Protokoll Cykelrådet
Datum: 2018-11-14 kl. 18.00–20.00
Lokal: Stadshuset rum A 491
Närvarande:
Andreas Ingemarsson
Anna-Karin Bäckström
Rolf Söderman
Sjoerd Bosga
Lena Petersson
Agneta Nilsson Naturskyddsföreningen
Lars Johansson Sahlbergs Cykel & Sport

Per Wetterling Cykelfrämjandet Västerås
Elisabeth Westman NTF Västmanland
Solveig Nygren (M)
Ann-Christine Alkazhami (S)
Mikael Vilbaste (MP)
Jenny Bergström, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Ej närvarande:
Sara Welin, Erik Wiklander STF Västerås, Thomas Birath Västerås Cykelklubb, Ulf Jansson (C), Anna
Östholm (L).

§ 1 Mötets öppnande
Mikael förklarade mötet öppnat.
Per Wetterling godkändes som representant för Cykelfrämjandet vid dagens möte.
§ 2 Godkännande av dagordning
Rådet godkände mötets dagordning med en tilläggspunkt under punkten övriga frågor.
§ 3 Sätra
Ulf Edvardsson, som är projektchef för den nya stadsdelen Sätra, presenterade projektet. Hållbarhet
har hög fokus för Sätra och däribland hållbara sätt att röra sig inom stadsdelen och till och från
stadsdelen. Cykelkopplingar planeras inom området, mot Erikslund, längs Norrleden och ett
snabbcykelstråk längs Vallbyleden in mot city utreds. Den fördjupade översiktsplanen för Sätra går ut
på samråd i november.
Medskick från cykelrådet:
- Vid gc-tunnlar är det viktigt att de är så breda som möjligt med god sikt och bra svängradier
före och efter.
- Viktigt att även titta på cykelsituationen genom Hagaberg mot city och inom
Erikslundsområdet.
- Så mycket separering som möjligt mellan cyklister och gående.
- Önskvärt med markvärme på snabbcykelstråket.

§ 4 Frågor om stadens planering
- Grävningar i gång- och cykelbanor med omledningar
Det har varit en väldigt ansträngd situation under 2017 och 2018 med många grävningar i
cykelbanor. Det finns regler som ska följas och runt det har staden regelbundna
avstämningar med ramavtalsentreprenörerna. Det pågår ett arbete med ett nytt
hanteringssystem som ska kunna speglas ut på webben så att invånarna kan se var det pågår
arbeten.
- Bredder vid ombyggnationer/nyanläggning
Bredderna ska så långt det är möjligt följa rekommendationerna i GCM-handboken. Peppe
har skickat frågorna gällande V Kyrkogatan till gatuchefen och dessa besvaras den vägen.
En ytterligar synpunkt är att det skulle underlätta för synsvaga om det skulle finnas en
nivåskillnad mellan gång- och cykelytan.
§ 5 Resebetraktelse Colombia
Jenny berättade om det projekt som SKL International driver om hållbar stadsutveckling hon varit
delaktig i och erfarenheter från en resa inom det projektet till staden Pitalito i Colombia.
§ 6 Övriga frågor
- Avstängning gc under tiden för grävarbeten E18
Behöver stadens gc på norra sidan vara avstängd hela tiden? Svaret är att den kommer vara
avstängd till v 24 2019.
- Belysning under byggnationer
Det är mörkt på cykel- och gångbanor under pågående byggnationer. Det här har även
uppmärksammats av tjänstemän som ser över vad som kan göras nu akut och mer
långsiktigt.
- Nästa mandatperiod
Frågan om cykelrådet hanteras av den nya tekniska nämnden. Tidigare gånger har en fråga
om intresseanmälan gått ut i januari och nya medlemmar valts i februari/mars.
§ 7 Utvärdering
En utvärdering av cykelrådet och dess arbete gjordes genom att medlemmarna fick fylla i ett
formulär. Synpunkterna kommer att sammanställas och även skickas ut till rådet efter det att även
de som inte var med på mötet har möjlighet att lämna in utvärderingar.
§ 8 Mötets avslutande
Mikael och Jenny tackade så mycket för allas engagemang under de här åren i cykelrådet. Intyg
delades ut till samtliga deltagare.
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