
Väg 70 Simtuna-Kumla kyrkby-Sala.

-Planskild korsning.

-Gång- och cykelväg.

-Trimningsåtgärder.

Väg 56 Sala-Heby.

Information från Trafikverket och inspel från 

samhällstekniska enheten.



Trafikverkets planeringsprocess
Planeringen av en väg eller järnväg börjar när brister i transportsystemet identifieras.
Sedan utreds dessa och hur man kan åtgärda dem genom en åtgärdsvalstudie.
Åtgärdsvalstudien svarar på frågan varför ett väg- eller järnvägsprojekt behövs. 

Efter åtgärdsvalstudien är gjord och brister är identifierade påbörjas
planläggningsprocessen.

När planläggningsprocessen är klar görs en bygghandling. Den innehåller främst 
tekniska beskrivningar med krav som gäller vägens eller järnvägens funktion. 
Bygghandlingen fungerar som underlag för byggarbetet och innehåller också krav på 
försiktighetsmått och skyddsåtgärder.



Trafikverkets planering

Objektet ”Väg 70 Simtuna-Kumla”

Bakgrund

• Funktionsutredning gällande plankorsning Husta, Riksväg 70, Sala Kommun (2016)

• Åtgärdsvalstudie väg 70 Simtuna – Sör Kivsta (Sala) (2017):

Åtgärder

1. Jämn 80 km/tim och trimningsåtgärder säkerhet

2. Plankorsningen vid järnvägen i Kumla kyrkby ska byggas bort och förberedas för en framtida 2+1-

väg

3. Ny GC-väg Kumla kyrkby-Sala

• Mötesfri väg med 100 km/tim ser Trafikverket som en åtgärd på längre sikt, ingår som en brist i 

den nationella planen.



Funktionsutredning plankorsningen Husta 

(TRV 2016/39214) 

• Förordar en planskildhet i form av en bro för biltrafik och GC. 

• Bron ska utformas för att i framtiden kunna rymma en 2+1-väg.

• Det förordade alternativet beräknas ha lägst livscykelkostnad.



Trimningsåtgärder för ökad säkerhet på väg 70 Simtuna-Kumla-

Sala

• Skyltad hastighet ska vara 80 km/tim på hela sträckan, 

ca 22,5 km

• Åtgärder blir nya sidoräcken, rensning av berg 

förstärkta stödkanter och räffling av mittlinje.

• Passager för oskyddade trafikanter och jord- och

skogsbruksmaskiner ses över.

• Kostnad ca 15-20 mnkr

• Tidplan: genomförande 2018-2019



Ny planskildhet och GC-väg i Kumla kyrkby

• Planskildhet järnväg vid Husta plankorsning
– En ny bro ska utformas för att framtiden kunna rymma 

en 2+1-väg (ca 13m bred).

– GC-vägs anslutningar till ny GC-väg mot Sala

– Nya väglösningar i området

• Vägplan typfall 2, ej betydande miljöpåverkan.

• Tidplan
– Vägplan: 2019-2021

– Produktion: 2022-2023

• Kostnad: ca 60 mnkr.



GC-väg Kumla kyrkby-Sala

• Gång- och cykelväg anläggs mellan Sala och Kumla kyrkby.

• GC-vägen utreds om den ska dras på västra eller östra sidan av

väg 56/70, markundersökningar och utredningar pågår.

• Markåtkomst på frivillig väg.

• Tidplan

- Vägplan: 2019-2021

- Produktion: 2022-2023

• Kostnad: ca 10-20 mnkr beroende på start- och slutpunkt.



Väg 56 Sala – Heby, ev. gång- och cykelväg

- Vägplan i princip klar och ska skickas till länsstyrelsen för tillstyrkan.

- Gång- och cykelväg kommer att anläggas på södra sidan av väg 56.

- Trafikverket kommer ej bekosta hela gång- och cykelvägen, endast områden där det behövs 

knytas ihop med kollektivtrafiken och sidovägarna.

- Överenskommelse om finansiering mellan Region Västmanland, Region Uppsala och berörda 

kommuner klar.

- Sala kommuns kostnad uppgår till 4miljoner.

- Medfinansieringsavtal måste undertecknas av kommunens beslutande organ senast 

2020-06-30.



Inspel från Sala kommun

• Trimningsåtgärder på väg 70 Kumla – Simtuna.

- Vara med och bevaka i samarbete med trafikverket.

- Mötesfri väg, fortfarande en brist i nationella planen.

- Genomförs 2019.

• Ny planskildhet och GC-väg i Kumla kyrkby.

- Granskning av trafikverkets handlingar i den nya vägplanen.

- GC-lösningar vid den förordade bron.

- Målpunkter för GC-vägarna tex. Sala, Kumla kyrkby och Varmsätra vägen.

- Förordade bron anläggs för framtida mötesfri väg.



• GC-väg Kumla kyrkby – Sala.

- Sträcker sig mellan Sala södra vid Lidl-rondellen mot Kumla kyrkby.

- Anläggs på östra sidan av väg56/70, alternativt västra sidan.

- Utredning gjord gällande målpunkter och över/underfarter av väg 56/70. Följs upp i vägplan.

- Utredning av sträckningen på denna etapp, del av hela sträckningen Sala – Kumla kyrkby.

- För att få till tänkbara överfarter och trafiklösningar kan möjlig medfinansiering från 

kommunens sida krävas.

- Produktion 2021–2023.

Övrigt att ta hänsyn till samt utreda i och med trafikverkets nämnda projekt längs väg 56/70 Sala - Simtuna

• GC-vägens dragning från Husta in till befintlig GC-väg i Kumla kyrkby.

- Sträcka på ca 770m.

- Ej inritad i trafikverkets nämnda projekt från början men nu medtaget,

fortsätter bevaka denna sträcka.

- Fortsatt kontakt och utredning med trafikverket.



• GC-väg mellan Kumla kyrkby och Ransta.

- Beslut har fattats att Region Västmanland och Sala kommun delar på kostnaden för denna gång- och                

cykelväg.

- Kostnader för vägplan 2020-2021 och kostnader för anläggandet 2022-2023.

- Enligt trafikverket kommer en rekvisition skickas ut i år för hittills upparbetade kostnader i vägplanen.

- Trafikverket bygger, äger och driftar gång- och cykelvägen.

- Vägplan pågår i samspråk med övriga projekt i Trafikverkets regi i området.

- Fortsatt utredning/planering med Trafikverket och Region Västmanland.

- Belysning längs sträckan är med i vägplan, men behöver beslutas.

• GC-väg längs Kärrbäcksbovägen i Ransta.

- Inväntar beslut om statlig medfinansiering på 50%, bör komma i Maj enligt Trafikverket.

- Planerad att anläggas innan gång- och cykelvägen mellan Ransta och Kumla står klar 2022-2023 för att få

ett komplett gång- och cykelnät som knyter ihop orterna.

- Projektering påbörjad.

- Tidig kostnadsunderlag för gång- och cykelvägen: Ca 1,5mkr

- Fortsatt utredning/planering att fortsätta denna gång- och cykelväg ner till stationen

i Ransta pågår.



• Rv 56 mötesfri väg samt gång- och cykelväg mellan Sala - Heby

- Vägplanen är i princip klar och ska skickas till länsstyrelsen för tillstyrkan. Flera åtgärder har diskuterats under 

sittande möten med projektet och även inspel från Sala kommun i samråds yttranden och gransknings yttranden 

medan planprocessen pågått.

- Några viktiga åtgärder som tagits upp under projektets gång.

1. Vägplanens sträckning: I första förslaget som Trafikverket presenterade slutade projektet cirka 800 meter öster 

om Fridhemsgatan. Sala kommun påpekade detta och i nästa förslag var projektet förlängt till 100 meter väster 

om Fridhemsgatan. Kommunen lyfte frågan en andra gång och påpekade att projektet borde förlängas till 

Fabriksgatan för att kunna göra åtgärder ner till Fabriksgatan. Men där skulle vattendraget Sagån försvåra 

vägplan alltför mycket.

2. Trafiksituationen vid Fridhem och Fabriksgatan: Här har Sala kommun lyft frågor gällande cirkulationsplatser, 

avsaknad av ca 280m GC-väg pga. vägplanens utbredning och busshållplatser. Svaret från projektledare 

Alexander Dufva var att hållplatsen och GC-vägen på sträckan mellan Fabriksgatan och Fridhemsgatan skulle 

lösas under byggnationen. Gällande cirkulationsplats vid Fridhemsgatan var det kalla handen. Väg 56 är en del 

av Räta linjen alltså en mycket viktig väg för tunga transporter från norr till söder genom Mälardalen. En 

cirkulationsplats skulle medföra att den tunga lastbilstrafiken skulle behöva stanna när någon privat bilist kör ut 

på väg 56, detta gick inte Trafikverket med på.

3. Busshållplatser på sträckan Sala – Heby: I oktober 2019 skickade Sala kommun in en skrivelse där man ansåg 

att dagens tio busshållplatser kunde minskas till fem busshållplatser med hänsyn tagen till att en gång- och 

cykelväg underlättar att ta sig till och från hållplatserna. Trafikverket frågade Regionen ( 

kollektivtrafikförvaltningen ) och de tyckte att det skulle räcka med fyra hållplatser. 


