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 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör 

Lars Wiberg, enhetschef/stadsträdgårdsmästare 

Thomas Wulcan, enhetschef 

Tony Gahm, verksamhetschef 

Kent Pergéus, VD 

Marie Pellas, trafikplanerare 

Milena Milenkovic, handläggare 

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare 
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§ 60 Dnr TN 2019/00264-1.7.1 

Yttrande över detaljplan för del av Västerås 3:28, Skiljebo, Dp 
1898 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.        

Särskilt yttrande 

Anna Hård af Segerstad (M) lämnar särskilt yttrande enligt nedan: 

200 nya bostäder ska tillföras på en gammal skolidrottsyta på Skiljebo. Det 

kommer att påverka trafiken på Ekevägen. Utformningen av gatan och 

cykelstråket behöver vara barnvänligt och ske skyndsamt då det ligger i 

närheten av en skola, därmed behöver det bekostas av exploateringen.   

Exploateringen är för stor och p-platserna kommer inte räcka om de som 

flyttar in är barnfamiljer. Skiljebo saknar lågstadieskola och därmed kommer 

många barn att skjutsas till skolor i andra staddelar vilket ökar trafiken på 

Ekevägen. 

Vi moderater i tekniska nämnden vill att BN ser över exploateringsgraden på 

byggnationen samt aktivitetsytan bör flyttas mer central i planområdet och 

därmed närmare Ekevägen för att aktivitetsytan ska upplevas trygg och 

välkomnande. 

Ärendebeskrivning 

Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra 150-200 nya bostäder med 

olika bostadstyper från flerbostadshus till radhus. Förutom nya bostäder, 

planerar staden för en ny allmän aktivitetspark och lekstig i anslutning till 

bostadskvarteret. Planförslaget präglas av att den tar tillvara på den öppna 

gröna strukturen där bebyggelsen samspelar med omgivningen. Begreppet 

social hållbarhet är i fokus där planförslaget är utformat för att möjliggöra 

social samvaro. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 30 april 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

4 (5) 
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2019-05-09 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr TN 2019/00267-1.7.1 

Yttrande över detaljplan för Kristiansborgsbadet 1 och del av 
Västerås 1:36, Kristiansborg, Dp 1897 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.        

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen omfattar Kristiansborgsbadet med tillhörande park och delar av 

Ryttersborgsgatan. Badhuset med sin badverksamhet kommer vara kvar och 

detaljplanen kommer ge skydd till de kulturhistoriskt värdefulla delarna som 

finns i badet samtidigt som den ger möjlighet för badet att utveckla sin 

verksamhet. På parkeringsplatsen söder om badhuset föreslås två 

flerfamiljshus på 5 våningar. Totalt möjliggör detaljplanen ca 50 stycken 

lägenheter. Ryttersborgsgatan och Vallgatan kommer att kopplas samman 

för att öka tillgängligheten från Kristiansborgsallén till badhuset. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3 april 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.    

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden              
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§ 62 Dnr TN 2019/00268-1.7.1 

Yttrande över detaljplan för del av Västerås 4:85 och 4:86, 
Vedbobacken, Västerås, Dp 1888 

Beslut 

1. Yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.         

Ärendebeskrivning 

Planen syfte är att pröva möjligheten att planlägga för en höjning av 

Vedbobacken med 15 meter. Detta för att kunna förlänga pister, skapa 

ytterligare nedfarter och få högre fallhöjd. Även en ny servicebyggnad med 

restaurang, fler parkeringsplatser och en ny dagvattendamm föreslås. 

Beslutsmotivering 

Teknik och fastighetsförvaltningens synpunkter vad gäller tekniska 

nämndens ansvarsområde är att vi ska se till så att det finns tillräckligt med 

plats längs med Vallbyleden för en cykelbana. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 29 april 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrande godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.              

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden              

 

 


