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§ 14 Dnr TN 1811008- 

Beslut - Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Solveig Nilsson (S) att 

tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 15 Dnr TN 1811009- 

Beslut - Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen; Hans Näslund anmäler 

lägesrapport om muren vid faunapassagen. 

2. Inga extraärenden anmäls från arbetsutskottet.  
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§ 16 Dnr TN 2019/00577-1.3.2 

Information - Kollektivtrafik, översyn av utbud och taxor 

Ärendebeskrivning 

Mohammad Sabet och Peter Backman från Region Västmanlands 

kollektivtrafikförvaltning informerar om översyn av utbud och taxor för 

kollektivtrafik.  
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§ 17 Dnr TN 2020/00034-1.7.1 

Beslut - Yttrande över detaljplan för Barkaröby 15:1 m.fl. 
Barkarö, Västerås Dp1900 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för Barkaröby 15:1 m.fl. syftar till att pröva möjligheten att 

uppföra bostäder i varierande form. Vidare är syftet att de bostäder som 

prövas i planområdets delar nära Barkarö kyrkby utformas på ett 

omsorgsfullt sätt och respekterar områdets kulturmiljö. Planen syftar även 

till att möjliggöra säkra trafiklösningar inom området. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 4 

februari 2020, 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 
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§ 18 Dnr TN 2019/00013-1.3.2 

Beslut om remiss - Riktlinjer för drift och anläggande av 
markvärme 

Beslut 

1. Förslag till riktlinjer för drift och anläggande av markvärme skickas ut på 

remiss till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och 

konsumentnämnden, kommunstyrelsen och Mälarenergi.  

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av tekniska nämnden har teknik- och fastighetsförvaltningen 

tagit fram Riktlinjer för drift och anläggande av markvärme i Västerås. 

Syftet men framtagandet av riktlinjen är att tekniska nämnden ska fastslå 

vilka ramar som gäller för framtida områden eller vid utbyggnad av det 

befintliga systemet. Riktlinjen berör även bland annat vilka ytor som typiskt 

sett ska markvärmas, hur prioritering mellan olika ytor ska göras, hur 

kostnader ska fördelas mellan staden och fastighetsägare samt vilka krav 

staden som väghållare kan ställa i samband med byggnation av nya 

markvärmda ytor.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 5 

februari 2020, lämnat förslag till beslut:  

1. Förslag till riktlinjer för drift och anläggande av markvärme skickas ut på 

remiss till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och 

konsumentnämnden, kommunstyrelsen och Mälarenergi.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 19 Dnr TN 2019/00390-1.3.2 

Beslut om remiss - Handlingsplan för hållbar mobilitet - genom 
beteendepåverkan 

Beslut 

1. Förslag till Handlingsplan för hållbar mobilitet – genom beteendepåverkan 

skickas ut på remiss till byggnadsnämnden, miljö- och konsumentnämnden, 

grundskolenämnden och kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har sedan drygt tio år tillbaka en satsning på 

påverkansaktiviteter för hållbart resande i form av personalresurser och en 

budgetpost för omkostnader. När verksamheten etablerades kallades den 

”Transportrådgivning”, och de handlingsplaner som hittills beslutats har 

också kallats ”Handlingsplan för transportrådgivning”. Som en anpassning 

till hur ämnesområdet benämns nationellt, och för att bättre beskriva 

innehållet i arbetet, föreslår förvaltningen att styrdokumentet för stadens 

påverkansaktiviteter för hållbart resande framöver benämns ”Handlingsplan 

för hållbar mobilitet”. 

Under 2019–2020 har Handlingsplan för hållbar mobilitet genom 

beteendepåverkan arbetats fram. Handlingsplanen ersätter ”Handlingsplan 

för Transportrådgivning 2014–2018”. Den nya handlingsplanen beskriver 

hur hållbar mobilitet i Västerås är sammankopplad med en 

beteendeförändring hos västeråsarna.  

Målgrupperna i handlingsplanen är: 1) arbetsplatser inom Västerås kommun, 

2) skolor inom Västerås kommun, samt 3) hushåll inom Västerås kommun. 

Arbetet med handlingsplanen är därför brett och har möjlighet att nå de allra 

flesta västeråsare.  

Med hänsyn till målgruppernas bredd är förvaltningens förslag är att 

handlingsplanen går ut på remiss. Följande nämnder föreslås få remissen: 

byggnadsnämnden, miljö- och konsumentnämnden, grundskolenämnden och 

kommunstyrelsen. Remisstiden föreslås vara 2020-02-25 – 2020-04-25.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3 

februari 2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Förslag till Handlingsplan för hållbar mobilitet – genom beteendepåverkan 

skickas ut på remiss till byggnadsnämnden, miljö- och konsumentnämnden, 

grundskolenämnden och kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 20 Dnr TN 2020/00111-3.12.1 

Beslut - Hastighetssäkrad passage över Lugna gatan, 
Finnslätten 

Beslut 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att anlägga en 

hastighetssäkrad passage över Lugna gatan på norra Finnslätten.  

Ärendebeskrivning 

Under de senaste åren har verksamhetsområdet på norra Finnslätten haft en 

kraftig utveckling, inte minst sedan batteriföretaget Northvolt etablerade sin 

verksamhet där. Genom området löper Lugna gatan, där all trafik genom 

området kanaliseras. Gående och cyklister passerar Lugna gatan på en 

passage i plan. Dagens passage är utformad som ett "släpp", det finns refug 

mellan körfälten samt förstärkt belysning på platsen, men inget markerat 

övergångsställe eller hastighetssäkring.  

Målet med Västerås stads näringslivsarbete, som finns formulerat i 

Näringslivsprogrammet, är att bidra till och ge förutsättningar för en 

långsiktigt hållbar utveckling för de företag som finns i Västerås och dess 

invånare. Utifrån detta fokus på ett gott näringslivsklimat, samt det pågående 

arbetet med en gemensam vision för området, "Vision Finnslätten", föreslås 

att dagens "släpp" byggs om till en hastighetssäkrad passage med 

övergångsställe. Medel till åtgärden säkerställs genom omprioritering av 

åtgärder i tekniska nämndens investeringsplan. Arbetet beställs från TFF 

Produktion och utförs under 2020.    

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 4 

februari 2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att anlägga en 

hastighetssäkrad passage över Lugna gatan på norra Finnslätten.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 21 Dnr TN 2020/00058-1.7.1 

Beslut - Yttrande över omledningsvägar i Region Öst  

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till Trafikverket.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har haft i uppdrag att utreda och peka ut möjliga 

omledningsvägar för ett antal huvudvägar. För Västerås stads del omfattas 

E18 och väg 56. Omledningsvägnätet innefattar sträckor som i samband med 

en oförutsedd händelse, t ex trafikolycka, är avsedda att tillfälligt leda om 

trafik. En på förhand utpekad och överenskommen omledningsväg minskar 

trafikala risker och faror, inte minst i tätorter. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ser att de vägar som pekas ut som 

omledningsvägar redan idag används på det sättet, och har inga synpunkter 

på valet av omledningsvägar. Det är dock viktigt för staden som väghållare 

att rådigheten över det egna vägnätet inte inskränks i och med att vägarna 

pekas ut som omledningsvägar. Västerås tätort utvecklas kontinuerligt, och 

det kan framöver finnas behov av att genomföra förändringar såsom 

byggnation av nya cirkulationsplatser eller andra korsningslösningar eller 

uppförande av fartdämpande åtgärder längs delar av det vägnät som pekats 

ut som omledningsväg. Västerås stad ser fram emot en dialog kring de 

kommunala huvudvägarnas framtida utveckling i de välfungerande 

samverkansforum som staden redan idag har med Trafikverket. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3 

februari 2020, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till Trafikverket.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

Trafikverket 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

12 (19) 
Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2020-02-13 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr TN 2020/00073-3.11.1 

Överläggning - Nämndinitiativ från (M) och (KD) - Långsiktig 
lösning för spolning av isbanor i bostadsområden 

Ärendebeskrivning 

Lars Wiberg informerar och tekniska nämndens arbetsutskott överlägger i 

ärendet.  
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§ 23 Dnr TN 1821961- 

Information - Båttrafik 

Ärendebeskrivning 

Tomas Wulcan och stadsjurist Sara von Ehrenheim informerar om 

trafikeringsutbud med Elbafärjan.  
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§ 24 Dnr TN 2019/00736-2.6.1 

Information - Förlängning av avtal - Drift och underhåll av gator, 
parker och trafik i Västerås, område Öster 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om förlängning av avtal för drift och underhåll 

av gator, parker och trafik i Västerås, område Öster.  
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§ 25 Dnr TN 1822000- 

Information - Planskild passage, Hökåsen 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om planskild passage, Hökåsen.  
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§ 26 Dnr TN 1822001- 

Information - Resursförstärkning, två tjänster 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar att teknik- och fastighetsförvaltningen kommer 

att förstärkas med två tjänster inom arbetet med klimatfrågor och biologisk 

mångfald.  
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§ 27 Dnr TN 1822002- 

Information - Öppning av körfält, Kopparbergsvägen 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om planerad öppning av körfält på 

Kopparbergsvägen våren 2020.  
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§ 28 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Hans Näslund informerar om muren längs Svartån vid faunapassagen.  
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§ 29 Dnr TN 1811014- 

Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde 
den 20 februari 2020 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden inför tekniska nämndens 

sammanträde den 20 februari 2020.  

 

 


