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§ 432 Dnr KS 2021/00668-3.12.3 

Beslut - Motion från (M) angående cykeltrafik på Smedjegatan 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Elisabeth Unell (M) med fleras förslag enligt följande: 

"Denna motion tar upp hur vi kan synliggöra alternativa vägar för den 
snabba cykeltrafiken genom city. Smedjegatan har idag blivit ett viktigt 
restaurangstråk och stråk med många gående, vilket är mycket glädjande. Att 
på ett enkelt sätt synliggöra alternativa vägar förstärker gatan som gång och 
restauranggata. Ett tydliggörande av var man går och cyklar på gatan skulle 
också öka säkerheten för gångtrafikanter. I väntan på ett genomförande av 
Moderaternas nämndinitiativ i tekniska nämnden om två huvudcykelstråk 
genom Västerås city, behöver alternativa cykelvägar till Smedjegatan 
synliggöras och enklare tydliggöras så att cyklar, gående och restauranger 
kan samsas på ett säkrare sätt." 

Ärendebeskrivning 

Irene Hagström (M) har 2021-04-06 lämnat en motion till Kommun-
fullmäktige med rubriken ”Motion angående cykeltrafik på Smedjegatan”. 
Motionären lyfter bland annat problemet med att Smedjegatan är en genom-
fartsled för cyklister och elsparkcyklar, vilka ofta håller högre hastigheter 
och kan orsaka olyckstillfällen i det restaurangtäta stråket. Moderaterna 
föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Att synliggöra alternativa vägar till Smedjegatan för den snabba cykel-
trafiken genom city 

2. Att se över hur cykeltrafiken, gående och restaurangstråk kan samsa på ett 
trafiksäkert sätt på Smedjegatan 

Kommunfullmäktige beslutade 15 april 2021 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 
på remiss till tekniska nämnden och byggnadsnämnden med önskan om svar 
senast 31 augusti 2021. Svar har inkommit från båda nämnderna.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 
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Yrkanden 

Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) yrkar 
bifall till att-sats 1 i motionen. 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till att-sats 1 
i motionen från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till stadslednings-
kontorets förslag från Anna Thunell (MP). Ordföranden föreslår en proposi-
tionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen 
godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföran-
den finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadslednings-
kontorets förslag. 

Kopia till 

Tekniska nämnden 

Byggnadsnämnden 

 

 



 

 
 

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

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Motion från (M) angående cykeltrafik på 
Smedjegatan 

Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 
 

Ärendebeskrivning 
Irene Hagström (M) har 2021-04-06 lämnat en motion till 
Kommunfullmäktige med rubriken ”Motion angående cykeltrafik på 
Smedjegatan”. Motionären lyfter bland annat problemet med att 
Smedjegatan är en genomfartsled för cyklister och elsparkcyklar, vilka ofta 
håller högre hastigheter och kan orsaka olyckstillfällen i det restaurangtäta 
stråket. Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1. Att synliggöra alternativa vägar till Smedjegatan för den snabba 
cykeltrafiken genom city 

2. Att se över hur cykeltrafiken, gående och restaurangstråk kan samsa 
på ett trafiksäkert sätt på Smedjegatan  
 

Kommunfullmäktige beslutade 15 april 2021 att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickade sedan motionen 
på remiss till tekniska nämnden och byggnadsnämnden med önskan om svar 
senast 31 augusti 2021. Svar har inkommit från båda nämnderna.  
 

Beslutsmotivering 
Stadsledningskontoret konstaterar att staden har pågående arbeten som 
omhändertar intentionerna i motionen. Hur cykeltrafiken ska hanteras i 
centrum blir en viktig fråga att hantera övergripande i arbetet med Västerås 
stads innerstadsstrategi. Tekniska nämnden har dessutom ett pågående 
uppdrag från årsplan 2021 gällnade översyn av cykelstråk i city. 
Med ovanstående föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen 
beslutar att motionen lämnas utan vidare åtgärd. 
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Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling 
Sakfrågorna i motionens att-satser bidrar till en tryggare och säkrare 
trafikmiljö som omhändertas i pågående arbeten. 
 
  
 

Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 
Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 152 Dnr TN 2021/00291-3.10.1 

Beslut - Yttrande över motion från (M) angående cykeltrafik på 
Smedjegatan 
Beslut 
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
Särskilt yttrande 
Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M), Erik Degerstedt (M), Akis 
Nicolaides (M), Paula Ottoson (M) och Samuel Stengård (KD) lämnar 
särskilt yttrande enligt följande: 
Det är många som vill besöka city, cyklister, bilister, gående, 
kollektivtrafikresenärer mm. Moderaterna lade i början av mandatperioden 
ett nämndinitiativ om att utreda två möjliga huvudcykelstråk genom 
centrum, ett nord-sydstråk och ett öst-väststråk samt att cykelstråken i 
Västerås görs om med enhetligare vägmarkeringar i takt med 
ombyggnationer och underhållsarbete. Det bifölls och utredning pågår om 
bästa flöde för cyklister. Vi har också lagt nämndinitiativ om trygghet och 
trevnad på Smedjegatan. Där finns många intressenter och just besökare till 
uteservering och cyklister är två intressen som är svåra att förena.  
Ärendebeskrivning 
Irene Hagström (M) har i en motion om cykeltrafik på Smedjegatan 
föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta: 
1. - att synliggöra alternativa vägar till Smedjegatan för den snabba 
cykeltrafiken genom city. 
2. - att se över hur cykeltrafiken, gående och restaurangstråk kan samsas på 
ett trafiksäkert sätt på Smedjegatan. 
I motionen framhåller motionären följande: 
Smedjegatan var länge en bortglömd gata i city. Under senare år har gatan 
fått lite uppfräschning även om blomsterutsmyckningen inte är lika 
prunkande som på parallellgatan Hantverksgatan. Smedjegatan från Stora 
torget fram till Växhuset är nog den mest restaurangtäta gata i hela city. När 
nu Handelsbanken som låg i hörnan Vasagatan/Smedjegatan har flyttat, 
kommer det att öppna upp gatan på ett mer inbjudande sätt, med ännu flera 
restauranger som etablerar sig i den förre detta banklokalen. Problemet idag 
är att Smedjegatan är en genomfartsled för cyklister och elsparkcyklar. Det 
är inga små hastigheter på dessa fordon som passerar här. Detta kan orsaka 
många olyckstillfällen och fotgängare får kasta sig åt sidan för att inte bli 
påkörda av cyklisterna. Elsparkcyklar ligger ofta kastade huller om buller på 
denna gata. Detta är ett stort på problem för gångtrafikanter och speciellt de 
synsvaga.  
Motionen har den 21 april 2021 remitterats till tekniska nämnden för 
yttrande. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 10 
augusti 2021, lämnat förslag till beslut: 
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 
beslut. 
Kopia till 
kommunstyrelsen@vasteras.se 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Fredrik Tengblad 
Epost: fredrik.tengblad@vasteras.se 
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Kopia till 
kommunstyrelsen@vasteras.se 
 

Tekniska nämnden 

 

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (M) angående cykeltrafik 
på Smedjegatan 

Förslag till beslut 
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 
Smedjegatan var länge en bortglömd gata i city. Smedjegatan från Stora 
torget fram till Växhuset är nog den mest restaurangtäta gatan i hela city.  
Problemet idag är att Smedjegatan är en genomfartsled för cyklister och 
elsparkcyklar. Det är inga små hastigheter på dessa fordon som passerar här. 
Detta kan orsaka många olyckstillfällen och fotgängare får kasta sig åt sidan 
för att inte bli påkörda av cyklisterna.  
Elsparkcyklar ligger ofta kastade huller om buller på denna gata. Detta är ett 
stort på problem för gångtrafikanter och speciellt de synsvaga.  
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta  
1. - att synliggöra alternativa vägar till Smedjegatan för den snabba 
cykeltrafiken genom city. 
2. - att se över hur cykeltrafiken, gående och restaurangstråk kan samsa på 
ett trafiksäkert sätt på Smedjegatan  
 

Beslutsmotivering 
1. I centrala Västerås är det många olika verksamheter och trafikslag som 

behöver samsas om en begränsad yta. Det gäller trafikslag såsom 
gång- och cykeltrafik, biltrafik och kollektivtrafik. Även 
parkeringsplatser, uteserveringar, konst, grönska m.m. ska inrymmas.  
 
Det pågår just nu ett arbete där Teknik- och fastighetsförvaltningen ser 
över cykelstråken i city, dels i nord-sydlig riktning, dels i öst-västlig 
riktning. Idag saknas sammanhängande cykelstråk i öst-västlig 
riktning. På Stora Gatan cyklas det i blandtrafik eller i cykelfält. Det 
öst-västliga stråket som går längs Stora torget planeras att tas bort i 
samband med att torget byggs om. Huvudcykelstråket kommer då att 
utgå. Det kommer fortsatt gå att cykla längs torget, men det blir mer 
på fotgängarnas villkor. 
 
Inget av de ovan två nämnda stråken är optimala för cykeltrafik. På 
Stora Gatan är det trångt och cyklisterna behöver samsas med 
kollektivtrafiken. Inte heller Smedjegatan är optimalt som snabbt 
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huvudcykelstråk då cyklisterna samsas med fotgängare och 
uteserveringar.  
 
Tyvärr finns inte så många alternativ till cykeltrafik i öst-västlig 
riktning. Hantverkargatan är inte lämplig av samma anledningar som 
Smedjegatan. Ett alternativt cykelstråk skulle kunna vara 
Domkyrkoesplanaden. Detta kräver dock en ombyggnation av gatan 
där minst en av raderna med bilparkering tas bort. 
Domkyrkoesplanaden är dock inte ett lika attraktivt alternativ som 
exempelvis Smedjegatan, då Domkyrkoesplanaden ligger mer i 
utkanten av city och inte har lika många målpunkter.  
 
Vi anser att Smedjegatan fyller en bra funktion som cykelgata, då den 
har ett attraktivt läge mitt i centrala Västerås med flera målpunkter. 
Däremot är gatan inte lämplig som ett snabbt huvudcykelstråk. 
Domkyrkoesplanaden kan inte ersätta Smedjegatan som cykelgata. 
Däremot skulle Domkyrkoesplanaden med fördel kunna användas som 
ett komplement till Smedjegatan.  
 
Hur cykeltrafiken ska hanteras i centrum blir en viktig fråga att hantera 
i det pågående arbetet med Västerås stads innerstadsstrategi. Frågorna 
hanteras fortsatt genom det pågående arbetet med översyn av 
cykelstråk i city samt i kommande arbete med framtagande av en 
innerstadsstrategi 
 

2. Redan i bygglovsskedet för de nyetablerade restaurangerna på 
Smedjegatan såg förvaltningen över hur fotgängare, cyklister och 
uteserveringar kan samsas på bästa sätt inom den begränsade ytan. Ett 
alternativ för gatans utformning hade varit att fotgängare och cyklister 
skulle hänvisas till mitten av gatan. Detta förutser dock att Bistro 
Grändens uteservering flyttas in till fasad, vilket inte visat sig vara 
möjligt. Därför måste fotgängare och cyklister ta sig fram på sidorna 
av Bistro Grändens uteservering, vilket är fallet redan idag. Fotgängare 
använder idag båda sidorna medan cykeltrafiken är hänvisad till den 
södra sidan. I bygglovsskedet såg förvaltningen över möjligheten att 
förlägga cykeltrafiken på den norra sidan istället för den södra, men då 
utrymmet är lika begränsat på den sidan ansågs det inte vara en mer 
lämplig lösning.  
 
När uteserveringarna byggdes försvann mycket yta för framförallt 
fotgängare, vilket gör att de nu i ännu större utsträckning måste samsas 
med cyklister på en begränsad yta. Ett förslag är därför att flytta in 
cykelbanan ett par meter närmare gatans mitt för att frigöra mer yta för 
både fotgängare och cyklister. Det innebär att vissa cykelparkeringar 
och planteringar behöver flyttas och återställas. Då Bistro Grändens 
uteservering ligger mitt i gatan behöver cykelbanan göra en sväng in 
mot fasaden (där cykelbanan går idag). Detta är inte en optimal lösning 
men den vi anser vara bäst utifrån de förutsättningar som finns på 
gatan.  
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Därtill har förvaltningen under våren arbetat med att ta fram villkor 
som reglerar och ställer krav på hanteringen av elsparkcyklar. 
Elsparkcykelföretagen måste göra en ansökan hos polisen för att få 
ställa ut sina elsparkcyklar. Förvaltningen kan sedan godkänna 
företagens ansökan med villkoren som tillägg. Det innebär att 
företagen behöver förhålla sig till de villkor förvaltningen har satt upp. 
I villkoren framgår bland annat att elsparkcyklarna endast får 
framföras i gångfartshastighet, det vill säga 6 km/h, på Smedjegatan. I 
villkoren ställs också krav på hur felparkerade elsparkcyklar ska 
hanteras.  
 
 
 

 
 
 

Hans Näslund                        Jenny Bergström 
Direktör                         Tf enhetschef 
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§ 207 Dnr BN 2021/00495-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) angående cykeltrafik på Smedjegatan 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Motionen – har remitterats från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden och 

tekniska nämnden med begäran om yttrande senast 31 augusti - ger en 

beskrivning av Smedjegatans funktion och upplevda problem kopplade till 

gångtrafikanters säkerhet. Den ger förslag att kommunfullmäktige ska 

besluta 

1. Att synliggöra alternativa vägar till Smedjegatan för den snabba 

cykeltrafiken genom city 

2. Att se över hur cykeltrafiken, gående och restaurangstråk kan samsas på 

ett trafiksäkert sätt på Smedjegatan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (M) angående cykeltrafik på 
Smedjegatan 

Cykeltrafiken till och genom city är angelägna frågor att hantera i den 

strategi för Innerstaden som är på väg att tas fram med början under hösten 

2021.  

En fråga att där överväga och ta ställning till, är om det på Smedjegatan och 

motsvarande helt centrala lägen bör finnas dedikerade cykelvägar eller om 

det istället bör utformas lösningar där gång- och cykeltrafik blandas på 

gångtrafikanternas villkor. Detta senare synsätt har valts i förslaget till 

nybyggnad av Stora Torget. Trafiksäkerhet, framkomlighet och 

upplevelsevärden i gaturummet behöver analyseras i ett sammanhang – 

vilket är ambitionen i den kommande Innerstadsstrategin. 

Vidare noterar förvaltningen att frågan om alternativ till Smedjegatan redan 

är aktuell genom att Tekniska nämnden har ett pågående arbete med att 

utreda två möjliga huvudcykelstråk genom centrum, ett nord-sydstråk och ett 

öst-väststråk samt utreda hur en enhetlig utformning av cykelstråk kan se ut. 

 

 



 

Motion angående cykeltrafik på Smedjegatan 

Smedjegatan var länge en bortglömd gata i city. Under senare år har gatan fått 
lite uppfräschning även om blomsterutsmyckningen inte är lika prunkande som 
på parallellgatan Hantverksgatan.  

Smedjegatan från Stora torget fram till Växhuset är nog den mest 
restaurangtäta gata i hela city. När nu Handelsbanken som låg i hörnan 
Vasagatan Smedjegatan har flyttat, kommer det att öppna upp gatan på ett 
mer inbjudande sätt, med ännu flera restauranger som etablerar sig i den förre 
detta banklokalen.  

Problemet idag är att Smedjegatan är en genomfartsled för cyklister och 
elsparkcyklar. Det är inga små hastigheter på dessa fordon som passerar här. 
Detta kan orsaka många olyckstillfällen och fotgängare får kasta sig åt sidan för 
att inte bli påkörda av cyklisterna. 

Elsparkcyklar ligger ofta kastade huller om buller på denna gata. Detta är ett 
stort på problem för gångtrafikanter och speciellt de synsvaga.  

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta. 

1. Att synliggöra alternativa vägar till Smedjegatan för den snabba 
cykeltrafiken genom city 

2. Att se över hur cykeltrafiken, gående och restaurangstråk kan samsa på 
ett trafiksäkert sätt på Smedjegatan  
. 

 

2021-04-06 

 

Irene Hagström (M)   
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