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§ 107 Dnr KS 2021/00142-1.4.1 

Beslut - Årsplan 2021 - Uppvakta Trafikverket för att fortsätta 
utbyggnaden av cykelvägar till orter utanför tätorten, med 
Tortuna som prio1 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Särskilt yttrande 

Vicki Skure Eriksson (C) inkommer med särskilt yttrande enligt följande: 

"Centerpartiet har under lång tid drivit frågan om cykelvägar på lands-
bygden. Tack vare Centerpartiet finns sedan flera år en cykelväg till Ding-
tuna och arbetet med en vägplan för gång- och cykelväg till Tidö-Lindö 
pågår just nu. Näst på tur är en mycket efterlängtad gång- och cykelväg till 
Tortuna. Arbetet börjar ge resultat. Nu finns investeringen med i regionala 
länstransportplanen och en ÅVS, åtgärdsvalsstudie, har startats upp i Trafik-
verkets regi.  Det är första steget i processen mot ett gemensamt invester-
ingsbeslut. Det är nu oerhört viktigt att kommunen fortsätter driva på frågan 
gentemot Trafikverket för att så snart som möjligt färdigställa gång- och 
cykelvägarna till både Tidö-Lindö och Tortuna." 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden fick i årsplan 2021 uppdraget från kommunfullmäktige 
att uppvakta Trafikverket för att fortsätta utbyggnaden av cykelvägar till 
orter utanför tätorten, med Tortuna som prio 1. Uppdraget är genomfört och 
återrapporterades till tekniska nämnden 2021-09-23.  

Staden har genom teknik- och fastighetsförvaltningen sedan många år en god 
dialog och gemensam planering med Trafikverket och Region Västmanland 
kring satsningar i länstransportplanen. Arbetet med vägplan för gång- och 
cykelväg till Tidö Lindö pågår och under 2021 har även arbetet med en 
åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg till Tortuna startats upp i Trafik-
verkets regi.  

Åtgärdsvalsstudien är det första steget i processen mot ett gemensamt 
investeringsbeslut. I åtgärdsvalsstudien utreds vilka alternativa lösningar 
som finns för det aktuella behovet, vilket är en obligatorisk del även för 
sådana projekt där lösningen kan tyckas självklar. Teknik- och fastighets-
förvaltningen kommer att medverka i det fortsatta arbetet med åtgärdsvals-
studien. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 
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Yrkanden 

Anna Thunell (MP) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till stads-
ledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Tekniska nämnden 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Karin Widén  
Epost: karin.margareta.widen@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
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Datum 

2022-02-11 
Diarienr 

KS 2021/00142- 1.4.1  
  

 

Kopia till 

Tekniska nämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Uppdrag Årsplan 2021, uppvakta Trafikverket 
för att fortsätta utbyggnaden av cykelvägar till orter utanför 
tätorten, med Tortuna som prio1 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden fick i årsplan 2021 uppdraget från kommunfullmäktige 
att uppvakta Trafikverket för att fortsätta utbyggnaden av cykelvägar till 
orter utanför tätorten, med Tortuna som prio 1. Uppdraget är genomfört och 
återrapporterades till tekniska nämnden 2021-09-23.  

Staden har genom teknik- och fastighetsförvaltningen sedan många år en god 
dialog och gemensam planering med Trafikverket och Region Västmanland 
kring satsningar i länstransportplanen. Arbetet med vägplan för gång- och 
cykelväg till Tidö Lindö pågår och under 2021 har även arbetet med en 
åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg till Tortuna startats upp i 
Trafikverkets regi.  

Åtgärdsvalsstudien är det första steget i processen mot ett gemensamt 
investeringsbeslut. I åtgärdsvalsstudien utreds vilka alternativa lösningar 
som finns för det aktuella behovet, vilket är en obligatorisk del även för 
sådana projekt där lösningen kan tyckas självklar. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen kommer att medverka i det fortsatta arbetet med 
åtgärdsvalsstudien. 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Det ekonomiska konsekvenserna för staden kommer i senare skeden i 
processen. Det regleras genom avtal med Trafikverket och planeras in i 
stadens årsplan när underlag för respektive objekt och steg i processen finns 
färdiga.  
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Hållbar utveckling 

Ökade möjligheter att gå och cykla skapar förutsättningar för mer hållbara 
och hälsofrämjande transportsätt. Detta gynnar särskilt barn och andra 
personer som inte har möjlighet att köra bil som ges möjlighet till säkra och 
självständiga sätt att ta sig fram.  

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 173 Dnr TN 2021/00057-3.12.3 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Uppvakta Trafikverket för 
att fortsätta utbyggnaden av cykelvägar till orter utanför tätorten, 
med Tortuna som prio1 

Beslut 

1. Återrapporten godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden fick i årsplan 2021 ett uppdrag från kommunfullmäktige 
att uppvakta Trafikverket kring utbyggnad av cykelvägar till kommunens 
serviceorter, med Tortuna som prio 1. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har sedan många år en god dialog och 
gemensam planering med Trafikverket och Region Västmanland kring 
satsningar i länstransportplanen. Arbetet med vägplan för gång- och 
cykelväg till Tidö Lindö pågår för fullt, och under 2021 har även arbetet med 
en åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg till Tortuna startats upp i 
Trafikverkets regi. Åtgärdsvalsstudien är det första steget i processen mot ett 
gemensamt investeringsbeslut. I ÅVS utreds vilka alternativa lösningar som 
finns för det aktuella behovet, detta är en obligatorisk del även för sådana 
projekt där lösningen kan tyckas självklar. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen medverkar i ÅVS:en. 

Eftersom åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg till Tortuna nu genomförs 
i Trafikverkets regi, ser förvaltningen att uppvaktningen måste betraktas som 
lyckad, och att uppdraget därmed kan återrapporteras till 
kommunfullmäktige. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 3 
september 2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Återrapporten godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 
beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Linnea Viklund 
Epost: linnea.viklund@vasteras.se 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
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Datum 

2021-09-03 
Diarienr 

TN 2021/00057- 3.12.3  
  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
 

Till tekniska nämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Uppdrag - Uppvakta Trafikverket för att 
fortsätta utbyggnaden av cykelvägar till orter utanför tätorten, 
med Tortuna som prio1 

Förslag till beslut 

1. Återrapporten godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden fick i årsplan 2021 ett uppdrag från kommunfullmäktige 
att uppvakta Trafikverket kring utbyggnad av cykelvägar till kommunens 
serviceorter, med Tortuna som prio 1. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har sedan många år en god dialog och 
gemensam planering med Trafikverket och Region Västmanland kring 
satsningar i länstransportplanen. Arbetet med vägplan för gång- och 
cykelväg till Tidö Lindö pågår för fullt, och under 2021 har även arbetet med 
en åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg till Tortuna startats upp i 
Trafikverkets regi. Åtgärdsvalsstudien är det första steget i processen mot ett 
gemensamt investeringsbeslut. I ÅVS utreds vilka alternativa lösningar som 
finns för det aktuella behovet, detta är en obligatorisk del även för sådana 
projekt där lösningen kan tyckas självklar. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen medverkar i ÅVS:en. 

Eftersom åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg till Tortuna nu genomförs 
i Trafikverkets regi, ser förvaltningen att uppvaktningen måste betraktas som 
lyckad, och att uppdraget därmed kan återrapporteras till 
kommunfullmäktige.  

 

 

 

Hans Näslund  Linnea Viklund 

Direktör   Enhetschef 
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