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§ 425 Dnr KS 2018/02101-3.10.6 

Beslut - Uppdrag, investera in en planfri korsning 
Johannesbergsvägen och Kraftvärmegatan för ett 
färdigställande till senast sommaren 2020 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har den 6 september 2018, § 202, gett tekniska 
nämnden i uppdrag att investera in en planfri korsning Johannesbergsvägen 
och Kraftvärmegatan för ett färdigställande till senast sommaren 2020.  

Uppdraget är nu genomfört till en kostnad av ca 54 mnkr och kan åter-
rapporteras till kommunstyrelsen.   

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna.  

Yrkanden 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Kopia till 

Tekniska nämnden 

 

 



 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
Karin Widén  
Epost: karin.margareta.widen@vasteras.se 
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Kopia till 
Tekniska nämnden 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande – Återrapport av uppdrag - Investera in en 
planfri korsning Johannesbergsvägen och Kraftvärmegatan för 
ett färdigställande till senast sommaren 2020 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Rapporten läggs till handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 6 september 2018, § 202, gett tekniska 
nämnden i uppdrag att investera in en planfri korsning Johannesbergsvägen 
och Kraftvärmegatan för ett färdigställande till senast sommaren 2020.  
Uppdraget är nu genomfört till en kostnad av ca 54 mnkr och kan 
återrapporteras till kommunstyrelsen.   
 

Beslutsmotivering 
För att säkerställa hamnområdets utveckling och hantering av en ökad 
mängd gods krävdes större infrastrukturåtgärder. Den planfria korsningen 
tryggar att tillgängliga ytor utnyttjas mer effektivt och olika verksamheter får 
möjlighet till optimering.  
Den slutliga investeringskostnaden blev lägre än den uppskattade kostnaden 
på 70 mnkr och uppgick slutligen till ca 54 mnkr, uppdelat på åren 2018-
2020. Besparingen möjliggjordes genom synergieffekter med övriga uppdrag 
i hamnområdets utveckling samt bra upphandlingsunderlag.  
Den planskilda korsningen öppnades upp för trafik i juni 2020.  

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

Ekonomisk bedömning 
Genom synergieffekter med övriga uppdrag i området samt genom bra 
upphandlingsunderlag kunde infrastrukturinvesteringen genomföras 
ekonomiskt gynnsamt.  
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Hållbar utveckling 
Investeringen syftade till att trygga och tillgängliggöra ytor för en mer 
effektiv hantering av bland annat godsflöden mellan verksamheter och 
hamnområdet, vilket gynnar hållbara sjötransporter. 
 
 
 

Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 
Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 127 Dnr TN 2018/00629-3.12.1 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Investera i en planfri 
korsning, Johannisbergsvägen och Kraftvärmegatan för ett 
färdigställande till senast sommaren 2020  
Beslut 
1. Återrapporten godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen.               
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 6 september 2018, § 202, gett tekniska 
nämnden i uppdrag att investera in en planfri korsning Johannesbergsvägen 
och Kraftvärmegatan för ett färdigställande till senast sommaren 2020. 
Uppdraget är nu genomfört till en kostnad av ca 54 mnkr och kan 
återrapporteras till kommunstyrelsen. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 4 
september 2020, lämnat förslag till beslut: 
1. Återrapporten godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen.         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 
beslut. 
Kopia till 
kommunstyrelsen@vasteras.se              
 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Jenny Cecilia Bergström 
Epost: jenny.cecilia.bergstrom@vasteras.se 
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Tekniska nämndens arbetsutskott 

 

Återrapportering av uppdrag - Investera i en planfri korsning, 
Johannisbergsvägen och Kraftvärmegatan för ett färdigställande 
till senast sommaren 2020  

Förslag till beslut 
1. Återrapporten godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen.               
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 6 september 2018, § 202, gett tekniska 
nämnden i uppdrag att investera in en planfri korsning Johannesbergsvägen 
och Kraftvärmegatan för ett färdigställande till senast sommaren 2020. 
Uppdraget är nu genomfört till en kostnad av ca 54 mnkr och kan 
återrapporteras till kommunstyrelsen.          

Tjänstemannayttrande 
För att säkerställa hamnområdets utveckling och hantering av en ökad 
mängd gods krävdes större infrastrukturåtgärder. Den planfria korsningen 
tryggar att tillgängliga ytor utnyttjas mer effektivt och olika verksamheter får 
möjlighet till optimering. Den slutliga investeringskostnaden blev lägre än 
den uppskattade kostnaden på 70 mnkr och uppgick slutligen till ca 54 mnkr 
uppdelat på åren 2018-2020. Besparingen möjliggjordes genom 
synergieffekter med övriga uppdrag i hamnområdets utveckling samt bra 
upphandlingsunderlag. Den planskilda korsningen öppnades upp för trafik i 
juni 2020.  
 
 
 
 
 
Hans Näslund  Linnea Viklund 
Direktör   Enhetschef 
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