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§ 15 Dnr TN 2019/00117-3.10.3 

Kollektivtrafik på Vasagatan under ombyggnation 

Beslut 

1. Omledningen av kollektivtrafiken under ombyggnationen av Vasagatan 

ska genomföras enligt alternativ 4. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Under våren och sommaren 2019 kommer teknik- och fastighetsförvalt-

ningen att utföra en underhållsinvestering på Vasagatan på sträckan 

Hantverkargatan-Smedjegatan i centrala Västerås. I samband med att gatan 

läggs om behöver den stängas helt för fordonstrafik under perioden 15 april 

till 1 juli. Vasagatan är ett av stadens viktigaste kollektivtrafikstråk som 

trafikeras av tre stadsbuss-linjer (2, 5 och 6) och en förortslinje (21) samt 

service- och flexlinjebussar. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fört dialog med kollektivtrafik-

förvaltningen Region Västmanland och Svealandstrafiken (åkeriet som kör 

busstrafiken) för att ta fram alternativ för hur trafiken kan ledas om under 

byggtiden. Alternativen presenteras i rapporten ”Ombyggnation av 

Vasagatan 2019, trafikförslag och konsekvenser”. Alla fem alternativ som 

presenteras i rapporten har både för- och nackdelar. Sammantaget bedöms 

alternativ 4 vara det alternativ som skapar bästa tillgängligheten till city. 

Alternativ 4 innebär att linjerna 2, 5, 6 och 21 leds om via Cityringen (den 

västliga delen) medan de linjer som idag trafikerar Stora gatan (1, 3 och 4) 

ligger kvar där under hela byggtiden. Konsekvensen av alternativ 4 är att 

resenärer som reser under lågtrafiktid (kväll/natt) och önskar byta buss kan 

få längre väntetid. Idag är alla linjer samordnade tidsmässigt för byte vid 

hållplats Stora gatan, vid omledningen kommer resenärer på linje 2, 5, 6 och 

21 istället att få byta vid Centralen. Teknik- och fastighetsförvaltningen 

planerar tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland 

samt Svealandstrafiken en omfattande informationsinsats för att minska de 

negativa konsekvenserna av detta. 

Servicelinjerna 12 och 13 som trafikerar Vasagatan kommer att ledas om 

längs Cityringen, dock kommer hållplatsen vid Herrgärdet att trafikeras som 

vanligt. Flexlinjen har också en hållplats, en s k flexlinjepunkt, vid hållplats 

Smedjegatan. Resenärer med flexlinjen hänvisas till Stora torget eller 

Snickargatan. En vändplats kommer att iordningställas precis norr om 

entreprenadområdet där färdtjänstfordon kan vända. Färdtjänstfordon 

kommer även att kunna angöra mot Hantverkargatan precis söder om 

entreprenadområdet. 
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 5 

februari 2019, lämnat förslag till beslut: 

1. Omledningen av kollektivtrafiken under ombyggnationen av Vasagatan 

ska genomföras enligt alternativ 4.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut samt att paragrafen ska justeras omedelbart.  

 

 


