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Gator, grus och grönytor
Eftersom valet hölls i september 2014 blev 
2015 första året som den nuvarande tek-
niska nämnden var ansvarig för ett helt års 
verksamhet. Från snöröjning och sandupp-
tagning via parksäsong, bygg och belägg-
ning till snöröjning ytterligare en gång.

– 2015 var året då jag verkligen förstod 
vidden av tekniska nämndens arbete. Efter 
vintern har jag till exempel förstått varför 
gruset måste se ut som det gör för att vara 
effektivt mot halka.

Det säger tekniska nämndens ordföran-
de, Jazmin Pettersson när hon ser tillbaka 
på ett händelserikt år, ett år fyllt med både 
stora och små projekt, sådant som glatt 
västeråsare och sådant som fått andra att 
skriva insändare och Facebookinlägg.  

INVIGNING
Ett av de roligaste minnena var invigningen 
av Norra Källgatan den 15 december.  Pro-
jektet var ett av de största i city under året. 
Det handlade om en drygt 300 meter lång 
sträcka i centrala Västerås som helrenove-
rades eftersom det varit stora sättningar i 
gatan. I samband med ombyggnaden lades 
även nya ledningar för vatten och fjärrvärme. 
Dessutom byggdes det två torgytor, bänkar, 
markvärmd cykelbana och cykelparkeringar. 

Trots att arbetet tog lång tid och på-
verkade trafiken väldigt mycket flöt allting 
på väldigt bra och när det var dags för 
invigning var det fullt med intresserade på 
plats. Längst fram stod barn från förskolan 
intill och väntade på att ballongerna i det 
stora nätet skulle släppas.

– Det var ett sådant engagemang kring 
det här bygget och jag tycker västeråsarna 
var väldigt tålmodiga med tanke på hur 
mycket trafiken påverkades, kommenterar 
Jazmin.

RÅDJUR I PARKEN
Trots kärva ekonomiska tider med be-
sparingar och omprioriteringar som följd 
hände en hel del positiva saker förutom 
ombyggnaden av Norra Källgatan:

– Vi byggde en äng i Vasaparken, det 
var visserligen resultatet av en besparing 
men den blev väldigt fin.

En annan fin sak i Vasaparken var 

vinterbelysningen som under året komplet-
terades med två enorma rådjur som står 
i hörnet mot stationsbyggnaden. Många, 
både vuxna och barn, stannar upp och 
beundrar och fotograferar djuren som 
får många uppskattande kommentarer. 
Rådjuren som ser ut att vara på språng 
är en del i arbetet med att marknadsföra 
stadens parker.

PARKERINGSZONER
En annan sak Jazmin Pettersson är nöjd 
med är justeringen av parkeringszoner.

– Den gjorde vi framförallt för att det 
ska vara klart med vad som gäller inför 
byggandet av etapp 4 och 5 på Öster Mä-
larstrand. Vi justerade även på Djäkneber-
get för att styra parkerandet bättre där. 

LÖGÄRÄNGSOMRÅDET
Byggstarten av betongparken vid entrén till 
Lögarängen är en annan positiv händelse 
2015.

– Den kommer att gynna staden på 
ett positivt sätt. Västeråsarna rör sig ute 
mycket, framförallt längs vattnet och det är 
viktigt att utveckla Lögastrandsområdet. 

Lögastrand, den citynära badstranden 
har blivit en enorm succé och har lockat 
enorma mängder med bad- och solsugna 
som legat på gräset, på sanden eller på 
trädäcken. Under året fortsatte satsningen 
på gratis bio under ett par augustikvällar. 
Precis som vid premiäråret 2014 var vädret 
perfekt och under de två kvällarna var 
området svart med folk som kom med filtar 
och picknick-korgar för att titta på biofilm 
utomhus.

BUSSFRAMGÅNGAR
Sedan trafikstarten 2013 har det nya 
busslinjenätet blivit en succé och under 
2015 uppnåddes målet på 40 procents 
resandeökning jämfört med 2009 års 
nivå. Sedan starten har en del justerats 
på linjerna, bland annat utökades 2014 
turtätheten på linje 4 och hösten 2015 
justerades turtätheten på linje 2 från Gryta 
till centrum. Dessutom utökades trafiken 
på servicelinjerna så att linje 11 och 12 

går till klockan 20.00 alla dagar i veckan.  
Även sträckningen har justerat så att linje 
12 stannar vid Herrgärdets vårdcentral och 
linje 13 vänder inte vid Hovdestalund utan 
fortsätter till Önsta-Gryta. 

KONKURRENSUTSÄTTNING
Ett av de strategiska beslut som tekniska 
nämnden fattade under 2015 var att kon-
kurrensutsätta vinterväghållningen även 
i område öster.  Förhoppningsvis kan det 
sänka kostnaden för vinterväghållningen 
som sammanlagt blev 40 miljoner kronor, 
ett överdrag på 10,5 miljoner kronor.

VIKTIGT 2016
Vad kommer då 2016 att innebära för tek-
niska nämnden och vad blir det viktigaste 
att arbeta med?

– Det viktigaste vi har att arbeta med är 
att se till att det finns kvar grönytor nu när 
staden förtätas. Folk ska inte behöva flytta 
sig utanför staden för att kunna njuta av 
naturen.

Avslutningsvis återvänder vi till invig-
ningen av den omgjorda Norra Källgatan 
där de glada förskolebarnen höjde stäm-
ningen ytterligare med sång och skratt.

– Det roligaste jag vet med det här 
jobbet är när något är klart, allt är på plats 
och allt fungerar, blir Jazmin Petterssons 
slutkommentar. 

Tanken är att gatan och trafikföringen 
ska fungera under många år, även när 
dagens förskolebarn blivit pensionärer. 

Jazmin Pettersson (S)
Ordförande i tekniska nämnden

Intervju Ulf Palm
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TEKNISKA NÄMNDEN
Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden den 31 december 2015 var följande:

Ledamöter Ersättare
Jazmin Pettersson (S) ordförande Ann-Christine Alkazhami (S)
Ulf Jansson (C) vice ordförande Ali Khatab (MP)
Stefan Lindh (M) 2:e vice ordförande Adam Petersson (C)
Jan van der Horst (S) Pauline Sturesson (KD)
Mikael Vilbaste (MP) Cassandra Romo (M)
Solveig Nygren (M) Ingrid Weidung (M)
Anna Östholm (L) Sture Larsson (L)
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När vi blickar tillbaka på 2015 kan det 
konstateras att det varit ytterligare ett hän-
delserikt år för tekniska kontoret. 2015 är 
också sista året för den strategiska planen 
med dess mål och åtaganden. Många av 
tekniska nämndens viktiga mål och åtag-
ande har uppnåtts under planperioden.

Glädjande nåddes vi redan i mars 2015 
av beskedet från landstinget att målet 
om en 40-procentig resandeökning för 
den nya busstrafiken jämfört med 2009 
var uppnått. Med tanke på den omfat-
tande planeringen, den stora ekonomiska 
satsningen samt den viktiga funktion som 
den nya busstrafiken har för ett framtida 
hållbart Västerås, känns det extra skönt att 
kunna bocka av det målet.

BRA RESULTAT
Andra mål som kan bockas av är målet 
om att Västerås skulle utses till Årets 
stadskärna 2013, målet om energieffekti-
visering av gatubelysningen med 1 GWh 
från 2011-2015, målet om att taxenivån 
för renhållningen ska vara oförändrad eller 
sänkt, samt målet om att medarbetarindex 
ska överstiga 70 procent. Medarbetarin-
dex 2015 låg kvar på 82 procent vilket är 
mycket positivt!

Tekniska nämndens mål kring väster-
åsarnas nöjdhet med gator och parker 
är generellt inte uppnådda även om 
nöjdheten ökat under perioden och flera 
mål finns inom räckhåll. Här finns sannolikt 
ett samband med tekniska nämndens 
knappa ekonomiska medel för skötsel och 
underhåll, vilket sätter gränser för vilken 
ambitionsnivå som kan hållas. 

En stor extrasatsning på planerat bro- 
och beläggningsunderhåll 2015 och 2016 
ger avsevärt bättre förutsättningar för 
dessa delar.

AVFALLSVERKSAMHETEN
En strukturell förändring 2015 var att 
avfalls- och återvinningsverksamheten 
den 1 september överfördes till det nya 
kommunalförbundet VafabMiljö med 

syfte att anpassa organisationen utifrån 
gällande lagstiftning samt bättre tillvara 
ta möjligheterna till regional samordning. 
Överföringen fungerade smidigt och inne-
bar bland annat verksamhetsövergång för 
5 medarbetare på kontoret. Tekniska kon-
toret lämnar över en betydligt effektivare 
verksamhet 2015 än den som togs över 
2007. Sophämtningskostnaden har sänkts 
från 33 till 20 mnkr och ur Nils Holgersson- 
undersökningen 2015 kan avläsas att 
renhållningstaxan för västeråsarna faktiskt 
är lägre 2015 än 2007!

NYTT PARKERINGSBOLAG
Även parkeringsfrågorna kommer att 
omorganiseras 2016 utifrån kommunsty-
relsens beslut i november om att arbeta 
fram underlag för bildande av ett nytt 
parkeringsbolag. Detta för att kunna öka 
stadens rådighet och möjlighet att styra 
utbud och taxor för en hållbar utveckling 
av staden.

KONKURRENSUTSÄTTNING
Tekniska nämnden har själv beslutat att 
konkurrensutsätta gatu- och parkdriften på 
område öster för att kunna klara framtida 
ekonomiska förutsättningar. Tillsammans 
med upphandlingen av vinterväghållning-
en av stora leder är det mycket viktiga 
åtgärder för att sänka kostnaden för främst 
vinterväghållningen, men även barmarks-
driften.

EKONOMISKT RESULTAT
Det ekonomiska resultatet för tekniska 
nämnden 2015 blev -5,1 mnkr. Eftersom 
vinterväghållningen gick back -10,8 mnkr 
bidrog övrig verksamhet med ett överskott 
på 5,7 mnkr som minskade nämndens to-
tala underskott.  Att övrig verksamhet fick 
lägre kostnad än budget berodde bland 
annat på att trafikökningen på servicelin-
jerna kostade 2,1 mnkr mindre än budget 
genom delårseffekt och en ersättning på 
1,1 mnkr efter en uppgörelse med leveran-

tören av de nya busskurerna. 
Investeringsutfallet blev totalt 25 mnkr 

lägre än budget, vilket i huvudsak berodde 
på att några projekt fick senarelagda 
tidsplaner.

När 2015 nu läggs till handlingarna vill 
jag passa på att tacka vår politiska ledning 
för ett gott samarbete. Tack också till alla 
våra samarbetspartners, det är tillsammans 
vi gör det möjligt! Och naturligtvis ett stort 
tack till alla medarbetarna på kontoret 
som gjort jobbet, ni har gjort en fantastisk 
insats!

Målgång för strategiska planen och 

förändringar för att klara  
framtida utmaningar

Hans Näslund
Direktör
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Uppdrag och organisation
Tekniska nämnden ansvarar för 
•	 Gator och parker förutom i Skultuna 

kommundel
•	 Trafik- och parkeringsfrågor
•	 Gatu- och torghandel
•	 Kollektivtrafik inkl. båttrafik till öarna i 

Mälaren
•	 Förvaltning av Mälarcampingen

TEKNISKA NÄMNDENS VISION
I Västerås Mälarstaden är den offentliga 
miljön trygg, attraktiv och hållbar för alla.

ORGANISATION
Tekniska kontoret bildades 1 juni 2007 och 
består av fyra enheter och en utvecklings- 
och kommunikationsfunktion. Totalt hade 
tekniska kontoret 55 tillsvidareanställda 
medarbetare vid årsskiftet. 

Tekniska kontoret är en beställarorgani-
sation, vilket innebär att förutom plane-
rings-, beställar- och myndighetsfrågor 
sköts verksamheten av entreprenörer och 
den kommunala utföraren stöd, fritid och 
entreprenader på uppdrag av kontoret.

GATU- OCH TRAFIKENHETEN
Gatu- och trafikenheten ansvarar för plane-
ring och skötsel av gator, vägar och gång- 

och cykelbanor. I ansvaret ingår utveckling, 
planering, beställande av projektering, 
byggande, drift och underhåll. Enheten 
ansvarar för kommunens gatubelysning, 
trafiksignaler, markvärme, broar, murar och 
trappor med mera. 

PARK- OCH NATURENHETEN
Park- och naturenheten ansvarar för 
planering och utveckling samt drift och 
underhåll av parker och naturområden 
inom staden. Enheten har också ansvar 
för anläggning och underhåll av stigar och 
vandringsleder i kommunen samt ansvar 
för vattensamordning inom kommunen.

Park- och naturenheten samt gatu- och 
trafikenheten deltar i planprocessen. Park- 
och naturenheten och gatu- och trafiken-
heten hanterar egna investeringsprojekt 
genom upphandling och beställer på 
uppdrag av fastighetskontoret projektering 
och byggande av gator, vägar och parker 
inom ramen för exploateringsprojekt.  

TRANSPORT- OCH 
MYNDIGHETSENHETEN
I transport- och myndighetsenhetens 
ansvarsområde ingår planering och 
beställning av allmän och särskild kollek-
tivtrafik, trafikreglering inklusive lokala 

trafikföreskrifter, markupplåtelser inklusive 
torghandel och behovsprövning av tillstånd 
till färdtjänst. Dessutom sker prövning 
av dispenser och andra uppgifter som är 
kopplade till trafiklagstiftning. Enheten 
ansvarar för kontakter med Landstingets 
kollektivtrafikmyndighet vad gäller kollek-
tivtrafik och färdtjänstfrågor.

AVFALLSVERKSAMHET
Kommunfullmäktige beslutade 5 mars 
2015 att överföra ansvaret för avfalls-
verksamheten till kommunalförbundet 
VafabMiljö. Under våren kom en arbets-
grupp med representanter från VafabMiljö 
AB och tekniska kontoret överens om att 
ansvaret för verksamheten skulle överföras 
1 september 2015. 

Alla avtal med entreprenörer överfördes 
per 1 september till kommunalförbundet. 
Tekniska kontoret har från 1 september 
inget ansvar eller tillsynsplikt vad gäller 
avfallsverksamheten.

Tekniska kontoret fakturerade för av-
fallstjänster fram till 31 augusti. Verksam-
hetssystemet för renhållningsverksamhet 
kommer dock finnas kvar som arkivsystem 
i de 10 år som krävs enligt Västerås stads 
redovisningsplan.

EKONOMIENHETEN UTVECKLING OCH  
KOMMUNIKATION

DIREKTÖR

TRANSPORT- OCH 
MYNDIGHETSENHETEN

GATU- OCH 
TRAFIKENHETEN

PARK- OCH 
NATURENHETEN
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Ekonomi 
Tekniska nämndens nettokostnad 2015 
var 391,4  mnkr, vilket var 5,1 mnkr högre 
kostnad än budget 386,3 mnkr. Avvikelsen 
exkl snöröjning var +5,7 mnkr, det vill säga 
övrig verksamhet fick ett överskott.

Orsak till avvikelsen var framförallt 10,8 
mnkr ökade kostnader för snöröjning exkl 
Gilltuna, samtidigt som byggnationen av 
Gilltuna truckstopp senarelades med 1,2 
mnkr minskade kostnader som följd. Lägre 
kostnader för kollektivtrafik jämfört med 
budget beroende på att satsningen på 
ökad trafikeringstid för servicelinjer kos-
tade 2,1 mnkr mindre än den ramökning 
som erhölls, eftersom att det endast blev 
delårseffekt. Dessutom erhölls drygt 1,1 
mnkr i engångsersättning av Clearchannel 
för att leveransen av väderskydden var 
10 veckor försenade vid starten av de nya 
kollektivtrafiklinjerna 2013.

Kapitalkostnaden det vill säga räntor 
och avskrivningar var totalt 0,5 mnkr högre 
än budget. Det berodde främst på att fler 
projekt aktiverades under året, bland annat 
för beläggningsunderhållet.

Gatuverksamheten hade totalt en avvi-
kelse med -7,5 mnkr. Förutom snöröjning, 
Gilltuna och engångsersättning kan näm-
nas att det var ökade intäkter för allmän 
platsmark med cirka 0,8 mnkr, gatubelys-
ningen kostade cirka 0,9 mnkr mindre än 
budget genom lägre energikostnad med 
mera. Kostnaden för trafikanordningar 
främst reparationer av trafiksignaler och 
ersättning av trafikskyltar fick en avvikelse 
med cirka -1,1 mnkr. Parkeringsverksam-
heten fick ett resultat på 15,1 mnkr, vilket 
var 0,6 mnkr sämre än budget.

Parkverksamheten kostade cirka 4,1 
mnkr mer än budget. Orsaken var främst 
2,5 mnkr kostnadsökning när avtalen för 
område väster och centrum förlängdes 
samt en avvikelse för skötsel av naturreser-
vat. Fritidsverksamheten kostade 0,6 mnkr 
mindre än budget, främst på grund av att 
det inte blev någon spolning av isbanor 
under den milda hösten.

Kostnaden för färdtjänst följde budget 
och landade på 49,2 mnkr. Omsorgsresorna 
ökade drygt 7 procent, samtidigt som färd-
tjänst- och flexlinjeresor minskade något. I 
budgeten fanns en pris- och resandeökning 
medräknad, som stämde relativt väl. 

Fysisk planering kostade 1,0 mnkr 
mindre än budget, främst på grund av 
lägre kostnad för konsulter och bidrag för 
EU-projekt.

Gemensam verksamhet fick en kostnad 
som var 2,5 mnkr lägre än budget. 
Orsaken var framförallt 1,4 mnkr minskad 
kostnad för administrativa tjänster, 0,3 
mnkr minskad kostnad för annonsering 
och 0,4 mnkr ökade bidrag för bland annat 
Jinan och kick-back för inköpsavtalen.

KOSTNADSJÄMFÖRELSE  
MED ÅR 2014
Kostnaden ökade från 372,8 mnkr till 
391,4 mnkr, det vill säga totalt ökade 
kostnaden 18,6 mnkr. Kapitalkostnaden 
ökade med 4,2 mnkr fördelat på flera 
verksamheter. 

Kostnaden för kollektivtrafiken ökade 
med 6,9 mnkr. 2,9 mnkr berodde på 
satsningen på utökade trafikeringstider för 
servicelinjerna 11-13 och cirka 1,4 mnkr 
berodde på utökad turtäthet för linje 4. 
Resterande kostnadsökning orsakades av 
prisökning för verksamheten.

Kostnaden för färdtjänst/omsorg ökade 
med 2,6 mnkr. Det var framförallt omsorgs-
resor som kostade 2,2 mnkr mer 2015. Det 
berodde främst på drygt 7 procents ökat re-
sande vilket skulle motsvara cirka 1,4 mnkr, 
men även en viss kostnadsökning per resa.

Parkverksamhetens kostnad ökade med 
cirka 3,5 mnkr. Orsaken var framförallt att 
två driftavtal förlängdes och i samband 
med det så ändrades betalplanerna. 

Det innebar att en större tyngd lades på 
sommarmånaderna samtidigt som en 
hög ersättning redan hade betalats ut för 
perioden januari-maj. Det berodde även 
på en kostnadsavvikelse för skötsel av 
naturreservat.

Kostnaden för gatuverksamhet ökade 
med 5,1 mnkr. Den största skillnaden 
var att snöröjningen kostade 12,4 mnkr 
mer än förra året. En förklaring till att 
ökningen inte blev större var att bro- och 
beläggningsunderhåll från 2015 redovisas 
som en investering. Det innebar en mins-
kad kostnad med 8,8 mnkr jämfört med 
2014. Trafikmyndigheten fick en kostnad 
som var 1,3 mnkr lägre än förra året, 
genom ökade intäkter för markupplåtelse 
och en ersättning från Clearchannel på 
drygt 1,1 mnkr. Kostnaden för räntor och 
avskrivningar ökade 2,3 mnkr för gatu-
verksamheten.

AVFALLS- OCH 
ÅTERVINNINGSVERKSAMHET
Resultatet blev -20,2 mnkr, vilket var 
-15,2 mnkr sämre än budget. Orsaken till 
resultatförsämringen var att det åter-
stående egna kapitalet skuldfördes som 
ett driftbidrag till kommunalförbundet 
VafabMiljö som övertog verksamheten per 
1 september 2015. Det återstående egna 
kapitalet omfattade totalt cirka 17,6 mnkr. 

Resultatet för verksamheten exklusive 
bidrag var -2,5 mnkr, det vill säga 2,5 mnkr 
bättre än budget.

Avfalls- och återvinningsenheten tackades av inför flytten till VafabMiljö.
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Våra medarbetare 
Tekniska kontoret hade vid årsskiftet 55 
tillsvidareanställda och nio visstidsanställ-
da. En tjänst inom parkenheten var vakant 
vid årsskiftet. Fem personer var tjänstlediga 
vid årsskiftet, antingen på grund av föräld-
raledighet eller för studier.

AVFALLSVERKSAMHETEN 
ÖVERFÖRDES TILL VAFABMILJÖ 
KOMMUNALFÖRBUND
1 september överfördes avfallsverksam-
heten till VafabMiljö kommunalförbund. 
Samtliga medarbetare på tekniska kontoret 
som arbetade med avfallsfrågor erbjöds en 
tjänst på det nybildade kommunalförbun-
det VafabMiljö. Fem medarbetare tackade 
ja till erbjudandet och slutade på tekniska 
kontoret 31 augusti. En person valde att 
arbeta kvar i Västerås stads organisation.

MEDARBETARFÖRSÖRJNING
Under året skedde en del förändringar. 
I januari började en ny driftingenjör på 
parkenheten.

En driftingenjör inom parkenheten gick i 
pension. Rekrytering efter ersättare är klar 
och ny person börjar i februari. Utöver det 
visstidsanställdes två landskapsarkitekter 
för att ersätta föräldraledigheter inom par-

kenheten. Båda började arbeta våren 2015 
och kommer att vara kvar till hösten 2016.

EXAMENSARBETE- FALLSTUDIE AV 
MALMABERGSGATAN
Tekniska kontoret hade under våren två 
högskolestudenter som genomförde ett 
examensarbete ”Planeringsprocesser och 
kunskapsrepresentation - en studie om 
problemformuleringar och åtgärdspriori-
teringar”. Examensarbetet var en studie i 
vad boende och verksamheter, till exempel 
en förskola utmed Malmabergsgatan och 
planeringsfunktionen i Västerås stad tyckte 
man ska ta hänsyn till vid ombyggnad av 
gatan. 

LÄRANDE OCH UTVECKLING
Under våren genomfördes två seminarier 
på temat bemötande för alla medarbetare. 
En utbildning i vägars och gators utform-
ning genomfördes för alla berörda på för-
valtningen. En samarbetsträff med stads-
byggnadsförvaltningen ordnades, för att få 
en bättre inblick i varandras verksamheter 
och skapa ett bättre nätverk för anställda. I 
övrigt skedde kompetensutveckling genom 
individuella insatser via deltagande på 
seminarium, kurser med mera.

MEDARBETARSTATISTIK

 2013 2014 2015

Antal medarbetare
Tillsvidareanställda 60 60 55
Visstidsanställda 6 8 9
Totalt 66 68 64
   
varav kvinnor 40 42 34
varav män 26 26 21

Antal årsarbetare 54,9 54,6 54,5
   
Medelålder,  
tillsvidareanställda 46 46 47

Medarbetarindex 79% 82% 82%

SJUKFRÅNVARO, PROCENT

 2013 2014 2015

Sjukfrånvaro i procent  
av total arbetstid 3,4% 3,5% 2,4%
Kvinnor 5,3% 5,0% 3,0%
Män 0,6%  0,9% 1,4%
Långtidssjukfrånvaro  
andel av total 42,1% 25,0% 15,6%
Andel medarbetare  
utan sjukfrånvaro 33,9% 33,3% 39,0%

MEDIANLÖN, KR

 2013 2014 2015

Kvinnor 31 150 32 200 33 000
Män 32 500 35 750 38 050
Totalt 31 350 33 000 34 300

MEDARBETARKOSTNAD, MNKR

 2013 2014 2015

Lönekostnader 21,7 21,8 23,3
Kostnad övertid/mertid 0,3 0,2 0,2
Sociala avgifter 8,4 9,4 10,3
Totalt 30,4 31,4 33,8

Ökning av  
medarbetarkostnad 4,6% 3,3% 7,5%

Tekniska kontorets luciatåg har blivit en populär tradition.
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RESULTAT AV MEDARBETARENKÄTEN
Mycket glädjande var att kontoret fick lika 
högt medarbetarindex 82 procent som för-
ra året. Ledarskapet tyckte 85 procent var 
bra, 78 procent av medarbetarna gav ett 
bra betyg till informationen och 82 procent 
av medarbetarna hade ett högt engage-
mang. Samarbetet bedömdes som bra av 
81 procent, vilket var en kraftig förbättring 
jämfört med förra mätningen.

Utvecklingsområden är framförallt effek-
tiva arbetsrutiner och mål för arbetsgrup-
pen/arbetslaget som endast 65 procent 
tyckte fungerade bra.

De största hindren i arbetet bedömdes 
datasystemen vara. Åtta procent av med-
arbetarna hade en stressrisk. Resultatet för 
de olika frågorna varierade för enheterna, 
men genomsnittsbetyget var väldigt hög 
för merparten av frågorna.

HÄLSOFRÄMJANDE ÅTGÄRDER
Årets medarbetarenkät visade att med-
arbetarna upplevde att den personliga 
arbetssituationen var bra. De flesta på 
förvaltningen upplevde sin hälsa som bra 
och underhöll den aktivt. Sjukfrånvaron var 
relativt låg, totalt 2,4 procent under året.

En hälso- och arbetsmiljögrupp med 
representanter från alla enheter på förvalt-
ningen arbetar årligen fram en handlings-
plan med fysiska och sociala aktiviteter. 

Friskvårdsarbetet har hög prioritet 
och medarbetarna erbjuds flera olika 
hälsofrämjande åtgärder som till exempel 
färsk frukt, massage och subventionerat 
pris på träningskort till ett maximalt värde 
av 1 500 kr per år. Det finns även möjlighet 
till en friskvårdstimme på arbetstid i AMA:s 
friskvårdsprogram. 

Under 2015 fick alla medarbetare 

erbjudande att bland annat delta på en 
utbildning i löpteknik, Stafettvasan och 
Blodomloppet. Tre mer kulturella arrange- 
mang som ordnades var sopplunch med 
teaterföreställning på Västmanlands teater, 
sopplunch på Karlsgatan 2 och musik i 
domkyrkan. 

En utflykt till Vedboskogen anordnades 
under våren. Dessutom föreläste och in-
spirerade en svampkonsulent om svampar 
för tekniska kontoret och en julpysselkväll 
anordnades före jul. 

I juni anordnades TK-dagen med syftet 
att umgås och ta del av förvaltningens 
olika verksamheter, till exempel besöktes 
Citytunneln, Norra Källgatan och Djäkne-
berget. På Djäkneberget anordnades även 
en klurig tipsrunda med frågor om de 
olika verksamheterna som visades under 
dagen.

Projektledare Stefan Alm visar tekniska nämnden en referenspunkt på Lillåudden.



10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Uppföljning av

strategisk plan
VÄSTERÅS SKA HA ETT 
BLOMSTRANDE NÄRINGSLIV
81 procent tyckte att parkerna i centrum 
var vackra och trivsamma vid höstens 
medborgarundersökning. 

De satsningar som gjordes det senaste 
året var en utökning av julbelysningen, 
bland annat med belysta rådjur. Djäkne-
bergsparken utvecklades genom att lust- 
huset renoverades, nya dammar byggdes 
och vissa planteringar byttes ut.

VÄSTERÅS STADS VERKSAMHETER 
SKA KÄNNETECKNAS AV HÖG 
KVALITET OCH KOSTNADS- 
EFFEKTIVITET
Avvikelsen för insamling av hushållsavfall 
blev 0,4 promille i snitt för perioden janu-
ari-augusti. Under januari månad klarade 
dock inte RagnSells kvalitetskravet. Från 1 
september ansvarar VafabMiljö kommunal-
förbund för verksamheten.

Tre entreprenadrevisioner genomför-

des under året. Revision av tömning och 
transport av slam från enskilda avloppsan-
läggningar, revision av driftentreprenaden 
för tekniska system och en revision av 
byggentreprenad på Norra Källgatan.

I VÄSTERÅS SKA ALLA HA 
MÖJLIGHET TILL ETT GOTT LIV
Gator och parker i centrum upplevdes som 
trygga av 63 procent, vilket är en liten 
ökning jämfört med fjolåret då 59 procent 
var positiva. Gator och torg i centrum 
upplevdes som vackra och trivsamma av 
56 procent, vilket var en liten minskning 
jämfört med 60 procent under 2014.

Planerade aktiviteter för att nå målen 
är framförallt att utveckla området utmed 
Mälarstranden. Byggnationen av skejt-
parken på Lögarängen påbörjades. Den 
kommer att slutföras nästa år, då även 
entréer till parken ska byggas. 

En mindre ombyggnation av Djäkne- 
bergets nordvästra del med två nya dam-

MÅL

 2013 2014 2015

Sveriges bästa miljökommun   
Stadsbussresandet ökar  
med 40 % till 2015 jämfört  
med 2009 - 34% 46%
Andelen som är nöjd med  
situationen för cyklister ska  
vara minst 90 % 80% 81% 77%
Energieffektivisering av  
gatubelysning ska minska  
energiförbrukningen med  
1 GWh 2011-2015 (GWh)   -0,777  -0,977 -0,400
   
Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv  
Andelen som upplever  
parkerna i centrum som  
vackra och trivsamma ska  
vara minst 65 % 73% 75%  82%
   
Västerås stads verksamheter ska kännetecknas 
av hög kvalitet och kostnadseffektivitet  
Andelen uteblivna tömningar  
av hushållsavfall ska inte  
överskrida 1 promille av  
totalt antal tömningar 2,9/1,4 1,0 0,4
   
Taxenivån för renhållningen  
ska vara oförändrad eller    
sänkts 2012-2013  
Antalet servicegarantier ökar - - -
   
I Västerås ska alla ha möjlighet till ett gott liv  
Andelen som upplever  
gator och parker i centrum  
som trygga ska vara  
minst 70 % 57% 59% 63%
Andelen som upplever  
gator och torg i centrum  
som vackra och trivsamma  
ska vara minst 65% 55% 60% 56%
Att placeringen i tillgänglig- 
hetsbarometern förbättras 11 8 25
   
Alla Västeråsare ska ha tillgång till välmående 
vatten- och naturområden   
Andelen som tycker att natur-  
och friluftsområden i Västerås  
är attraktiva att besöka  
ökar med 10% till 2015 86% 88% 89%
   
Kreativitet, öppenhet och tolerans ska 
prägla Västerås verksamheter   
Sammanvägt medarbetarindex  
ska vara minst 70 % 79% 82% 82%
Andelen medarbetare som  
får relevant kompetens- 
utveckling i sitt arbete ökar 86% 83% 81%
   
I Västerås ska alla barn och ungdomar ha 
goda uppväxtvillkor   
Andelen som tycker att  
lekplatserna är attraktiva  
ska vara minst 70 % 51% 58% 65%

Isskulptören Lena Kriström vid sin skulptur som handlade om kommunikation.
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mar, biologiskt klassrum och en anslutning 
till det biologiska klassrummet blev klar 
under året.

Satsningen på att tillgänglighetsanpassa 
busshållplatser fortsatte. Tio hållplatser fick 
en större upprustning och cirka 20 hållplat-
ser fick en mindre upprustning. Totalt har 
330 hållplatser fått en upprustning för en 
attraktivare kollektivtrafik de senaste åren.

VÄSTERÅS SKA VARA SVERIGES 
BÄSTA MILJÖKOMMUN
Målet är att öka resandet med 40 procent 
fram till 2015. 18 augusti 2013 startade 
de nya busslinjerna med tätare avgångar 
och samma linjer dygnet om. I samband 
med hösttidtabellen start 2015 fick service- 
linjerna 11 och 12 utökad trafik. Linje 
13 förlängdes från Hovdestalund genom 
ÖnstaGryta. Turtätheten på linje 2 föränd-
rades, så att det blev samma turtäthet till 
Norra Gryta som till Hässlö/Björnön.

Resandet med kollektivtrafik ökade kraf-

tigt under 2015 och bedöms ha ökat cirka 
46 procent jämfört med år 2009. Målet 
att öka resandet med 40 procent nåddes i 
början av 2015. 

Av de tillfrågade var 77 procent nöjda 
med situationen för cyklister, vilket var 
en liten minskning jämfört med fjolårets 
resultat 80 procent.

Utvecklingen av cykelvägnätet fortsatte. 
En gång- och cykelbana byggdes mellan 
Johannisbergsvägen och Örtagården. Nya 
gång- och cykelbanor byggdes även vid 
Hammarbacksvägen, Bangatan och Norra 
Källgatan. En kortare gång- och cykellänk 
byggdes utmed Norrleden från Silfverstol-
pes gata.

ALLA VÄSTERÅSARE SKA HA 
TILLGÅNG TILL VÄLMÅENDE VATTEN- 
OCH NATUROMRÅDEN
89 procent av de tillfrågade tyckte att na-
tur- och friluftslivet i Västerås var attraktivt 
att besöka. 

Under året rustades merparten av 
stigsystemet i Johannisbergs naturreservat 
upp. Återstående del kommer att rustas 
under 2016. Naturvårdsröjningar gjordes i 
Råbyskogen och Ringduveskogen.

I VÄSTERÅS SKA ALLA BARN 
OCH UNGDOMAR HA GODA 
UPPVÄXTFÖRHÅLLANDEN
65 procent av de tillfrågade tyckte att 
lekplatserna var attraktiva. Inga större 
upprustningar genomfördes av lekplat-
ser under året. En ny lekplats på Öster 
Mälarstrand som heter Poesiparken har 
börjat byggas av MUAB. Den ska vara klar 
till sommaren 2016. Under de fem första 
åren ansvarar entreprenören för skötseln 
av lekplatsen och därefter ska tekniska 
kontoret ta över skötseln.

Den internationella matmarknaden på Stora Torget lockade mycket folk.
Förskolebarnen var mest intresserade av ballong- 
släppet när Norra Källgatan invigdes. 

Många besökte invigningen av den upprustade 
Norra Källgatan.
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STADSPLANERING 
Tekniska kontoret medverkar regelbundet 
i den fysiska planeringen. Under 2015 
deltog tekniska kontoret i ett stort antal 
projektgrupper avseende översiktsplaner, 
detaljplaner och utredningar. Exempel på 
projekt som kontoret medverkade i under 
året är:
•	 Fördjupad översiktsplan för Västerås 

hamn och Hacksta. Syftet med planen 
är bland annat att ange inriktning för 
utvecklingen av riksintresset hamnen 
och övriga verksamheter med behov av 
närhet till flera olika trafikslag. Planen 
ska också redovisa en framtida struktur 
av vägar samt gång- och cykelvägar 
som bidrar till att gröna miljöer, frilufts-
områden, bostads- och arbetsplatsom-
råden även fortsättningsvis är lätta att 
nå och binds samman med staden.

•	 Fördjupad översiktsplan för Hälla- 
området.

•	 Planprogram för Kopparlunden. Syftet 
med programmet är att visa hur Kop-
parlunden kan utvecklas till en attraktiv 
stadsdel i det centrala Västerås. Plan-
programmet ska ge vägledning för såväl 
fortsatt arbete med detaljplaner som för 
andra beslut som rör utvecklingen inom 
och i anslutning till Kopparlunden.

•	 Planprogram för Oxbacken.
•	 Pilgatan/Ängsgärdet. Ett antal fastig-

hetsägare önskar bygga bostäder och 
verksamheter utmed Pilgatan, nordost 
om korsningen Björnövägen/ Malma-
bergsgatan/Pilgatan. Flera detaljplaner 
har påbörjats under året. En fördjupad 
översiktsplan över hela området Ängs-
gärdet, beräknas starta inom kort.

•	 Detaljplan för nytt resecentrum.
•	 Detaljplaner för Hacksta och Kvast- 

bruket. Planläggning för verksamheter 
som efterfrågar större sammanhäng-
ande områden med tillåten bygg-
nadshöjd på minst 35 meter, samt att 
verksamheterna behöver möjlighet till 
god energiförsörjning och infrastruktur.

•	 Detaljplan för kvarteret Svärdsliljan 5. 
Tre nya bostadshus planeras i ett befint-
ligt bostadskvarter i Gideonsberg.

•	 Detaljplan för Vetterslund.
•	 Detaljplan för del av Västerås 1:128, 

Öster Mälarstrand.

STÖRRE TRAFIKUTREDNINGAR
I den trafikmodell som Sweco byggt upp  
gjordes en större trafikutredning. Det var 
den nya utformningen av resecentrum 
inklusive busstation som detaljstuderades. 

Konsulter fick i uppdrag att detaljstu-
dera Kopparbergsvägen innanför City-
ringen och ta fram förslag till hur en mer 
stadsmässig gata kan utformas. Delar av 
sträckan är berörd i detaljplanen för kvar-
teret Högne vid Herrgärdet, där byggnation 
av bostäder är aktuellt. 

UTREDNING VASAGATAN
En utredning om förutsättningarna för att 
göra om delar av Vasagatan till gågata 
genomfördes på uppdrag av kommun-
fullmäktige. Det var en utredning som 
huvudsakligen fokuserade på konsekvenser 
för kollektivtrafiken och kostnader vid en 
sådan förändring av gatan. Utredningen 
gav rekommendationen att inte göra om 
Vasagatan till gågata och godkändes av 
tekniska nämnden i september.

ÖVERSIKTSPLAN, TRAFIKPLAN OCH 
KLIMATPROGRAM
Översiktsplan 2026 beslutades i slutet av 
2012 och innehåller tolv strategier för ett 
hållbart och klimatsmart Västerås. Många 
av de projekt som tekniska kontoret drev 
eller deltog i utgick från strategier och rikt-
linjer i översiktsplan 2026. För år 2015 kan 
nämnas upprustningen av Norra Källgatan, 
cykelbana längs Bangatan, förstärkning-
en av servicelinjernas trafikdygn samt 
trafiksäkerhetsåtgärder vid 14 gång- och 
cykelpassager. 

Under översiktsplaneparaplyet ingår 
också framtagandet av ett antal strate-
giska dokument, nytt parkeringsprogram 
och nya parkeringsriktlinjer beslutades av 
kommunfullmäktige under 2015.

KLIMATPROGRAM
Klimatprogrammet som antogs av kom-
munfullmäktige 2012 är under revidering. 
Den nya versionen beräknas kunna beslu-
tas under 2016. Arbetet leds av stadsled-
ningskontoret. Tekniska kontoret deltog i 

revideringen. 
Under året fortsatte tekniska kontoret 

att arbeta med de åtgärder som finns i 
handlingsplanen till gällande Klimatpro-
gram. Det handlar om åtgärder för ökat 
cyklande och gående, för kollektivtrafiken 
samt för att minska energiförbrukningen 
för gatubelysning.

PARKERINGSRIKTLINJER
Nytt parkeringsprogram och nya par-
keringsriktlinjer för Västerås antogs i 
kommunfullmäktige i november 2015. 
Parkeringsprogrammet innehåller Västerås 
stads övergripande syn på parkering, 
både på gatumark och på fastighetsmark. 
Målen för parkeringsplaneringen avser 
bland annat effektivare markutnyttjande 
och ökad tillgänglighet med olika färd-
sätt. Parkeringsriktlinjerna, som ersatte 
befintliga riktlinjer från 2007, innehåller 
parkeringstal för bil och cykel samt 
möjligheter till reducerade parkeringstal 
om byggherren vidtar mobility manage-
ment-åtgärder som till exempel tillhanda-
hållande av bilpool.

INVÅNARDIALOG  
– SAMVERKAN MED JINAN
Tekniska kontoret deltar i ett samarbets-
projekt med staden Jinan i Kina. Samver-
kan, som finansieras av SIDA, avser arbetet 
med invånardialog. Tekniska kontoret 
deltar med två pilotprojekt, trygghetspro-
jekt i stadsdelar (under 2015: Pettersberg) 
och framtagandet av ny grönstrukturplan. I 
projektet ingår tre resor till varje land. Den 
första resan ägde rum i oktober 2015, när 
en delegation på tio personer från Västerås 
stad besökte Jinan. Våren 2016 kommer en 
grupp från Jinan att besöka Västerås stad.

HANDLINGSPLAN  
FÖR FOSSILFRIA FORDON
Tekniska kontoret ledde arbetet med att ta 
fram en handlingsplan för fossilfria fordon 
i Västerås, enligt uppdrag från kommun-
fullmäktige. Handlingsplanen togs fram i 
samverkan med förvaltningar och bolag 
inom Västerås stads koncern samt med 

Stads- och gatuplanering 
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externa aktörer. Den innehåller mål och 
åtgärder inom områdena: stadens fordon, 
upphandling, information och laddinfra-
struktur för elbilar.

3B, BYGGA BORT BARRIÄRER
I Västerås stad genomförs ett stadsutveck-
lingsprojekt av stationsområdet som också 
går under benämningen 3B. Utvecklingen 
ska leda till att stadsdelarna på båda sidor 
om järnvägen länkas samman och att 
stadens centrala delar ska få en naturlig 
koppling till Mälaren. 

Under 2015 skissade konsultföretaget 
BIG vidare på ett slutgiltigt förslag till 
nytt resecentrum. Därefter påbörjades 
detaljplanen för resecentrum. 

Planering för upprustning av Kungs-
ängsgatan påbörjades. Mälarenergis 
ombyggnation av fjärrvärmeledningar i 
gatan behöver göras innan staden kan 
genomföra sin del av projektet. Den del av 
Kungsängsgatan som berörs de närmaste 
åren är delsträckan Tingsrätten-Verksgatan, 
uppdelat i olika etapper med start sensom-
maren 2016.

Tekniska kontoret deltog aktivt i 3B- 
projektets samtliga delar med represen-
tanter i bland annat detaljplan, projekt- 
utvärderingsgrupper samt i styrgrupperna. 
Samarbete skedde tillsammans med bland 
andra Trafikverket, fastighetsägarna i 

området, Jernhusen, Regionala kollektivtra-
fikmyndigheten samt VL.

BULLER
I december 2014 antog tekniska nämnden 
Handlingsplan för åtgärder mot omgiv-
ningsbuller från fordonstrafik 2014-2016. 
Handlingsplanen är kopplad till Västerås 
åtgärdsprogram mot buller som är beslu-
tad av kommunfullmäktige.

I de båda dokumenten prioriteteras 
åtgärder som minskar bullerstörningar 
för människor och platser som har högre 
bullernivåer än gällande riktlinjer. Åtgär-
derna är uppdelade på fyra områden: de 
boendes inomhusmiljö, förskolor/skolors 
utomhusmiljö, befintliga uteplatser i direkt 
anslutning till fasad och platser så som 
bostäder som har höga bullervärden från 
flera håll eller flera källor. 

Under år 2015 byggde tekniska konto-
ret ett bullerskyddsplank runt en förskola, 
där hela utemiljön hade buller över riktvär-
det från trafikbuller. Två enfamiljshus fick 
bidrag till fönsteråtgärder.

TRAFIKSÄKERHET
Under året pågick uppdatering av hand-
lingsplanerna för trafiksäkerhet respektive 
passager. Båda planerna beräknas vara 
klara för beslut under våren 2016. Tekniska 

kontoret var även delaktig i det nationella 
trafiksäkerhetsarbetet genom medverkan i 
Trafikverkets grupp för nationell samverkan 
inom trafiksäkerhet samt deras expert-
grupp för fotgängare och cyklister. 

I Västerås så märktes framförallt sats-
ningen på att förbättra trafiksäkerheten 
för fotgängare och cyklister. Inte mindre än 
fjorton passager för oskyddade trafikanter 
förbättrades. Tolv av passagerna byggdes 
om för att skapa en hastighetsdämpning 
för passerande bilar och två passager togs 
bort för att leda trafikanterna till säkrare 
passager. Satsningen var möjlig tack vare 
investeringsmedel för trafiksäkerhet och 
cykel, statlig medfinansiering samt exploa-
teringsmedel.

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighetsanpassningen av busshåll-
platser fortsatte under året. Under året 
prioriterades servicelinjernas hållplatser. 
Samtliga hållplatser inventerades, ett tiotal 
större ombyggnader genomfördes och cirka 
20 mindre. Ett tiotal övergångsställen/passa-
ger försågs med taktila plattor, däribland en 
större ombyggnad vid korsningen Kristians-
borgsallén/Norra Ringvägen. På Djäkneberget 
förbättrades tillgängligheten till ett antal 
parkbänkar. I det kontinuerliga arbetet med 
att identifiera och undanröja enkelt avhjälpta 
hinder avfasades ett fåtal trottoarkanter.

Under året gjordes en utredning om förslaget att göra Vasagatan till gågata.
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I enighet med handlingsplan för genom-
förande av ”ett program för personer med 
funktionsnedsättning” påbörjade tekniska 
kontoret en revidering av riktlinjer för 
uteserveringar avseende tillgänglighets-
aspekter.

STADSMILJÖPROGRAM
Under året bedrevs ett arbete för att ta 
fram ett stadsmiljöprogram. Det är ett 
övergripande program hur stadsmiljön 
ska utvecklas och hur dess inredning ska 

behandlas på ett funktionellt och attraktivt 
sätt. Programmet påverkar hela staden och 
många förvaltningar. Arbetet skedde därför 
som ett samarbetsprojekt med andra 
förvaltningar och aktörer. Programmet 
beräknas att vara klart till sommaren 2016 
för en remiss och få ett politiskt beslut 
innan årets slut.

HANDLINGSPLAN VÄSTERÅS 
STADSTRÄD
Handlingsplan för Västerås stadsträd togs 

fram under 2015 och beslutades att skick-
as ut på remiss. Remissvaren kom in under 
hösten och ett politiskt beslut kommer att 
tas under 2016. 

HANDLINGSPLAN VÄSTERÅS PARKER
En handlingsplan för Västerås parkbestånd 
gick ut på remiss efter beslut i augusti. 
Planen ger en helhetsbild av Västerås 
parker gällande tillgång och kvalitet. Det 
ges också förslag till inventeringar och 
prioriteringar samt utgör en vägledning 
för politiska beslut gällande investeringar 
och planering. Dokumentet ska ses som 
en komplettering till den grönstrukturplan 
som håller på att tas fram.

TRYGGHETSPROJEKT
Under 2015 genomfördes projekt Trygghet 
i stadsdelar i Pettersberg. Syftet med ett 
trygghetsprojekt är att i samarbete med 
boende i ett område få en diskussion om 
hur området kan förbättras med avseende 
på bland annat trafik, växtlighet, belysning 
och lekplatser. Förhoppningsvis får även de 
boende i området ökad insikt om proble-
men och hur de ska lösas. 

Under våren 2015 hölls ett stormö-
te där alla boende i Pettersberg var 
inbjudna. Drygt 30 personer kom och en 
arbetsgrupp utsågs som representerade 
olika åldrar och områden i Pettersberg. 
Gruppen träffades tre gånger under våren 
för att identifiera problem, föreslå åtgär-
der och prioritera dem. 

Trygghetsprojektet resulterade i att 
följande åtgärder genomfördes:
•	 Parkeringsförbud infördes på Jakobs- 

gatan
•	 Hastighetsmätningar på bostadsgator 
•	 En passage vid St Illianskolan trafik- 

säkrades med busskuddar och en 
intilliggande passage togs bort

•	 Staket sattes upp för att förhindra att 
barn åker ut med pulkor mot gång- och 
cykelbanan och Vallbyleden 

•	 Belysningen förstärktes i pulkabacken 
mot Vallbyleden

•	 Belysningen på gång- och cykelvägarna 
i området förbättrades.

Västerås i vitt var ett evenemang för att locka människor till parkerna även på vintern. Isskulptering och 
prova på-skulptering var populära inslag. 
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HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD OCH 
SÄKER GÅNG- OCH CYKELTRAFIK I 
VÄSTERÅS 2015-2019
Under året har en handlingsplan för ökad 
och säker gång- och cykeltrafik i Västerås 
tagits fram. Handlingsplanen gäller under 
åren 2015-2019. Planen beslutades av 
tekniska nämnden i mars 2015.

UTÖKNING AV GÅNG- OCH 
CYKELVÄGNÄTET 
Totalt byggdes cirka 5 km ny gång- och  
cykelväg under förra året. Nya gång- och 
cykelbanor byggdes vid Hammarbacksvä-
gen, Bangatan och Norra Källgatan. På 
Norra Källgatan har gång- och cykelbanan 
även fått markvärmd yta. Vid byggandet av 
gång- och cykelbanan på Hammarbacks-
vägen gjordes även en säkrad passage på 
den anslutande vägen, Narvavägen.

Under året byggdes även en gång- och 
cykelbana mellan Johannisbergsvägen och 
Örtagården. Vägen stod klar under augusti 
månad. Finansieringen av projektet dela-
des mellan Västerås stad och Trafikverket.  

Ytterligare en cykellänk gjordes klar un-
der 2015, det var en gång- och cykelbana 
med belysning vid Norrleden-Silfverstolpes 
gata.

CYKELPARKERINGAR I CENTRUM
Västerås city har under året fått nya säkra 
cykelparkeringar. På Källgatan mellan Stora 
Gatan och Västgötegatan har 48 gamla 
framhjulsparkeringar bytts ut mot nya 
säkra cykelparkeringar. 

En utökning med 26 nya cykelparke-
ringar vid Framnäsbadet gjordes under 

året. På Öster Mälarstrand monterades nya 
cykelparkeringar upp på fyra platser med 
totalt 52 cykelparkeringar.

Under året så monterades de första vä-
derskyddade cykelparkeringarna i staden. 
Väderskydden har belysning och finns på 
Norra Källgatan. Totalt på gatan finns nu 
176 nya säkra cykelparkeringar.

80 cykelparkeringsplatser med ramlås-
ning byggdes vid Lögastrand. De användes 
flitigt under soliga dagar.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR SOM 
NUMERA ÄR BELYSTA
Under 2015 investerades i ny belysning 
utmed några gång- och cykelvägar längs 
några sträckor vid Österleden. Cirka 2 km 
gång- och cykelbana fick ny belysning 
under året. 

CYKLISTER  
OCH FOTGÄNGARE RÄKNAS
Under våren genomfördes en räkning av 
cyklister med hjälp av slangmätning på 15 
platser på huvudvägnätet. Mätningen är 
planerad att fortsätta årligen.

Förra året installerades en ny gång- och 
cykelbarometer på Pilgatan som räknar 
förbipasserade fotgängare och cyklister. 
Under 2015 installerades mätpunkter vid 
Bondebacken och vid Vasagatan (Tessin-
parken). Statistiken kan följas via www.
vasteras.se.

MEDBORGARNA GER BRA BETYG 
TILL CYKELSTADEN 
Årets medborgarundersökning gav ett 
positivt besked vad gäller cykelmöjligheter.

91 procent tyckte att det fanns en bra 
tillgång till gång- och cykelvägar i Västerås. 

77 procent av de tillfrågade var nöjda 
med situationen för cyklister. Underhåll och 
skötsel av gång- och cykelvägar tyckte 65 
procent av de tillfrågade var bra. Det var 
en markant förbättring jämfört med 2014, 
då 55 procent tyckte att skötseln var bra. 

Snöröjningen av gång- och cykelvägarna 
var 59 procent nöjda med, en liten för-
bättring jämfört med 2014 då 54 procent 
tyckte att den sköttes bra.

CYKLA TILL JOBBET
Cykla till jobbet är en årligt återkommande 
kampanj som pågick fem veckor under 
våren. Den anordnades av Västerås stad i 
samarbete med flera samarbetspartners. 
Under 2015 trampade 1 400 personer 
till och från sina 165 arbetsplatser. Två 
arbetsplatser fick utmärkelsen ”Bästa 
arbetsplats”. 

HÄLSOTRAMPET
Under sex månader deltog 30 medarbetare 
från olika arbetsplatser i Västerås stad i Häl-
sotrampet. Deltagarna var vanebilister som 
de flesta dagar tog bil till och från arbetet. 
De ville ändra vanor och lovade att istället 
välja cykeln minst tre dagar per vecka. 

Deltagarna gjorde hälsoundersökningar 
före och efter perioden. De visade goda 
resultat till följd av de förändrade vanorna 
med förbättrad kondition. Fyra gånger så 
många upplevde den egna hälsan som god 
efter hälsotrampet jämfört med innan och 
deltagarna hade tappat i snitt 2 kg och 
5,5 cm runt midjan. Projektet fick ett bra 
medialt genomslag.

TRANSPORTRÅDGIVNING
Syftet med transportrådgivningen är att 
genom information och Mobility Manage-
ment-åtgärder påverka resvanor mot mer 
hållbara och miljövänliga alternativ. 

Under året genomfördes bland annat 
kampanjer riktade till fotgängare och 
cyklister och tekniska kontoret deltog i 
områdesvisa energisparkampanjer. För 
bostadsrättsföreningar anordnades ett in-
formationstillfälle om laddplatser för elbilar 
och solceller. Samverkan med Etablering 
Västerås startades upp för att nå ut med 
information till företag i Västerås.

Fotgängare och cyklister 

NYA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 2015

   Km

Bangatan   600
Hammarbacksvägen   365
Norra Källgatan   340
Norrleden, kv Snaran   100
Vallby skolgata   340
Örtagården   3 000
Totalt   4 745

Deltagare i det första Hälsotrampet. 
Foto: Jenny Bergström.
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Drift och underhåll av

gator och parker
UPPHANDLING AV 
DRIFTENTREPRENADER
Under året togs flera förfrågningsunderlag 
fram och upphandlingar startade för avtal 
som avslutas under 2016.

Tekniska nämnden har tre gatu- och 
parkdriftsentreprenader. Driften av centrala 
Västerås sköts av Västmanlands fastighets-
skötsel enligt avtal till och med augusti 
2018. Den västra delen av tätorten samt 
de västra serviceorterna sköts av PEAB. 
Avtalet förlängdes till och med augusti 
2018 under året. 

Den östra delen av tätorten samt de 
östra serviceorterna sköts av förvaltningen 
för stöd, fritid och entreprenade till och 
med september 2016. Förfrågningsun-
derlag avseende gatu- och parkdrift av 
område öster togs fram och annonserades 
i slutet av 2015. Område öster är det sista 
av nämndens tre gatu- och parkdriftsentre-
prenader som konkurrensutsätts. 

I Tillberga sköts parkdriften av Tillberga 
grannskapsservice.

Vinterväghållningen av kommunens 
huvudvägnät för buss och tung trafik, 
benämnt Stora leder, utförs av entrepre-
nören M4-gruppen. Totalt finns det alltså 
fyra entreprenadområden för vinterväghåll-
ning. Avtalet för Stora leder avslutas efter 
vintern 2015/2016. Ett förfrågningsun-
derlag avseende Stora leder togs fram och 
annonserades i slutet av 2015.

Driften av stadens gatubelysning utförs 
av Vattenfall. Avtalet kommer att avslutas 
i maj. Ny upphandling är genomförd och 
tilldelning sker i januari 2016.

Beläggningssäsongen 2015 var den 
sista med befintlig ramavtalsleverantör. 
Upphandling av nytt beläggningsavtal för 
perioden 2016-2017 med två års option 
pågick vid årets slut.

Drift av anläggningar som kräver sär-
skild kompetens, till exempel elbehörighet 
eller VVS-kompetens utförs av förvaltning-
en för stöd, fritid och entreprenad enligt 
avtal om tekniska system som löper till och 
med augusti 2016.

REVISIONSPLAN
I enlighet med revisionsplan för tekniska 
nämndens upphandlade verksamheter ge-

nomfördes tre revisioner. Revision av avtal 
avseende tömning och transport av slam 
från bland annat enskilda avloppsanlägg-
ningar, revision av driftentreprenaden för 
tekniska system samt revision av bygg- 
entreprenaden på Norra Källgatan.

TEKNISKA SYSTEM
Under året anlades ny markvärme på Norra 
Källgatans nya gång-och cykelbana. Mark- 
värmecentralen vid Parkhuset kvarteret 
Lea uppgraderades med nya pumpar och 
värmeväxlare. Uppgraderingen ger en lägre 
driftkostnad eftersom en högre andel retur-
fjärrvärme än tidigare kan användas. 

Flera trafiksignalanläggningar förbätt-
rades:
•	 Anläggning Kopparbergsvägen/Stora 

Gatan uppgraderades med ny styrappa-
rat och ny videodetekteringsutrustning 
för fordonstrafik.

•	 Anläggning vid Västra Cityringen 
uppgraderades för att kunna införa 
grön våg på morgon och kvällstid (grön 
våg = trafiksignalerna samverkar med 
varandra).

•	 Anläggning vid Vasagatan/Norra Ring-
vägen fick nya trafiksignaler.

GATUBELYSNING
Energibesparingen under 2015 blev cirka 
400 MWh tack vare armaturbytena. Det 
var större leder på bland annat Önsta  
Gryta där kvicksilverarmaturer ersattes 
med LED-armaturer.

Nio gång- och cykeltunnlar fick nya 
vandalsäkra och energisnåla LED-armatu-
rer. Armaturerna hade tidigare en effekt på 
100 W som nu ersattes med 35 W. Utöver 
energibesparingen på 20 MWh så minska-
de även risken för skadegörelse.

I samband med att andra ledningsägare 
schaktat i stadens gator så har ny belys-
ningskabel samförlagts på ställen där det 
fanns gammal oljekabel. Under året lades 
cirka 800 meter ny platskabel.

En besiktning av stål och trästolpar 
utfördes under våren. 40 trästolpar och 
150 stålstolpar bedömdes som så röt- och 
rostskadade att stolparna byttes ut.

GATUVERKSAMHET

 2013 2014 2015

Gång- och cykelbanor, km 372 371 372
Väglängd, km 535 535 548
Total längd exkl Skultuna 907 906 920
   
Antal belysningspunkter 25 900 26 000 26 000
   
Snöröjning   
Antal stora pådrag 6 1 10
Antal litet pådrag 12 3 9
Antal långedrag 6 2 7
Snöröjning stora leder  4 8
Halkbekämpning, stora leder 61 30 47
   
Vinterväghållning kr/m2 8,0 5,6 8,1
Gatubelysning kr/m2 3,9 3,8 3,6
   
Antal schaktansökningar 704 748 787
Återställd mark efter grävn 13 13 17
(tusentals kvm)   
   
Ny beläggning gc-vägar 21,6 4,5 31,8
Ny beläggning körbanor 127,0 27,0 97,6
Totalt ny beläggning 148,6 31,5 129,4
(tusentals kvm)   
Andel yta med ny beläggn 2,7% 0,6% 2,3%
   
Parkering   
Allmänna  
parkeringsplatser, antal 4 417 5 017 5 771
Avgiftsbelagda  
markparkering, antal 2 328 2 422 4 124
Felparkeringsavgifter, antal 9 419 9 680 
   
Avgiftsbelagd parkering   
Resultat per plats 5 670 6 565 3 661
   
Park   
Antal lekplatser 113 113 116
Antal aktivitetsplaner 98 98 98
Antal isbanor som spolas 34 34 35
Gräsklippning, mnkr 8,0 8,0 8,0
Totalt klippt gräsyta, m2 4 122 4 425 4 425
(tusentals kvm)   
Gräsklippning, kr/m2 1,94 1,81 1,81
Perenner, m2 7 520 7 520 7 520
Sommarblommor, m2 490 490 490
Prydnadsbuskage, m2 2 180 2 180 2 180
Bruksbuskage, m2 191 238 191 238 191 238
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BROUNDERHÅLL
Under 2015 utfördes utbyte av tätskikt på 
följande broar:
•	 Gång-och cykeltunnel vid Sigfrid 

Edströms gata.
•	 Gång-och cykeltunnel vid Liegatan.
•	 Vägbro över E 18 vid Emausmotet.

Biskopsbrons fyra slänter stabiliserades 
med gabioner för att förhindra erosion.

Kantbalkstvätt utfördes på hela brobe-
ståndet.

Broinspektioner utfördes enligt plan av 
ramavtalskonsult.

En förstudie av Björnöbrons status 
genomfördes. Förstudien visade på att ett 
större underhållsbehov krävdes. Utifrån 
förstudien föreslogs att en helt ny bro ska 
byggas för att ersätta den befintliga bron. 
Det ger en bättre funktion och längre 
livslängd än en större underhållsinsats som 
är alternativet.

BELÄGGNINGSUNDERHÅLL
Totalt användes cirka 16 mnkr 2015 till 
underhållsbeläggningar och lagningar. 

2,2 mnkr användes till gång- och cykel-
banor vilket innebär att cirka 33 procent 
av den yta som fick ny beläggning under 
2015 var gång- och cykelbanor. Utöver det-
ta förbättras en del trottoarer i samband 
med gatuinvesteringar.

Två huvudcykelstråk på Väster fick helt 
ny beläggning och en gång- och cykelbana 
utmed Västra Ringvägen fick ny beläggning 
för att få ett allmänt lyft på ytorna vid 
Djäkneberget. Utöver det genomfördes 
flera större reparationer av beläggningar.

På Malmabergsgatan testades en ny 
typ av tyst asfalt för att sänka bullernivån. 
Resultaten har hittills varit goda. En efter-
mätning av bullernivån planeras om ett par 
år. Slaggasfalt användes på ytor med stor 
spårbildning i förebyggande syfte för att få 
längre intervall mellan underhållstillfällena.

Lundbyvägen var skadad efter vintern 
2014/2015 och en grundlig reparation 
genomfördes. Dikning på stora sträckor, 
nedfräsning av den gamla trasiga belägg-
ningen, byte av vägtrummor med mera 
utfördes. Asfalten är lågtempererad och 
kräver mindre energi vid tillverkningen än 

vanlig asfalt. Reparationen kostade totalt 
cirka 1,9 mnkr.

Andra beläggningsunderhållsinsatser 
som bör nämnas på gatusidan är Viksängs-
gatan, Rekylgatan, Källhagsgatan/Haga 
Parkgatan och Skälbygatan. De fick en 
total översyn med stora kantstensarbeten, 
förstärkningar med glasfiberväv vid skador 
och delvis nya trottoarer. Erikslundsom-
rådet fick förbättrad beläggning på de 
mest trafikerade vägarna. I övrigt var det 
flera stora lagningar i cirkulationsplat-
ser, fyrvägskorsningar och slitna ytor på 
huvudleder.

Underhållsutredningen som genom-
fördes 2014 finns nu utlagd på stadens 
interna kartportal. Den kommer att uppda-
teras med de ytor som fick ny beläggning 
under året. Ett samarbete inleddes med 
Mälarenergis alla parter för att få en större 
framförhållning och gemensam plane-
ring för att undvika att stora planerade 
ledningsprojekt utförs i nyasfalterade ytor. 
Första mötet var i maj och samarbetet 
pågick under året.

GRÄVNING OCH ÅTERSTÄLLNING
Antal ansökningar om schakttillstånd var 
787 under 2015 vilket var på samma nivå 
som de senaste två åren. 

Sammanlagt återställdes en total yta på 
över 17 000 kvadratmeter vilket är 4 000 
mer än förra året. 

Under året så togs en ny teknisk 
beskrivning och taxa för grävning och 
andra åtgärder i eller på allmän platsmark 
fram. De kommer att beslutas av tekniska 
nämnden i början av 2016.

VÄGMARKERING
Under året prioriterades markering av 
övergångsställen, väjningsplikt, spärrlinjer 
och stopplikt längs våra mest trafikerade 
busslinjer. Dessutom utfördes längsgående 
markeringar på bland annat Sjöhagsvägen, 
Österleden, Norrleden och Suraleden. 

VINTERVÄGHÅLLNING
Snöröjningen i Västerås sker enligt de kri-
terier som har beslutats av tekniska nämn-

den. Utförandet är indelat i fyra områden, 
väster, Centrum, öster och stora leder. 

Västerås stad fortsatte sitt arbete 
med olika kampanjer för att informera 
medborgarna om vilket ansvar fastighets-
ägaren har för snöröjning. En broschyr 
togs fram som heter ”Bli en året runt 
hjälte”. Tekniska kontoret delade ut sand 
och hinkar på återbruket Ängsgärdet. 
Fastighetsägare kunde kostnadsfritt 
hämta halkstopp vid återbruken. Antalet 
B-gator reviderades för att stämma över-
ens med busstrafik och större målpunkter. 
Inför 2016 görs riktade insatser för att få 
fastighetsägarna att sköta sina åtaganden 
längs B-gator. 

BARMARKSDRIFT
Ogräsbekämpning i hårdgjorda ytor utförs 
numera i mycket begränsad omfattning 
eftersom den kemiska metod som använ-
des fram till 2012 inte får användas längre 
och den metod som används idag är mer 
kostsam.

Under året monterades livräddnings-
utrustning på 15 platser i Östra hamnen 
samt utmed Svartån.  

Dagvattenåtgärder utfördes genom 
kompletteringar med separata dagvatten-
ledningar i ledningsnätet. Åtgärden utför-
des av Mälarenergi som är ledningsägare.

PARKDRIFT
Generellt fungerade parkdriftentrepre-
naderna bra. Så kallad nollning, det vill 
säga att förbättra standarden på området 
så att det motsvarar kraven enligt avtalet 
med entreprenörerna, är i stort sett klar 
på område Centrum. Entreprenören kan 
nu sköta området enligt skötselstandar-
den vad gäller parkskötseln. På område 
väster pågår nollning. Under 2015 gjordes 
framkomlighetsbeskärning utmed de stora 
trafiklederna.

PARKUNDERHÅLL
Parkverksamheten är pressad på grund 
av det ekonomiska läget. Det underhåll 
som det finns behov av, finns det inte 
ekonomiskt utrymme att genomföra. De 
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mest akuta åtgärderna såsom fällning av 
farliga träd och akut/skada var de insatser 
som prioriterades. En ovärderlig hjälp var 
arbetsmarknadsavdelningens arbetslag 
som genomförde röjningar och fällning av 
träd till en lägre kostnad.

De förbättringar och underhåll som 
prioriterades förra året var renovering 
av grusgångarna i Botaniska trädgården 
och Mästermans källa. Muren i Botaniska 
trädgården fick ett ordentligt lyft med 
ny puts och kalkfärg. I Humlegården 
föryngringsbeskars alla buskar och nya 
växtstöd sattes upp som pryder fint i par-
ken. Perenner planterades i Tessinparken 
och vid Växhuset för att minska kostnader 

för sommarblommor och den intensiva 
skötsel dessa kräver men ändå få vackra 
planteringar. Olof Palmes torg på Öster fick 
en ny perennplantering. Det planterades 
blomsterlökar vid Korsängsmotet som 
kommer att pryda fint till våren.

För att förnya trädbeståndet i Västerås 
parker satsades 1 mnkr på att återplan-
tera och bevara gamla träd. I Vasaparken 
gjordes den största satsningen med åter-
plantering av nio träd, gräsrenovering och 
luftning. Det såddes även en ängsmatta 
vid lindallén på försök att få träden att må 
bättre på lång sikt. Det skapades perenn-
planteringar runt åtta träd i parken, som 
även dessa ska hjälpa träden att må bättre. 

På område väster planterades en björkallé 
och på område öster planterades nya träd 
på Regementsplan och Helikoptergatan.

DJÄKNEBERGET
På Djäkneberget fick dansbanan en 
omfattande takrenovering och målning av 
hela dansbanan. Minnesstenarna målades 
och rhododendronbuskaget vid dammarna 
byttes ut till nya friska rhododendron- 
buskar. Dessa åtgärder finansierades av 
Ruth Randall-Edströms minnesfond. Utöver 
det byggdes två nya dammar och ett 
uteklassrum på Djäkneberget.

Vasaparken. Foto: Mostphotos
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Parkering 
STRATEGIER VID BYGGNATION
En av strategierna i Västerås översiktsplan 
2026 är att bygga staden inåt för att 
bygga den hållbar och göra den tillgänglig. 
Med fler invånare, fler besökare och fler 
inpendlare krävs en genomtänkt parke-
ringsplanering. För att city och centrala 
förtätningsområden i staden ska vara 
attraktiva behövs parkeringsplatser för 
bilar, cyklar och andra motorfordon. 

Hösten 2015 antogs ett parkeringspro-
gram samt nya parkeringsriktlinjer med 
sänkta parkeringstal vilka blir vägledande 
för parkeringsverksamheten i staden. Bland 
annat ska parkering i centrala staden 
samnyttjas i gemensamma parkeringslös-
ningar som parkeringshus. Detta ska öppna 
upp för förtätningar och möjliggöra ett 
ökat bostadsbyggande. 

ÖVERSYN AV 
PARKERINGSORGANISATION
Stadsledningskontoret har haft i uppdrag 
att i samråd med berörda förvaltningar och 
bolag överväga samordning av stadens 
parkeringar, lämplig organisationsform för 
sådan samordning samt belysa praktiska 
och ekonomiska konsekvenser av olika 
organisationsformer. Efter en samlad 
utvärdering rekommenderade styrgruppen 
ett bildande av parkeringsbolag. Ett tungt 
vägande skäl var att investeringsbeslut 
och resultathantering mellan åren skulle 
förenklas väsentligt med ett bolag.

I november 2015 godkände kommun-
styrelsen redovisningen av uppdraget och 
gav stadsledningskontoret ett nytt uppdrag 
att ta fram handlingar inför bildandet av 
ett parkeringsbolag och överenskommelse/
avsiktsförklaring med berörda nämnder 
och bolag om samordning av parkerings-
ytor framöver. 

Inriktningen är att parkeringsbolaget 
ska bildas den 1 juli 2016. Bildandet av ett 
parkeringsbolag kommer framförallt påver-
ka arbetsformer för personbilsparkering. 
Berörda medarbetare kommer att fortsatta 
att vara anställda av tekniska kontoret, 
men kommer att arbeta för parkeringsbo-
laget. 

NYA AVGIFTSOMRÅDEN FÖR 
PARKERING ÖSTER MÄLARSTRAND 
OCH LÖGARÄNGEN
I områdena Öster Mälarstrand och 
Lögarängen avgiftsbelades cirka 1 000 
parkeringsplatser från 4 maj, varav cirka 
400 sommarsäsongplatser. Områdena be-
står av gul och blå avgiftszon. Inledningsvis 
har vissa platser haft samma avgift som vit 
zon, det vill säga en lägre avgift.

Den nya typen av betalautomater som 
införskaffades hade inledningsvis stora 
brister i funktionen. Det medförde kritik 
från betalande kunder. Problemen åtgär-
dades under sommaren och automaterna 
har sedan dess fungerat tillfredsställande. 
Betaltjänster via Easypark fungerar på 
alla allmänna parkeringar som tekniska 
kontoret ansvarar för.
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Naturvård och vattenplanering

INVENTERINGAR TILL GRUND FÖR 
FRAMTIDA PLANARBETE
Under 2015 genomfördes flera invente-
ringar i Västerås naturområden. 
•	 Allmänekologiska inventeringar i tre 

stadsdelsskogar och i Frösåkers natur-
reservat

•	 Fågelinventeringar i tre stadsdelsskogar 
och i Hässlösundet

•	 Svampinventeringar i fem stadsdels-
skogar, samt kärlväxtinventeringar på 
gräsmarker sydost om staden.

En inventering av lavar beställdes, men 
sköts upp till vintern 2016. 

En mistelinventering inom Västerås 
tätort beställdes och genomfördes under 
vårvintern och våren, och återupptas under 
vintersäsongen 2016. 

En analys av ekologiska samband 
för äldre tall- och ädellövträdsmiljöer i 
Västerås tätort och Barkarö genomfördes. 
Analysen omfattar kartmaterial över viktiga 
områden där det finns större och mindre 
bestånd av dessa miljöer. Detta kommer 
vara ett underlag för grönstrukturplanen 
som håller på att tas fram. 

Dessa inventeringar och analyser kom-
mer att ligga till grund för skötselplaner 
för naturområden. De kommer också att 

vara viktig fakta vid framtida planarbete i 
samband med exploateringar.

REVIDERING AV HANDLINGSPLANER 
PÅBÖRJADES
Parallellt med detta påbörjades revidering-
en av Natur- och kulturmiljöplanen. Den 
är tänkt att färdigställas under början av 
2016. Arbetet med revidering av Grön- 
strukturplanen fortsatte.

NATURVÅRDSRÖJNINGAR I 
STADSDELSSKOGAR MM
Några naturvårdsröjningar genomfördes 
bland annat i Råbyskogen, i Ringduvesko-
gen och i en ekdunge vid Tortunavägen.

Under hösten påbörjades en insats för 
att om möjligt rädda de skadade ekarna 
på Johannisberg. Det rör sig om drygt 30 
gamla träd i Johannisbergs naturreservat. 
Fyra stora träd med kraftiga skador togs 
ned och övriga fick en säkerhetsbeskär-
ning, så att all död ved är borttagen och 
kronorna beskurna. Under våren 2016 
fortsätter åtgärderna genom att marken 
förbättras, bland annat med gödsling så 
att de gamla träden får bättre levnadsvill-
kor. Förhoppningen är att campingen ska 
bli säker att vistas på, samtidigt som så 
många träd som möjligt kan bevaras inom 
naturreservatet.

GRODDJURENS DAG PÅ 
DJÄKNEBERGET
I april genomfördes Groddjurens dag på 
Djäkneberget, med många besökare och 
trevlig stämning. I maj genomfördes den 
årliga Natur- och kulturmiljöresan med 
politiker och tjänstemän. Detta år gick 
resan till Björnön.

FRIA VANDRINGSVÄGAR FÖR FISK I 
SVARTÅN 
Tekniska kontoret samordnade under våren 
Västerås stads ansökan om EU-medel för 
projektet LIFE IP North Baltic. Ansökan 
omfattade bland annat bidrag för att 
åstadkomma fria vandringsvägar för fisk i 
Svartån i Västerås samt anläggande av en 

multifunktionell vattenpark i Johannisberg. 
Ansökan blev godkänd av EU, men blev 
tyvärr inte tilldelad bidrag. Västerås stad 
kommer att göra en ny ansökan våren 
2016 med samma omfattning som tidigare.

Arbetet med fria vandringsvägar i 
Svartån fortlöpte inom ett pågående 
naturvårdsprojekt (LONA) där underlag 
inför prövningar om tillstånd tas fram. 
Västerås stad ansökte om medel för ett 
nytt LONA-projekt, som innebär insatser 
för att förbättra förutsättningarna för fisk i 
Svartån i Skultuna.

STRANDINVENTERINGAR
Under våren 2015 tecknades ett ramavtal 
för inventering av groddjur och naturvär-
den i vattenmiljöer. Det ska underlätta 
arbetet med inventeringar av dessa miljöer. 

En strandinventering påbörjades för 
mälarstränderna och vissa av serviceor-
terna, för att kartlägga naturvärden och 
värden för rekreation. Strandinventeringen 
är ett underlag till grönstrukturplanen och 
kommer peka ut var det finns känsliga 
miljöer. 

MÄTNING AV EFFEKTER OCH 
REVIDERING AV VATTENPLANEN
En utvärdering av effekter på vattenkvali-
teten efter vattenplanens genomförande 
påbörjades och kommer vara klar våren 
2016. Vattenplanen kommer att revideras 
under 2016 i sin helhet.

Två fosfordammar anlades för att 
fånga upp näringsämnen från åkermark i 
Mälarens närområde. Svartåns och Sagåns 
vattenråd var aktiva under året och ge-
nomförde bland annat en temakväll.

BEKÄMPNING AV SJÖGULL I 
MÄLAREN
Under året påbörjades bekämpningen av 
sjögull, som är en främmande art som 
finns på tre platser i Mälaren i Västerås.. 
Flytande ramar med tyg placerades ut 
över växterna för att skugga och bekämpa 
växten. Projektet är treårigt och kommer 
att utökas under 2016. 

Djäkneberget. Foto: Mostphotos
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Kollektivtrafik och färdtjänst
Resandeutvecklingen var fortsatt positivt 
med 9,3 procent ökat resande jämfört 
med 2014. 

Efter utvärdering av den nya busstrafi-
ken i Västerås fattade tekniska nämnden i 
mars 2015 beslut om några förändringar 
från och med hösttabellens start i augusti. 
Bland annat fick servicelinje 11 och 12 
utökad trafik vardagar och lördagar till 
klockan 20.00 samt trafik på söndagar. 
Servicelinje 13 fick utökad trafik vardagar 
och lördagar till klockan 14.00 samt trafik 
på söndagar. Även en viss justering av 
servicelinjernas linjesträckning gjordes. 
Servicelinje 12 började trafikera Herrgär-
det och servicelinje 13 förlängdes från 
Hovdestalund genom Önsta-Gryta. 

Andra justeringar från hösttidtabellen var 
att stadslinje 2 (Norra Gryta-Centrum- 
Hässlö/Björnön) fick samma turtäthet i båda 
riktningarna och att förortslinje 23 delades 
upp i två separata linjer (23 och 24).

FLEXLINJETRAFIKEN
Utvärderingen pekade på ett fortsatt behov 
av flexlinjetrafik i Västerås tätort som 
ett viktigt komplement till den allmänna 
kollektivtrafiken för att öka tillgängligheten 
för den riktade målgruppen. 

Tekniska nämnden beslutade att upp- 
höra med söndagstrafik för flexlinjen när 
servicelinjerna fick trafik på söndagar. Ser-
vicelinjerna bedömdes till viss del ersätta 
den service som flexlinjen hade erbjudit 
personer över 65 år på söndagar. 

NYTT BILJETTSYSTEM PÅ BUSSARNA
Under hösten startade regionala kollek-
tivtrafikmyndigheten utbytet av tekniskt 
system i bussarna. Det nya systemet 
innebär förbättrad service för resenärerna 
genom till exempel möjligheten att fylla på 
resekorten via webben, bättre realtidsinfor-
mation och tillgång till wi-fi på bussarna. 
Systemet kan också ge en helt ny typ av 
statistik på alla på- och avstigande per 
hållplats och linje.

ELBUSSAR I STADSTRAFIKEN
Under året har AB Västerås Lokaltrafik 

testkört en elbuss på stadslinje 4. Projektet 
har fått bidrag genom EU. Erfarenheterna 
från detta har varit positiva. Under hösten 
startade Västerås Lokaltrafik en utredning 
om successiv övergång från biogasbussar 
till elbussar för Västerås lokaltrafik.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
har nu tagit över ansvaret och beställt en 
förstudie av elbussar.

INFRASTRUKTUR SMARTKOLL
Alla de större infrastrukturåtgärderna 
som planerades inför den stora kollektiv-
trafikomläggningen i Västerås tätort blev 
klara när Vallby Skolgata öppnades för 
trafik i augusti.

Infrastrukturen för kollektivtrafik fortsät-
ter att utvecklas genom upprustning för att 
öka tillgängligheten på hållplatser. Under 
året fick ett tiotal hållplatser en större 
upprustning och ett tjugotal hållplatser en 

mindre upprustning. Under 2016 kommer 
upprustningen av hållplatser att fortsätta.

FÄRDTJÄNST
Myndighetsutövningen inom färdtjänst 
och riksfärdtjänst har en hög servicenivå 
gentemot invånare och uppfyller väl målet 
om handläggningstid. 

Ett nytt trafikförsörjningsprogram för 
färdtjänst och riksfärdtjänst för 2016-2019 
togs fram och beslutades i december av 
tekniska nämnden.

Våren 2016 kommer tekniska kontoret 
tillsammans med Landstinget att utreda 
en överföring av myndighetsutövningen 
för färdtjänst till Landstinget. Förändringen 
är tänkt att effektivisera processer, korta 
ledtider och ge synergieffekter eftersom 
beställningscentralen för färdtjänst finns 
inom Landstinget.

Biogasbuss. Foto: Mostphotos



22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Årets nettoinvesteringar uppgick till 86,3 
miljoner kronor, vilket var 25,0 miljoner 
kronor lägre än den beslutade budgeten 
111,6 miljoner kronor.

UPPRUSTNING AV GATOR I 
CENTRUM
Årets största projekt var ombyggnation 
och ny gestaltning av Norra Källgatan 
på sträckan Biskopsgatan–Stora Gatan. 
Projektet bestod dels av ett stort behov av 
upprustning av ytskikt och ledningssystem 
såsom fjärrvärme och vatten, dels en gång- 
och cykelbana mellan Biskopsgatan–Stora 
Gatan som saknades. Gång- och cykelba-
nan byggdes med markvärme och gatan 
erhöll en profilförändring för en bättre 
anpassning till Klippans parkering.

I projektet var det stort fokus på 
utrustning såsom cykelparkering under tak, 
möblering med mera. För att kunna förse 
gång- och cykelbanan med markvärme, så 
kompletterades med en markvärmecentral 
för cirka 0,8 mnkr.

Förnyelsen av gator som är i dåligt skick 
i Västerås centrum kommer att fortsätta 
framöver. Under 2016 kommer planering-
en för upprustning av Skolgatan/Västra 
Kyrkogatan att genomföras. Byggnationen 
är planerad att genomföras under 2017.

LÖGA SKEJTPARK - VÄSTERÅS NYA 
UTOMHUSSKEJTANLÄGGNING
Tidigt under hösten skedde byggstarten 
för skejtparken. Merparten av betongkon-
struktionen är klar. Anläggningen kommer 

att färdigställas våren 2016 och ska vara 
klar senast i juni. Under 2016 kommer 
även investering ske i anslutning till parken, 
såsom entréer, planteringar och belysning 
med mera.

SKILJEBOPLATSEN RUSTAS UPP
I anslutning till att HSB bygger bostäder i 
Skiljebo centrum, sker en upprustning av 
Skiljeboplatsens torgytor och möblering. 
Projektet påbörjades under hösten och 
kommer vara klar till sommaren 2016.

TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER I 
VÄSTERÅS TÄTORT 
Under året prioriterades upprustningen av 
hållplatser utmed servicelinjerna. Samtliga 
hållplatser inventerades, ett tiotal större 
ombyggnader och cirka 20 mindre upp-
rustningar genomfördes. 

Ett tiotal övergångsställen/passager har 
försetts med taktila plattor. På Djäkne-
berget har tillgängligheten till ett antal 
parkbänkar förbättrats. Utöver detta har 
ett fåtal trottoarkanter avfasats.

SÄKRARE PASSAGER
Under året byggdes 14 passager om för 
att öka trafiksäkerheten för gående och 
cyklister. Bland dessa kan nämnas Malma-
bergsgatan-Haga Parkgata, Narvavägen 
vid Hammarbacksvägen, Norra Ringvägen 
(kvarteret Skalden), Biskopsgatan vid Norra 
Källgatan, Pettersbergsgatan vid St Ilian,  
Gideonsbergsgatan (kvarteret Isolatorn) 
samt två passager på handelsområde 
Erikslund.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 
Nya gång- och cykelbanor längs Bangatan 
och Hammarbacksvägen färdigställdes. En 
viktig länk mellan Nordanby och kvarteret 
Snaran (Chop Chop) byggdes också under 
året.

En gång- och cykelbana byggdes mellan 
Johannisbergsvägen och Örtagården. 
Finansiering för projektet delades mellan 
Västerås stad och Trafikverket.  

Under 2016 kommer totalt drygt 9 mnkr 

Investeringar

Tekniska nämndens ordförande Jazmin Pettersson får hjälp av Oscar Christenson, initiativtagare till betong-
parken vid Lögarängen.
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satsas på gång- och cykelvägar. Bland 
annat ska en ny gång- och cykelväg utmed 
Tunbytorpsgatan byggas och en gång- och 
cykelväg genom kvarteret Isolatorn på 
Gideonsberg kommer också att byggas. 
Några sträckor i cykelvägnätet som idag 
saknar belysning kommer att få det.

BRO- OCH 
BELÄGGNINGSUNDERHÅLL
Under året investerades totalt 19,2 mnkr 
i bro- och beläggningsunderhåll. Bron vid 
Emausmotet var det största brounderhållet 
som genomfördes. Beläggningsunderhål-
let omfattade cirka 15 mnkr. Den enskilt 
största investeringen var vägen till Lundby 
som rustades för knappt 2 mnkr.

Under 2016 kommer budgeten utökas 
och omfatta totalt 35 mnkr för underhåll. 
Då kommer bland annat sex broar att 
rustas.

OFFENTLIG BELYSNING
På bland annat området ÖnstaGryta 
ersattes kvicksilverarmaturer på större 
leder med LED-armaturer. Nio gång- och 
cykeltunnlar fick nya armaturer.

Gammal belysningskabel i äldre stads-
delar byts successivt ut. I samband med att 
andra ledningsägare schaktar i gatorna, så 
samförläggs ny belysningskabel på ställen 
där det finns gammal oljekabel. Under året 
lades cirka 800 meter ny plastkabel.

En besiktning av stål och trästolpar 
utfördes under våren. 40 trästolpar och 
150 stålstolpar bedömdes som så röt- och 
rostskadade att de ersattes av nya stolpar.

BUSSTRAFIKEN KRÄVER 
FÖRÄNDRINGAR I GATUMILJÖN
Under året rustades tolv befintliga buss-
hållplatser och blev tillgängliga. Vallby 
skolgata och en ny busshållplats byggdes 
klart under året. I projektet ingick också en 
gång- och cykelbana parallellt med gatan. 
Därmed kunde busslinje 4 få sin slutgiltiga 
sträckning.

Under hösten utfördes en ombyggna-
tion av Kopparbergsvägen i korsningen 
Karlsgatan–Kopparbergsvägen. Det innebär 

NETTOINVESTERING, MNKR

 
 Utfall Total

 2014 inv

Norra Källgatan 14,9 14,9
Beläggningsunderhåll 15,0 15,0
Löga skejtpark 9,0 9,9
Investeringar för busstrafik 7,8 48,0
Gatubelysning 5,6 
Örtagården, gång- och cykelväg 4,5 4,9
Brounderhåll 4,2 4,2
Trafiksäkerhet, dagvatten mm 3,8 
Gång- och cykelvägar övrigt 3,6 
Skiljeboplatsen 2,5 2,5
Parkinvesteringar övriga 2,6 
Parkering 2,2 
Bangatan, gång- och cykelväg 2,1 2,1
Tillgänglighetsåtgärder 1,5 23,6
Djäkneberget 1,5 6,7
Hamnparken, Öster Mälarstrand 1,2 1,8
Julbelysning centrum 1,0 2,6
Lögarängens strand 0,8 27,7
Markvärmecentral 0,8 0,8
Lekplats Svarvarparken 0,5 0,5
Övriga strategiska investeringar 0,5 
Övrigt centrum, bla stadsparken 0,4 
Mälarparken 0,3 0,3
  
Nettoinvestering 86,3 
Investeringsbudget 111,6 
Avvikelse 25,3 

att vägen blev dubbelriktad på sträckan 
Karlsgatan–Knutsgatan för att förbättra 
framkomligheten för servicelinje 12.

PARKERING
Under året investerades cirka 2,2 mnkr för 
att anlägga nya parkeringsytor på Öster 
Mälarstrand och Lögarängen, men även 
upprustning av Ringvallens parkeringsyta 
vid Emausskolan genomfördes. Utöver 
det byttes även betalutrustning ut vid 
Klippan. De nya parkeringsplatserna på 
Öster Mälarstrand och Lögarängen fick 
nya betalautomater, ny skyltning, belysning 
med mera. 

Under 2016 planeras att fortsätta byta 
ut betalautomater. 

PARKINVESTERINGAR 2016
Under 2016 kommer flera större parkin-
vesteringar att genomföras, bland annat 
en större upprustning av Stadsparken. 
Stadsparken kommer att få nya entréer i 
norr och söder av parken och belysningen 
ska ses över på hela parkstråket.

Bjurhovdabadets plaskdamm kommer 
att bytas ut och få en ny reningsanlägg-
ning i ett separat teknikrum. Mälarparken 
ska utvecklas till en stadsdelsskog med 
gång- och cykelstråk, lekstig och förbätt-
rad möblering med mera. Hamnparkens 
fortsättning kommer att byggas enligt avtal 
med NCC. Det ska bli en exklusivare park-
anläggning med mycket markbeläggning i 
granit och större planteringar.

Svarvarparkens lekplats på Malmaberg 
kommer att byggas om till en temalekplats, 
det vill säga en lite större lekplats som ska 
vara ett utflyktsmål.

EXPLOATERINGSPROJEKT
Under året påbörjades byggnation av Gäd-
deholmsvägen etapp 2, Gilltuna truckstop, 
Lasse Färnlöfs plats, Öster Mälarstrand 
etapp 3, Sjömärkesgatan väster och Stads-
trädgårdsgatan. Dessa vägar och anlägg-
ningar kommer att färdigställas nästa år.
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Resultaträkning, mnkr
TEKNISKA NÄMNDEN EXKL. AVFALLS- OCH ÅTERVINNINGVERKSAMHET

 Utfall Budget Budget- Utfall
 2015 2015 avvikelse 2014
Verksamhetens intäkter
Avgifter 35,0 36,3 -1,3 36,6
Statsbidrag 1,5 0,3 1,2 1,1
Övriga intäkter 25,1 15,1 10,0 19,9

Summa verksamhetens intäkter 61,6 51,7 9,9 57,6
    
Verksamhetens kostnader    
Personalkostnad -33,8 -33,6 -0,2 -31,4
Bidrag -1,7 -1,9 0,2 -1,6
Material- och entreprenadkostnad -279,8 -268,3 -11,5 -254,8
Hyreskostnad -5,6 -6,9 1,3 -5,9
Fastighetsentreprenad -39,9 -34,7 -5,2 -45,0
Mediakostnader -18,0 -18,0 0,0 -18,2
Övrig kostnad -16,0 -16,9 0,9 -20,5

Summa verksamhetens kostnader -394,8 -380,3 -14,5 -377,4

Avskrivningar -36,8 -36,1 -0,7 -33,1
Finansiella kostnader -21,4 -21,6 0,2 -19,9

Nettokostnader -391,4 -386,3 -5,1 -372,8
    
Kommunalskattemedel 386,3 386,3 0,0 378,6

ÅRETS RESULTAT -5,1 0,0 -5,1 5,8

Kommentar:

Årets resultat blev -5,1 mnkr.

Intäkterna ökade 9,9 mnkr jämfört med budget.

Bidragen var 1,4 mnkr högre än budget, bl.a 0,8 mnkr från Ruth Randalls fond för upprustning av Djäkneberget.

Upplåtelse av allmän platsmark och engångsersättning från Clearchannel innebar 1,5 mnkr ökade intäkter.

Stickintäkter, vid återställning efter grävning var 2,2 mnkr högre än budget, reparation av bro fakturerades Trafikverket 
för 1,6 mnkr och tidsredovisning på investeringsobjekt ökade 1 mnkr.

Material- och entreprenadkostnader översteg budget med 11,5 mnkr, främst ca 11 mnkr ökad kostnad för snöröjning, 
2,5 mnkr ökade parkkostnader och 1,5 mnkr lägre kostnader för kollektivtrafik.

Fastighetsenterprenader hade en avvikelse på -5,2 mnkr. Detta var främst tillköp av entreprenader som ökade 2,0 
mnkr för stick, 1,6 mnkr för parkverksamhet och 1,6 mnkr för reparation av bro. 1,6 mnkr vidarefakturerades.
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Verksamhetsredovisning, mnkr

 Utfall Utfall Utfall Budget Budget-
 2013 2014 2015 2015 avvikelse

Planering gator 6,8 7,6 7,2 8,0 0,8
Transportrådgivning 0,8 0,8 0,8 1,0 0,2
Landskapsplanering 4,3 3,1 3,8 3,8 0,0

Fysisk planering 11,9 11,5 11,8 12,8 1,0

     
Gatuinvestering, vägbidrag 32,1 35,7 37,7 37,1 -0,6
Vinterväghållning 39,7 27,8 40,2 29,6 -10,6
Gatubelysning 19,2 18,9 17,9 18,8 0,9
Beläggningar 18,1 7,1 2,3 2,5 0,2
Konstbyggnader 12,9 9,7 5,7 5,9 0,2
Trafikanordningar 8,8 6,8 8,1 7,0 -1,1
Renhållning 6,0 5,5 5,7 6,1 0,4
Klottersanering  0,9 1,3 0,9 -0,4
Gemensamt gata 7,3 8,1 7,7 9,3 1,6
Dagvatten 4,4 2,8 2,3 2,9 0,6
Parkeringsverksamhet -13,2 -15,9 -15,1 -15,7 -0,6
Trafikmyndighet 3,2 2,9 1,6 3,5 1,9

Gatuverksamhet 138,5 110,3 115,4 107,9 -7,5
     
Parkytor (planterade ytor) 10,2 6,7 10,5 16,9 6,4
Renhållning 7,2 6,7 6,7 6,3 -0,4
Gräsytor 8,0 8,0 7,2 0,4 -6,8
Parkinvestering, parkutrustning 10,4 9,2 9,5 7,7 -1,8
Naturvård, stadsdelsskogar 4,2 5,6 6,0 5,4 -0,6
Aktivitetsplaner och lekplatser 2,7 5,9 5,3 4,6 -0,7
Parkdrift gemensamt 4,4 4,3 4,4 4,2 -0,2
Fritid, spolning av isbanor 1,1 1,7 2,9 3,5 0,6

Parkverksamhet 48,2 48,1 52,5 49,0 -3,5
     
Kollektivtrafik 119,8 145,5 152,6 154,6 2,0
Båttrafik 0,7 0,5 0,3 0,7 0,4

Allmän kollektivtrafik 120,5 146,0 152,9 155,3 2,4
     
Färdtjänstresor 27,3 28,9 29,3 31,2 1,9
Omsorgsresor 16,6 17,7 19,9 18,0 -1,9

Färdtjänst och omsorg 43,9 46,6 49,2 49,2 0,0
     

Västerås Mälarcamping 1,6 1,8 1,8 1,9 0,1

Ledning och administration 8,0 7,7 6,8 9,3 2,5

Politik 0,7 0,8 1,0 0,9 -0,1

TOTALT 373,3 372,8 391,4 386,3 -5,1

NETTOKOSTNAD

Kommentar:
Snöröjningsbudgeten är inklusive Gilltuna, exklusive Gilltuna var avvikelsen för snörjning10,8 mnkr. Kostnaden landade på 391,4 mnkr, dvs 5,1 mnkr högre 
än årets budget 386,3 mnkr. Avvikelsen exkl. snöröjning är +5,7 mnkr, dvs övrig verksamhet fick ett överskott.

Gilltuna truckstopp senarelades med 1,2 mnkr minskade kostnader till följd. Kollektivtrafiken kostade 2,0 mnkr mindre än budget, vilket berodde på att 
satsningen på ökad trafikeringstid för servicelinjer kostade 2,1 mnkr mindre än den ramökningen som erhölls eftersom det blev delårseffekt. Dessutom 
erhölls drygt 1,1 mnkr i engångsersättning från Clarchannel för försenad leverans av väderskydd 2013.
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Fem år i sammandrag, mnkr
Nyckeltal 2011 2012 2013 2014 2015

Årets resultat, Mkr -7,7 1,6 -10,4 5,8 -5,1
Verksamhetens kostnader, Mkr 321,1 329,9 373,3 372,8 391,4
Investeringar, Mkr 77,6 60,8 109,3 81,2 86,3
     
Intäkter     
Gatumarksparkering, Mkr 19,9 21,6 24,1 26,0 28,0
Parkeringshuset Klippan/Punkt, Mkr 20,0 5,1 4,6 4,8 3,3
Totalt parkeringsintäkter, Mkr 39,9 26,7 28,7 30,8 31,3
     
Medarbetare     
Antal tillsvidareanställda 57 57 60 60 55
Antal årsarbetare 60,6 57,9 54,9 54,6 54,5
     
Avfall och återvinning     
Taxor och avgifter, Mkr 110,9 111,4 110,1 110,3 74,7
Årets resultat, Mkr 10,0 1,9 -3,4 -5,5 -20,2
Eget kapital, avfall och återvinning, Mkr 27,2 29,1 25,7 20,2 0,0
     
Parkeringsverksamhet     
Antal allmänna parkeringsplatser 5 419 4 417 4 417 5 017 5 771
Antal avgiftsbelagda markparkeringsplatser 1 984 2 328 2 328 2 422 4 124
Intäkt per avgiftsbelagd parkeringsplats 11 991 11 454 12 319 12 159 7 590
     
Kollektivtrafik     
Stadstrafiken, antal 1000-tal resenärer 6 780 6 842 - 8 300 9 069
Ökning sedan 2009 (%) 9,3% 10,3% - 33,8% 46,2%
     
Färdtjänst- och omsorgsresor     
Omsorgsresor, antal 88 914 93 456 97 463 98 707 105 824
Färdtjänst med taxi, antal resor 90 898 88 583 89 800 92 753 92 176
Flexlinjen, antal resor 11 395 10 777 9 682 10 279 9 154
Totalt antal resor 191 207 192 816 196 945 201 739 207 154
     
Antal resor per färdtjänsttillstånd (inkl flex) 37 38 38 37 35
Förändring av antal resor jämfört tidigare år -0,5% 0,8% 2,1% 2,4% 2,7%
Flexlinjen 65 + 13 644 14 764 16 764 16 151 15 856
     
Transportkostnad, omsorgsresa kr/resa 182 178 190 188 197
Transportkostnad färdtjänstresa, kr/resa 140 129 142 143 147
Transportkostnad flexlinjen, kr/resa 226 214 212 210 223
     
Antal färdtjänsttillstånd 4 362 3 850 3 929 4 101 4 246
Antal nyttjade färdtjänsttillstånd 2 756 2 581 2 616 2 792 2 887
%-andel nyttjade färdtjänsttillstånd 63% 67% 67% 68% 68%
     
Myndighetsutövning färdtjänst/omsorg     
Färdtjänsttillstånd bifall, antal 1 304 1 049  1 560 1 448
Färdtjänsttillstånd avslag, antal 147 89  64 64
Riksfärdtjänst bifall, antal 487 473  562 594
Riksfärdtjänst avslag, antal 42 12  3 14

Kommentar:

För 2013 finns inte helårsstatistik för färdtjänstansökan på grund av att verksamhetssystem byttes under året.

VERKSAMHETSREDOVISNING
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 Utfall Budget Budget- Utfall
 2015 2015 avvikelse 2014

Verksamhetens intäkter
Avgifter 70,9 104,8 -33,9 104,6
Övriga externa intäkter 1,1 2,0 -0,9 1,9
Interna intäkter 2,7 3,9 -1,2 3,8

Summa verksamhetens intäkter 74,7 110,7 -36,0 110,3
    
Verksamhetens kostnader    
Personalkostnad -2,3 -3,6 1,3 -3,0
Bidrag -17,6 0,0 -17,6 0,0
Hyreskostnad -0,2 -0,3 0,1 -0,3
Övriga externa kostnader -72,4 -108,0 35,6 -107,6
Interna kostnader -2,4 -3,9 1,5 -5,0

Summa verksamhetens kostnader -94,9 -115,8 20,9 -115,9
    
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat -20,2 -5,1 -15,1 -5,6
    
Finansiella poster 0,1 0,1 0,0 0,1

Årets resultat -20,1 -5,0 -15,1 -5,5
    

Specifikation av verksamhetens kostnader
 Utfall Budget Budget- Utfall
 2015 2015 avvikelse 2014

Fast avgift VafabMiljö 32,3 48,3 16,0 47,8
Behandling av insamlat hushållsmaterial 11,6 17,5 5,9 17,7
Behandling av återbruksmaterial 2,8 4,6 1,8 4,1
Insamling av hushållsavfall 15,1 21,7 6,6 20,5
Slam och fettavskiljarslam 4,9 8,1 3,2 8,3
Kärltvätt 0,4 0,9 0,5 1,1
Övriga renhållningstjänster 0,4 0,7 0,3 0,7
Bidrag VafabMiljö 17,6 0,0 -17,6 0,0
Underhållsmaterial 3,1 4,5 1,4 3,5
Tömningsregistering 0,0 0,0 0,0 2,1
Personalkostnad 2,3 3,6 1,3 3,0
Administrativa tjänster 3,1 4,4 1,3 5,2
Övrig kostnad 1,3 1,5 0,2 1,9

Årets resultat 94,9 115,8 20,9 115,9
    

Kommentar:

Resultat blev -20,1 mnkr, vilket var -15,2 mnkr sämre än budget. Orsaken till resultatförsämringen var att det 
återstående egna kapitalet skuldfördes som ett bidrag till kommunförbundet VafabMiljö som övertog verksamheten 
per 1 september 2015. Det återstående egna kapitalet omfattade ca 17,6 mnkr.

Resultaträkning, mnkr
AVFALLS- OCH ÅTERVINNINGSVERKSAMHET



Tekniska nämnden
Stadshuset

721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00

E-post: tekniskanamnden@vasteras.se
www.vasteras.se
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