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§ 40 Dnr TN 1811008- 

Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Anna Hård af Segerstad (M) 

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

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av extraärenden från förvaltningen; 

Hans Näslund anmäler information om reklamtavlor. 

Hans Näslund anmäler att ärende nr 7 på dagordningen - Anskaffning 

planskild passage Johannisbergsvägen/Kraftvärmegatan - behöver flyttas så 

att det hamnar som nr 4 på dagordningen. 

 

2. Anmälan av extraärenden från arbetsutskottet; 

Anna Hård af Segerstad (M) anmäler fråga om Lillåudden. 

Anna Thunell (MP) anmäler ärende om deltagande i projektet Kraftsamling 

för Västerås Citys seminarier under våren 2019. 
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§ 42 Dnr TN 2019/00278-2.6.1 

Godkännande av avgivande av anbud 

Paragrafen omfattas av sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och 

sekretesslagen. 
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§ 43 Dnr TN 2018/00629-3.12.1 

Anskaffning - Planskild passage 
Johannisbergsvägen/Kraftvärmegatan 

Beslut 

1. Anskaffningen av planskild passage Johannisbergsvägen/Kraftvärmegatan 

godkänns.        

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 6 september 2018, § 202, gett tekniska 

nämnden i uppdrag att investera in en planfri korsning Johannisbergsvägen 

och Kraftvärmegatan för ett färdigställande till senast sommaren 2020. 

Avtal har tecknats med staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket om att 

större fartyg ska kunna trafikera Mälaren och anlöpa och angöra Västerås 

hamn. För Västerås stad innebär det att hamnbassängen behöver muddras 

samt att kajer och hamnytor behöver anpassas för att muddringen ska kunna 

genomföras samt för att kunna hantera större godsvolymer. Samtidigt förs 

dialog om att re-lokalisera tyngre verksamheter från de centrala delarna av 

Västerås till Västerås hamn eller hamnens närområde. När fler verksamheter 

ska in på hamnområdet och större mängd gods hanteras krävs att tillgängliga 

ytor utnyttjas mer effektivt och verksamheten får möjlighet till optimering. 

Detta ärende omfattar beslut att handla upp och genomföra korsningen 

mellan Johannesbergsvägen och Kraftvärmegatan. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 5 april 

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Anskaffningen av planskild passage Johannisbergsvägen/Kraftvärmegatan 

godkänns.    

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 44 Dnr TN 2019/00063-2.6.1 

Anskaffning - Ombyggnation av Gröna stråket, Bäckby, etapp 2 

Beslut 

1. Anskaffningen av anläggning av Gröna stråket etapp 2 godkänns.        

Ärendebeskrivning 

Gröna stråket är ett rekreationsstråk genom Bäckby centrum, som knyter 

ihop grönytor i norr med aktivitetsytor i söder, för gående och cyklister. 

Hela Gröna stråket är planerat för att anläggas i tre etapper. Detta är 

entreprenaden för etapp 2 som nu ska handlas upp. 

Etappen inkluderar nya träd, sittplatser, belysning och utegym, ny 

markbeläggning på gång-och cykelväg, samt markvärme. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 2 april 

2019, lämnat förslag till beslut:  

1. Anskaffningen av anläggning av Gröna stråket etapp 2 godkänns.           

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 45 Dnr TN 2019/00044-2.6.1 

Anskaffning - Byggande av Viktor Larssons plats 

Beslut 

1. Anskaffningen av ombyggnad av Viktor Larssons plats godkänns.        

Ärendebeskrivning 

Viktor Larssons plats utanför Växhuset är föremål för omgestaltning och 

ombyggnation.  En trevligare, ljusare och mer innehållsrik plats skapas. 

Trappan framför entré tas bort och hela markytan framför entrén höjs upp, 

entrén blir då tillgänglighetsanpassad. För att möjligöra det så anläggs 

platsgjutna stödmurar som tar upp nivåskillnaden mellan marken framför 

huvudentrén och marken framför Växhusets övriga fasad. En lekplats för 

något äldre barn anordnas med bl a rutschrör, gunga och klättervägg på 

baksidan av stödmuren. En platsgjuten amfiteater med sittgradänger i trä 

anläggs också med en upphöjd scen i mitten.  En stjärnhimmel på linspänd 

belysning skimrar över platsen.  

Alléträd är biotopskyddade enligt länsstyrelsen och för att de ska klaras sig 

med ny hårdgjord gångyta parallellt med parkeringarna så 

växtbäddsrenoveras de gamla planteringarna med hjälp av vakuumschakt 

och tillförsel av skelettjord. Blomsterplanteringar i plektrumform tillförs 

tillsammans med buskar och buskträdsplanteringar.  

En cykelservicestation med pump placeras intill cykelparkeringen vid 

omfamnande och platsbildande corténstålsskärmar. 

Även ett trädäck för lösa bord och stolar placeras i anslutning till entrén och 

flera fasta sittplatser anordnas. 

Parallellt med platsen justeras GC-vägen mot Utanbygatan. Gatukantstenen 

runt Viktor Larssons plats sätts om och höjdanpassas till den kommande 

omdaningen av Kopparbergsvägen. 

Framtagande av projekthandlingar pågår och väntas bli klart i april. 

Entreprenaden är planerad att upphandlas maj med byggstart i juni 2019. 

Byggtiden beräknas till ca ett halvår.  Under vintermånaderna 1/11-15/4 kan 

ingen byggnation ske pga markvärmen. 

 

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

2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Anskaffningen av ombyggnad av Viktor Larssons plats godkänns.          

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  
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§ 46 Dnr TN 2019/00272-2.6.1 

Anskaffning - Nybyggnad av Kofotsgatan, Erikslund 

Beslut 

1. Anskaffningen av nybyggnad av Kofotsgatan godkänns.      

Ärendebeskrivning 

Kofotsgatan är en planerad vägförbindelse mellan norra Erikslund och 

Erikslund Shopping Center. Parallellt med vägen byggs en gång- och 

cykelväg med belysning. 

Vägen byggs genom skogsmark som är värdefull för groddjur. På sommaren 

uppehåller grodorna sig i lekvatten väster om den planerade vägen och de 

övervintrar i de stenigare och högre belägna markområdena öster om vägen. 

Efter beslut från länsstyrelsen har vägen utformats med vägtrummor under 

vägen där grodorna kan passera fram och tillbaka. På båda sidor längs med 

vägen hindras grodorna från att klättra upp på körbanan av låga murar. 

Det ställs också krav på hanteringen av dagvatten. Förorenat dagvatten från 

vägen får inte ledas ut i den omgivande naturen utan det ska tas om hand i 

täta diken och ledas bort från området.  

I norr ansluts vägen till cirkulationsplatsen vid Hallsta 

Gårdsgata/Västerleden och i söder till Krankroksgatan. På Krankroksgatan 

byggs en trevägskorsning med ett extra körfält för vänstersvängande fordon. 

Vid cirkulationsplatsen på Hallsta Gårdsgata byggs en ny gång- och 

cykelpassage. 

Sprängning blir aktuellt längs delar av sträckan och närmast Erikslund 

Shopping Center kommer regelbundna kontroller och besiktningar att 

behövas på grund av närheten till bebyggelse och kraftledningar. 

Framtagande av projekthandlingar pågår och väntas bli klart till sommaren. 

Entreprenaden är planerad att upphandlas under hösten med byggstart någon 

gång under vintern 2019/2020. Byggtiden uppskattas till ca ett år. 

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

2019, lämnat förslag till beslut:  

1. Anskaffningen av nybyggnad av Kofotsgatan godkänns.          

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut.  

Kopia till 

M Rydh              
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§ 47 Dnr TN 2019/00222-7.4.1 

Godkännande av lämnande av offert 

Paragrafen omfattas av sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och 

sekretesslagen. 
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§ 48 Dnr TN 1819120- 

Korsningen Mälarparksvägen-Björnövägen - Information 

Ärendebeskrivning 

Sara Wändell informerar om planerad gång- och cykeltunnel i korsningen 

Mälarparksvägen-Björnövägen.  
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§ 49 Dnr TN 1819121- 

Trafikutredning, Kopparlunden - Information 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar om behovet av ombyggnation samt olika 

tänkbara förslag till utformning för tre korsningar på huvudvägnätet runt 

Kopplarlunden; Pressverksgatan-Malmabergsgatan, 

Björnövägen/Malmabergsgatan/Pilgatan (Röda torget) och Pilgatan-Östra 

Ringvägen. Trafiksimulering behöver genomföras innan färdiga förslag till 

utformning kan presenteras för arbetsutskottet.  
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§ 50 Dnr TN 1811014- 

Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde 
den 25 april 2019 

Beslut 

1. Beredningen avslutas     

Jäv 

Anna Thunell (MP) anmäler jäv och deltar inte i beredningen av punkt 7 - 

Handlingsplan för åtgärder mot buller från fordonstrafik 2019-2021.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden inför tekniska nämndens 

sammanträde den 25 april 2019. 
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§ 51 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Anna Hård af Segerstad (M) frågar hur förvaltningen hanterar att Lillåudden 

och Björnön minskar i yta. 

Hans Näslund svarar att förvaltningen har utrett frågan och kommer att 

åtgärda stränderna på Lillåudden genom att fylla ut strandskoningen, vilket 

minskar risken för urspolning på stränderna. För Björnön finns ingen 

planerad åtgärd i dagsläget. 

 

Anna Hård af Segerstad (M) informerar att det på Södra Björnön finns en 

färjebrygga som helt har sjunkit under vattnet. Vem har ansvaret för 

bryggan? 

Hans Näslund tar med sig frågan och kontrollerar om bryggan är tekniska 

nämndens eller nämnden för idrott, fritid och förebyggande:s ansvar.  

 

Thomas Wulcan informerar att teknik- och fastighetförvaltningen 2013 slöt 

ett reklamavtal med företaget Clear Channel för 86 reklamtavlor med 

väderskydd. Idag finns 66 reklamtavlor uppsatta runt om i staden. Västerås 

stad har annonsplats på en sida av varje tavla. Under perioden den 7-14 april 

samt den 5-18 maj 2019 kommer Västerås konstmuseum att visa konstverk 

på dessa tavlor som syftar till att ifrågasätta reklam i offentliga rum.      
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§ 52 Dnr TN 2019/00004-1.3.4 

Beslut om deltagande i konferens - Deltagande i projektet 
Kraftsamling för Västerås Citys seminarier under våren 2019. 

Beslut 

1. Tekniska nämndens presidium beviljas ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst för deltagande i Kraftsamling för Västerås Citys seminarier 

våren 2019.  

Ärendebeskrivning 

Inbjudan har inkommit från projektet Kraftsamling för Västerås City om 

deltagande i seminarier under våren 2019. Alla seminarier är kostnadsfria, 

men samtliga aktörer svarar för sina egna kostnader i samband med 

deltagandet.  Det innebär att varje nämnd inom staden själv tar beslut om 

deltagande och eventuella ersättningar i samband med det.  

 

 


