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MISSIV 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

MISSIV 

Information gällande gång- och cykelvägsbelysning 

Sammanfattning av ärendet 

Sala kommun står inför en stor utbyggnad av gång- och cykelvägar längs det statliga 
vägnätet. Inom några år kommer det att byggas cirka 30 kilometer gång- och 
cykelväg längs det statliga vägnätet i Sala kommun. Det är dels längs väg 56 mellan 
Sala och Heby som byggs om till 2 -1 väg och då passar Trafikverket att bygga en 
separat gång- och cykelväg längs hela sträckan. Längs väg 56 och 70 från Sala till 
Kumla Kyrkby och från Kumla Kyrkby till Ransta längs väg 723. I pågående vägplan 
gällande Sala-Kumla samt Kumla - Ransta kommer frågan om gång- och 
cykelvägsbelysning behöva behandlas innan beställning av produktion görs i Maj-
Juni 2021 av Trafikverket. Trafikverket har i vägplanen kommit fram till att en gång- 
och cykelbelysning ej behövs på dessa sträckor och kommer därför inte vara med 
och finansiera dessa om kommun och regionen vill anlägga detta. 

Bakgrund 

I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Sala har gång och cykel lyfts som de 
trafikslag kommunen anser vara viktiga att bygga ut under lång tid framöver, detta 
har kommit fram både på politisk- och tjänstepersonnivå. Och även i 
Länstransportplanen har det beslutats att Sala kommun vill förbinda alla 
satellitorter med Sala stad med gång- och cykelvägar. 

Belysning är ett sätt att öka tillgängligheten och säkerheten för de gående och 
cyklister längs gång- och cykelvägen. En separat belysningsanläggning för gång- och 
cykelvägen ger fördel att vägen kan användas tidigare på våren och längre in i den 
mörka årstiden till och med att få flera att cykla året runt.  

• Investeringskostnad för belysning ca 600-1200 kronor per meter.

• Driftkostnad för Kumla – Ransta ca 2000 kronor/månad beroende på årstid.

• Lägga tomrör för senare installation ca 280 kronor/meter.

• Möjlighet till statlig medfinansiering upp till 75% av belysningskostnaden.

Under lång tid har det forskats på vad fysisk aktivitet leder till. Fysisk aktivitet ger 
lägre sjukfrånvaro, friskare och starkare medarbetare samt att gå eller cykla är 
miljövänligare än att ta bilen.  
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Förslag till beslut 

Att ge samhällstekniska enheten i uppdrag att utreda och ta fram ett underlag för att 
sedan fatta beslut kring gång- och cykelvägsbelysning längs sträckan Sala-Heby, 
Sala-Kumla och Kumla-Ransta. 

 

Mikael Viktorsson 

Enhetschef Samhällstekniska 


