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§ 176 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämnden uppdrar åt Jan van der Horst (S) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 177 Dnr TN 1811009- 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

1. Ärendena 1 - 8 är öppna för allmänheten.  

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen och arbetsutskottet. 

2. Anmälan av extraärenden från tekniska nämnden: 

Anna Thunell (MP) anmäler två nämndinitiativ från Utveckling Västerås; 

Förbättra tryggheten runt Bjurhovda centrum och Minska bilköerna i 

kommunen. 

Benny Nore (L) anmäler övrig fråga om väg mellan Johannisbergsvägen och 

Lövängsskolan. 

Anna Thunell (MP) meddelar att ärende nr 9 - Treårigt test med sopsaltning 

av gång- och cykelbanor - utgår.  
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§ 178 Dnr TN 2019/00001-1.3.4 

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 

1. Sammanträdesprotokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 16 

oktober 2019 läggs till handlingarna.  
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§ 179 Dnr TN 2019/00002-1.3.4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

1. Förteckning den 19 november 2019 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om nyttokort/poolkort och boendeparkering. 

2. Förteckning den 19 november 2019 över delegationsbeslut från transport- 

och myndighetsenheten om dispenser, lokala trafikföreskrifter, 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade och väghållarbeslut. 

3. Förteckning den 19 november 2019 över delegationsbeslut om avtal, 

beställningar och avrop.  
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§ 180 Dnr TN 2019/00003-1.3.4 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

1. Förteckning över inkomna remisser och anmälningsärenden läggs till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan av handlingar: 

Inkomna remisser 

1. Remiss från kommunstyrelsen – Revidering av Västerås stads 

handlingsplan för kemikalier 2020-2015 - Dnr TN 2019/00802 

Övriga handlingar 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-03, § 239 - Sammanträdesplan 2020 

för kommunfullmäktige - Dnr TN 2019/00748 

3. Byggnadsnämndens beslut 2019-10-17, § 258 – Namnsättning på ny 

aktivitetsanläggning på Bäckby – Handlingsnr TN 2019/1821029 

4. Svar på e-förslag - Övergångsställe till busshållplats för personal på andra 

sidan Saltängsvägen - Dnr TN 2019/00796 

5. Ärendebalans för tekniska nämnden per den 4 november 2019 

6. Postlista för perioden 2019-10-07 – 2019-11-04 
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§ 181 Dnr TN 2019/00816-3.10.1 

Trygghetsprojekt 2020 

Beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att Rönnby blir 2020 års område för projektet 

Tyck om din stadsdel.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med ett trygghetsprojekt är att i samarbete med boende i ett område 

möjliggöra för diskussion om hur området kan förbättras utifrån ett 

trygghetsperspektiv. Exempel på trygghetsfrågor kan vara tillgänglighet, 

hastighet på gator och vägar, parkering, belysning, skolvägar, drift- och 

underhållsfrågor med mera. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 10 

oktober 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden beslutar att Rönnby blir 2020 års område för projektet 

Tyck om din stadsdel.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 182 Dnr TN 2019/00649-3.12.3 

Uppdrag från Utveckling Västerås - (MP), (S), (L) och (C) - Utred 
möjligheterna att utnyttja järnvägsviadukten vid Ansta för att dra 
en cykelväg under Salavägen 

Beslut 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningens återrapportering av uppdraget 

godkänns.  

Ärendebeskrivning 

På tekniska nämndens sammanträde i augusti 2019 lämnade Utveckling 

Västerås - (MP), (S), (L) och (C) – ett uppdrag till teknik- och 

fastighetsförvaltningen att utreda möjligheterna att utnyttja 

järnvägsviadukten vid Ansta för att dra en cykelväg under Salavägen. I 

bilaga redovisas förvaltningens utredning kring viadukten. 

Förvaltningen ser att föreslagen gång- och cykelväg med stor säkerhet skulle 

bli ett uppskattat stråk för rekreation och att det även skulle fylla en funktion 

i det regionala cykelvägnätet. Förslaget är att ta med förslaget i kommande 

samverkansmöten med Trafikverket och Region Västmanland inför 

framtagande av ny länstransportplan. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 4 

november 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningens återrapportering av uppdraget 

godkänns.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 183 Dnr TN 2015/00940-213 

Ny beställning av detaljplan för Barkarövägens förlängning 
mellan Gotö etapp 2 och Tidövägen (väg 527) 

Beslut 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att hos 

byggnadsnämnden ansöka om ny detaljplan för Barkarövägens förlängning, 

mellan Gotö etapp 2 och Tidövägen (väg 527).  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden är ansvarig nämnd för beställande av detaljplan för 

Barkarövägens förlängning hos byggnadsnämnden. Detaljplanen innefattar 

väg, belyst gång- och cykelväg samt bussvändslinga.  

Anslutningen kommer underlätta för boende i Örtagården att nå skolor och 

annan service i Barkarö samt skapa möjlighet till att förlänga 

kollektivtrafiken till Örtagården. 

Att vägen ska förlängas mellan orterna antogs i planprogram för 

Barkarövägen, Pp27, samt i detaljplan för Gotö etapp 2 och Barkarövägens 

förlängning, Dp 1867.  

Efter att detaljplan Dp 1867 antagits, uppdagades att vägområdet mellan 

Gotö etapp 2 och Tidövägen (se blå markering nedan) inte är tillräckligt bred 

för att innefatta den nya vägsektionen. Det krävs därför en ny 

kompletterande detaljplan för delsträckan med en ca 10 meters breddning av 

vägområdet.  

För att genomföra breddningen krävs nytt markupplåtelseavtal. 

Förhandlingar om denna breddning är påbörjade av mark- och 

exploateringsenheten.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 1 

november 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att hos 

byggnadsnämnden ansöka om ny detaljplan för Barkarövägens förlängning, 

mellan Gotö etapp 2 och Tidövägen (väg 527).  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 184 Dnr TN 2016/00351-314 

Treårigt test med sopsaltning av gång- och cykelbanor 

Ärendet utgår.  
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§ 185 Dnr TN 1821288- 

Kollektivtrafik, översyn av utbud och taxor - Överläggning 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden överlägger i ärendet.  
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§ 186 Dnr TN 2019/00800-3.10.6 

Upphörande av subvention inom båttrafiken för medpassagerare 
till personer med funktionsnedsättning  

Beslut 

1. Subvention inom båttrafiken för medpassagerare till personer med 

funktionsnedsättning upphör från och med 2020.  

Ärendebeskrivning 

Efter många år av kommunal drift avknoppade staden 2007 passagerarbåt-

trafiken med Elbafärjan och Silvertärnan till nybildade Rederi Mälarstaden 

AB. Upplägget innebar att Rederi Mälarstaden erhöll en årlig ersättning från 

staden som successivt trappades ner för att därefter helt upphöra. För 

Elbafärjan finns ett hyresavtal mellan staden och Rederi Mälarstaden som 

löper tillsvidare. Rederi Mälarstaden har ett åtagande att trafikera Mälaren 

med lägst motsvarande trafikutbud som säsongen 2006.  

Fram till och med 2019 har staden genomfört en period av subventioner, i 

form av att personer med funktionsnedsättning haft möjlighet att ta med en 

medpassagerare utan kostnad på Rederi Mälarstadens passagerarbåtar. Detta 

har varit en del i utvecklingen att öppna upp skärgårdstrafiken även för 

funktionshindrade som har behov av medhjälpare under sin resa. Under 2019 

uppgår ersättning från staden till Rederi Mälarstaden till maximalt 200 tkr 

exklusive moms (baseras på antal resande). 

Staden har undersökt om Region Västmanland fortsättningsvis kan anordna 

denna möjlighet. Våren 2019 informerades nämnden om förändrade 

förutsättningar i och med ett besked från Region Västmanland om att det inte 

är aktuellt att överföra ansvaret för denna fråga om båttrafik till regionen. 

Staden beslutade då om en begränsad förlängning för säsongen 2019 och har 

därefter utrett hur ersättning inom båttrafiken för medpassagerare till 

personer med funktionsnedsättning ska hanteras 2020 och framåt. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 24 

oktober 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Subvention inom båttrafiken för medpassagerare till personer med 

funktionsnedsättning upphör från och med 2020.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 187 Dnr TN 1821289- 

Yttrande över Grönstrukturplan för Västerås tätort och 
serviceorter - Överläggning 

Beslut 

1. Överläggningen avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden överlägger i ärendet.  
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§ 188 Dnr TN 2019/00684-1.7.1 

Yttrande över motion från (M) om mindre nedskräpning med fler 
askkoppar i city 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

I motionen "Mindre nedskräpning med fler askkoppar i city" lyfter 

Moderaterna problematiken med ökad nedskräpning av fimpar i samband 

med den nya tobakslagen som trädde i kraft sommaren 2019. Moderaterna 

föreslår i motionen att Västerås stad ska se över möjligheten att få till ett 

samarbete mellan fastighetsägarna och staden för att sätta upp askkoppar på 

lämpliga platser i Västerås city. Teknik- och fastighetsförvaltningen vill 

utifrån motionens intention anföra följande: 

Den nya tobakslagen trädde i kraft 1 juni 2019. Lagen innebär att det inte 

längre är tillåtet att röka på ett antal platser. Exempelvis är det förbjudet att 

röka på uteserveringar samt utanför entréer till rökfria lokaler som 

allmänheten har tillträde till - som mataffärer och myndigheter. Det gäller 

även områden som är till för kollektivtrafikresenärer och inhägnade platser 

utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning samt lekplatser 

som allmänheten har tillträde till. 

Det som är extra bekymmersamt i city är rökning i anslutning till 

uteserveringar. Där fastighetsägare eller restaurangägare tidigare kunnat 

tillhandahålla askkoppar för rökande gäster, hänvisas nu rökarna till ytor på 

gator och torg en bit bort från uteserveringarna.  Här finns sällan tillgång till 

askkoppar, och fimpar tenderar att hamna på marken. 

I samband med införandet av den nya lagstiftningen har representanter från 

teknik- och fastighetsförvaltningen ingått i en planeringsgrupp tillsammans 

med bl a miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Citysamverkan. Gruppen 

har gjort ett omfattande arbete med omvärldsbevakning. Det är många 

kommuner som står inför samma utmaning, och i grunden så handlar det om 

att kommunen som ägare av allmän plats måste göra en avvägning mellan att 

hålla stadens ytor rena från fimpar, och risken att det framstår som att 

kommunen genom att tillhandahålla askkoppar främjar rökning. Det finns 

kommuner som resonerar i termer av att offentliga askkoppar normaliserar 

rökning mer än det minskar nedskräpning. Lagen ska tolkas så att inga 

askkoppar får finnas i ett rökfritt område. Det saknas än så länge rättsfall 

eller praxis kring i vilken mån kommunen eller fastighetsägare kan 

tillhandahålla askkoppar utan att sägas främja rökning. 

Det har gjorts ett antal kommunikations- och påverkansinsatser som 

affischering på stortavlor, skyltar på uteserveringar samt framtagandet av en 
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giveaway, en liten fickaskkopp i metall där fastighetsägare och handel gått 

ihop med staden för finansiering och distribution.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att intentionen i motionen tas 

om hand i det pågående arbetet med plastbantning och nedskräpning, som 

ligger som ett uppdrag från kommunfullmäktige till berörda förvaltningar 

under 2020. Fortsatt samverkan med fastighetsägare i City föreslås ske 

genom Citysamverkan, och eventuell uppsättning av askkoppar på 

kommunal mark kan finansieras genom den ettårssatsning om 1,5 miljoner 

kronor som fullmäktige gör inom nedskräpning och plastbantning. I gatu- 

och parkmiljö finns t ex möjlighet att komplettera med askkoppar på 

befintliga papperskorgar i city i samband med att gamla medfarna 

papperskorgar byts ut. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 1 

november 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 189 Dnr TN 2019/00617-1.7.1 

Yttrande över motion från (V) om att rädda insekterna 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har skrivit en motion om att rädda insekterna. I motionen 

föreslås att Västerås stad ska ta fram en sammanhållen strategi eller ett 

styrdokument för att bevara insektslivet i kommunen. Motionen har 

remitterats till tekniska nämnden för synpunkter. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 5 

november 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 190 Dnr TN 2019/00675-1.7.1 

Yttrande över motion från (SD) om översyn av avgifter vid 
upplåtelse av offentlig plats med syfte att främja en levande 
stadskärna 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat en motion från (SD) om översyn av avgifter 

vid upplåtelse av offentlig plats till tekniska nämnden för yttrande. Yttrandet 

ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 16 december 2019. 

I motionen yrkas att 

En översyn av avgifterna vid upplåtelse av offentlig plats genomförs med 

syftet att främja en levande stadskärna. 

Avgifter som identifieras som särskilt hämmande revideras i samråd med 

berörda parter, exempelvis Västerås Citysamverkan och Svensk Handel. 

I motionen beskrivs att Västerås stadskärna, likt många andra stadskärnor, 

står inför påtagliga utmaningar i en tid präglad av konkurrens från externa 

köpcentrum och  

e-handel. Många uppskattade evenemang och aktiviteter genomförs i 

stadskärnan vilket lockar både besökare och konsumenter. Dessa bidrar 

tillsammans med ordinarie näringslivsverksamhet till att skapa en levande 

stadskärna. Avsikten med motionen är att fler aktörer, med tätare frekvens, 

ska söka sig till stadskärnan för att bedriva verksamhet i någon form. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 25 

oktober 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen      

   

 

Sammanträdet ajourneras kl 14:25 – 14:40 
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§ 191 Dnr TN 2019/00577-1.3.2 

Kollektivtrafik, översyn av utbud och taxor 

Beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att som ett medskick i Regionala 

kollektivtrafiknämndens översyn av produktutbud föreslå  

a. att samtliga produkter inom Västerås kommun ändras till en timmes 

övergång. 

b. att 10- och 40-resorskort upphör och ersätts med en ny modern produkt 

som förenklar för kund. 

c. att prisreducering för yngre samt seniorer ändras från cirka 50 % till 25 % 

av ordinarie pris. 

d. att återkomma med en redovisning av nya produkter (exempelvis 

automatisk påfyllning av reskassa, varierade priser beroende på om resor 

görs i peaktid eller under tider då färre reser), samt ökade intäkter senast 

februari 2020. 

e. att vid nytt produktkort, likt reskassa, ge möjlighet till en nödresa. 

f. att utreda och redovisa kostnader och konsekvenser för att passagerare kan 

stiga på bussen vid fler dörrar än främre dörren.  

 

2. Tekniska nämnden beslutar att ge Regionala kollektivtrafiknämnden i 

uppdrag att omfördela kapacitet inom befintligt trafikutbud genom  

a. att linje 4 ändras från 7,5-minuterstrafik till 10-minuterstrafik i peak från 

och med 2021. 

b. att med den kapacitet som utrymmet skapar förstärka linje 2-6 som idag 

har kapacitetsbrist. 

 

3. Tekniska nämnden beslutar att ge Regionala kollektivtrafiknämnden i 

uppdrag, under förutsättning att de ekonomiska ramarna medger det,  

a. att linje 3 ändras från dagens 10-minuterstrafik till 7,5-minuterstrafik i 

peak. En ökad turtäthet till 7,5-minutersintervaller bedöms kosta  

4,6 mnkr för helår och beställs till inför rambudget 2021. 

b. att linje 21 ändras från dagens 20-minuterstrafik till 15-minuterstrafik i 

peak. En ökad turtäthet till 15-minutersintervaller bedöms kosta 3,9 mnkr för 

helår och beställs inför rambudget 2021. 
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4. Tekniska nämnden beslutar att ge Regionala kollektivtrafiknämnden i 

uppdrag   

a. att från 2021 avveckla linje 31 och 36 samt 111A och 114A under 

förutsättning att skolskjutstrafik är öppen för allmänhetens resande. 

b. att avveckla linje 33 vid införande av ny linjesträckning till Gäddeholm. 

c. Att avveckla linje 32 vid förlängning av linje 22 till Örtagården när ny väg 

är byggd. 

 

5. Tekniska nämnden beslutar att ge Regionala kollektivtrafiknämnden i 

uppdrag  

a. att genomföra en översyn där linje 11-13 integreras i arbetet med översyn 

av flexlinjen.  

b. att ett nytt förslag till trafikering tas fram där resande mellan Bäckby-

Erikslund, Öster Mälarstrand och resande till Hovdestalund ska beaktas 

särskilt.  

c. att förslaget ska redovisa en kostnadsminskning med minst 60 % av 

nuvarande trafikkostnad 2020 inför 2021. 

 

6. Tekniska nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att i samråd med 

Regionala kollektivtrafiknämnden ta fram ett kostnadsförslag och 

genomförandeplan på nya linjeben som möter upp det ökande resandet i ett 

växande hållbart Västerås: 

a. Nytt linjeben till Gäddeholm redovisas med två alternativ 

i.  60 min trafik i peak  

ii. 30 min trafik i peak 

b. Linje 22 förlängning Barkarö till Örtagården. 

c. Linje 4 förlängning från Brottberga via Sätra till Erikslund. 

d. Redovisning sker i februari 2020. 

e. Regionala kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att i samverkan med UL ta 

fram en kostnadsbild för att inrätta trafik på väg 693 (gamla E18) på sträckan 

Irsta, Kungsåra, Östanbro. 

f. Regionala kollektivtrafiknämnden bör informera om att det är fullt möjligt 

redan idag att få till en direktlinje från Västerås central och Finnslätten om 

intresserade företag och arbetsplatser medfinansierar. 

 

7. Tekniska nämnden föreslår Regionala kollektivtrafiknämnden  

a. att ekonomiska effekter till följd av beslutspunkt 1 och 4-6 hanteras 

utanför rambudget 2021. 
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b. att ekonomiska effekter till följd av beslutspunkt 2 och 3 hanteras inom 

rambudget 2021.  

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Carl-Johan Aberger 

reserverar sig mot beslutet att avslå punkt 1 g enligt följande: Tekniska 

nämnden behöver få ett bra underlag för vilka alternativ som finns och vilka 

konsekvenser det kan ge innan beslut tas under våren. När SmartKoll 

infördes valde majoriteten att inte höja priserna trots kraftigt ökat utbud, det 

får nu konsekvenser. Västerås har en av Sveriges lägsta 

egenfinansieringsgrad för kollektivtrafiken och väldigt låg jämfört med 

riksgenomsnittet. Detta gör det svårt att hålla hög servicenivå, eftersom 

satsningar måsteställas mot andra prioriteringar i kommunen. En ökad 

egenfinansieringsgrad ger mer ekonomiska muskler till ökas servicenivå för 

Västeråsarna. 

Egenfinansieringen bör på sikt närma sig rikets genomsnitt om 50 %. Detta 

bör ökas stegvis. Vi vill därför att kollektivtrafikförvaltningen tar fram tre 

förslag på för att öka egenfinansieringen. Idag finns beslut om en årlig 

indexhöjning men i takt med ökade underhållskostnader, resandeökning och 

behov av ökat utbud måste höjningar behöva ske under flera år. Utan höjning 

kan inte ökat utbud ske och det i sin tur leder till att mindre trafikerade linjer 

kan behövas läggas ned eller turtäthet minska. Stockholm och SL har ökat 

egenfinansieringen när utbudet ökat de har tidigare höjt med 30 kr/år i tre år 

och för 2021 och 2022 ökar kostnaden 20 kr/år på 30-dagarskort. 

 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Carl-Johan Aberger 

reserverar sig mot beslutet i punkt 2 enligt följande:  

Företagen på Finnslätten har med Vision Finnslätten aviserat stora förnyelse 

av området och det kommer att innebära fler arbetsplatser och mer 

människor på området. Samtidigt vet vi att det tar lång tid att ändra resvanor 

men väldigt lätt att få en kollektivtrafikresenärer att ta bil om utbudet 

försämras. Det verkar i det läget kortsiktigt att först dra ned på turtätheten för 

att vid behov om ett eller två år öka den. Därför reserverar vi oss emot att 

minska turtätheten till Finnslätten.  

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2019 gavs tekniska 

nämnden i uppdrag att se över taxorna för kollektivtrafiken med avsikten att 

egenfinansieringsgraden ska öka. Uppdraget ska vara klart i samband med 

avstämning av årsplan i december. 

Västerås växer och efterfrågan på hållbart resande med kollektivtrafiken 

ökar. Samtidigt är det ekonomiska läget för Västerås liksom landets 

kommuner i övrigt bekymmersamt. Bland annat vikande konjunktur, 

demografisk utveckling, ökande investeringsbehov och nytt 
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kommunutjämningssystem innebär att satsningar måste ske genom 

omprioriteringar.  

För att möjliggöra förstärkningar på linjer med stort resande och undvika 

kapacitetsbrist behöver därför taxorna ses över för att öka intäkterna inom 

kollektivtrafiken. Ett antal linjer med färre resenärer behöver också 

prioriteras bort av samma anledning. Dessa förändringar gör att 

kollektivtrafiken sammantaget kan möta det ökande behovet av hållbart 

resande på bästa sätt. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 12 

november 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Tekniska nämnden beslutar att som ett medskick i Regionala 

kollektivtrafiknämndens översyn av produktutbud föreslå  

a. att samtliga produkter inom Västerås kommun ändras till en timmes 

övergång. 

b. att 10- och 40-resorskort upphör och ersätts med en ny modern produkt 

som förenklar för kund. 

c. att prisreducering för yngre samt seniorer ändras från cirka 50 % till 25 % 

av ordinarie pris. 

d. att återkomma med en redovisning av nya produkter och ökade intäkter 

senast februari 2020. 

2. Tekniska nämnden beslutar att ge Regionala kollektivtrafiknämnden i 

uppdrag att omfördela kapacitet inom befintligt trafikutbud genom  

a. att linje 4 ändras från 7,5-minuterstrafik till 10-minuterstrafik i peak från 

och med 2021. 

b. att med den kapacitet som utrymmet skapar förstärka linje 2-6 som idag 

har kapacitetsbrist. 

3. Tekniska nämnden beslutar att ge Regionala kollektivtrafiknämnden i 

uppdrag, under förutsättning att de ekonomiska ramarna medger det,  

a. att linje 3 ändras från dagens 10-minuterstrafik till 7,5-minuterstrafik i 

peak. En ökad turtäthet till 7,5-minutersintervaller bedöms kosta  

4,6 mnkr för helår och beställs till inför rambudget 2021. 

b. att linje 21 ändras från dagens 20-minuterstrafik till 15-minuterstrafik i 

peak. En ökad turtäthet till 15-minutersintervaller bedöms kosta 3,9 mnkr för 

helår och beställs inför rambudget 2021. 

4. Tekniska nämnden beslutar att ge Regionala kollektivtrafiknämnden i 

uppdrag   

a. att från 2021 avveckla linje 31 och 36 samt 111A och 114A under 

förutsättning att skolskjutstrafik är öppen för allmänhetens resande. 

b. att avveckla linje 33 vid införande av ny linjesträckning till Gäddeholm. 
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c. Att avveckla linje 32 vid förlängning av linje 22 till Örtagården när ny väg 

är byggd. 

 

5. Tekniska nämnden beslutar att ge Regionala kollektivtrafiknämnden i 

uppdrag  

a. att genomföra en översyn där linje 11-13 integreras i arbetet med översyn 

av flexlinjen.  

b. att ett nytt förslag till trafikering tas fram där resande mellan Bäckby-

Erikslund, Öster Mälarstrand och resande till Hovdestalund ska beaktas 

särskilt.  

c. att förslaget ska redovisa en kostnadsminskning med minst 60 % av 

nuvarande trafikkostnad 2020 inför 2021. 

6. Tekniska nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att i samråd med 

Regionala kollektivtrafiknämnden ta fram ett kostnadsförslag och 

genomförandeplan på nya linjeben som möter upp det ökande resandet i ett 

växande hållbart Västerås: 

a. Nytt linjeben till Gäddeholm redovisas med två alternativ 

i.  60 min trafik i peak  

ii. 30 min trafik i peak 

b. Linje 22 förlängning Barkarö till Örtagården. 

c. Linje 4 förlängning från Brottberga via Sätra till Erikslund. 

d. Redovisning sker i februari 2020. 

7. Tekniska nämnden föreslår Regionala kollektivtrafiknämnden  

a. att ekonomiska effekter till följd av beslutspunkt 1 och 4-6 hanteras 

utanför rambudget 2021. 

b. att ekonomiska effekter till följd av beslutspunkt 2 och 3 hanteras inom 

rambudget 2021.  

Yrkanden 

Solveig Nilsson (S) yrkar att punkt 1 d ändras från ”att återkomma med en 

redovisning av nya produkter och ökade intäkter senast februari 2020” till: 

”att återkomma med en redovisning av nya produkter (exempelvis 

automatisk påfyllning av reskassa, varierade priser beroende på om resor 

görs i peaktid eller under tider då färre reser), samt ökade intäkter senast 

februari 2020.” 

Ulf Jansson (C) yrkar på följande tillägg: Ge Regionala 

kollektivtrafiknämnden i uppdrag att i samverkan med UL ta fram en 

kostnadsbild för att inrätta trafik på väg 693 (gamla E18) på sträckan Irsta, 

Kungsåra, Östanbro. 
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Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att ta fram tre förslag på upptrappning av 

produkternas prissättning så att den justeras till att egenfinansiering på sikt 

bli enlighet med riket för kollektivtrafik i Västerås kommun och där detta 

påbörjas under 2020 och klart senast 2024. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att utreda och redovisa kostnader och 

konsekvenser för att passagerare kan stiga på bussen vid fler dörrar än 

främre dörren. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att Regionala kollektivtrafiknämnden bör 

informera om att det är fullt möjligt redan idag att få till en direktlinje från 

Västerås central och Finnslätten om intresserade företag och arbetsplatser 

medfinansierar. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att vid ny produktkort, likt reskassa, ge 

möjlighet till en nödresa. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar avslag till att Finnslätten-linjens 

trafikutbud försämras (punkt 2). 

Solveig Nilsson (S) yrkar avslag på Anna Hård af Segerstads (M) förslag att 

ta fram tre förslag på upptrappning av produkternas prissättning så att den 

justeras till att egenfinansiering på sikt bli enlighet med riket för 

kollektivtrafik i Västerås kommun och där detta påbörjas under 2020 och 

klart senast 2024. 

Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) förslag att 

utreda och redovisa kostnader och konsekvenser för att passagerare kan stiga 

på bussen vid fler dörrar än främre dörren. 

Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) förslag att 

Regionala kollektivtrafiknämnden bör informera om att det är fullt möjligt 

redan idag att få till en direktlinje från Västerås central och Finnslätten om 

intresserade företag och arbetsplatser medfinansierar. 

Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) förslag att 

vid ny produktkort, likt reskassa, ge möjlighet till en nödresa. 

Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till punkt 2. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till Solveig Nilssons (S) förslag att 

punkt 1 d ändras från ”att återkomma med en redovisning av nya produkter 

och ökade intäkter senast februari 2020” till ”att återkomma med en 

redovisning av nya produkter (exempelvis automatisk påfyllning av reskassa, 

varierade priser beroende på om resor görs i peaktid eller under tider då färre 

reser), samt ökade intäkter senast februari 2020”. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar bifall till Ulf Janssons (C) tilläggsyrkande 

att ge Regionala kollektivtrafiknämnden i uppdrag att i samverkan med UL 

ta fram en kostnadsbild för att inrätta trafik på väg 693 (gamla E18) på 

sträckan Irsta, Kungsåra, Östanbro. 
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Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till Solveig Nilssons (S) förslag att punkt 

1 d ändras från ”att återkomma med en redovisning av nya produkter och 

ökade intäkter senast februari 2020” till ”att återkomma med en redovisning 

av nya produkter (exempelvis automatisk påfyllning av reskassa, varierade 

priser beroende på om resor görs i peaktid eller under tider då färre reser), 

samt ökade intäkter senast februari 2020”. 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till Ulf Janssons (C) tilläggsyrkande att ge 

Regionala kollektivtrafiknämnden i uppdrag att i samverkan med UL ta fram 

en kostnadsbild för att inrätta trafik på väg 693 (gamla E18) på sträckan 

Irsta, Kungsåra, Östanbro. 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) förslag 

att ta fram tre förslag på upptrappning av produkternas prissättning så att den 

justeras till att egenfinansiering på sikt bli enlighet med riket för 

kollektivtrafik i Västerås kommun och där detta påbörjas under 2020 och 

klart senast 2024. 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) förslag 

att utreda och redovisa kostnader och konsekvenser för att passagerare kan 

stiga på bussen vid fler dörrar än främre dörren. 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) förslag 

att Regionala kollektivtrafiknämnden bör informera om att det är fullt 

möjligt redan idag att få till en direktlinje från Västerås central och 

Finnslätten om intresserade företag och arbetsplatser medfinansierar. 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M) förslag 

att vid ny produktkort, likt reskassa, ge möjlighet till en nödresa. 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar avslag till punkt 2.  

Proposition 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där samtliga lagda yrkanden 

sorteras in under punkterna 1-7 och att nämnden därefter tar ställning till 

punkterna i turordning och finner att nämnden beslutar så.  

 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut för punkterna 1 a 

– 1 c och att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut för punkt 1 d; 

förvaltningen förslag till beslut och Solveig Nilssons ändringsyrkande; ”att 

återkomma med en redovisning av nya produkter (exempelvis automatisk 

påfyllning av reskassa, varierade priser beroende på om resor görs i peaktid 

eller under tider då färre reser), samt ökade intäkter senast februari 2020.”. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

28 (41) 
Tekniska nämnden 2019-11-21 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordföranden ställer förvaltningens förlag till beslut under punkt 1 d mot 

Solveig Nilssons (S) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 

Solveig Nilsson förslag till beslut. 

 

Ordföranden frågar nämnden om Anna Hård af Segerstads (M) yrkande "att 

vid ny produktkort, likt reskassa, ge möjlighet till en nödresa" kan läggas in 

som punkt 1 e och finner att nämnden beslutar så. 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut för punkt 1 e och  

att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Ordföranden frågar nämnden om Anna Hård af Segerstads förslag att utreda 

och redovisa kostnader och konsekvenser för att passagerare kan stiga på 

bussen vid fler dörrar än främre dörren kan läggas in som punkt 1 f och 

finner att nämnden beslutar så. 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut för punkt 1 f och 

att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Ordföranden frågar nämnden om Anna Hård af Segerstads förslag att ta fram 

tre förslag på upptrappning av produkternas prissättning så att den justeras 

till att egenfinansiering på sikt bli enlighet med riket för kollektivtrafik i 

Västerås kommun och där detta påbörjas under 2020 och klart senast 2024" 

kan läggas in som punkt 1 g och finner att nämnden beslutar så. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut för punkt 1g; bifall och 

avslag. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden 

avslår punkt 1 g. 

 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut för punkt 2; Solveig 

Nilssons (S) bifallsyrkande till förvaltningens förslag till beslut och Anna 

Hård af Segerstads avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer Solveig Nilssons (S) bifallsyrkande mot Anna Hård af 

Segerstads (M) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 

Solveig Nilssons (S) bifallsyrkande. 

 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut för punkt 3 och 

att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut för punkt 4 och 

att nämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut för punkt 5 och  

att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Ordföranden frågar nämnden om Ulf Janssons (C) yrkande att ge Regionala 

kollektivtrafiknämnden i uppdrag att i samverkan med UL ta fram en 

kostnadsbild för att inrätta trafik på väg 693 (gamla E18) på sträckan Irsta, 

Kungsåra, Östanbro kan läggas in som punkt 6 e och finner att nämnden 

beslutar så. 

Ordföranden frågar nämnden om Anna Hård af Segerstads (M) yrkande att 

Regionala kollektivtrafiknämnden bör informera om att det är fullt möjligt 

redan idag att få till en direktlinje från Västerås central och Finnslätten om 

intresserade företag och arbetsplatser medfinansierar kan läggas in som 

punkt 6 f och finner att nämnden beslutar så. 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut för punkt 6 och 

finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut för punkt 7 och 

att nämnden beslutar i enlighet med detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Kollektivtrafikförvaltningen 
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§ 192 Dnr TN 2019/00670-1.7.1 

Yttrande över Grönstrukturplan för Västerås tätort och 
serviceorter 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden med följande 

tillägg: 

Grönytor har en central roll i kommunens utveckling och för trivseln för 

medborgarna. Nämnden vill lyfta fram att grönytorna ska få en hög prioritet i 

den framtida planeringen. Den totala grönytan bör inte minska i 

exploateringsprojekt. Äldreboende ska ha tillgång till grönytor. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M) och Carl-Johan Aberger (M) 

deltar inte i beslutet med hänvisning till Moderaternas partiyttrande.  

Särskilt yttrande 

Kenneth Nilsson (SD) lämnar särskilt yttrande enligt nedan: 

SD håller i stort med i yttrandet. Planen är mycket viktig för förvaltningen 

och för en levande, attraktiv stad med stort välbefinnande för befolkningen. 

Kartläggning och analyser är ambitiösa och delvis bra. Att förtäta staden 

ytterligare kommer i strid med denna plan. Men det finns ställningstaganden 

och konstateranden som vi anser är kontraproduktivt i planens syfte. 

I förordet anges svepande att den biologiska mångfalden är tusenfalt större 

än den naturliga och att det främst beror på förändrad markanvändning. Det 

finns fler orsaker och bör framgå. 

Klimatförändringar nämns ofta i planen och redan I förordet. I presens. Det 

bör påvisas var dessa effekter finns. Att vi har varierande väder från säsong 

till säsong innebär inte att det finns en permanent klimatförändring. 

Naturligtvis hjälper en grönstruktur till att utjämna effekter i det lokala 

klimatet. 

På sidan 7 räknas det upp ett antal effekter som anses härröra från 

klimatförändringarna. Dessa effekter har funnits historiskt under lång tid 

men kan numera anses ge mer skada i urbaniserade områden. 

På sidan 9 anses grönstruktur kunna mildra höga temperaturer. Jovisst om 

det kan ge skugga. En förtätad urban stad är i sig en temperaturhöjande 

objekt. 

Förtätning kan stå i bjärt kontrast till hälsa och välbefinnande. Vi måste välja 

vilken som ska ha prioritet, förtätning eller planen. Det finns tecken på att 

vissa områden inte har plats för grönstruktur framöver i förtätningsplanerna. 

Detta verkar man acceptera. Det är ohållbart att på sikt trycka in 14000 nya 

bostäder i centrala staden utan att ha plats för "Det gröna och blå". 
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Vi tycker att planen ska begränsa sina skrivningar till lokala förhållanden. 

Landsbygdsperspektivet berörs knappast. Vi menar att utan en levande 

livskraftig landsbygd så kan inte värdefulla rekreationsområden och 

aktiviteter upprätthållas. 

Sid 49 

Motion och utevistelse är bra för hälsan och kan förebygga ohälsa senare i 

livet. 

Men resonemanget är förenklat och fokuserar endast på motion. 

Perspektiven på hälsa är mer komplexa än så. 

Att skjutsa barn i bil till aktiviteter utanför närområdet är i sig inte negativt. 

Intressen står mot varann. I en tätare bebyggelse kan inte anläggningar finnas 

i närområdet för barnens intresse. 

Bäckby har en adekvat bollplan numera som ska kompletteras med läktare . 

Sid 50 

Delar av dessa skogsmarker kommer att behöva avverkas för att ge plats för 

nya bostäder, skolor och verksamheter, men samtidigt kommer behovet av 

tillgång till stadsdelskogar för rekreation att växa. Motstående intressen. 

Sid 63 

”Nationellt och internationellt pågår det ett intensivt arbete med 

klimatfrågan. Idag är det väl känt att ett förändrat klimat kommer att påverka 

Sveriges natur, men ett förändrat klimat kommer också att påverka 

samhället, särskilt urbana miljöer. Det handlar om högre temperaturer, ökad 

nederbörd, stigande havsnivå, förändrade vattenflöden och större risk för ras, 

skred och erosion. Årsmedelvärden vad gäller till exempel temperatur 

kommer att stiga men dessutom förväntas stora konsekvenser på samhället 

som följd av extrema händelser som värmeböljor och kraftiga skyfall.” 

Det här är utsagor som saknar vetenskaplig grund och är endast resultat av 

modeller. Det är allmänt känt sedan länge att skyfall är väldigt lokala och 

kan inte i sig härledas till global uppvärmning. 100 års regn kan man inte 

skydda sig mot. För dyrt. 30 års regn möjligen i viss omfattning men också 

det tveksamt. Man måste vara varsam med skrivningarna. De ska vara lokalt 

orienterade. Västerås får ingen effekt av eventuell havsnivåhöjning. Mälaren 

ligger ca 1 m högre än Östersjön och det mest alarmistiska scenariot är att 

havet kan stiga ca 0.5 m. Inte Mälaren. 

Ogillar följande. Har inte med grönstruktur att göra. Skulle en grönstruktur i 

sig minska temperaturen på en värmebölja? Hur många grader? 

"Det finns mätbart negativa hälsoeffekter med ökad dödlighet under flera på 

varandra följande dagar med ihållande höga temperaturer. De grupper som är 

särskilt utsatta är små barn, äldre och personer med psykisk sjukdom och ju 

längre period desto större effekter. En värmebölja definieras av SMHI som 

en sammanhängande period när varmaste temperaturen är över 25°C under 

fem dagar i rad." 
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Sid 65 

Det är klart att ny bebyggelse ska planeras efter översvämningsrisk. I övrigt 

är texten alarmistiska och svepande. Hur stora var översvämningarna 2011? 

Sid 66. USA? Hur är värderingar här då? 

Situationer och tillgänglighet vintertid berörs inte. Det är ju symptomatiskt 

att värmetoppar kl 11 mäts och läggs ut i karta men inte det omvända. 

Grönstruktur har inget värde vintertid? Skridskoåkning nämns ju och 

skidspår.  

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit förslaget till 

Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter på remiss. Planen ska 

ersätta Grönstrukturplan för Västerås tätort som togs fram 2004 och har 

fokus på tätorten och serviceorterna. Planen ska vara ett redskap vid 

stadsplanering och stöd i samband med skötsel av, och investeringar i, 

stadens parker, stadsdelsskogar och övriga naturområden. I planen 

formuleras mål och strategier för hur de gröna naturmiljöerna ska bevaras, 

stärkas och utvecklas, samt hur en sammanhängande grönstruktur kan 

uppnås. Planen är på en översiktlig nivå och detaljerade inventeringar av 

natur- och sociala värden kommer även fortsättningsvis behöva göras. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 1 

november 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Yrkanden 

Jan van det Horst (S) yrkar på följande tillägg till förvaltningens yttrande: 

Grönytor har en central roll i kommunens utveckling och för trivseln för 

medborgarna. Nämnden vill lyfta fram att grönytorna ska få en hög prioritet i 

den framtida planeringen. Den totala grönytan bör inte minska i 

exploateringsprojekt. Äldreboende ska ha tillgång till grönytor. 

Kenneth Nilsson (SD) yrkar bifall till Jan van der Horsts (S) tilläggsyrkande.  

Proposition 

Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag 

till beslut med Jan van der Horsts (S) tillägg och finner att nämnden beslutar 

så.  

Kopia till 

byggnadsnamnd@vasteras.se 
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§ 193 Dnr TN 2019/00444-2.5.0 

Månadsrapport oktober 2019 för tekniska nämnden 

Beslut 

1. Månadsrapport oktober 2019 för tekniska nämnden läggs till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Armin Kühnert informerar om månadsrapport oktober 2019 för tekniska 

nämnden.  
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§ 194 Dnr TN 2018/00510-3.10.1 

Uppdrag - Framtidens kollektivtrafik - Delprojekt 3, elbussar - 
Information 

Ärendebeskrivning 

Geert Schaap från Svealandstrafiken informerar om delprojekt 3, elbussar, 

inom projektet Framtidens kollektivtrafik.  
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§ 195 Dnr TN 2019/00749-1.7.1 

Planeringsunderlag för serviceort utifrån utförd ortsdialog i 
Barkarö - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om planeringsunderlag för serviceort utifrån 

utförd ortsdialog i Barkarö. 

 

Benny Nore (L) frågar om vägen mellan Lövstaskolan och 

Johannisbergsvägen där elever går i totalt mörker. 

Linnea svarar att belysning för sträckan är inplanerad 2019-2020.  
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§ 196 Dnr TN 2019/00628-1.3.6 

Återrapportering av entreprenadrevision för Lillåuddsbron - 
Information 

Ärendebeskrivning 

Handlingar i ärendet har skickats ut till nämnden innan sammanträdet. Ingen 

övrig information ges.  
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§ 197 Dnr TN 1821097- 

Svar på frågor ställda på tekniska nämndens sammanträde den 
24 oktober 2019 - Information 

Ärendebeskrivning 

Skriftliga svar på frågor ställda på tekniska nämndens sammanträde den 24 

oktober 2019 har skickats ut till nämnden innan sammanträdet.  
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§ 198 Dnr TN 1817891- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Hans Näslund informerar att vinterbelysningen kommer att tändas söndagen 

den 24 november 2019 i samband med Skyltsöndagen. Den nya belysningen 

på Vasagatan hinner inte levereras tills på söndag utan kommer på plats vid 

ett senare tillfälle. 

 

Lars Wiberg informerar att de nya papperskorgarna i Vasaparken, av 

modellen Bigbelly, kommer att invigas fredagen den 22 november 2019. 

 

Lars Wiberg informerar att spolningen av isbanan i centrum är fördröjd p g a 

det regniga vädret. Citysamverkan hoppas kunna spola isbanan till 

nästkommande helg.  
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§ 199 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Benny Nores fråga redovisas under § 195 i detta protokoll. 

 

Utveckling Västerås - (S), (L), (C) och (MP) - lämnar in två nämndinitiativ; 

Förbättra tryggheten runt Bjurhovda centrum och Minska bilköerna i 

kommunen.  
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§ 200 Dnr TN 2019/00863-1.1.1 

Nämndinitiativ från Utveckling Västerås - Förbättra tryggheten 
runt Bjurhovda centrum 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls.  

Ärendebeskrivning 

Utveckling Västerås - (S), (L), (C) och (MP) - lämnar in nämndinitiativet 

Förbättra tryggheten runt Bjurhovda centrum med följande lydelse: 

Vi inom S, L, C och MP vill, liksom företagarna och de boende på 

Bjurhovda, att området runt Bjurhovda centrum blir en trygg och säker plats 

att vistas kring. Det har framkommit att det är en farlig miljö för barn och 

ungdomar, och det är mörkt och otryggt kring centrumbyggnaden. Det 

behövs mer och bättre belysning. Dessutom finns väldigt mycket sly kvar 

efter röjningen som behöver tas bort. 

Det sker även bilkörning på cykelbanorna på baksidan av centrumbyggnaden 

vilket måste förhindras genom till exempel bommar och bättre skyltning. 

Dessutom saknas skyltar om att biltrafik är förbjuden på gång- och 

cykelbanan till vänster om centrumbyggnaden. 

Vi vill därför ge Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag: 

att återkomma till tekniska nämnden med vilka förbättringsåtgärder som görs 

och behöver göras för att området kring Bjurhovda centrum ska vara mer 

trafiksäkert och tryggt att vistas i. 

att återkomma med mer detaljer kring rivning av gamla centrumhuset och 

den nya detaljplanen. 

Anna Thunell (MP) Solveig Nilsson (S) 

Anna Östholm (L) Ulf Jansson (C)  
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§ 201 Dnr TN 2019/00864-1.1.1 

Nämndinitiativ från Utveckling Västerås - Minska bilköerna i 
kommunen 

Beslut 

1. Nämndinitiativet anmäls.  

Ärendebeskrivning 

Utveckling Västerås - (S), (L), (C) och (MP) - lämnar in nämndinitiativet 

Minska bilköerna i kommunen med följande lydelse: 

Staden växer och antalet fordon blir allt fler. Under vissa tider på dagen 

uppstår bilköer på flera ställen i kommunen. För att förhindra att problemet 

blir allt större behöver åtgärder genomföras under denna mandatperiod. 

Bilköer har en negativ påverkan på den ekonomiska utvecklingen när 

transport av människor och gods tar allt längre tid. En ökad biltrafik gör det 

svårare för kommunen att uppnå sina mål inom luftkvalitet och klimat. 

En anledning till att trafiken ökar är att ökad vägkapacitet skapar ny trafik. 

Detta fenomen kallas inducerad trafik och är sedan länge känt och erkänt av 

internationell forskning. Fenomenet handlar om att det finns ett samband 

mellan utbud och efterfrågan. Då vägkapaciteten eller kvaliteten ökar så 

minskar uppoffringen för att färdas på vägen vilket ökar efterfrågan. 

Vi vill därför ge Teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag: 

att presentera olika åtgärder som går att genomföra som minskar bilköer som 

går i linje med stadens antagna mål inom transportområdet, exempelvis 

luftkvalitet och klimat. Även underlag kring inducerad trafik ska presenteras.  

 

 


