjupning av översiktsplan för Sala stad 2013, Framtagen av enheten för 

Planering och utveckling, Sala kommun 

Planskilda korsningar i Sala, Del 1 Trafikutredning plankorsning Strömsbacka, 2011-10-13, Vectura 

ldestudie Sala resecentrum, 2011-08-31, Vectura 

Prognos för personresor 2030- Trafikverkets basprognos 2014 (2014:071, Trafikverket) 

Prognos för godstransporter 2030 - Trafikverkets basprognos 2014 (2014:066, Trafi kverket) 

Rapport Järnvägens kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar 2013, Trafikverket 

Information från databaser 

Transportstyrelsens olycksdatabas, STRADA, uttag september 2014 

Trafikverkets nationella databas, NVDB, uttag september 2014 
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Organisationer inbjudna till workshops 

Trafikverket 

Sala kommun, tjänstemän 

Sala kommun, politiker 

Länsstyrelsen Västmanland 

Mälab 

Dalabanans intressent er 

Tåg i Bergslagen 

Kollektivtrafikmyndigheten Västmanlands län 

Kollektivtrafikförvaltningen Uppsala län 

Sveriges åkeriförtag 

Tågoperatörerna 

Strukton Rail AB 

Sala stadsutvecklingsförening 

Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg "Historiejärnvägen" 

Salaortens Ryttarförening 

Sala-Heby Energi AB 

Metso 

Björka Mineral 

Setra 

AB Karl Hedin Bygghandel 

Aktiebolaget Gerens Mekaniska Verkstad 

Aktiebolaget Recess 

Axon Miljöteknik AB 

Björkskogs Transporttekn ik AB 

Företagarna i Sala 

Holm Trävaror AB 

Hyttans Åkeri i Sala AB 

Kjell Fernström Bygg i Sala AB/FÖ Byggnads AB 

Lantmän nen Ek förening 

Monteringsställningar AB 

Nb Oljor AB 

Norrängens Trädgård 

Olle Jonssons Mekaniska Verkstad AB 

Repay Nord AB 

Sala Brand AB 

Sala Fallskyddsteknik AB 

Sala Industrireparationer AB 

Sala Montage AB 

Sala Skåp AB 

Sala Truck Service AB 

Sala Ytbehandling 

Sala-Heby Energi AB 

Törlinds VVS 

Å Karlsson Spools AB 

LRF 

Hartorpet 

Bilaga 1 



Deltagare på workshops 

Ove Jansson 

Lisa Granström 

Magnus Holmberg Muhr 

Jenny Julin 

Kristina Eriksson 

Anders Johansson 

Jenny Sivars 

Evelina Söderman 

Annica Åkerblom 

Jenny Nolhage 

Erica Löfqvist 

Elenor Pettersson 

Per-Olov Rapp 

Ulrika Spårebo 

Peter Molin 

Lars Alderfors 

Roger Klasson 

Ragge Jagero 

Adam Calissendorff 

Sofia Elrud 

Magnus Landström 

Peter Backman 

Margareta Berg 

Thomas Montgomery 

Hans Köhler 

Anders Svensson 

Sten-Eric Beskow 

Lennart Ahlkvist 

Rolf-Anders Kindberg 

Håkan Lillja 

Göran Larsson 

Sture Johanson 

Fredrik Söderstedt 

Arne Eriksson 

Anders Svensson 

Sten-Eric Beskow 

Hans Köhler 

Elin Säfström 

Charlotte Bäckstrand 

Mattias Skoglund 

Rickard Karlsson 

Thomas Kull 

Britt Lisra 

Annbritt Hedlund 

Sala kommun, Räddningstjänsten 

Sala kommun, Samhällstekniska 

Sala kommun, Samhällsbyggnadschef 

Sala kommun, trafikingenjör 

Sala kommun , transportstrateg 

Sala kommun, samhällsplanerare 

Sala kommun, projektledare Resecentrum 

Sala kommun, enhetschef Gata/Park 

Sala kommun, chef Företagarcentrum 

Sala kommun, kommunchef 

Länsstyrelsen Västmanland 

Länsstyrelsen Västmanland 

Sala kommun, politiker (s) 

Sala kommun, politiker (s) 

Sala kommun, politiker (m) 

Sala kommun, politiker (fpl) 

Sala kommun, politiker (fpl) 

Sala kommun, politiker (sd) 

Sala kommun, politiker (sb) 

Sala kommun 

Dalabanans intressenter 

Kollektivtrafikmyndigheten, Västmanlands län 

Kollektivtrafikmyndigheten, Västmanlands län 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 

Strukton Rail AB 

Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg "Historiejärnvägen" 

Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg 

Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg 

Metso 

Björka Mineral 

Hyttans Åkeri i Sala AB 

LRF 

Hartorpet 

Sveriges Åkeriföretag Mitt 

SKÅJ 

SKÅJ 

Strukton 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 

Trafikverket 



Bilaga 2 

Problem, brist och behov kopplat till geografisk plats 

Järnvägen 

Behov av att utöka tågtrafiken på sikt. För liten kapacitet på järnvägen medför att tågtrafiken inte 
kan köras optimalt. T.ex. behov av större kapacitet för pendeltågstrafi ken mot Uppsala, där det är 

störningar och ibland ståplats på tåget 
Behov av dubbelspår, i första hand bygga ut från knutpunkterna 
Bostadsområden i samband med godstransporter och övrig problematik. Vad säger riktlinjerna i 

Plan för Sala stad? Vad transporterar godstågen? Farligt gods? 
Behov av bättre gestaltning, särskilt längs järnvägen. Viktigt hur man möter staden, hur ser det ut 
när man rullar in mot Sala station på järnvägen. Skillnad på gestaltning mellan järnväg och vägar, 
längs vägar finns mycket mer utsmyckning. 
Persontågsmöten (fler än 3) är inte möjligt, pga för få plattformar. Behov av att ha rätt antal spår 

framöver. 
Behov av omlastningsstation 
Behov för SKÅJ att arrendera fler spår 

Skadegörelse på SKÅJ:s uppställda tågvagnar 

Spårspring. 

Brister i ställverk och bangård. 

Resecentrum 

Problem att behöva gå över spåren i plan med järnvägen för att komma över t ill 
plattformarna/perrongerna. Säkerhet och tillgänglighet till och från plattfo rmar. 
Byten mellan perrongerna fungerar bra idag, men svårt att utöka med ytterligare en perrong. 
Spårspring till norra sidan av järnvägen för att ta sig från resecentrum till de norra stadsdelarna. 
Detta eftersom det inte finns någon gen laglig passage dit idag, man måste ta sig runt. Uppklippt 
grind på norra sidan av spårområdet. Om man ska exploatera området norr om resecentrum blir 

spårspring ett ännu större problem. 
Resecentrum bör vara en attraktiv plats att vistas på. Oattraktivt idag. 
Trafikkaos otillgängligt med alla trafikslag (bussar, bilar, gående, cykel). Rörigt med bussar och 
bilparkeringsplatse r på samma yta. Ytorna runt stationen är begränsade och därför svårt att utöka 
kollektivtrafiken. Återvinningscentral på pendlarparkering ökar konflikten. 

Behov av fler parkeringsplatser 
Otydlig passage till centrum (över Väsbygatan vid Agueligatan) 
Smitpassage till Ångbageriet (längs Väsbygatan, väster om Kvarngatan) 
Behov av säkra övergångar för gång och cykel till centrum och lasarettsområdet. 

Gående och cykliste r, väljer att gå på gatan istället för på andra sidan dä r det fin ns gång och 
cykelväg. Svårt att hålla till sidan. De går där för att det är lättare att fortsätta promenad norrut 

genom att gå på den sidan. 



Förbindelse mellan Salas norra och södra delar 

Långa bomnedfällningstider 

Tunga transporter till verksamheter, t .ex. till Metso, avloppsreningsverket och norrut längs 
Norrängsgatan 

Polis, räddningstjänst och ambulans finns på södra sidan av järnvägen medan rätts psyk 
(högriskverksamhet) och många stora företag finns på norra. Risk att det blir onödigt långa 
utryckningstider vid bomfällning 

Cyklister och fotgängare använder korsningen över spåren, trots bara menad för biltrafik 
Spårspring till Strå kalkbruk 

Bomfällningar försämrar trafiksystemets kapacitet. Säkerhet. Bommarna är nere lång tid innan 
tåget kommer. 

Mycket tung trafik som ibland stannar på spåret. Bilister med släp på väg t ill återbruket får 
problem och blir stående på spåret 

Påkörning avbommar och bomfångare 

Köbildning. 

Svårt för räddningstjänst att uppfatta att bommarna går ner i samband med att utryckning sker. 

Otydliga anslutningar till underfart 
Otrygg passage, med dålig belysning och ofräscht. 

Behov av att kunna köra farligt gods-transporter här (för att begränsa farligt godstransporter i 
resten av staden), men idag risk att långa fordon fastnar mellan bommarna. 

Problem med bomfällning för alla trafikslag, både väg- och järnvägst rafik. 

- Bomfällningar försämrar trafiksystemets kapacitet. 
- Långa väntetider för vägtrafik, bommarna är nere ofta och lång tid innan tåget kommer. 

Brister i trafiksäkerh eten. Otydlig utformning, rörig trafiksituation. Komplicerad och trafikfa rlig. 
Trafikkaos alla trafikslag; gående, cyklister, bil, tung trafik, tåg. 

- Köbildning, trångt och svårt att vända eller vä lja annan väg. Bilar/ lastbilar vänder vid bomfä llning 
och åker över Mamre 

- Utrymmesbrist vid bomfällning. Risk att fastna mellan bommar vid bristande planering 

- Täta barnfällningar i kombination med fyrvägskorsning bidrar till röd ljuskörn ingar vid 
trafiksignalerna. 

- Svårt att svänga mot stan, då man har väjningsplikt. 

- Kommer man från Norra Esplanaden kan man bli stoppkloss om man ska rakt över järnvägen för 
de som ska vänster/höger ut på Väsbygatan. 

Järnvägen är barriär. Väntetid för gående. Ofta kort sträcka man ska gå och då påverkar stoppet 
tiden mycket. Spårspring under bommarna 

Bilparkeringen vid biblioteket skapar kaos. 
Köbildning bl.a. pga problem vid omledning vid viadukten Uppsa lavägen. Bommarna är nere lång 
tid innan tåget kommer. Köbildning vid rödljus - risk att bli stående ännu en bomfällning 
Farlig cykelpassage pga rödljuskörningar 

Smittrafik över parkering/pizzerian (väster om järnvägskorsning) för att slippa rödljus vid 
högersväng norrut på Väsbygatan 
Vedertagen gå ngväg mellan husen som finns av hävd. Man går där fast det ej är en iordninggjord 
gångväg 
Risk att bli stående ännu en bomfällning 

Barriäreffekt och säkerhetsproblem för barn, gående och cyklister 

Spå rspring till kolonilotter och fotbollsplan 



Övrigt 

Behov av bättre lokalisering av turistinfo 
Bättre skyltning och information så att alla vet hur man tar sig till och från olika målpunkter 

Stor andel tung trafik på Väsbygatan som kan komma öka och måste tas med i beräkningen vid 
förändringar i trafikflöde (både plankorsningar och Sörskogsleden) 

Framkomlighetsproblem som förväntas öka. 

Stor konflikt mellan trafikslagen 
Rörigt i korsning med mycket aktivitet med gående, bussar, bilister som ska in till Fiska rtorget. 
Konflikt mellan bussar, bilar och gående. Gående uppfattar att de får gå men det finns inga 

övergå ngsstä Ilen. 
Trångt utformad gata med bussar och parkerade bilar 

Biltrafik, cykel och gående i Åkra 

Svårt att passera över väg 56/72 
Farligt gods bör vägledas över väg 56 (Förbifart Sa la) och inte över Sörskogsleden. Idag visas 
färdväg för tung trafik över Sörskogsleden från Enköpingshållet. 

Dålig sikt och trafikstockning vid infart till Coop och centrum 
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