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Verksamhetsplanen är det sam
lade ledningssystemet för tekniska 
kontoret. Planens vision, mål och 
förbättringsaktiviteter leder mot den 
gemensamma visionen Västerås 2026 
– staden utan gränser. Verksamhets
planen är baserad på Västerås stads 
nya system för verksamhetsstyrning. 
Verksamhetsplanens mål är samlade 
i ett balanserat styrkort med fyra per
spektiv; kund, kvalitet, ekonomi och 
medarbetare. Dessutom styrs inne
hållet i verksamhetsplanen genom ett 

Inledning

antal styrdokument framtagna inom 
staden, samt genom budget. 

Med utgångspunkt i kontorets 
 gemensamma verksamhetsplan skriver 
varje enhet en egen verksamhetsplan 
med mål och aktiviteter. I årliga 
medarbetarsamtal bestäms indivi d
uella mål för varje medarbetare, mål 
som baseras på verksamhetsplanen. 
På så sätt bidrar varje medarbetare 
inom tekniska kontoret till att uppnå 
 stadens vision.

Tekniska nämndens vision är:
I Västerås Mälarstaden är den offent
liga miljön trygg, attraktiv och hållbar 
för alla.

Tekniska kontorets verksamhetsidé är:
Inom våra verksamheter gata, 
park, naturvård, vatten, kollektiva 
 transporter och trafik ska vi tillsam
mans förbättra Västerås Mälarstaden 
så att den upplevs trygg, attraktiv och 
hållbar samt utföra vårt arbete med 
god omvärldsanalys, hög kompetens, 
stolthet och stort engagemang.
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Tekniska 
nämnden 
och Tekniska 
konToreT
Tekniska nämnden består av sju 
ledamöter och sju ersättare som 
alla väljs av kommunfullmäktige. 
Tekniska  nämnden är uppdragsgivare 
åt tekniska  kontoret och styr verksam
heten genom beslut om budget, mål 
och strategiska frågor.

Tekniska nämndens uppdrag 
Tekniska nämndens reglemente 
beslutades av kommunfullmäktige 
2015. Tekniska nämnden ansvarar för 
följande områden:

1. Väghållning enligt lagar och andra 
författningar med bestämmelser 
om kommunens gator, vägar, 
broar, torg och därmed jämförliga 
allmänna platser.

2. Parkmark i form av parker, grön
områden, stadsdelsskogar, lekplat
ser samt strövstigar för friluftslivet.

3. Gaturenhållning och för renhåll
ning i övrigt utomhus som ankom
mer på kommunen enligt lagen 
med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning.

4. Vad ovan sagts gäller inte 
Skultuna  kommundelsnämnds 
ansvarsområde.

5. Trafik och parkeringsfrågor som 
avser säkerhet, teknik, reglering 
och övervakning samt lokala 
trafikföreskrifter.

6. Gatu och torghandel enligt 
torghandelsstadgan och den lokala 
ordningsstadgan samt upplåtelse 
av allmän plats för särskilda 
 ändamål.

7. Kollektivtrafik och de därmed 
tillhörande uppgifter som åvilar 
staden. Nämnden ansvarar för 
inomkommunal trafik, samt 
medverkan vid upprättande av 
trafikförsörjningsplaner rörande 
linjesträckningar, trafikeringstider 
och turtäthet.

Tekniska 
konToreTs 
roll i sTadens 
uTveckling
Kollektivtrafik i toppklass, hångel
bänk på Sigmatorget, betongpark 
på Lögarängen och infrastruktur för 
bostadsbyggande i snabb takt. Cyklis
ter susar fram, bilister kommer dit de 
ska och invånare i alla åldrar njuter 
av våra gröna rum. I Västerås händer 
det saker, och tekniska kontoret är 
med där det händer. Vad som händer 
2016? Läs vidare, så får du se!

Tekniska nämnden har det poli
tiska ansvaret för gator, parker och 
trafikfrågor i Västerås. Tekniska 
kontorets uppdrag är att uppfylla de 
mål som beslutats av de förtroende
valda i kommunfullmäktige och i 
tekniska nämnden samt att utveckla 
och effektivisera verksamheten. Upp
draget bygger på en helhetssyn på 
samhällsbyggnadsprocessen. Tillsam
mans med en mängd andra aktörer 
utvecklar vi Västerås till en attraktiv 
stad genom planering, byggande och 
förvaltning. Samverkan sker i många 
olika forum. I planeringsskedet är 
t ex Trafikverket, Länsstyrelsen och 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
viktiga samverkanspartners. I bygg 
och driftskedet sker samverkan med 
fastighetsägare, byggherrar, konsulter 
och entreprenörer. Dessutom pågår 
på alla plan en samverkan med andra 
förvaltningar och bolag inom staden. 
Allt vårt arbete syftar ytterst till att ge 
västeråsarna bästa möjliga upplevelse 
av sin utemiljö och en fungerande 
infrastruktur.

Västerås är Sveriges sjätte största 
kommun. Vid utgången av år 2015 
uppgick Västerås folkmängd till 

144 000 personer och den ökar 
 stadigt. Folkökningen år 2015 upp
gick till 1 600 personer. 

Planeringsinriktningen i översikts
planen ÖP 2026 utgår från att Väster
ås år 2050 ska ha 200 000 invånare. 
En sådan tillväxttakt ställer höga krav 
på hållbart samhällsbyggande.

I en växande stad utvecklas nya 
stadsdelar för bostäder och verksam
heter. Samtidigt förädlas befintliga 
stadsdelar utifrån nya krav och för
utsättningar. För att en stad ska vara 
attraktiv att bo i, verka i och besöka 
krävs ett attraktivt city, rekreationsom
råden för upplevelse och rofylldhet, 
vackra och välskötta parker och natur
områden. Goda kommunikationer 
och ett säkert och funktionellt vägnät 
är andra viktiga delar i byggandet 
av den goda kommunen. Genom 
hela samhällsbyggnadsprocessen har 
tekniska kontoret en central roll 
vid utveckling, planering, byggande 
och förvaltning av den allmänna 
infrastrukturen. I takt med att nya 
bostadsområden byggs utökas gatu
nätet och parkytorna som tekniska 
nämnden ansvarar för. Det innebär 
utökade ytor att sköta och ökade 
driftskostnader. 

Skatteintäkterna kommer att öka 
något de kommande åren. Samtidigt 
ökar förväntningarna på vad som ska 
finansieras av det kommunala skatte
kollektivet. Kostnaderna bedöms öka 
snabbare än intäkterna. Allt fler invå
nare i Västerås lever dessutom längre 
och är piggare högre upp i åren. Det 
leder till ökade krav på samhälls
service till den äldre befolkningen. 
Det kan handla om tillgänglighet för 
gående, högre krav på kollektivtrafik 
och färdtjänst. En stor utmaning för 
tekniska kontoret är att hitta de mest 
effektiva sätten att sköta samhällets 
infrastruktur.

Nulägesbeskrivning

Vid utgången av år 2015 uppgick 
Västerås folkmängd till 144 000 
personer och den ökar stadigt.
”



Direktör

Ekonomienheten

Transport och 
myndighetsenheten

Gatu- och 
trafikenheten

Park- och 
naturenheten

Kommunikationsstrateg 1
Utvecklingsstrateg 1

Enhetschef 1
Transportstrateg 1
Parkeringsstrateg 1
Handläggare för färd
tjänst/trafik 9.5
Planerare 1
Trafikingenjör 1

Totalt: 14,5

Enhetschef 1
Planeringsstrateg 2
Planerare 5
Driftingenjör 7
Projektledare 4
Transportrådgivare 1

Totalt: 20

Enhetschef 1
Registrator 1
Nämndsekreterare 1
Assistent 1

Totalt: 4

Enhetschef 1
Projektledare 1
Landskapsarkitekt 3
Driftingenjör 3
Biolog 1
Ekolog 1
Limnolog 1
Skogsmästare 1
Assistent 1

Totalt: 13

 Verksamhetsplan 2016   5    

8. Nämnden ansvarar för de upp
gifter som åvilar kommunen enligt 
lag om färdtjänst.

9. Båttrafik till öarna i Mälaren.
10. Förvaltning av Mälarcampingen.
11. Utvecklingsfrågor inom verksam

hetsområdet.

Tekniska nämnden har även följande 
ansvar:
•	 Personalansvar
 Tekniska nämnden har ansvar för 

underställd personal.
•	 Personuppgiftsansvar
 Tekniska nämnden har ansvar för 

den behandling av personuppgifter 
som sker i nämndens verksamhet.

•	 Redovisningsansvar
 Tekniska nämnden ska på det sätt 

kommunstyrelsen beslutat årligen 
rapportera till kommunfullmäktige 
hur verksamheten och ekonomin 
utvecklas.

Kontorets organisation
Tekniska kontoret är en beställarorga
nisation som arbetar med planerings, 
utvecklings, beställar och myndig
hetsfrågor. Totalt har kontoret 54,5 
tjänster som fördelar sig enligt skissen 
i Figur 1. Utförandet sköts i huvudsak 
av entreprenörer samt den kommu
nala utföraren förvaltningen för stöd, 
fritid och entreprenad.

Gatu- och trafikenheten ansvarar 
för planering, byggande och drift av 
gator, vägar och gång och cykelvägar. 
Inom enheten ryms allt från över
siktlig planering via projektering och 
byggande, till renhållning och vinter
väghållning. Enhetens medarbetare 
har ofta en beställarroll, då mycket 
av arbetet utförs av konsulter och en
treprenörer. Enheten ansvarar också 
för stadens belysning, trafiksignaler, 
markvärme och konstbyggnader som 
broar och trappor. 

Park- och naturenheten ansvarar 

för planering, byggande och drift av 
parker och naturområden. I enhetens  
ansvar ligger att utveckla parker 
och lekmiljöer samt gestaltning 
och utsmyckning av offentliga rum. 
 Naturvårdsarbetet omfattar planering 
och beställning av åtgärder inom 
kommunens naturområden samt vat
tensamordning. Inom parkdriften be
ställs drift och underhåll av de gröna 
miljöerna i Västerås.

Gatu och trafikenheten och park 
och naturenheten deltar i planpro
cessen och beställer på uppdrag av 
fastighetskontoret projektering och 
byggande inom ramen för stadens 
 exploateringsprojekt. 

Transport- och myndighetsenheten 
ansvarar för planering och beställning 
av kollektivtrafik, trafikregleringar, 
lokala trafikföreskrifter, markupp
låtelser samt behovsprövning av 
tillstånd för färdtjänst. Planering och 
drift av stadens parkeringar ligger 
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på enheten, liksom beställning av 
parkerings övervakning. Dessutom 
sker prövningar av dispenser och 
andra uppgifter som är kopplade till 
trafiklagstiftningen. Enheten arbetar 
mycket med plan ering och samord
ning kring stora  arrangemang som 
till exempel Västerås Cityfestival och 
Power Big Meet. 

Ekonomienheten ger stöd och 
service till tekniska kontoret inom 
ekonomi, nämndadministration, 
 diarieföring och administration såsom 
resebeställningar, IT och telefoni
beställningar, inköp av kontors
material med mera. 

På kontoret finns dessutom en 
tjänst som utvecklingsstrateg och en 
tjänst som kommunikations strateg 
direkt underställda direktören. 
Personal chefsfunktion, upphandlings
stöd, juristtjänster och kontaktcenter
funktioner köps av Servicepartner.

Fram till 1 september 2015 
hade tekniska nämnden ansvaret för 
 renhållningsfrågor inom Västerås 
stad. Det ansvaret har nu övergått 
till kommunalförbundet VafabMiljö. 
 Avfalls och återvinningsenheten, 
som tidigare var en del av tekniska 
kontoret, har upphört och alla tjäns
ter har flyttats över till VafabMiljö på 
Gryta. Beslut om taxa och avfallsplan 
hanteras även fortsättningsvis i Väs
terås stads  kommunfullmäktige.

Medarbetarna är kontorets 
främsta resurs
För att kunna arbeta som beställarre
presentant krävs hög kompetens och 
rätt utbildning. Tekniska kontorets 
medarbetare har en unik kunskap om 
verksamheten och staden. Kontoret 
har under de senaste åren haft en 
relativt stor personalrörlighet på 
grund av att flera ur personalen varit 
barnlediga. Vikarier har satts in och 
verksamheten har kunnat upprätt
hålla en god kvalitet tack vare väl 
fungerande rutiner för kunskapsöver
föring. Det är värdefullt för kontoret 
att få in unga förmågor med driv och 
nya perspektiv på våra frågor.

Kontorets resultat i den årliga 

medarbetarundersökningen ligger 
mycket högt, organisationsindex är 
83 % och ledarskapsindex 86 %. 
Organisationsindex för Västerås stad 
som helhet är 65 %. Medarbetarna 
känner en stolthet över att arbeta på 
tekniska kontoret, och det avspeglas 
också i den positiva bild som våra 
samarbetspartners ger. Samtidigt är 
det mycket som påverkar vår personal. 
Den svåra ekonomiska situationen 
ger en känsla av otillräcklighet och 
risken för ytterligare neddragningar 
påverkar stämningen på arbetsplatsen. 
Tekniska kontoret arbetar aktivt med 
en handlingsplan för arbetsmiljö och 
hälsa samt med kompetensutveckling 
för att hålla motivation och arbets
glädje på topp.

våra 
sTyrdokumenT
Stadens styrsystem har arbetats om 
under 2015. Det syftar till att uppnå 
bästa möjliga nytta för västeråsarna 
med de resurser som står till förfo
gande. Styrningen ska vara balanserad 
och täcka flera perspektiv. I Västerås 
har de fyra perspektiven kund, kvalitet, 
ekonomi och medarbetare valts ut för 
att beskriva mål och resultat för 
nämndernas grunduppdrag. I det 
balanserade styrkortet i slutet av detta 
dokument redovisas hur tekniska 
kontoret ser på uppdraget.

En stor mängd redan beslutade 
styrdokument talar om vad som ska 
genomföras genom att ange strategisk 
inriktning och målsättningar. Styr
dokumenten är också vägledande för 
hur nämnden genomför de strategiska 
målen och beskrivs kortfattat i detta 
avsnitt.

Därtill kommer fyra strategiska 
utvecklingsområden, sådana områden 
som den politiska ledningen vill kraft
samla kring under mandatperioden. 
Eftersom styrsystemet är nytt pågår 
arbetet med att konkretisera vad de 
strategiska utvecklingsområdena ska 
innebära för nämnder och styrelser.  

Därför avvaktar tekniska kontoret 
vidare uppdrag innan något arbete 
inleds kring de strategiska utvecklings
områdena.

Vision 2026
I Vision 2026 – Staden utan gränser, 
har staden angivit en tydlig inrikt
ning för hur staden ska utvecklas 
med utblick mot 2050. Visionen är 
indelad i rubrikerna:
•	  Världsledande kunskap
•	  Tillsammans för Västerås
•	  Den Mälarnära staden
•	  Västerås i världen – världen i 

 Västerås 
•	  Handlingskraft och stolthet.

 
Visionens målar upp en bild av en 
trygg och säker stad där invånarna är 
delaktiga och känner att allt är möj
ligt. Med hjälp av kreativa samarbeten 
skapas mervärden och en stad att växa 
upp i och att åldras i. En stad att vara 
stolt över. En stad utan gränser.

Översiktsplan 2026
Översiktplanen redovisar strategier 
och riktlinjer för hur den fysiska 
miljön i Västerås kan formas för att 
nå vision 2026. Planen ska skapa för
utsättningar för ett attraktivt och håll
bart Västerås. Planen presenterar tolv 
strategier för en hållbar utveckling: 
•	Attraktiv	regionstad
•	Kreativt	näringslivsklimat
•	Kulturliv	ger	staden	karaktär
•	Bostäder	för	alla
•	Bygg	staden	inåt
•	City	–	mötesplats	för	alla
•	Kulturarv	och	utveckling	i		samklang
•	Livskraftig	landsbygd	med	starka	

 serviceorter
•	Enkelt	att	gå	och	cykla
•	Kollektivtrafiknätet	som	ryggrad
•	Hushålla	med	naturresurserna
•	Stärk	landskapsvärdena

Översiktplanen presenterar också 
en utsikt mot 2050 där staden ska 
ha beredskap för en befolkning på 
200 000 personer till år 2050. En 
kommun i stark tillväxt ställs inför 
stora utmaningar när det gäller att 
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hantera ett ökat transportbehov, 
utveckla gröna miljöer och tillhanda
hålla samhällsservice till alla nya 
 västeråsare. Här har tekniska nämn
den ett viktigt ansvar. 

Klimatprogram
Klimatprogrammet, som beslutades 
av kommunfullmäktige i juni 2012, 
omfattar utsläpp av växthusgaser 
inom sektorerna energi, trafik och 
jordbruk, både för Västerås som geo
grafiskt område och för staden som 
organisation. Programmet gäller till år 
2020 och ska revideras under 2016.

Till klimatprogrammet hör en 
handlingsplan som revideras  årligen. 
Åtgärdspaketen ”Rådgivning”, 
 ”Trafik”, ”Upphandlingar” och 
 ”Kommunala transporter” berör 
 tekniska nämndens verksamhet. Åt
gärderna i varje åtgärdspaket är utval
da utifrån realiserbarhet, potential för 
minskade utsläpp samt möjligheter 
till finansiering. 

Vattenplan 
Västerås stads vattenplan 20122021 
antogs av kommunfullmäktige 2012. 
Planens syfte är att säkerställa att 

västeråsarna ska ha så bra dricksvatten 
som möjligt både på kort och på lång 
sikt. Planen syftar också till att kon
kretisa de mål vad gäller vattenkvalitet 
som vattenmyndigheten beslutat om, 
bland annat genom införandet av 
miljökvalitetsnormer för vatten. För 
att nå benämningen God ekologisk 
och kemisk status behöver stadens 
förvaltningar och bolag samverka för 
att minska mängden näringsämnen 
och miljögifter. Vattenplanen pekar 
på ett 50tal åtgärder för att till år 
2021 nå god vattenstatus. Det handlar 
om att öka vattenkvaliteten genom att 
minska övergödning, miljögifter och 
fysisk påverkan som till exempel vand
ringshinder för fisk. Vattenplanen ska 
revideras under 2016.

Trafikplan 
Trafikplan 2026 antogs av kommun
fullmäktige 2014. Trafikplanen utgår 
från innehållet i Översiktsplanen 
2026 samt Klimatprogrammet. Trafik
planen innehåller tio strategier för en 
hållbar trafik där fokus ligger på att 
ge gång, cykling och kollektivtrafik 
prioritet i en växande och tätare stad. 

Grönstrukturplan
Den nu gällande grönstrukturplanen 
för Västerås antogs september 2004. 
En ny är under framtagande. Den nya 
grönstrukturplanen utgår från inne
hållet i ÖP 2026. Planen ska beskriva 
och identifiera värden inom grönstruk
turen. Det handlar om att identifiera 
natur och vattenområden med rätta 
kvaliteter på rätt ställe för såväl män
niskors rekreation som för eko logiska 
funktioner. Grönstrukturplanen ska 
även ange mål och rikt linjer för hur 
värdena ska bevaras och utvecklas. 
Beslut om planen väntas i kommun
fullmäktige mot slutet av 2016.

Övriga styrdokument
Förutom ovan nämnda dokument 
finns ett stort antal ytterligare styr
dokument i Västerås stad. Bland 
annat program för personer med funk
tionsnedsättning, åtgärds program mot 
buller, handlingsplan för utomhusluft, 
program för parkering samt handlings
plan för natur och kulturmiljö.

Både Västerås stads övergripande 
styrdokument samt styrdokument 
inom verksamhetsområdet redovisas i 
bilaga 2.
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tvister. Den antagna revisionsplanen 
för upphandlade entreprenader ska 
vara ett stöd i uppföljning av kvalitet. 
Minst två revisioner av driftavtal ska 
göras varje år. Under 2016 görs en 
översyn av revisionsplanen, som en 
följd av att avfallsverksamheten inte 
längre ingår i tekniska nämndens 
ansvar.

sTraTegiska 
frågor 
Nya vägar till budget i balans
Tekniska nämndens budget ökar för 
varje år, men ökningen räcker inte till 
för att täcka de ökade kostnader som 
verksamheterna har. Förutom pris 
och löneökningar tillkommer varje 
år ytor som ska skötas. Dessutom har 
nämnden under de senaste åren fått 
direktiv om besparingar som ska lösas 
inom befintligt uppdrag. Kontoret 
har klarat besparingskraven genom att 
konkurrensutsätta verksamheter, dra 
ner på underhåll, minska på driftin
satser och justera taxorna. Inför 2016 
ser kontoret att det är svårt att spara 
mer utan att det märks på den kvalitet 
som vi levererar. Nu handlar det inte 
om att dra ner, utan om att helt sluta 
göra saker. 

Inför denna utmaning väcks tankar 
på nya sätt att få en budget i balans. 
Kontoret ser att det finns möjligheter 
att söka pengar externt. Det finns 
statliga medel att söka inom vissa 
verksamhetsområden, exempelvis 
pengar för lokala naturvårdssatsningar 
(LONA) och lokala klimatinveste
ringar. Alla former av ansökningar 
kräver dock resurser i form av tid och 
förkunskaper. Kanske finns också en 
möjlighet att få extern finansiering 
från företag för att iordningställa t ex 
parker eller sätta upp lekredskap. 

Tekniska kontoret har inför 2016 
fått en extrasatsning på asfaltbelägg
ningar och brounderhåll på samman
lagt 35 miljoner kronor. Kontoret har 
under många år redovisat hur under
hållsskulden växer, och pengarna kom
mer att göra stor nytta i verksamheten. 

Det visar också på att det är möjligt att 
påverka fördelningen av medel genom 
uthållighet och upprepad pedagogisk 
information. 

Förfrågningarna från invånare 
om att få åtgärder utförda visar inga 
tecken på att minska. Många kontak
tar kontoret angående döda träd, sly, 
ojämna gatubeläggningar och andra 
avvikelser i sin närmiljö som de vill få 
åtgärdade. Kontoret har inte medel att 
åtgärda annat än det mest akuta, det 
som kan bli till en säkerhetsrisk för 
tredje man. Kanske finns det möjlig
het att låta invånarna finansiera åtgär
der som inte bedöms som akuta, men 
som är angelägna för den enskilde, till 
exempel nedtagning av döda träd.

Inom staden finns en mängd hand
lingsplaner med kostnadsdrivande 
ambitioner. I många fall finns ingen 
bedömning av vilka kostnader som 
belastar respektive förvaltning, eller 
hur finansieringen ska lösas. Tekniska 
kontoret har med nuvarande budget
läge svårt att fullgöra sina åtaganden 
i redan beslutade handlingsplaner.        
I kommande handlings och åtgärds
planer är det viktigt att inplanerade 
åtgärder är fullt finansierade innan 
beslut tas.

Invånardialog
Kommunikation är ett strategiskt 
verktyg för tekniska kontoret. Genom 
att ha en genomtänkt kommunika
tionsstrategi och vara proaktiv har 
tekniska kontoret stor möjlighet att 
föra ut förvaltningens och nämndens 
budskap i olika frågor. Kontoret 
arbetar aktivt med www.vasteras.se, 
Facebook och Twitter. Direktören har 
en blogg, www.hansnaslund.word
press.com som ytterligare en kanal för 
att komma i kontakt med invånarna.

Kontorets verksamhet är mycket 
utåtriktad och berör många. Det visar 
inte minst det stora antalet frågor 
och synpunkter kring gator, park och 
trafik. Trenden att fler och fler invå
nare lämnar synpunkter och förslag 
via Facebook och Twitter håller i sig. 
 Stadens Kontaktcenter besvarar cirka 
80 procent av inkommande ärenden i 

Övriga fakTorer 
som vi sTyrs av
Juridiska förutsättningar
Verksamheten styrs av författningar, 
lagar och förordningar. Kommunal
lagen anger vad en kommunal förvalt
ning får göra. Till exempel menar 
likställighetsprincipen i 2 kap 2§ att 
kommuner ska behandla sina invå
nare lika, om det inte finns sakliga 
skäl för något annat.

Tekniska kontoret har att förhålla 
sig till Lagen om offentlig upphand
ling och speciallagar inom till exempel 
trafik och väghållning samt färdtjänst. 
Lagar och krav påverkar i hög grad 
kostnaden inom dessa områden.

I tryckfrihetsförordningen och 
 offentlighets och sekretesslagen 
slås offentlighetsprincipen fast, det 
vill säga allmänhetens rätt att ta del 
av handlingar hos kommuner och 
 statliga myndigheter.

Avtal och beställningar
Tekniska kontoret är en beställarorga
nisation, vilket innebär att en stor 
del av verksamheten styrs av avtal och 
beställningar. Värdet av den upp
handlade driftverksamheten omfattar 
till exempel årligen ca 140 miljoner 
kronor. Innehållet i en entreprenad 
avgörs redan i upphandlingsskedet. 
Många avtal löper under lång tid, 
vilket minskar flexibiliteten. Kost
nadsnivåer binds till exempel upp i 
avtal för flera år i taget. Medarbetarna 
måste därför hela tiden utveckla sin 
kompetens inom området upphand
ling, så att vi får rätt saker gjorda till 
rätt pris.

Uppföljning är viktigt ur kvalitets
synpunkt för en beställare. Genom 
uppföljning stärks bilden av tekniska 
nämnden som en seriös beställare 
samtidigt som den levererade kvalite
ten till västeråsarna ökar. Den löpan
de uppföljningen behöver förstärkas 
så att kvalitetsavvikelser upptäcks i 
tid. Kontoret ser en tendens till fler 
tvister med entreprenörer och fler av
talsbrott. Upphandlingsjurist anlitas i 
allt större omfattning för att hantera 
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alla olika kanaler. Resterande del krä
ver handläggning på tekniska konto
ret. Under 2015 infördes möjligheten 
att lägga eförslag på stadens webbsida. 
Invånaren skriver ner en idé på en 
särskild sida och andra personer kan 
rösta på idén genom att markera den 
med ”tumme upp” eller ”tumme ner”. 
Om en idé får fler än 100 gillamarke
ringar kommer den till förvaltningen 
för handläggning. Tekniska kontoret 
har sedan starten fått ett tiotal nya 
ärenden den här vägen. 

Det ökade antalet synpunkter och 
frågor leder till att det krävs mer resur
ser för utredningar på kontoret. Det 
ställer också krav på standardiserade 
svar, något som kommer att utvecklas 
under 2016. Kontoret ser också att 
ju fler kanaler som öppnas upp för 
invånarnas synpunkter, desto tydligare 
blir glappet mellan förväntningar och 
möjligheter. I de allra flesta fall tvingas 
vi svara nej till invånares förslag, hur 
goda idéerna än är. 

Kontoret har servicedeklarationer 
inom både gatu och parkverksam
heten samt inom myndighetsutövning. 
På www.vasteras.se finns flera elek
troniska blanketter och elektroniska 
tjänster som gör det enklare och 
 snabbare för invånarna att utföra sina 
ärenden. Genom felanmälningsappen 
kan västeråsarna enkelt rapportera in 
brister för gator och parker. Kontoret 
står också bakom cykelreseplanera
ren, en tjänst som visar cyklisterna 
närmaste vägen från start till mål. En 
ny etjänst för boendeparkering och 
 digitala parkeringstillstånd har tagits 
fram i samverkan med EasyPark, som 
också tillhandahåller en parkerings
app. Kontoret har medverkat i lanse
ringen av ”Mitt Västerås” en gemen
sam app för att samla stadens mobila 
tjänster.  

Under många år har det funnits 
funderingar kring vilkas röster det är 
som blir hörda i invånardialogen. En 
del invånargrupper är svårare att få 
med i planeringsprocessen när den 
görs på traditionellt sätt med samråds
möten och remiss med skriftliga svar. 
Det gäller till exempel unga männ

Inför 2016 ser kontoret att det 
är svårt att spara mer utan att 
det märks på den kvalitet som vi 
levererar. 

”
Kontoret arbetar aktivt med 
vasteras.se, Facebook och Twitter. 
Direktören har en blogg, 
www.hansnaslund.wordpress.com 
som ytterligare en kanal för att kom-
ma i kontakt med invånarna.

”

iskor samt personer med utländsk 
bakgrund. Kontoret arbetar aktivt 
med metodutveckling för att öppna 
upp för fler perspektiv. Under 2016 
arbetar tekniska kontoret med två 
större projekt inom invånardialog. I 
arbetet med ny grönstrukturplan görs 
en sociotopinventering i samarbete 
med Mälardalens högskola. På gatu 
och trafikenheten bedrivs ett trygg
hetsprojekt i området Norra Haga/
Norra Malmaberg där invånarna själva 
får en budget att lägga på trygghetsåt
gärder i sitt bostadsområde. Dessa två 
dialogprojekt ingår som pilotprojekt i 
Västerås stads samarbete med staden 
Jinan som ligger i Shandongprovinsen 
i Kina. Västerås stad har fått medel 
från Sida för att under tre år utbyta 
 erfarenheter kring invånardialog. 
 Under våren 2016 kommer en dele
gation från Jinan att besöka Västerås, 
och under hösten 2016 åker en grupp 
från Västerås till Jinan. 

Huvudmannaskap för 
offentliga ytor
När nya offentliga ytor skapas i 
Västerås uppstår ofta frågor kring 
vem som ska vara huvudman för ytan. 
Det kan vara Västerås stad som ska 
ta ansvar för det som uppfattas som 
allmänna ytor i staden, men det kan 
lika gärna vara en samfällighet eller 
bostadsrättsförening på platsen. Att 
vara huvudman för en yta innebär 
kostnader för drift och underhåll, 
men också fördelar i form av rådig
het över vad som ska gälla på platsen. 
Frågan om huvudmannaskap inne
håller också en rättviseaspekt. Boende 
i ett område kan behöva betala för en 
service (t ex snöröjning) som boende i 
ett annat område får utfört och betalt 
via skattemedel.

Under 2016 genomförs en ut
redning kring huvudmannaskapet 
för gatu och parkmark. Utredningen 
syftar till att skapa ett gemensamt för
hållningssätt för stadens förvaltningar 
kring ägarskap, drift, underhåll, 
utveckling och finansiering. Detta 
 kommer att ge en tydlighet i dialogen 
med externa intressenter, förenkla 
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arbetet för stadens planerare och bidra 
till ett förbättrat samarbete mellan 
 stadens förvaltningar.

Underhållsskulden i fokus
Drift och underhåll är nödvändigt 
för att hålla såväl nya som gamla 
anläggningar i gott skick. Underhålls
skulden inom både gata och park i 
Västerås har vuxit under många år. 
Underhållsskulden, gapet mellan 
underhållsbehov och resurser, uppstår 
när underhållsinsatser skjuts på 
framtiden. Vandalisering bidrar till 
att underhållsskulden växer, liksom 
användandet av material som kräver 
dyrare underhåll. Sedan några år 
använder staden inte bekämpnings
medlet glyfosat för att bekämpa ogräs 
i hårdgjorda ytor. Svårigheterna att 
bekämpa ogräs leder till en snabb 
försämring av ytornas kvalitet, vilket 
ytterligare ökar underhållsskulden. 
Under de senaste åren har bristen på 
underhåll börjat synas mer och mer 
i våra gatu och parkmiljöer. Vi ser 
klotter som inte saneras, potthål som 
fylls med vatten och tistlar som växer 
upp i plattytor. Dessa brister förfular 
utemiljön och leder till kapitalförstö
ring. I förlängningen kan bristerna 
även leda till en förtroendekris för 
tekniska nämnden, och till att Väs
terås attraktivitet minskar. Det här 
problemet är inte unikt för Västerås, 
eftersatt underhåll är ett bekymmer 
för de flesta kommuner.

Värderingen av underhållsskulden 
2014 för gatu och parkverksamhet 
var 406 miljoner kronor totalt, varav 
296 miljoner kronor inom gatuverk
samheten och 110 miljoner kronor 
inom parkverksamheten, exklusive 
 tekniska system, stadsdelsskogar och 
naturreservat. Lekplatserna har 
bedömts ha en underhållsskuld på 
33 miljoner kronor för likvärdig 
 standard efter upprustning. 

Under 2014 granskades gatube
läggningarnas status. Åtgärdsbehovet 
värderades i samband med detta 
till 200 miljoner kronor. Här ingår 
främst bostadsgator samt cykel och 
gångbanor. Dessa har historiskt fått 

stå tillbaka i prioriteringen då de inte 
utsätts för samma slitage som ytor 
med mycket motorfordonstrafik. Det 
resulterar i sättningar, hål, sprickor, 
växtlighet, vittrande kantstenar och 
åldrande bindemedel. Kostnaden för 
att åtgärda dessa ytor blir allt större ju 
längre tiden går. Samma sak gäller för 
broar, där stora åtgärder måste göras 
för att bibehålla bärigheten om broun
derhållet inte görs i tid. Underhålls
skulden för broar uppskattas idag till 
47 miljoner kronor. 

I underhållsskulden på parksidan 
ingår framför allt buskytor, skog/träd 
och lekplatser. Buskplanteringar som 
inte underhållits på länge behöver ofta 
grävas ur och göras om helt på grund 
av ogräs och igenväxning. Många 
lekplatser är byggda på 196070talen 
och har inte underhållits tillräckligt 
väl, varför både markbeläggningar och 
lekredskap i många fall måste bytas ut 
helt. 

Genom värderingen har frågan 
om underhållsskuld lyfts upp på den 
 politiska agendan. Inför 2016 har 
 tekniska nämnden fått en utökad bud
get för beläggningsunderhåll, totalt 35 
miljoner kronor. Det är ett välkommet 
tillskott för vägbeläggningsverksam
heten, men för övriga verksamheter 
fortsätter underhållsskulden att öka. 
Från och med 2015 redovisas gatuun
derhållet som en investering. På så sätt 
kan kostnaderna för underhållsinsat
ser fördelas över flera år, något som 
kan göra det lättare att fatta beslut om 
tilldelning av medel.

Miljö och klimat
Tekniska kontorets arbete påverkar 
miljön, från översiktlig planering 
via upphandling till byggande och 
drift av infrastruktur. De betydande 
miljöaspekterna för tekniska kontoret 
omfattar främst kemikalieanvänd
ning och utsläpp av växthusgaser. 
Kontoret påverkar miljön genom den 
egna verksamheten, men framförallt 
ger användningen av våra system och 
strukturer en påverkan. 

För att minska den negativa miljö
påverkan från våra verksamheter 

arbetar vi strategiskt och samverkar 
med de entreprenörer som arbetar 
på uppdrag åt tekniska nämnden. 
Denna verksamhetsplan utgör en del 
av kontorets miljöledningssystem. För 
respektive verksamhet presenteras 
betydande miljöaspekter och hur de 
hanteras. Mål och förbättringsaktivite
ter inom miljöområdet har inarbetats 
bland  övriga mål och aktiviteter i 
slutet av detta dokument. Kontoret ser 
att många av de enkla miljöåtgärderna 
redan är gjorda, varför kommande in
satser på miljöområdet troligen kom
mer att kräva mer resurser.

Ett jämställt Västerås
I hela Västerås stad pågår arbete med 
jämställdhetsintegrering. Jämställd
hetspolicyn anger bland annat att 
jämställdhetsperspektivet ska visas 
i budget och att statistik ska vara 
könsuppdelad. Inom tekniska nämn
dens verksamheter är det framför allt 
jämställdhet i trafikplaneringen som 
har belysts. 

Jämställdhetsperspektivet belystes 
under 2014 i en jämställd budget, så 
kallad ”gender budget”. Den visade 
bland annat att kvinnor får större del 
av tekniska nämndens budget än män, 
mycket beroende på att kvinnor reser 
betydligt mer med buss än män. Som 
underlag användes bland annat 2011 
års resvaneundersökning. Under 2016 
genomförs en ny resvaneundersökning 
som kommer att göra det möjligt att se 
hur resvanorna förändrats mellan åren 
2011 och 2016.

I resvaneundersökningen framkom 
också att kvinnor upplevde en större 
otrygghet i trafiken än män. Under 
2016 görs flera projekt kring belys
ning, trafiksäkerhet och trygghet. 
Dessa typer av insatser kan förbättra 
kvinnors upplevelse av sitt resande. 

Kvalitet och organisation
Stadens definition av kvalitet lyder: 
Med rätt kvalitet avser vi att tjänster 
och bemötande når upp till den speci
fikation eller de krav som, grundat på 
kundernas krav och behov, ställts för 
tjänsten i fråga.
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Syftet med kvalitetsarbetet är att 
etablera en struktur för det samlade 
systematiska kvalitetsarbetet i Väs
terås stad för en ökad invånar och 
kundnytta. Under de senaste åren har 
Västerås stad arbetat för att nå en topp
placering i Sveriges kvalitetskommun 
2015. Som en grund för utmärkelsen 
finns mätinstrumentet Kommunkom
passen, som utvärderar kommunens 
kvalitetsarbete i bred bemärkelse.  Det 
handlar bland annat om att utveckla 
medborgarnas delaktighet, att utveckla 
styr och uppföljningssystem samt att 
skapa goda  arbetsplatser och delaktiga 
medarbetare. Mål och förbättringsak
tiviteter för tekniska kontoret inom 
kvalitetsområdet finns bland övriga 
mål och aktiviteter i slutet av detta 
dokument.

Tekniska kontoret fortsätter jäm
föra oss med andra kommuner i olika 
nätverk. Regelbundna revisioner av 
entreprenader säkerställer att vi får 
den kvalitet vi betalar för. Kontoret 
genomför kontinuerligt bemötandeut
bildning för alla medarbetare.

Under 2013 gjordes en utvärdering 
av organisation och arbetssätt på 
tekniska kontoret. Vid utvärderingen 
framkom att de gemensamma rutiner
na kunde förstärkas samt att en ännu 
starkare samverkan mellan enheterna 
och andra aktörer inom samhälls
byggnadsprocessen är önskvärd. Inom 
investeringsprojekten finns ett behov 
av bättre dokumentation och en for
maliserad process.

För att få en korrekt budgetering är 
det viktigt att underlagen för kostnads
uppskattningar håller god  kvalitet. 
Inom kontoret finns rutiner för 
projekt kalkyler och för beslut om in
vesteringsprojekt. Inför 2016 är ambi
tionen att samtliga investeringsprojekt 
ska följa dessa rutiner.

Inom tekniska kontoret pågår 
 arbete med processkartläggning. Gatu 
och trafikenheten har kartlagt de fles
ta av sina huvudprocesser. Park och 
naturenheten arbetar för närvarande 
med sina processer, och transport och 
myndighetsenheten ligger i startgro
parna. Under 2016 är ambitionen 

att ytterligare minst tio av kontorets 
 processer ska kartläggas.

Risk- och sårbarhetsanalys
Tekniska kontoret ansvarar för många 
samhällsviktiga funktioner. Som en 
del i stadens arbete med riskhantering 
har tekniska kontoret genomfört en 
översyn av våra åtaganden. Syftet 
har varit att identifiera vilka delar av 
verksamheten som är mest tidskri
tiska. Åtaganden där ett avbrott på 
24 timmar leder till oacceptabla 
konsekvenser är särskilt viktiga att 
analysera. Att säkerställa drift av gator 
och parkeringsverksamhet bedöms 
vara kontorets mest tidskritiska 
åtaganden.

För tekniska kontorets del ansågs 
vinterdriften av gator vara det mest 
intressanta åtagandet att studera 
 vidare. Vinterdriften är viktig eftersom 
den kopplas till risker som både har 
hög sannolikhet och hög påverkan. 
Ett kraftigt snöoväder eller en plötslig 
nedisning kan sätta trafiksystemet 
ur spel och göra det svårt för t ex 
räddningstjänsten att ta sig fram, 
något som kan få allvarliga konse
kvenser. Därför utfördes ett fördjupat 
kontinuit etshanteringsarbete kring 
vinterdriften. Hela processen kartlades 
och beroendeförhållanden analyse

rades. Arbetet  resulterade i åtgärder 
som att förebygga kommunikations
bortfall samt att fortsätta det påbör
jade kontinuitetshanteringsarbetet 
tillsammans med vinterväghållnings
entreprenörerna.

Utöver denna kontinuitetshante
ringsanalys har Tekniska kontoret 
även genomfört ett riskhanteringsar
bete som inkluderar risker för verk
samheten i stort. Totalt identifierades 
45 risker. Ett exempel på en allvarlig 
risk är risken för låg gatu och/eller 
parkstandard. Den får allvarliga konse
kvenser om den inträffar och bedöms 
vara mycket sannolik.  

Barnen är en del av staden
Barnkonventionen kräver att syn
punkter från barn och ungdomar 
hämtas in i den fysiska planeringen. 
Detta gäller inte minst för park och 
lekmiljöer. Vid planering av nya 
lekplatser sker samråd med förskolor/
skolor i området. I samband med nya 
mötesplatser för ungdomar sker en 
dialog med personal och ungdomar i 
närområdet. Inom projektet ”ung
domsdialog” har ungdomskonsulter 
under 2015 gjort en utredning kring 
ungdomars önskemål om spontan
idrottsytor. 

Här samverkar tekniska kontoret 
med kultur, idrotts och fritidsförvalt
ningen kring det vidare arbetet under 
2016.

Handlingsplanen för lekplatser 
slutfördes och antogs under 2014, och 
ligger nu som grund för fortsatt under
håll och utveckling av stadens lekplat
ser. Varje år byggs nya lekplatser, och 
befintliga lekplatser upprustas. Under 
2016 byggs nya lekplatser på Skälby 
och på Nordanby äng. Svarvarparken 
på Malmaberg rustas upp och en ny 
lekplats i Vasaparken projekteras.
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hållbar 
uTveckling
Tekniska kontorets verksamhet 
präglas tydligt av alla fyra hållbarhets
aspekterna. De styrdokument som vi 
arbetar efter visar vägen mot en håll
bar utveckling. Vi möjliggör möten 
och upplevelser på stadens offentliga 
ytor. Cykelvägnätet utvecklas, kol
lektivtrafiken slår nya resanderekord 
och våra parker välkomnar livsnjutare 
i livets alla skeden. Varje år skapas fler 
lekplatser och målpunkter för rekrea
tion. Den offentliga miljön präglas av 
omtanke om besökaren, tillgänglighet 
och trygghet är ledord i planeringen. 
På så sätt bidrar tekniska kontoret till 
en ökad social hållbarhet. 

Kulturell hållbarhet handlar om 
att bevara och utveckla kulturarvet. 
 Tekniska kontoret förvaltar många 
offentliga ytor med stark kulturell 
identitet. Inne i tätorten Västerås 
finns till exempel Vasaparken och 
Djäkneberget.  Våra naturreservat 
utvecklas ständigt samtidigt som de 
erbjuder en koppling bakåt i tiden. 
Varsamma åtgärder säkerställer att vi 
får besöksvärda platser med stor biolo
gisk mångfald. Här kopplas kulturell 
hållbarhet ihop med ekologisk hållbar-
het, vilket innebär att vi lämnar över 
ett jordklot i gott skick till nästa gene
ration. Inom natur vården arbetar vi 
med vandringsvägar för fisk och med 
fosforfällor för att minska övergöd
ningen i våra vattendrag. För trafikens 
del handlar det om att minska utsläp
pen av växthusgaser, minska buller 
och luftföroreningar. Tekniska kon
torets arbete med att främja hållbara 
färdsätt som gång, cykling, kollektiv
trafik och fossilfria fordon bidrar till 
minskad klimatpåverkan och en god 
lokalmiljö.

Ekonomisk hållbarhet handlar för 
tekniska kontorets del om att förvalta 
infrastruktur och anläggningar så att 
värdet består över tid. Den stora un
derhållsskulden leder i förlängningen 
till kapitalförstöring vilket inte är håll
bart. Vi ser dessutom att ekonomisk 
hållbarhet är ett fundament för att 
kunna upprätthålla arbetet med de 
övriga hållbarhetsaspekterna. När cy
kelvägarnas status försämras minskar 
till exempel möjligheterna att cykla, 
vilket påverkar både ekologisk och 
social hållbarhet. 

deT ekonomiska 
lägeT
De ekonomiska målen för tekniska 
nämnden fastställs i den inriktning 
för årsplan som lämnas in varje år 
samt för nästkommande år i beslu
tet om årsplan i kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige. Nedan beskrivs 
det ekonomiska läget och nämndens 
ekonomiska förutsättningar 2016.

Prognos 2015
Tekniska nämndens prognos för 2015 
är att nettokostnaden blir 394,3 mil
joner konor, det vill säga 8 miljoner 
kronor högre än budget. Orsaken är 
framförallt att kostnaden för snöröj
ning bedöms bli 10 miljoner kronor 
högre än budget. Övriga verksamheter 
får alltså totalt sett lägre kostnad än 
budget.

De utökade trafikeringstiderna för 
servicelinjerna som infördes under 
2015 bedöms kosta 2,1 miljoner kro
nor mindre än budget. Det beror på 
att införandet skedde på hösten och 
budgeten avsåg helår. Gilltuna truck
stopp färdigställdes inte 2015 vilket 
innebär 1,2 miljoner kronor lägre 

kostnad. En skadeståndsersättning på 
1,1 miljoner kronor inkasserades från 
Clearchannel. Totalt innebär dessa 
poster en minskning av nettokostna
den med 4,4 miljoner kronor.

Kostnaden för park och gatuskötsel 
bedöms öka med totalt 2,4 miljoner 
kronor jämfört med budget. Bland an
nat satsas 0,5 miljoner kronor utöver 
budget på klottersanering. Kostna
derna för parkverksamheten ökade 
efter att driftavtalen förlängdes. Totalt 
bedöms parkdriften kosta 2 miljoner 
kronor mer än budget.

2015 års investeringar bedöms bli 
96,6 miljoner kronor, det vill säga 
15 miljoner kronor lägre än budget. 
Orsaken till minskningen är bland 
annat att Hamnparken, Mälarparken 
med flera projekt är försenade.

Ekonomiska förutsättningar 
2016
Västerås stads budgetplanering 
präglas av befolkningsförändringar 
som ställer krav på ökade resurser. De 
demografiska förändringarna handlar 
om fler elever i förskola och skola, 
men framför allt om fler äldre. Flera 
nämnder har svårt att klara sin drift
budget. I den växande staden finns 
också ett stort behov av investeringar. 
Nya förskolor, skolor och boenden 
behövs, liksom ny infrastruktur. 
Investeringar i gator, vägar, rese
centrum och hamnanläggning tar i 
anspråk ungefär hälften av planerade 

Utbyte till LED-belysning bedöms 
innebära 0,3 miljoner kronor i mins-
kade energikostnader.
”
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investeringar under de kommande 
åren. Övriga stora investeringar är 
nya Lögarängsbadet samt energi och 
klimatinvesteringar inom ramen för 
klimatprogrammet.

I budgetbeslutet för 2016 fick 
tekniska nämnden 18,1 miljoner 
kronor i utökad budgetram. Därefter 
beslutades att sänka internräntan till 
2,5 procent, vilket innebar att bud
getramen sänktes med 3,3 miljoner 
kronor.   Ny budgetram för tekniska 
nämnden 2016 blir därmed 401,1 mil
joner kronor. 

Budget 2016 omfattar en satsning 
med 5,2 miljoner kronor på ökade 
kapitalkostnader vid strategiska in
vesteringar, 3 miljoner kronor till ser
vicelinjerna när det blir helårseffekt, 
utökning av turtätheten för stadsbuss
linje 1 eller 3 för 1,4 miljoner kronor 
(halvårseffekt), helårseffekt Gilltuna 
truckstopp 1,3 miljoner kronor, pris 
och löneökningar för 7,4 miljoner 
kronor och ett rationaliseringskrav på 
2,3 miljoner kronor. I budgeten ingår 
dessutom ettårssatsningar för 1,7 mil
joner kronor, varav 1 miljon kronor 
på grönska och cykel i centrum och 
0,7 miljoner kronor för en resvaneun
dersökning.

Vid en avstämning av kostnadsök
ningar och höjning av budgetramen, 
bedöms det finnas ett behov av 
besparingar på 5,8 miljoner kronor. 
Gilltuna truckstopp kommer inte att 
bli klart förrän under september 2016. 
Det betyder att kostnaden 2016 endast 
blir cirka 0,9 miljoner kronor, 1,6 mil
joner kronor lägre än budget. Det 
minskar det totala besparingsbehovet 
till 4,2 miljoner kronor. 

Besparingsåtgärder för cirka 3 mil
joner kronor är redan genomförda för 
att minska kostnaderna inför 2016. 
Bland annat är investeringsnivån 
sänkt vilket innebär 1,5 miljoner 
kronor lägre kapitalkostnad. Utbyte 
till LEDbelysning bedöms innebära 
0,3 miljoner kronor i minskade ener

gikostnader. Bidrag som betalas ut till 
fastighetsägare för bulleråtgärder sänks 
med 0,2 miljoner kronor. Flexlinjen 
trafikerar inte längre på söndagar 
vilket innebär 0,3 miljoner kronor 
lägre kostnad. Parkeringsintäkterna 
på Lögar ängen och Öster Mälarstrand 
kommer att få helårseffekt, totalt 
0,3 miljoner kronor. Utöver det 
minskas ekonomiadministrationen 
med 0,2 miljoner kronor och en ad
ministrativ tjänst som försvann 2015 
får helårseffekt vilket ger ytterligare 
0,2 miljoner kronor. 

Två besparingsförslag beslutades av 
kommunfullmäktige i slutet av 2015. 
Färdtjänstavgiften höjs från 35 till 
40 kronor per enkelresa, vilket ger 
0,5 miljoner kronor i ökade intäkter. 
Avgifterna för boendeparkering höjs 
också, vilket bedöms innebära 0,7 
miljoner kronor i ökade intäkter. 
Gräsklippning/bruksbuskage föreslås 
minska med motsvarande 0,2 miljoner 
kronor. Därmed bedöms besparings
behovet för 2016 kunna klaras av.

Investeringar
Tekniska nämndens investerings
budget för 2016 föreslås i budget
avstämingen vara 103,5 miljoner 
kronor. Satsningen på gatuunderhåll 
blir 35 miljoner kronor, en ökning 
med 15 miljoner kronor jämfört 
med 2015. De större projekt som 
kommer genomföras är bland annat 
investeringar i gång och cykelvägar 
för 8 miljoner kronor och byggna
tion av Hamnparken för 8 miljoner 
kronor. Mälarparken upprustas till 
en stadsdelspark för rekreation på 
Öster Mälarstrand för 4 miljoner 
kronor. Bjurhovdabadet upprustas 
för 4 miljoner kronor och upprust
ningen av Svarvarparkens lekplats 
beräknas kosta 4 miljoner kronor. 
Den fortsatta energieffektivisering 
av gatubelysningen kostar 6 miljoner 
kronor under 2016.  
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Planering
Västerås växer med runt 1 700 
 personer per år. En stad som växer 
behöver byggas på ett hållbart sätt. 
Genom att skapa förutsättningar 
för gemenskap, tillgänglighet, 
 jämställdhet och delaktighet stärks 
den sociala hållbarheten. Detta ger 
i sin tur förutsättningar för trygg
het och hälsa. I översiktsplan 2026 
beskrivs bilden av en tät, grön stad 
med goda möjligheter att ta sig fram 
till fots, med cykel och kollektivtrafik. 
I en tät stad används varje markbit 
på bästa sätt. I tekniska kontorets 
ansvar ingår att bevaka tillkomsten 
och bevarandet av mötesplatser och 
rekreationsområden nära de boende. 
Den biologiska mångfalden ska 
stärkas och naturvärden såsom vatten 
och grönstruktur ska nyttjas på ett 
hållbart sätt. Genom vår medverkan 
i planprocessen kan kontoret i tidiga 
skeden flagga för exempelvis behovet 
av grönytor. Det är en svår balansgång 
mellan att värna de gröna värdena, 
utan att vara alltför mycket av en 
bromskloss för bostadsbyggandet.

Samhällsbyggnadsprocessen är en 
lång och komplex kedja där många 
aktörer är inblandade. Tekniska kon
toret deltar i hela processen, från över
siktsplanering via detaljplanering och 
projektering till byggande och drift. 
Den stora bredden i verksamheten 
ställer höga krav på hur vi samverkar 
i projekt. Med anledning av den stora 
mängden planer som är på gång har 
kontoret en utmaning i att kraftsamla 
kring planeringsprocessen. Detta 
fokus  kan innebära att andra arbets
uppgifter behöver stå tillbaka. 

Trafiksystemet har sin huvudupp
gift att göra staden tillgänglig, samti
digt så har trafiken en stor påverkan 
på hälsa, säkerhet och miljö. Allt från 
hastighetsreglering och utformning 
av korsningar till lokalisering av sam
hällsservice har betydelse för trafikens 
hållbarhet. I den lokala skalan handlar 
det till exempel om behovet av mins
kat trafikbuller, minskade utsläpp av 
luftföroreningar och säkra gång och 

cykelbanor. I det globala perspektivet 
är det utsläppen av växthusgaser från 
transporter som behöver minska.

Kollektivtrafik
Hösten 2013 genomfördes den 
största kollektivtrafikomläggningen 
i Väster ås på över 90 år. Med nya 
linjenät, längre trafikdygn och tätare 
turer på stadslinjerna och vissa 
förortslinjer, gavs förutsättningar för 
en attraktiv och hållbar kollektivtrafik 
i Västerås. Efter det första trafikåret 
gjordes en omfattande utvärdering 
av kollektivtrafiken för att säkerställa 
att utbudet, linjenäten och mål/
bytespunkterna blivit rätt planerade. 
Utvärderingen pekade på kraftigt 
ökad nöjdhet samt ett ökat resande. 
I Svensk Kollektivtrafiks mätningar 
av ”nöjd kund index” hade VL redan 
efter första trafikmånaderna ökat från 
plats 2528 till topp fem i Sverige. 
Därefter har nöjdheten ökat ytter
ligare, och i augusti 2015 låg VL på 
plats tre. 

Effektmålet med trafikomläggning
en var att öka stadsbussresandet med 
40% till 2015 jämfört med 2009 års 
nivå, dvs. från 6,2 miljoner delresor 
till 8,6 miljoner delresor. Redan  under 
2014 hade Västerås stadstrafik ca 8,3 
miljoner delresor och under första 
halvåret 2015 har resandet i kommu
nen ökat med ytterligare 7,7% jämfört 
med samma period 2014.

Utvärderingen visade på ett behov 
av en utökning av servicelinjernas 
trafikdygn. Denna utökning kunde 
genomföras under hösten 2015. Tid
igare trafikerade servicelinjerna 11 och 
12 bara på dagtid måndag till lördag, 
men nu går bussarna ända fram till 
kl 20 med timmestrafik veckans alla 
dagar. Linje 13 trafikeras mellan 1014 
alla dagar, dessutom med en förlängd 
linjerutt. Flexlinjen behålls som ett 
komplement under måndag till lör
dag. 

Tekniska kontoret bevakar fort
löpande linjesträckningarna och 
deras behov av utveckling. Exempelvis 
för bereds servicelinje 11 att börja 
trafikera Öster Mälarstrand. Detta 

Våra verksamheter

kan ske när infrastrukturen möjliggör 
framkomlighet för buss, bland annat 
behöver  bussarna kunna vända på 
lämplig plats. Idag finns också mycket 
byggtrafik i området, som utgör ett 
hinder för en linjelagd kollektivtrafik. 

Samtidigt bevakas planprogram 
och detaljplaner på en strategisk nivå, 
för att infrastrukturen ska utformas i 
enlighet med strategin ”Kollektivtra
fiken som ryggrad”. Det innebär att 
nybyggnation ska ske i anslutning till 
kollektivtrafikstråken samt att stråken 
utformas med rak och gen utform
ning. Bland annat planeras det för en 
ny rakare vägsträckning vid Bäckby 
Centrum i samband med att området 
ska omgestaltas och förtätas. 

Den kraftiga resandeökningen visar 
vilken potential kollektivtrafiken har. 
De bussar som körs idag är effektiva 
men har begränsad kapacitet. Därför 
är det intressant att titta på alternativ 
till ”vanlig” buss såsom spårtrafik eller  
dubbelledade bussar med en längd av 
24 meter. Nya former av kollektivtrafik 
kräver utrymme i gaturummet, något 
som är viktigt att ta hänsyn till i pla
neringen för att möjliggöra 200 000 
invånare till 2050. Sedan 2014 pågår 
ett projekt med stadsledningskontoret 
som projekt ägare, för att ta fram en 
förstudie om bland annat spårvagns
trafik. För att i framtiden kunna växla 
över till  andra trafikslag inom kollek
tivtrafiken, måste planeringen påbör
jas långt i förväg. Parallellt arbetar AB 
Västerås Lokaltrafik med ett projekt 
för att övergå från biogasdrivna bussar 
till elbussar för Västerås stadstrafik, 
när fordonsflottan successivt ska bytas 
ut. Under 2015 har en elbuss varit i 
drift i Västerås stadstrafik. Erfaren
heterna från elbusstestet kommer att 
utgöra underlag till utvärdering kring 
en större satsning. 

Under hösten 2015 har dessutom 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
Landstinget Västmanland investerat 
i ett nytt tekniksystem på bussarna. 
Här ingår nytt betal och biljettsystem, 
automatisk trafikanträkning och 
realtidsfunktioner. Det nya systemet 
kommer att underlätta för resenärerna 
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vad gäller enkelheten med betalning 
och information. Systemet ger också 
möjlighet till detaljerad statistik för 
antal på och avstigande per hållplats. 
Under 2016 kommer kollektivtrafik
myndigheten att ta fram metoder för 
uppföljning av all ny data som syste
met ger. 

Vi bygger staden inåt
Många större satsningar är på gång i 
centrala Västerås: Stationsområdet, 
Ängsgärdet och Kopparlunden är 
några exempel. Översiktsplanens 
strategier kring att bygga staden inåt 
ställer krav på kompromisser kring 
de gemensamma ytorna. Verksamhe
ter måste ta mindre ytor i anspråk, 
med följd att det befintliga gatunätet 
måste ses över och åtgärdas. Risken 
för  bullerstörningar ökar och bul
lerskyddsåtgärder måste till. Samtidigt 
skapar en tätare stad goda förut
sättningar för hållbara transporter. 
I arbetet med att bygga en attraktiv 
stad ingår att ha en helhetssyn kring 
alla de perspektiv som behöver prägla 
planeringen, till exempel barnper
spektiv, äldreperspektiv, jämställd
hetsperspektiv, landsbygdsperspektiv 
och att säkerställa tillgängligheten för 
människor med funktionsnedsätt
ning. I planeringen ska alla intressen 
vägas samman. 

Att bygga staden inåt är inte bara 
aktuellt i stadens centrum. Även i 
våra stadsdelar och i serviceorterna 
är det viktigt att dra nytta av befintlig 
infrastruktur och komplettera med 
bebyggelse på dåligt utnyttjade ytor. 
För boende i serviceorterna är det 
lika  viktigt med god kollektivtrafik 
och säkra gång och cykelstråk som för 
boende i Västerås tätort. Om åtgärder 
enbart väljs utifrån största nytta för 
flest invånare, kommer serviceor
ternas infrastruktur att halka efter. 
Genom att förtäta i serviceorterna, 
och låta utbyggnad av infrastruktur 
 finansieras av exploateringsmedel, 
kan standarden höjas för alla boende.

För närvarande pågår planarbete 
för flera nya bostads och verksam
hetsområden. En fördjupad översikts

plan tas fram för Hamnen och Hack
sta. På Hacksta detaljplaneläggs också 
industrimark, liksom vid Kvastbruket. 
På Ängsgärdet pågår arbete med flera 
detaljplaner parallellt med framta
gande av en fördjupad översiktsplan 
för området. I det här planarbetet är 
till exempel det långa avståndet till 
befintliga grönområden en utmaning. 
Under 2016 genomförs en detaljplan 
för Carlforsska gymnasiet, där skol
byggnaderna ska kompletteras med 
förskola och studentboende.

I slutet av 2015 antogs ett nytt 
 parkeringsprogram och nya parke
ringsriktlinjer i kommunfullmäktige. 
Våra nya styrdokument inom parke
ring omfattar både bil och cykelparke
ring. Arbetet har pågått i flera år. Det 
finns en stor efterfrågan på mer flexi
bla parkeringstal från byggbranschen, 
särskilt när det gäller centrala lägen 
i staden. Genom att utnyttja parke
ringsplatserna på ett smartare sätt och 
bygga fler parkeringsanläggningar i 
flera våningar kommer värdefull yta i 
staden att kunna användas till annat.

City
City är ett prioriterat område i 
 Västerås. I city rör sig många männi
skor, här samsas handel och nöjen 
med verksamheter och boende. City 
ska vara alla västeråsares vardags
rum, och som sådant krävs särskilda 
satsningar på tillgänglighet och trivsel. 
Under 2016 genomförs en innerstads
analys, som en del av översiktsplanens 
satsning på orts och stadsdelsana
lyser. Tekniska kontoret deltar med 
flera kompetenser i arbetet med 
innerstadsanalys. Viktiga delar i ana
lysen för kontorets del är parker och 
torg, gång, cykel och kollektivtrafik 
samt parkeringsfrågor.

Under 2016 görs en ettårssatsning 
på trivsel i city genom att en miljon 
kronor läggs på blomsterprakt och 
cykelparkeringar. Det är två områden 
som ofta pekas ut som betydelsefulla 
för besökare i city. Städning är en 
 annan prioriterad fråga. Ytorna i 
city städas mellan fyra och sju  dagar 
i veckan. I ”gåcity” skuras platt

ytorna regelbundet, både med kallt 
och hett vatten. Hetvattentvätten 
ger bäst resultat. Under 2016 testas 
därför att utöka antalet tillfällen för 
het vattentvätt och istället dra ner på 
 kallvattenskurningen.

3B – Bygga bort barriärer
Ett av Västerås större pågående sam
hällsbyggnadsprojekt för en lång tid 
framöver, är att utveckla det befintliga 
stationsområdet. Området sträcker 
sig från Björnövägen i nordost till 
Hamngatan i sydväst inklusive ett nytt 
resecentrum. Huvudsyftet med projek
tet är att bygga bort stora infrastruk
turella barriärer så som järnvägen och 
Kungsängsgatan och på så sätt binda 
ihop centrum och Mälaren. Under 
20152016 kommer en detaljplan för 
ett nytt resecentrum att arbetas fram 
och en invigning av en första etapp är 
beräknat till år 2017. Projektet, som 
benämns 3B (Bygga Bort Barriärer), är 
mycket komplext. Tekniska kontoret 
deltar i arbetet med många kompe
tenser, bland annat inom gång och 
cykel, kollektivtrafik samt torg och 
grönområden.

Genom att utnyttja parkerings-
platserna på ett smartare sätt och 
bygga fler parkeringsanläggningar i 
flera våningar kommer värdefull yta i 
staden att kunna användas till annat.

”
Under 2016 görs en ettårssatsning 
på trivsel i city genom att en miljon 
kronor läggs på blomsterprakt och 
cykelparkeringar. Det är två områden 
som ofta pekas ut som betydelsefulla 
för besökare i city.

”
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Gång- och cykeltrafik
Handlingsplan för ökad och säker 
gång och cykeltrafik består av nio 
åtgärdsområden och gäller för åren 
20152019. Varje år genomförs 
aktiviteter för att uppmuntra fler till 
att cykla och gå. Fyra nya luftpumpar 
kommer att sättas upp under 2016. 
Dialog förs med företag och organi
sationer i närheten för att eventuellt 
få eltillförsel från näraliggande 
 fastigheter.

Gång och cykelräknaren vid 
korsningen Pilgatan/Björnövägen 
registrerar alla fotgängare och cyklister 
som passerar. Mätaren är ett viktigt 
instrument för att följa upp målen i 
den kommande gång och cykelpla
nen. Under 2016 installeras en ny 
räkningspunkt på Hamngatan. Den 
kommer att räkna både gående och 
cyklister. I och med placeringen av 
denna räknare täcker vi upp ytterli
gare ett stort stråk för cykelpendling 
och får ännu bättre uppföljning av 
cykelflödena. 

Under 2016 inleds också en utred
ning kring vägvisning för cykel. Idag 
finns vägvisning på våra huvudcykel
stråk, men skyltningen är inte heltäck
ande och det är bara vissa målpunkter 
som är uppskyltade. Utredningen ska 
visa på om den befintliga skyltningen 
kan kompletteras och utökas, eller 
om det finns behov av ett helt nytt 
system för vägvisning. Åtgärder kom
mer sedan att genomföras med början 
under 2017.

En broschyr, ”Den perfekta cykel
parkeringen”, har tagits fram för att 
kunna visa exploatörer och fastig
hetsägare hur staden vill att cykelpar
keringar bör utformas vid exploate
ringar. Under 2016 kommer broschy
ren att börja användas vid kontakt 
med byggherrar. Nya parkeringstal för 
 cykel kommer också att börja använ
das under 2016. Parkeringstalen har 
höjts, både för bostäder och för verk
samheter. Det nya cykelparkeringstalet 
för bostäder har ökat från 28 till 31 
cykelplatser per 1000 kvadratmeter 
bruttoarea.

Cykelrådet med representanter från 
förtroendevalda, allmänhet, näringsliv 
och intresseföreningar har fyra möten 
om året. Cykelrådets uppgift är att 
förbättra dialogen mellan Västerås 
stad, västeråsarna, intresseorganisa
tioner och cykelbranschen.

Många människor cyklar i Västerås, 
och många har också synpunkter 
på standarden på våra cykelbanor. 
En åtgärd som efterfrågats är till 
exempel sopsaltstråk, ett cykelstråk 
som snöröjs genom att ytan borstas 
ren från snö och is och begjuts med 
saltlake. Sopsaltstråk finns idag i flera 
svenska kommuner. Tekniska kon
toret utredde frågan under 2015 och 
kom fram till att åtgärden inte ryms 
inom budget. Det är en stor utmaning 
att möta cyklisternas krav på högre 
standard utan medel att genomföra 
förbättringar i driften.

Tillgänglighet
Arbetet med enkelt avhjälpta hinder 
fortsätter. Arbetet syftar till att ge alla 
människor möjlighet att röra sig i 
Västeråstrafiken. Åtgärderna under
lättar för rörelsehindrade att ta sig 
fram och för synskadade att orientera 
sig. Under de senaste åren har fokus 
legat på att tillgänglighetsanpassa 
busshållplatser, under 2016 kommer 
insatser bland annat gälla passager 
över Ringvägen.

På tillgänglighetsområdet märks 
också en översyn av riktlinjerna för 
uteserveringar samt tillgänglighets
åtgärder i anslutning till våra natur
reservat och vandringsleder.

Fler vackra parker
En bra grönstruktur innebär att 
västeråsarna alltid har nära till parker, 
lekmiljöer och natur. Under 2016 
avslutas arbetet med en ny grönstruk
turplan för Västerås. Som en del av 
arbetet med grönstrukturplan ingår 
en sociotopinventering i området 
GideonsbergHaga. Här testas nya 
metoder för invånardialog som blir 
ett viktigt bidrag till Västerås stads 
samarbetsprojekt med den kinesiska 
staden Jinan.

Vackra planteringar i parker och 
i centrala delarna av Västerås är en 
viktig del i den totala skönhetsupp
levelsen. Parkerna i stadsdelarna ska 
bevaras men också utvecklas utifrån 
de behov och möjligheter som finns i 
området. En översyn av handlingspla
nen för lekplatser inleds under 2016. 
Handlingsplan för Västerås parker 
är under framtagande, och beräknas 
kunna antas under 2016. Handlings
planen ger en helhetsbild över alla 
Västerås parker och ska bli ett stöd i 
planeringsprocessen samt vid beslut 
om investeringar. Totalt finns ca 110 
parker med i planen, allt från stora 
välkända parker som Vasaparken och 
Stadsparken till små okända pärlor 
som Bernsborgsparken på Blåsbo. En 
park är för övrigt ett stycke anlagd 
natur, till skillnad från den mer ur
sprungliga naturen i skogsområden 
och stadsdelsskogar.

Under 2015 antog tekniska nämn
den en handlingsplan för stadsträd. 
Syftet är att säkerställa ett friskt och 
varierande trädbestånd. Träd som står 
i stadsmiljö har många gånger svåra 
livsvillkor. Det är därför extra viktigt 
att träd som planteras i stadsmiljö 
redan från början ges bästa förutsätt
ningar att etablera sig. Handlingspla
nen innehåller en inventering av be
fintliga träd samt rekommendationer 
för hur träd ska hanteras i framtida 
planering och byggskede. 

En stadsmiljöplan håller på att tas 
fram, och kommer att kunna beslu
tas under 2016. Stadsmiljöplanen 
behandlar gestaltning av de offentliga 
ytorna i centrum. Arbetet sker i sam
verkan med andra förvaltningar. 

Skapande av attraktiva och 
värdefulla naturområden
Attraktiva och biologiskt värdefulla 
naturområden i staden är av stor 
betydelse för att stimulera friluftslivet 
i Västerås.  Västerås stad har också 
ett ansvar att skydda hotade arter och 
biotoper, och att aktivt medverka till 
en bättre vattenkvalitet.

I samband med framtagandet av 
grönstrukturplanen, som är kom
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munövergripande, kommer en 
utvidgad inventering av tätorternas 
grön struktur att genomföras. Den 
innebär att biologiska värden identi
fieras inom alla gröna ytor på allmän 
platsmark i Västerås tätort och i 
serviceorterna. Arbetet kommer att 
fortgå  under ett antal år. Under 2016 
fortskrider inventeringar av stadsdels
skogar, naturreservat och gräsmar
ker. Under året genomförs också 
genomgripande naturvårdsåtgärder i 
en stadsdelsskog, mest troligt Vedbo
skogen. 

Vattenplanen, som antogs 2012, 
ska revideras under 2016. Handlings
planen för natur och kulturmiljö 
i Västerås, NKMplanen, antogs av 
kommunstyrelsen 2010 och ska även 
den revideras under året. Arbetet 
kommer delvis att samordnas med 
framtagandet av grönstrukturplanen. 

Mindre buller i staden
Tekniska kontoret arbetar enligt 
åtgärdsprogrammet mot buller som 
kommunfullmäktige antog 2014. 
Syftet är att minska antalet personer 
som utsätts för högt trafikbuller enligt 
beslutade normer för boendemiljö 
inomhus, utomhus på förskole och 
skolgårdar samt till viss del utom
hus på befintliga uteplatser i direkt 

anslutning till bostad. Inom samtliga 
områden prioriteras åtgärder utmed 
stadslinjenätet för kollektivtrafiken  
först. De åtgärder som är mest 
 aktuella är ge bidrag till fastighets
ägare att installera bullerdämpande 
fönster, att erbjuda bullerdämpande 
skärm vid befintliga uteplatser i direkt 
anslutning till bostad samt att anlägga 
bullerskyddsplank eller liknande vid 
förskole och skolgårdar. 

Inför 2016 finns en liten budget för 
trafikbulleråtgärder. Den vanligaste 
åtgärden är byte av fönster i bullerut
satta fastigheter. Här kan fastighetsä
garen få bidrag för fönsterbyte. Även 
fastigheter med bullerstörningar på 
befintliga uteplatser kan få bidrag. 
Här är planen att under 2016 gå ut 
med brev till de fastighetsägare som 
berörs, och informera om möjligheten 
till bidrag.

I arbetet med att bygga staden inåt 
är varje markbit intressant. Ytor som 
tidigare betraktats som oanvändbara 
på grund av bullersituationen kan nu 
komma ifråga för bostadsbyggnation. 
Detta ställer krav på en medveten 
hantering av bullerfrågan redan i ett 
tidigt skede. Ett exempel på en åtgärd 
som testas är att skärma av inner
gården mellan två huskroppar med en 
hög vägg av glas som stoppar bullret.

Trafiksäkerhet
Förbättrad trafiksäkerhet ger inte bara 
färre olyckor med allvarlig påföljd 
utan även en bättre stadsmiljö med 
ökad trygghet, trivsel och tillgänglig
het. Tekniska kontoret arbetar i enlig
het med nollvisionen för att bidra 
till det nationella etappmålet om att 
antalet omkomna halveras och antalet 
allvarligt skadade minskas med en 
fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

Den stora utmaningen i trafiksäker
hetsarbetet är att minska antalet döda 
och skadade cyklister och gående. 
 Ungefär 75 procent av alla som dör 
och skadas allvarligt på de kommu
nala gatorna är oskyddade trafikanter. 
En handlingsplan för trafiksäkerhet 
har tagits fram för åren 20152019. 
Den mest påtagliga av åtgärderna 

handlar om hastighetsdämpande 
åtgärder för biltrafiken i anslutning 
till passager för gående och cyklister. 
 Under 2016 tas en ny handlingsplan 
för trafiksäkra passager fram, som 
kommer att gälla för åren 20162019. 

I trafiksäkerhetsarbetet ingår också 
gatuutformning vid nybyggnad och 
medverkan i samhällsplaneringens 
tidiga skeden för att påverka lokalise
ring av verksamheter som genererar 
resor och transporter. Rätt trafikreg
lering är avgörande för trafiksäker
heten, liksom trafikantens förståelse 
för sin egen påverkan i transportsys
temet. Vilken standardnivå som våra 
gator och gång och cykelbanor har 
påverkar också trafiksäkerheten. Väl 
utförda driftinsatser som snöröjning 
och sandupptagning minskar olycks
risken, liksom underhållsinsatser 
som potthålslagning. I egna och upp
handlade transporter ska vi ställa rätt 
trafik säkerhetskrav vilket kan handla 
om bilbälte, alkolås, cykelhjälm, 
 hastighet och fordonssäkerhet.

Transportrådgivning
Cykla till jobbetkampanjen har 
 hållits i Västerås i många år och 
lockar årligen tusentals cyklister att 
vara med och utmana sig själva och 
kollegorna. Inför 2016 ska upplägget  
ses över, bland annat undersöks 
möjligheten att få med fler aktiva 
transportsätt i kampanjen. 

En handlingsplan för fossilfria for
don har tagits fram under ledning av 
tekniska kontoret. Den antas i kom
munstyrelsen/kommunfullmäktige 
i början av 2016. Handlingsplanen 
innehåller åtgärder bland annat kring 
stadens egen fordonspark, riktlinjer 
för fordonsanskaffning samt en över
syn av reseriktlinjerna. På tekniska 
nämndens ansvar ligger en uppgra
dering av laddstolpar i anslutning till 
gatumarksparkering. Det har kommit 
en ny EUstandard för laddning av 
elfordon och de befintliga stolparna 
är byggda enligt en äldre standard. 
Tekniska kontoret bevakar också 
frågorna om laddplatser vid nyexploa
tering. Rekommendationen är att 
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antalet laddstolpar ska motsvara 10% 
av antalet laddbara bilar. I Västerås 
finns knappt 450 elbilar i trafik. De 
flesta är elhybrider, dvs bilar som har 
elmotor men som även kan drivas på 
annat bränsle. Dessa kan inte laddas 
via elnätet utan laddas under körning. 
Antalet laddbara bilar i Västerås är 
idag drygt 100 stycken.

Hälsotramparkampanjen som 
 rullat under 2015 blev en succé. 
De utvalda bilpendlarna utrustades 
med cykelhjälm, regnponcho, cykel
dator och cykellysen. Dessutom 
ingick två hälsoundersökningar, en 
före kampanjens start och en efter 
sex  månaders cyklande. Långsiktiga 
 ffekter för 2015 års hälsotrampare 
följs upp under 2016. Det är bland 
annat intressant att ta reda på om de 
fortsätter cykla även när kampanjen är 
slut. I 2015 års kampanj var det över 
100 sökande till 30 platser, många 
som sökte kom alltså inte med. Ambi
tionen är nu att köra en likadan kam
panj under 2016 för att ge möjlighet 
för fler att delta. 

En del av transportrådgivningens 
uppdrag är att nå ut till näringsliv och 
andra organisationer. Transportråd
givningen samverkar med Etablering 
Västerås och med energirådgivarna 
från stadsbyggnadsförvaltningen. 
 Ambitionen är att nå företag i be
fintliga forum, till exempel genom 
frukostträffar eller vid platsbesök 
där flera kommunala verksamheter 
 gemensamt besöker företaget. 

Resvaneundersökning
Under 2016 genomförs en stor res
vaneundersökning i Västerås. Ungefär 
5000 enkäter kommer att skickas ut 
till ett urval av västeråsare mellan 
16 och 85 år. Det är tredje gången 
som staden genomför en resvane
undersökning, senaste gången var 
2011. I enkäten ingår en resdagbok, 
där varje person ska fylla i sina resor 
för en utvald dag. Vi är intresserade 
av vilka färdsätt västeråsarna väljer, 
vilka ärenden de har och hur långt de 
förflyttar sig. Resultaten kommer att 
kunna användas i trafikplaneringen 

och för att följa upp effekterna av 
genomförda åtgärder.

Parkeringsverksamhet
Tekniska nämnden ansvarar för 
 parkering på allmän platsmark i 
Västerås. Innanför cityringen finns 
idag ca 3 800 allmänna avgiftsbelagda 
parkeringsplatser som är öppna för 
allmänheten. Totalt förvaltar staden 
ca en tredjedel av dessa, dels på 
gatumark och på parkeringsytor, dels 
i parkeringsanläggningen Klippan. 
Beläggningen på stadens mest cen
trala parkeringsplatser på gatumark 
(röd zon) ligger mellan 80 och 90 pro
cent, vilket är en lämplig beläggnings
nivå med hänsyn till tillgängligheten, 
det vill säga att en besökare alltid ska 
kunna hitta en ledig plats. Att belägg
ningen är så pass hög tyder på att det 
finns en betalningsvilja för att stå på 
de allra mest centrala platserna. Det 
kan finnas utrymme att höja parke
ringstaxan för att säkerställa att det 
även i framtiden finns lediga platser 
på gatumark i city. 

Samverkan kring parkering är 
mycket viktigt eftersom den privata 
marknaden står för två tredjedelar av 
all parkering i city. Tekniska kontoret 
samverkar sedan många år med de 
privata aktörerna på parkeringsmark
naden. Det gemensamma parke
ringsledningssystemet är ett konkret 
exempel på vad denna samverkan 
resulterat i.

Parkeringsprogram
Under 2015 antogs ett nytt parke
ringsprogram och nya parkerings
riktlinjer för ny och ombyggnad 
av bostäder och verksamheter. 
Parkeringsprogrammet har som mål 
ett  effektivt markutnyttjande, mer 
hållbart resande, samhällsekono
miskt gynnsamt stadsbyggande, mer 
attrak tiva stadsmiljöer och en mer 
tillgänglig stad. Parkeringstalen för 
bil vid ny och ombyggnad har sänkts 
något i de nya riktlinjerna. Dess
utom är parkeringstalen flexibla. Det 
betyder att det finns möjlighet till att 
sänka kraven på bilparkeringsplatser 

ytterligare genom att byggherren till 
exempel lovar att koppla en bilpool 
till fastigheten. Parkeringstalen för 
cykel har höjts  något jämfört med 
tidigare.

Stadsledningskontoret har fått i 
uppdrag att i samråd med berörda 
förvaltningar och bolag se över hur 
stadens parkeringar samordnas samt 
föreslå en lämplig organisationsform. 
Utredningen pågår, och efter ett in
riktningsbeslut väntar planering för 
framtida samordning och organisa
tion under våren 2016.  Tekniska kon
toret ser att kraven på uppföljning, 
dialog med byggherrar och service till 
invånarna kräver mer resurser än kon
toret har i dagsläget. Kontoret ansökte 
därför under 2015 om utökad budget 
för en extra tjänst inom parkering, 
något som avslogs av fullmäktige. Det 
kommer att innebära att ambitions
nivån för uppföljning av de nya parke
ringstalen till att börja med kommer 
att bli låg.

Myntautomater
I samband med Riksbankens byte 
till nya mynt hösten 2016 påverkas 
möjligheten att betala i stadens parke
ringsautomater. De nya mynten går 
inte att använda som betalningsmedel 
i befintliga automater. Huvudinrikt
ningen är att nuvarande myntauto
mater fasas ut och betalning sker i 
kortterminal. Andelen parkeringin
täkter som betalas med mynt idag är 
ungefär 15 procent. Ett ytterligare 
skäl till utfasning av mynt är att öka 
säkerheten och minska den kost
samma mynthanteringen. Kontoret 
tillhandahåller mobila betaltjänster 
som ett modernt betalningsalternativ 
med flera mervärden för kunden. 
Flera andra städer runt om i landet 
har beslutat att helt upphöra med 
myntbetalning. 

Kontoret kommer särskilt att 
bevaka frågan och undersöka möjlig
heterna att behålla myntbetalning på 
någon utvald plats/besöksmål där det 
idag betalas mycket med mynt beroen
de på den lägre taxenivån, exempelvis 
vid Lögarängen.
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byggande
Vi bygger för rekreation och 
naturvård
Hamnparken, som är byggd till 
hälften sedan tidigare, kommer att 
färdigställas under 2016. Den första 
halvan av parken byggdes av NCC 
i samband med exploatering av 
fastigheten bredvid. Det åligger nu 
tekniska kontoret att slutföra arbe
tet med parken. Förutom gräs och 
planteringar planeras för en vattenan
läggning. I anslutning till denna blir 
det trädäck och solstolar. Automatisk 
bevattning kommer att installeras för 
både gräsmatta och planteringar, som 
ett led i att minska behovet av skötsel. 
Under 2015 gick projektet ut på 
upphandling, men parken kunde inte 
byggas eftersom inga anbud kom in. 
Nu ser park och naturenheten att det 
kommer att gå att hitta en entrepre
nör som gör arbetet under 2016.

Årets stora lekplatsprojekt blir 
Svarvarparken på Malmaberg. Den 
nedslitna lekplatsen ska göras om till 
en temalekplats. Temat blir Urskog. 
Parken kommer bland annat att inne
hålla en urskogshinderbana och små 
svamphus. Alla ytor rustas också upp. 
I det nya bostadsområdet Nordanby 
äng anläggs en lekplats, som bekostas 
av exploateringsmedel. Den lekplatsen 
kommer att utföras som en totalentre
prenad, vilket innebär att utformning 
och byggnation handlas upp i ett 
paket. Park och naturenheten deltar 
i planeringen av lekplatsen, liksom 
av de grönområden som ska finnas i 
bostadsområdet. Även på Skälby byggs 
en ny mindre lekplats som finansieras 
av exploateringsmedel.

Poesiparken på Öster Mälarstrand 
är färdigprojekterad och kommer att 
byggas under 2016. Det är MUAB 
som bygger, och här är Tomas Tran
strömers diktning den främsta inspira
tionskällan. Det mesta i parken blir 
specialbyggt på plats vilket kommer 
att göra parken unik. Bland annat 
kommer det att finnas fåglar som 
barnen kan krypa in i, insekter, en 
tågstation samt ett poesihus. Tekniska 

betonganläggningen har gjutits. Det 
som återstår inför 2016 är anläggning 
av entréer, gångvägar, cykelparkering 
och belysning. Om allt flyter på ska 
anläggningen kunna invigas i början 
av sommarlovet.

Skiljeboplatsen görs klar under 
2016. Under 2014 färdigställdes väg
ytorna och under 2015 utfördes mark
beläggning och belysning på torget. 
Dessutom monterades en multifunk
tionell möbel i blått belagd med gum
miasfalt och konstgräs. Möbeln kan 
användas att sitta på, att leka på och 
som scen. Det som återstår inför 2016 
är plantering av träd och uppsättning 
av planteringsurnor. 

Investeringar krävs för genomför
ande av den beslutade natur och 
kulturmiljöplanen. De områden som 
satsas på under de närmaste åren 
är Gäddeholm, Björnön, Frösåker, 
 Johannisbergsområdet, Badelun
daåsen och stadsdelsskogar. Totalt 
investeras 4,5 miljoner kronor, varav 
0,5 miljoner kronor under 2016. 
Ambitionen är att göra besöksmålen 
mer tillgängliga. I första hand gäl
ler satsningen vandringsstigar och 
parkeringsytor. Det är viktigt att det 
finns flera besöksmål med handikapp
anpassade stigar. De åren det finns 
större investeringsmedel kan större 
satsningar på besöksanordningar och 
rastplatser genomföras. Under 2016 
är ambitionen att slutföra handikapp
anpassningen av vandringsleden på 
Frösåker, där en liten del i anslutning 
till Mälaren saknas. Vidare slutförs 
den sista etappen av vandringsleden 
på Johannisberg. Det finns även 
 planer på att göra Frövisjön mer 
 tillgänglig för fågelåskådning, bland 
annat genom en parkeringsyta.

Vi bygger för gående, cyklister 
och biltrafik
I centrum har en större upprustning 
av Norra Källgatan genomförts. I 
projektet ingår körytor för bil, ny 
gång och cykelbana och omläggning 
av markvärme. Det omfattar även 
gestaltning i form av trädplanteringar 
och möblering samt utökade parke

Svarsvarparken ska göras om till 
en temalekplats. Temat blir Urskog. 
Parken kommer bland annat att inne-
hålla en urskogshinderbana och små 
svamphus.

”

kontoret har deltagit i planeringen av 
parken.

Plaskdammen på Bjurhovda åt
gärdas under 2016. Arbetet startar 
under våren och ska vara klart till 
badsäsongen.  Den nuvarande anlägg
ningen är utdömd vilket innebär att 
en total upprustning kommer att ske. 
Bassängkonstruktionen tillverkas i 
stål med inbyggda vattensprut. Runt 
plaskdammen läggs ett trädäck. Hela 
anläggningen kommer att hägnas 
in utifrån gällande säkerhetsbestäm
melser. Ett nytt teknikhus byggs i 
anslutning till plaskdammen. Även 
teknikhuset omfattas av säkerhetskrav 
eftersom bassängen renas med starka 
kemikalier. Reningen dimensioneras 
för upp till 40 badande per timme.

Stadsparken upprustas under 
2016. Det blir ny belysning, nya 
bänkar    och sittplatser för alla, samt 
en översyn av planteringarna. Parkens 
entréer om gestaltas och förstärks, 
parken blir mer inbjudande, med 
tydligare kontakt med sin omgivning. 
Den efterlängtade Betongparken 
vid Lögarängen färdigställs under 
2016. Under 2015 har en sanering 
av förorenad mark genomförts, och 

Upprustningen av Norra Källgatan 
blev något försenat på grund av 
 arkeologiska fynd som upptäcktes 
när grävningarna inleddes. Bland 
annat påträffades lämningar av en 
medeltida skomakarverkstad.

”
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ringsmöjligheter utmed vägen. Pro
jektet blev något försenat på grund av 
arkeologiska fynd som upptäcktes när 
grävningarna inleddes. Bland annat 
påträffades lämningar av en medeltida 
skomakarverkstad.

Västra Kyrkogatan och Skolgatan 
projekteras under 2016 och planeras 
att byggas under 2017. Körytorna som 
idag är väldigt ojämna rustas upp, och 
längs Västra Kyrkogatan anläggs en 
cykelbana mellan Biskopsgatan och 
Lykttändargränd. Dessa gators utform
ning är en viktig del av kulturarvet 
runt Domkyrkan, därför kommer be
läggningen att utgöras av smågatsten 
även efter upprustningen. I området 
finns komplicerad arkeologi vilket 
ställer särskilda krav på utförandet. 
Dessutom finns många berörda att 
samråda med, förutom Domkyrkan 
till exempel Rudbeckianska gymnasiet 
och en förskola.

En felande belysningslänk i gång 
och cykelvägnätet åtgärdas under 
2016. Nya cykelställ sätts upp på två 
platser i city. Två felande länkar i 
cykelvägnätet åtgärdas. Längs Tunby
torpsgatan anläggs en gång och 
cykel bana från Norrleden och norrut. 
Kontoret har sökt medfinansiering 
från Trafikverket för denna länk, 
som kommer att möjliggöra trygg och 
säker arbetspendling med cykel till de 
många arbetsplatserna på Tunbytorp. 
Den andra länken som åtgärdas är 
gång och cykelvägen på huvudcykel
stråket förbi Odensvi. Huvudstråket 
går idag över en gård på en privatägd 
fastighet. Den nya sträckningen blir 
på kommunal mark längs Odensvi
gatan. Här måste hänsyn tas till en 
trädrad som står längs gatan. Dialog 
pågår med Länsstyrelsen i denna 
fråga.

Den nya vägen till Gäddeholm 
färdigställs, genom att etapp 2 byggs 
under 2016. Det handlar om ny bil
väg med tillhörande cykelväg längs 
hela sträckan. Belysning kommer 
att sättas upp längs hela cykelvägen, 
det vill  säga även längs den redan 
byggda sträckan som utgår från 
 Irsta. Belysningen blir ”smart” vilket 

innebär att armaturerna dimrar ner 
när inga cyklister finns på sträckan, 
och aktiveras när någon kommer. I 
projektet ingår också en cirkulations
plats i korsningen Stockholmsvägen 
Gäddeholmsvägen.

Trafiksäkerhetsåtgärder kommer 
fortsätta i normal omfattning. Minst 
två passager för fotgängare och cyklis
ter åtgärdas under året genom platsan
passade hastighetsdämpande åtgärder.

Belysning
Västerås kommun har cirka 26 000 
gatubelysningsarmaturer. Från år 
2000 har successivt de äldre gatube
lysningsarmaturerna bytts ut till mer 
energisnåla armaturer. Ett teknik
skifte pågår inom belysningen. Den 
nya LEDtekniken är energisnålare, 
har bättre livslängd och är enklare att 
styra. Dessutom innehåller den inget 
kvicksilver. Under 2015 har de sista 
1 200 kvicksilverarmaturerna bytts ut 
mot LEDarmaturer.

Under 2016 byts armaturer längs 
våra större leder. Bytet behövs efter
som armaturerna är gamla, i många 
fall 20 år. Här finns också många 
armaturer med hög effekt, upp till 
400 watt per armatur, vilket ger höga 
elkostnader och stor miljöbelastning. 
Totalt behöver knappt 1 000 armatu
rer bytas. Längs de stora lederna finns 
också många dåliga stolpar som be
höver bytas ut. Det här är kostsamma 
investeringar, bland annat på grund 
av att det behövs skyddsfordon och att 
arbetet sker nattetid.

Miljöpåverkan från byggandet
Miljöpåverkan från byggprocessen 
uppstår framför allt i byggentrepre
naderna genom till exempel buller 
och utsläpp från fordon. Genom att 
ställa miljökrav vid upphandling kan 
vi åstadkomma ökad användning av 
alternativa bränslen, effektivisering 
av de vardagliga transporterna och 
minskad energiförbrukning. 

drifT och 
underhåll
Alla anläggningar kräver skötsel för 
att behålla sin funktion under hela 
sin livslängd. Drift och underhålls
arbetet pågår dygnet runt, året runt. 
Våra områdesentreprenörer städar, 
klipper, rensar och snöröjer. Mark
värmetekniker bevakar utetemperatu
ren under mörka vinternätter för att 
köra markvärmesystemet så effektivt 
som möjligt. Belysningsentreprenörer 
ronderar och kontrollerar våra 26 000 
belysningsarmaturer. Tekniska konto
rets driftansvariga bevakar drift och 
underhållsinsatserna genom stickprov, 
möten och revisioner.

Gatu och parkdriften i Västerås 
sköts av flera olika entreprenörer. 
Drift och underhåll på område Väster 
sköts av PEAB, område Centrum 
sköts av Västmanlands Fastighets
skötsel AB och område Öster av 
 förvaltningen för stöd, fritid och 
entreprenad. Förutom de tre geogra
fiska driftområdena finns speciella 
driftentreprenader för bland annat 
tekniska system (SFE), gatubelysning 
(Vattenfall) och beläggningsunderhåll 
(PEAB asfalt). 

Flera av de stora driftavtalen går ut 
under 2016. Därför sker ett antal vik
tiga upphandlingar under året. Upp
draget att snöröja och halkbekämpa 
våra stora trafikleder handlas upp, det 
uppdraget utförs idag av M4gruppen. 
Driften av gatubelysning kommer att 
handlas upp, liksom uppdraget att 
utföra beläggningsunderhåll. Driften 
av gator och parker på område Öster 
konkurrensutsätts. I den kommande 
upphandlingen deltar förvaltningen 
för stöd, fritid och entreprenad i kon
kurrens med andra marknadsaktörer. 
Konkurrensutsättningen leder troli
gen till reducerade kostnader för drift 
och underhåll, något som kan bidra 
till budget i balans inför 2017.
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Skötsel av parker och 
naturområden 
Västerås stadsdelsskogar är en ovär
derlig tillgång, som används året om 
och är mycket uppskattade av stadens 
invånare. Olika skogsområden har 
olika karaktär, vilket kräver anpassade 
skötselinsatser.  Målsättningen är att 
stärka både biologiska värden och 
möjlighet till rekreation. Skötseln av 
naturreservat och vandringsleder som 
tekniska nämnden har ansvar för fort
sätter med extra satsning på åtgärder 
för tillgänglighet och upplevelsevär
den. Detta arbete sker med hjälp av 
personer i arbetsmarknadsåtgärder. 
Tekniska nämnden har i sin budget 
1,6 miljoner kronor för att ersätta 
SFE för arbetsmarknadsåtgärder inom 
de uppdrag de utför åt oss inom 
framförallt naturvård, men även övrig 
parkskötsel.

Almsjukans spridning har gjort att 
i stort sett samtliga almar i Västerås 
har dött. Många döda träd står kvar 
runt om i staden. De träd som riske
rar att utgöra fara för person eller 
egendom prioriteras att tas ner först. 
Återplantering sker på vissa platser, 
och då väljs träd utifrån instruktio
nerna i den nya handlingsplanen för 
stadsträd. Ambitionen är att välja 
friska sorter och att sträva efter en 
stor variation i trädbeståndet, för att 
minska sårbarheten inför eventuella 
framtida trädsjukdomar.

I Västerås klipps över 2,3 miljoner 
kvadratmeter bruksgräsmatta bara 
på de ytor som tekniska kontoret 
sköter. Ytterligare drygt 2 miljoner 
kvadratmeter utgörs av högvuxet 
gräs som slås 25 gånger per år. 
Gräsklippning är ett effektivt sätt att 
hålla borta ogräs och att hålla ytor 
snygga och framkomliga. Samtidigt 
är gräsklippning en kostsam åtgärd, 
och den bidrar inte till att stärka den 
biologiska mångfalden i våra parker. 
Inför 2016 görs en neddragning av 
klippfrekvensen på ett urval av våra 
gräsytor. De ytor som berörs kommer 
att tillåtas växa högre innan klippning 
sker. Kontoret ser här en möjlighet att 
minska kostnaderna för park skötsel. 

Ett pilotprojekt kring ängsmark kom
mer också att genomföras under 
2016. Genom att hyvla bort den rika 
matjorden och anlägga en magrare 
ängsmark kan kostnaderna för skötsel 
minskas kraftigt. Istället för regel
bunden maskinklippning räcker det 
med att slå ängsytan en gång per år. 
Ängsblommor lockar insekter och 
fjärilar vilket stärker den biologiska 
mångfalden och kan upplevas positivt 
av invånarna. Försöket utvärderas 
 efter genomförande.

Skötsel av gator och gång- och 
cykelvägar
I gatudriften ingår bland annat ren
hållning, ogräsborttagning, klotter
sanering, skötsel av plattytor, räcken 
och staket, trappor, bullerskydds
plank, dagvatten och dikesbrunnar 
samt vägmärken.  Våra upphandlade 
entreprenörer har daglig tillsyn 
av anläggningarna, och meddelar 
avvikelser till ansvarig driftingenjör. 
Många synpunkter kommer också in 
från allmänheten. Dessa hanteras i 
Infracontrol, ett verksamhetssystem 
som är gemensamt för kontaktcenter, 
driftansvariga och entreprenörer. 

Vinterväghållningen är en verksam
het som pågår hela året. Mest märks 
verksamheten under vintermånaderna 
när fyra upphandlade entreprenörer 
sköter snöröjning och halkbekämp
ning på gator och vägar i hela staden. 
Utkallningen av pådrag sköts av en 
beredskapsgrupp av tjänstemän på 
tekniska kontoret. Allt grus som an
vänts som halkbekämpningsmaterial 

tas upp igen under våren. Under öv
riga året pågår planering och uppdate
ring av kartmaterial. 

Gator och gång och cykelvägar 
används av alla stadens invånare vilket 
innebär att deras standard är föremål 
för åtskilliga bedömningar och ut
låtanden, inte minst via media. Den 
stora utmaningen är att hålla en god 
standard utifrån de ekonomiska för
utsättningar som ges. De senaste åren 
har beläggningsunderhållet inte kun
nat utföras i erforderlig takt på grund 
av för liten underhållsbudget. Sedan 
några år används heller inga kemiska 
bekämpningsmedel i gatudriften. 
Utfasningen har skett i enlighet med 
stadens Vattenplan. Det finns ingen 
manuell metod som är lika effektiv, 
utan kostnaden per kvadratmeter för 
ogräsborttagning har ökat kraftigt. 
Bristen på pengar har lett till att ogräs 
snabbt fått fäste i hårdgjorda ytor. 
Hos våra entreprenörer görs försök 
att hitta andra effektiva metoder. 
Under 2015 har Västmanlands Fast
ighetsskötsel investerat i en Kheat, 
en maskin som bekämpar ogräs med 
hetvatten. Under 2016 görs en upp
följning av denna metod.

Ojämnheter, sprickor och potthål 
är tecken på ett eftersatt beläggnings
underhåll som märks mycket tydligt 
av trafikanterna. Inför 2016 har 
tekniska nämnden fått ett tillskott 
på 35 miljoner kronor för att arbeta 
med vägbeläggningar och broar. Tack 
vare den statusinventering som ge
nomfördes 2014 har kontoret nu 
god kännedom om hur behovet ser 

Test av ogräsbekämpning med hetvatten. Uppföljning av testet sker under 2016
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ut runt om i Västerås. Alla gator är 
klassi ficerade med olika färger utifrån 
beläggningens status. De extra pengar
na kommer alltså att kunna användas 
på bästa sätt. Vägar i huvudvägnätet 
som har buss i linjetrafik ligger högt 
på  prioriteringslistan. Spårbildning på 
dessa vägar utgör en trafiksäkerhets
risk och åtgärdas först. I övrigt sprids 
åtgärderna ut över hela staden, och 
mellan 20 och 30 procent av tillskot
tet läggs på gång och cykelvägar. Den 
exakta planeringen av beläggningsin
satserna kan göras först när vintern är 
slut, och man ser hur tjäle och snöröj
ning har påverkat vägbanorna. Mälar
energis grävningar för VA, fjärrvärme 
och stadsnät påverkar också plane
ringen av beläggningsinsatser och kan 
innebära att planerade insatser byts ut 
med kort framförhållning.

Miljöpåverkan från drift och 
underhåll
Arbetet med drift och underhåll 
av gator och gång och cykelvägar 
syftar till att skapa tillgänglighet till 
målpunkter i hela staden. Genom att 
prioritera gående, cyklister och buss
trafik vid till exempel snöröjning och 
belysningsåtgärder ökar attraktiviteten 
för dessa miljövänliga färdsätt.

Arbetet med att sköta stadens ytor 
utförs till stor del med maskiner. 
Miljöpåverkan från dessa sker dels 
lokalt genom buller och utsläpp av 
luftföroreningar, dels globalt genom 
utsläpp av växthusgaser som påverkar 
klimatet. Våra entreprenörer försöker 
på olika sätt att minska sin miljöpå
verkan, bland annat genom att köra 
elfordon där så är möjligt. I skötseln 
av city används till exempel en el
driven bli med släp. Vid borttagning 
av löv används en elektrisk lövblås 
som är batteridriven. Den har flera 
fördelar, till exempel har den lägre 
ljudnivå än konventionella maskiner. 
Den förbättrar också arbetsmiljön 
för föraren eftersom den inte har 
 förbränningsmotor.

En del typer av maskiner är dock 
svåra att ersätta med fossilfria al
ternativ. Här gäller det att istället 

 effektivisera användandet av fordo
nen. Ruttplanering inom snöröj
ningen säkerställer att varje fordon 
kör kortast möjliga sträcka. För 
snöröjningen av cykelbanor används 
anpassade maskiner som drar mindre 
diesel, men som också är skonsam
mare mot asfalt och omkringliggande 
ytor.

Det kemiska ämnet glyfosat, som 
ingår i bekämpningsmedlet Round 
Up, har fasats ut och används nu inte 
längre i tekniska kontorets skötsel. 
Genom detta beslut minimeras på
verkan på grundvattnet från kontorets 
verksamheter. 

myndigheTs-
uTÖvning
Myndighetsutövning innebär befogen
het att bestämma om förmån, 
rättig het eller skyldighet för enskilda. 
Myndighetsutövning inom tekniska 
nämndens område omfattar beslut 
om färdtjänst, upprättande av lokala 
trafikföreskrifter, utfärdande av 
dispenser samt parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade.

För tekniska nämnden ska myndig
hetsutövningen ständigt sträva efter 
helhetslösningar med medborgarnas 
och företagens bästa som utgångs
punkt. Myndighetsutövning inom 
 tekniska nämndens verksamhets
område ska även bedrivas effektivt 
och rätts säkert genom en opartisk, 
likvärdig och rättvis bedömning, med 
en kontinuerligt hög nivå av service. 

Verksamhetens handläggare ska 
sätta sig in i och förstå medborgarens 
eller företagets situation. Detta kräver 
ett helhetsperspektiv där handläggare 
ska ha en god kunskap om aktuella 
regelverk, samt agera problemlösare 
och rådgivare. Allt med prioriteringen 
att ge en god service till samtliga med
borgare och företag i staden. 

Det offentliga rummet
Tekniska kontoret märker ett ökat 
intresse för det offentliga rummet. 
Många vill ta det i anspråk, både 

kommersiella och ideella aktörer. De 
offentliga platserna i city är lättill
gängliga, och markhyran är låg i för
hållande till den exponering du får. 
Aktiviteter på gator och torg bidrar 
i många fall till en ökad attraktivitet 
för Västerås. Det kan handla om ute
serveringar, försäljning av varor eller 
mat, marknadsföring av pro dukter 
eller information från föreningar 
och organisationer. Mångfalden i 
de ansökningar som kommer in till 
transport och myndighetsenheten 
ställer höga krav på handläggningen. 
Acceptans för de gemensamma 
reglerna nås genom att alla aktörer 
behandlas lika, och genom en tydlig
het i myndighetsutövningen. 

Det har tagits fram en hand
lingsplan för genomförande av 
stadens gemensamma ”Program för 
personer  med funktionsnedsättning”.             
På  tekniska kontorets bord ligger frå
gan om en översyn av riktlinjerna för 
uteserveringar för att ytterligare öka 
tillgängligheten. Arbete pågår och de 
nya riktlinjerna kommer att beslutas i 
tekniska nämnden.

Ökande behov av färdtjänst
Färdtjänst är särskild kollektivtrafik 
där det krävs tillstånd för att resa. 
Färdtjänsten riktar sig till de personer 
som på grund av varaktiga funktions
hinder har väsentliga svårigheter 
att förflytta sig på egen hand eller 
att resa med allmänna kommunika
tionsmedel. Antalet äldre personer i 
befolkningen ökar ständigt. Därför är 
det är troligt att efterfrågan på färd
tjänst kommer att öka framöver.

Transport och myndighetsenheten 
handlägger varje månad cirka 120 
färdtjänstansökningar, samt ett fem
tiotal ansökningar om riksfärdtjänst. 
Drygt nio av tio ansökningar om 
färdtjänst beviljas. Enheten strävar 
ständigt efter en hög nivå av service 
och uppfyller de mål och åtaganden 
vilka finns formulerade i service
deklarationen.



Handlingsplan för 
perspektivet KUND
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Att våra kunder är nöjda med de 
tjänster vi levererar och den service 
vi tillhandahåller är centralt för 
vårt arbete. Av organisationen krävs 
att vi har fungerande och effektiva 
processer för att kunna levererar 
rätt tjänster och service. Vi ska 
leverera rätt kvalitet och resultatet 
ska vara minst det som kunden 

förväntat. För att klara det måste vi 
ha en god ekonomi och kunniga och 
engagerade medarbetare. Från och 
med 2016 införs balanserad styrning 
som ny styrprincip i Västerås stad. 
Balanserad styrning är ett sätt att 
knyta organisationens övergripande 
mål närmare det dagliga arbetet. 
Genom ett balanserat styrkort för 

verksamheten belyses fyra perspektiv, 
kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare. 
Tekniska nämndens styrkort ska visa 
hur nämnden bidrar till att uppnå de 
övergripande målen som satts upp av 
kommunfullmäktige. Målen framgår 
i tabellen nedan, liksom väsentliga 
framgångsfaktorer, nyckeltal och 
aktiviteter. 

Styrkort

Perspektiv: KUND

Övergripande mål

Kritiska 
framgångsfaktorer

Nyckeltal med måltal

Vi har nöjda kunder och invånare

Kundbemötande och invånardialog
Attraktiv offentlig miljö
Fungerande infrastruktur

Andelen västeråsare som upplever parkerna som vackra 
och trivsamma ska vara minst 65 %
Andelen västeråsare som upplever natur och friluftsområden som 
attraktiva ska vara minst 90 %
Nöjdheten med situationen för cyklister ska vara minst 90 %
Andelen resenärer som är nöjda med kollektivtrafiken ska vara minst 78 %

Genomföra invånardialog i två projekt
Utredning/projektering Vasaparkens lekplats
Byggnation lekplats Svarvarparken
Byggnation lekplatser Nordanby äng och Skälby (betalas av 
exploatering)
Byggnation Hamnparken 
Två GCpassager byggs om 
Uppstart drift av truckstop
Utökning linje 3 om resandeökningen så kräver

Ettårssatsning på drift av cykelparkeringar i Centrum
Ettårssatsning på grönska i Centrum

Utvecklingsstrategen
Park och naturenheten
Park och naturenheten
Park och naturenheten

Park och naturenheten
Gatu och trafikenheten
Gatu och trafikenheten
Transport och 
myndighetsenheten
Gatu och trafikenheten
Park och naturenheten
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Perspektiv:  KVALITET

Övergripande mål

Kritiska 
framgångsfaktorer

Nyckeltal med måltal

Handlingsplan för 
perspektivet 
 KVALITET

Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat

Rätt utförda entreprenader
Rätt utförda tjänster mot kund
Fungerande planeringsprocess
Effektiv uppföljning av arbeten

Minst två entreprenadrevisioner genomförs under året
Minst 70 % av företagarna ska vara nöjda med tekniska 
kontorets service inom markupplåtelser
Alla tekniska kontorets kartlagda processer ska inkludera uppföljning
Antalet tillfällen för planverkstäder och andra samverkansforum ska vara minst 5 st
90 % av investeringsprojekt genomförs enligt tidplan

Utveckla formerna för uppföljning i driften, genom 
t ex tillsyn och stickprov

Revidering av revisionsplan för entreprenader

Tio av kontorets viktigaste processer är fullständigt 
kartlagda och checklistor finns

Systematisera arbetet med uppföljning av 
tillfälliga upplåtelser i offentliga rummet

Färdigställa objektlistorna med exploateringsåtaganden 
från detaljplaner och genomförandeavtal

Revidering av vattenplan

Revidering av NKMplan

Delta i översyn av länsgemensamt 
regelverk för färdtjänst 

Minst två samarbetsträffar med andra förvaltningar

Genomföra planverkstad vid minst tre tillfällen

Resvaneundersökning 2016 genomförs

Komma i fas med projektering i förhållande till 
budgetår för anläggning – avvägd projekteringsbank

Genomföra beslutad organisation för parkeringsfrågor

Framtagande av uppföljningsmodell för parkeringstal

Förstudie inför framtagande av handlingsplan för 
trafiken enligt trafikplan 2026

Gatu och trafikenheten/
Park och naturenheten

Utvecklingsstrategen

Gatu och trafikenheten/
Park och naturenheten

Transport och 
myndighetsenheten

Gatu och trafikenheten

Park och naturenheten

Park och naturenheten

Transport och myndighets
enheten

Direktören

Gatu och trafikenheten/
Park och naturenheten

Utvecklingsstrategen

Gatu och trafikenheten/
Park och naturenheten

Transport och myndighets
enheten

Transport och myndighets
enheten

Gatu och trafikenheten
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Perspektiv:  EKONOMI

Övergripande mål

Kritiska 
framgångsfaktorer

Nyckeltal med 
måltal

Handlingsplan för 
perspektivet  
EKONOMI

Vi har ekonomi i balans

Driftbudgeten exkl vinterväghållning i balans
Investeringsbudget i balans
Väl fungerande och effektiv ekonomistyrning och uppföljning

Utfall för drift och investeringar i balans mot budget
Kostnaderna för konkurrensutsatta verksamheter ska minska
100 % av våra leveranser inom ekonomiprocessen är i tid
100 % av tekniska nämndens ledamöter och ersättare ska vara 
nöjda med våra leveranser

Satsning på att söka extern finansiering genom t ex bidrag, 
statliga stöd, internationella projekt och externa samarbeten

Ta fram enkla former för driftkalkyler för alla investeringar 
oavsett storlek

Upphandling och avtalsstart för gatu och 
parkdrift på område Öster 

Upphandling och avtalsstart för snöröjning Stora leder

Planering och byggnation, utökande av ängsmark, för att 
minska driftkostnader

Utredning om huvudmannaskap för kvartersmark och allmän 
platsmark vid exploatering 

Översyn av kollektivtrafiktaxa

Byte av armaturer för energieffektivisering

Tillämpa rutiner för projektkalkyler och för beslut om 
investeringsprojekt 

Åtgärdsplan tas fram för TK när vi bedömer att vi inte har 
budget i balans

Gatu och trafikenheten/
Park och naturenheten/
Transport och myndighets
enheten

Gatu och trafikenheten

Gatu och trafikenheten/
Park och naturenheten

Gatu och trafikenheten

Park och naturenheten

Gatu och trafikenheten

Transport och 

myndighetsenheten

Gatu och trafikenheten

Gatu och trafikenheten/
Park och naturenheten/
Transport och myndighets
enheten

Ekonomienheten
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Perspektiv: MEDARBETARE

Övergripande mål

Kritiska framgångsfaktorer

Nyckeltal med måltal

Handlingsplan för 
perspektivet MEDARBETARE

Vi har nöjda medarbetare med rätt kompetens

Väl fungerande organisation
Kompetensutveckling
Friska medarbetare

Sammanvägt organisationsindex ska vara minst 70 %
Minst 70 % av medarbetarna upplever att de får den 
kompetensutveckling de behöver
Ledarskapsindex ska vara minst 70 %
Medarbetarnas engagemangsindex ska vara minst 70 %
Minst 80 % av medarbetarna ska uppleva att deras hälsa är god

Hälso och arbetsmiljöplan tas fram

Fortbildning i Klart ledarskap för ledningsgruppen

Ett kompetensutvecklingsprogram för medarbetare 
tas fram, som innehåller årets aktiviteter, t ex: 
HBTQutbildning ”Service utan gränser”

HRfunktionen

Direktören

Direktören
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Uppföljning

Följande riktlinjer ska gälla vid rapportering och uppföljning av verksamheten:
Förvaltningschefen rapporterar till nämnden

Verksamhetsplan
Uppföljning av verksamhetsplanen
Delårsrapport med prognos
Verksamhetsberättelse
Underlag för årsplan
Avstämning av årsplan
Intern kontrollplan

Senast november året före
Varje tertial
Varje tertial
Årligen i februari
Årligen i mars 
Årligen i oktober 
Årligen i oktober 

Tekniska nämnden ska årligen till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under året, på det som kommunstyrelsen bestämt.

Verksamhetsplanen ska uppdateras varje år inför budgetprocessen. 
Uppföljning sker i samband med delårsrapportering.

Hans Näslund
Direktör
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Perspektiv och över-
gripande mål

Kund 

Vi har nöjda kunder och 
invånare

Kvalitet

Vi har rätt kvalitet i 
våra verksamheter och 
 levererar rätt resultat

Väsentliga nyckeltal som tekniska nämnden följer

Andelen västeråsare som upplever gator och parker i Centrum som trygga 
Andelen västeråsare som tycker att lekplatserna är attraktiva
Cykelåkandet förbi våra automatiska mätstationer
Antalet dödade och svårt skadade i trafiken
Placeringen i tillgänglighetsbarometern 
Nöjdhet med situationen för fotgängare 
Andelen västeråsare som är nöjda med underhåll och skötsel av gator och vägar
Nöjdhet med vinterväghållningen
Resandeutvecklingen i kollektivtrafiken (Ersätter kundnöjdhet som måltal i 
styrkortet från och med 2017, när nytt mätsystem tagits i drift)
Total längd gång och cykelbanor (km)
Total väglängd (km)
Antal belysningspunkter
Antal vinterväghållningspådrag (stora pådrag, små pådrag, långedrag samt 
halkbekämpning på stora leder)
Antal tillfällen för halkbekämpning av stora leder
Ny beläggning på gång och cykelvägar (tusental kvadratmeter)
Ny beläggning på körbanor (tusental kvadratmeter)
Allmänna parkeringsplatser (antal)
Avgiftsbelagda parkeringsplatser (antal)
Antal lekplatser
Antal aktivitetsplaner
Antal isbanor som spolas
Total gräsyta som klipps (tusental kvadratmeter)
Ytor med perennplaneringar (kvadratmeter)
Ytor med sommarblomsplaneringar (kvadratmeter)
Ytor med prydnadsbuskage (kvadratmeter)
Ytor med bruksbuskage (kvadratmeter)
Antal omsorgsresor
Antal färdtjänstresor med taxi
Antal resor med flexlinjen
Antal resor med flexlinjen 65+
Antal färdtjänsttillstånd
Antal nyttjade färdtjänsttillstånd
Andel nyttjade färdtjänsttillstånd (%)

Andelen av nästa års större investeringsprojekt som är projekterade och där bygg
handlingar finns vid årets slut (%)
Antal schaktansökningar
Återställd mark efter grävning (tusental kvadratmeter)
Genomsnittlig handläggningstid för ärenden i infracontrol och för färdtjänst 
Felparkeringsavgifter (antal)
Andel vägyta med ny beläggning (%)



Perspektiv och över-
gripande mål Väsentliga nyckeltal som tekniska nämnden följer
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Ekonomi 

Vi har ekonomi i balans

Medarbetare 

Vi har nöjda medarbetare 
med rätt kompetens

Övrigt

Verksamhetens kostnader (miljoner kronor)
Investeringar (miljoner kronor)
Intäkter från gatumarksparkering (miljoner kronor)
Intäkter från parkeringsanläggningar (miljoner kronor)
Energiförbrukningen för gatubelysning (kWh)
Kostnad för gatubelysning (kr/kvadratmeter)
Kostnad för vinterväghållning (kr/kvadratmeter) 
Kostnad för gräsklippning (kr/kvadratmeter)
Avgiftsbelagd parkering, resultat per plats (kr)
Transportkostnad per färdtjänstresa med taxi (kr/resa)
Transportkostnad per omsorgsresa (kr/resa)
Transportkostnad per resa med flexlinjen (kr/resa)

Antal tillsvidareanställda
Antal årsarbetare
Sjukfrånvaro (%)
Samtliga resultat i medarbetarenkäten

Belastningen av kväve och fosfor från jordbruksmark
Andelen inslag av våtmarker och dammar för dagvatten
Antalet fria vandringsvägar i vattendragen till och från sjöarna
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sTadens 
ÖvergriPande 
sTyrdokumenT
Stadens övergripande styrdokument 
har delats in i huvudrubrikerna: 
Ekonomi & Finans, Kommunikation, 
Medarbetare, Säkerhet, Miljö/Sam
hällsbyggnad/Näringsliv samt Välfärd. 

Dokumenten är i sin tur indelade 
i Program, Policy, Riktlinjer och 
 Handlingsprogram.

Dokumenten ligger samlade på 
 intranätet http://insidan.vasteras.se

Tekniska 
nämndens 
sTyrdokumenT
Tekniska nämndens verksamhet 
styrs i stor omfattning av planer och 
program som tas i andra nämnder, 
kommunstyrelse och fullmäktige. Av 
dessa är endast ett fåtal med särskild 
inriktning på verksamhetsområdet 
medtaget i denna sammanställning.

Dessutom finns inom verksam
heten ett flertal dokument som anger 
hur vissa typer av åtgärder ska utföras, 
till exempel klippning av siktskym
mande häckar, grävning i allmän plats 
mark, utplacering av blomlådor som 
trafiksäkerhetsåtgärd etc. 

En redovisning av aktuella styrdo
kument uppdelade på verksamhets
område redovisas nedan.

Park och naTur
Handlingsplan för natur- 
och kulturmiljön 
(kommunstyrelsen 2010)

Grönstrukturplanen 
(bilaga till ÖP 54, kommunfullmäk
tige 25 november 2004)

Handlingsplan för lekplatser i 
Västerås 
(tekniska nämnden 2014)

Trädpolicy 
(tekniska nämnden 2013)

Handlingsplan för stadsträd 
(tekniska nämnden 2015)

Stadsmiljöprogrammet 
(ingår i ÖP 53) (kommunfullmäktige, 
2000)

Dagvattenpolicy och 
 Handlingsplan för dagvatten 
(kommunfullmäktige mars 2014)

Västerås vattenplan 2012-2021 
(kommunfullmäktige oktober 2012)

Handlingsplan för förorenade 
områden i Västerås 
(kommunstyrelsen, 2006)

Vision Friluftsliv och Turism i 
Västerås skärgård 
(kommunfullmäktige sept 2008)

Handlingsplan för friluftslivet 
(kommunfullmäktige 2013)

gaTa och Trafik
Trafikplan 2026 
(kommunfullmäktige, maj 2014)

Program för personer med 
 funktionsnedsättning 
(kommunfullmäktige, april 2013)

Västerås åtgärdsprogram 
mot buller 
(kommunfullmäktige, feb 2014)

Handlingsplan för HIN - 
 Åtgärdande av enkelt avhjälpta 
hinder på allmän plats 
(tekniska nämnden, april 2008)

Riktlinjer för passager 
(tekniska nämnden maj 2008, ersätts 
2016 av ”Handlingsplan för trafik
säkra passager 20162019”)

Handlingsplan för ökad och 
säker gång- och cykeltrafik i 
Västerås 2015-2019 
(tekniska nämnden, mars 2015)

Handlingsplan för trafiksäkerhet 
i Västerås 2016-2019 
(tekniska nämnden dec 2015)

Handlingsplan för genomför-
ande av ”Program för personer 
med funktionsnedsättning” 
2015-2016 
(Kommunstyrelsen, 2015)

Handlingsplan för passager på 
huvudvägnätet 
(tekniska nämnden nov 2013, ersätts 
2016 av ”Handlingsplan för trafik
säkra passager 20162019”)

Handlingsplan för passager  
vid förskolor, skolor och 
 äldreboenden 
(tekniska nämnden nov 2013, ersätts 
2016 av ”Handlingsplan för trafik
säkra passager 20162019”)

bilaga 2 

Förteckning över styrdokument
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Handlingsplan för transport-
rådgivning 2014-2018 
(tekniska nämnden juni 2014)

Handlingsplan för åtgärder mot 
omgivningsbuller från fordons-
trafik 2014-2016 
(tekniska nämnden dec 2014)

Rekommendationer för 
 utplacering av hinder på gång- 
och cykelväg 
(tekniska nämnden, nov 2007)

TransPorT och 
myndigheT
Riktlinjer för upplåtelse av 
offentlig plats 
(teknik och idrottsnämnden, 
 december 2003)
Regler för upplåtelser av offentlig 
plats

Riktlinjer för färdtjänst och 
 riksfärdtjänst 
(tekniska nämnden april 2008)
Regler för färdtjänstresor

Lokala ordningsföreskrifter för 
 torghandeln 
(kommunfullmäktige mars 2004)
Regler för torghandeln

Nya råd och anvisningar 
för ute serveringar och 
 sommarverandor 
i Västerås 
(teknik och idrottsnämnden, 
juni 2005)

Policy för parkering i centrala 
Västerås 
(tekniska nämnden maj 2008)
Underlag för planering och myndig
hetsbeslut kring parkering

Handlingsplan för hastigheter 
i Västerås tätort
 (tekniska nämnden maj 2010)

Handlingsplan för hastigheter 
i Västerås kommuns tätorter, 
exklusive centralorten 
(tekniska nämnden september 2010)

avfall och 
åTervinning
Renhållningsordning inkl 
Avfallsplan och Lokala 
 föreskrifter 
(kommunfullmäktige maj 2005, rev 
Tekniska nämnden feb 2008)

Oljeskyddsplan för Mälaren 
(kommunstyrelsen maj 2012)

Personal
Handlingsplan och aktiviteter 
för arbetsmiljö och hälsa på 
tekniska nämndens stab 
(tekniska nämndens stab januari 
2013)

Policy om mutor och bestickning
(tekniska nämndens stab januari 
2013)

ÖvrigT
Policy för synpunktshantering 
för Västerås stad 
(kommunstyrelsen oktober 2014)

Riktlinjer för kommunikation 
(tekniska nämndens stab april 2008)

Riktlinjer för kriskommunikation 
(tekniska nämndens stab april 2008)

Handlingsplan för upphandling 
(tekniska nämnden juni 2012)

Revisionsplan för upphandlade 
 entreprenader 
(tekniska nämnden februari 2013)



Västerås stad
Tekniska kontoret
721 87 Västerås

Kontaktcenter: 021-39 00 00
Fax: 021-18 96 55

tekniska.kontoret@vasteras.se
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