
Näringslivsaspekter

Förbifart Sala rv 56/70 finns ej med i     
Trafikverkets nuvarande planer. Men ses  
denna som en stor brist i nationell plan  
kommer projektet närmast ligga inom  

tidsplanen 30-40 år. Därför viktigt att få  
fram trafiklösningar för område Fridhem 

och Gustafsborg



Synpunkt Förbifart

• Med en förbifart blir Sala inte ens föremål för 
spontanbesök vilket är bekymmersamt med 
tanke på allt utbud som Sala har att erbjuda 
bilister, besökare m fl.

• Genom att jämföra med andra orter där 
förbifarter byggts kan man tydligt se en negativ 
förändring i näringslivet då tillgängligheten 
avsevärt minskat.



Tryggare och säkrare område

• Största problemet för både trygghet och för att förbättra 
för verksamheterna på området är att bil- och 
gång/cykeltrafiken upp till området är väldigt osäkra och 
känns otrygga för företagare och dess medarbetare samt 
för deras besökare och kunder.

• Korsningarna är så pass trafikerade att biltrafikanter som 
ska göra vänstersvängar blir stående väldigt länge vilket 
kan leda till att trafikfarliga situationer uppstår.



Tryggare säkrare område - Rondeller

• Skillnaden mellan avfart och cirkulationsplats har 
betydelse eftersom man är mindre benägen att svänga 
av på en avfart än cirkulationsplats. Detta beror på sikt 
och hastighet samt lättheten att ta sig tillbaka på vägen 
igen.

• Sala kommuns politiker bör påskynda och bidra till att 
anlägga trafikrondeller (cirkulationsplatser) vid 
Fridhemsgatan-Varmsätravägen och vid Fabriksgatan 
vilket framkommit i tidigare 
undersökningar/förfrågningar ute på Fridhemsområdet. 



Framtida verksamhetsetableringar

•Området har alla förutsättningar att växa både för 
industri och andra verksamheter samt också handel.

•Ska vi konkurrera med andra kommuner måste vi planlägga 
för nyetableringar samt att våra befintliga företagare kan 

växa.

• Vi har försökt att få skyltning handelsområde och inte bara 
industriskylt till området men där har Trafikverket sagt: ”Det 

ska helst finnas någon matbutik och möjlighet till 
matställe och toalett. Området ska ha gott om 

parkeringsmöjligheter.”
Viktigt att vi tänker på detta framåt.



Uppskattat trafikflöde från ett antal av våra företag

Veidekke Prefab AB; Lastbilstrafiken så ligger på ca 10-12 bilar/dag. Toppar  vår/sommar/höst. Kundbesök eller övrig 
personbilstrafik är ca 3st/dag med ett jämt flöde över året.
Trinity Reklam; Ca 4-5 tunga transporter/ dag med toppar i maj och november december med ca ytterligare 25%.
Tillkommer 2 utgående transporter med PostNord (lätt lastbil)
Personal: ca 7-8 personbilar in och utgående varje vardag.
Kunder: 10-15 in och utgående personbilar per vardag.
Sala Bowlinghall; Kvällar från 17.00 till 22.00 och sedan lör/söndagar. Många kommer med cykel eller till fots.
Bygg Max; Vår högsäsong är mellan april till september, därefter lugnare. Men under den perioden är det mycket bilar och 
leveranser i rullning hos dem.
AB Karl Hedin; Under högsäsong april-november (något mindre juli månad) 
ligger vi på 8-12 lastbilar med varuleveranser/ dag. I snitt ca 8-10 utleveranser med lastbil/dag. Övrig trafik svårare att 
uppskatta. De ligger på ca 180 orderinslag/dag under denna period så 70-100 bilar varje dag rimligtvis som passerar. Övrig 
tid på året så ligger de på 3-5 leveranser/dag och i snitt 3-4 utleveranser.
Jem & Fix; Trafikströmmen är både personbilar och lastbilar. Belastningen ar  korsningen precis utanför Karlströms motor. 
Toppen upplevs mellan mitten på april till början på juni. Högsäsongen sträcker sig till slutet på augusti (semestrar) 
Sala Svets & Mekaniska; 12-15 anställda med fordon. 3-5 leveranser med lastbil/dag. Egna verkstadsfordon som passerar 
utfarten 5-10 ggr/dag.
Fridhems Elektriska AB; Tunga transporter varje dag året runt mellan 0700-1600. Kunder och egna bilar som är i omlopp 
hela dagarna. Uppskattning 50-60 bilar som åker varje dag till företaget.
TM Industriservice Sala; Vägen är väldigt belastad med mycket bilar hela dagarna. Men framförallt på morgonen kl
06.30-07.30.
Rogers däck i Sala AB; Upplever att den tunga trafiken är densamma året om!
Den lätta trafiken (personbilar) är ju väldigt säsongs beroende(vår och höst) däcksäsonger. Nu när Bygg Max har öppnat så 
ökar både lätta och tunga trafiken!



Synpunkter/upplevelser av trafiksituationen från företagare

• Toppar 07.00 och 16.00

• Buskörningar

• Problem för trafikanter T-kors

• Felaktiga parkeringar

• Gatunummer i ologisk ordning

• Obehagligt gå och cykla i området

• Bristande säkerhet oskyddade 
trafikanter

• Bättre infarter området

• Bättre skyltning

• Farlig vänster- o högersväng ut 
från området

• Rondeller behövs

• Livsfarliga övergångsställen

• Utfart Fabriksgatan-Uppsalavägen 
är som en cirkus på eftermiddagar

• Rondell i korsningen – trafiken 
kommer i väldigt hög fart både 
från stan via viadukten och från 
Uppsalahållet

• Köbildning skapar konstigheter

• Ska området Fridhem –
Gustafsborg växa måste 
trafiksäkerheten höjas.



Intressant kommunekonomiskt exempel:

• Kommunen förlorar massvis med effekt och pengar genom att både 
personal tillhörande kommunen och kommunens företag (SHEAB) 
blir stående i långa köer för att kunna komma ut från Fabriksgatan 
och mot centrum. 

• Här kan ju kommunen verkligen räkna om väntetiden till 
resursslöseri, eftersom på årsbasis så blir ju effekten att man 
”behöver” anställa nån mer för att man inte ”hinner med”. 

• Så det finns även ett kommunalt egenintresse att få till fler 
rondeller och hushålla med skattebetalarnas pengar.

• Även om ”bara” rondellen vid Fridhem blir av så kommer den att 
bidra till att sakta ned trafiken då de som kommer i full fart från 
Heby har svårt att släppa på gaspedalen när man övergår från 
90 till 50 km/h. 


