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 Övriga närvarande 

 Hans Näslund, direktör 

Linnea Viklund, enhetschef/biträdande direktör 

Lars Wiberg, enhetschef/stadsträdgårdsmästare 

Thomas Wulcan, enhetschef 

Tony Gahm, verksamhetschef 

Emma Rimbe, utvecklingsstrateg 

Jan Persson, trafikplanerare 

Sara von Ehrenheim, stadsjurist 

Mohammad Sabet, Region Västmanland, kollektivtrafikförvaltningen 

Peter Backman, Region Västmanland, kollektivtrafikförvaltningen 

Anita Norrby Carlsson, Region Västmanland, kollektivtrafikförvaltningen 

Kerstin Herbertsson, nämndsekreterare 
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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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§ 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         

 

 


