Protokoll Cykelrådet
Datum: 2017-04-19 kl. 18.00–20.00
Lokal: Stadshuset rum A 491
Närvarande:
Lena Pettersson
Sjoerd Bosga
Anna-Karin Bäckström
Rolf Söderman
Elisabeth Westman, NTF Västmanland
Hanna Asp, Cykelfrämjandet Västerås
Ulf Jansson (C )
Ann-Christine Alkazhami (S)
Mikael Vilbaste (MP)
Therese Haga, Teknik- och Fastighetsförvaltningen
Ej närvarande:
Andreas Ingemarsson, Sara Welin, Erik Wiklander (STF Västerås), Lars Johansson (Sahlbergs Cykel &
Sport), Thomas Birath (Västerås Cykelklubb), Malin Pettersson (Naturskyddsföreningen), Anna
Östholm (L), Solveig Nygren (M)
Inbjudna föreläsare: Jenny Bergström Teknik- och Fastighetsförvaltningen och Jessica Cedergren från
Region Västmanland.
§ 1 Mötets öppnande
Mikael förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Förslag att byta plats på punkt 4 och 6. Rådet godkände och Mikael fastställde mötets dagordning.
§ 3 Regionala Gång- och Cykelstrategin
Jessica Cedergren från Region Västmanland, presenterade den uppdaterade versionen av ”Regionala Gå- och
Cykel strategin”. Det är första gången som en regionplan görs för gång och cykel. Cykelrådet har fått varit med
ett antal gånger och bidragit med synpunkter och åsikter.
Strategin har tagits fram gemensamt av Region Västmanland, Länsstyrelsen och Trafikverket. Tanken är att
strategin ska vara kort, snabb att läsa och man ska veta vad det är man får. Grunden ligger i att se och tänka på

hela reseperspektivet, det vill säga från dörr till dörr. Huvudfokus ligger på arbetspendling och barnsäkra
skolvägar.
Nulägesbedömningen av hur stor andel av huvudresorna som görs via gång och cykel, har utgått från två olika
undersökningar. ”Läget i Länet 2015” och den nationella resvaneundersökningen. I dagsläget är det bil, mc,
moped och cykel som är de största transportmedlen som används vid arbets- och skolpendling i Västmanland.
Visionen och målet är:

”Den övergripande visionen är att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och tryggt sätt, genomföra
alla resor genom att gå, cykla och använda kollektiva transportmedel. Där målet är en ökning av
andelen huvudresor som sker via gång, cykel och kollektivtrafik ska öka med 3% varje år.”
Den uppdaterade versionen kommer Jessica att skicka till Therese, som vidarebefordrar den till Cykelrådet. De
får då tillfälle att läsa igenom strategin och om de har synpunkter och åsikter, kan de vända sig direkt till
Jessica. Osa till Jessica 5 maj.

§ 4 Planerade cykelaktiviteter 2017
Therese och Jenny presenterade vad som är planerat att hända runt om i staden under 2017.
Skolgatan och Västra Kyrkogatan kommer att få nya gc-vägar. Vägen kommer att vara uppdelad i 1,4
meter plattor för gångare och 2 meter asfalterad väg för cyklister. Det kommer även att bli
markvärme längs med hela vägen samt torgytan framför domkyrkan. Det har även tagits fram ett
nytt belysningsprogram för hela området kring Rudbeck och domkyrkan.
3 passager är planerade till hösten 2017. Köpingsvägen/Tomtebogatan som får busskuddar.
Sjöhagsvägen/Djuphamnsvägen kommer att få platågupp och på Vasagatan vid Bombardier kommer
det ett övergångsställe och busskuddar.
Den nya cykelvägvisningen kommer snart gå till upphandling och målet är att det ska vara klart under
hösten 2017. De nya skyltarna kommer att ha sträckmått som visar hur långt det är till centrum samt
utåt, även sträcka sig längre ut som till Anundshög, Dingtuna, Skultuna mm.
Planerade beläggningsunderhåll på gc-vägar presenterades. De vägar som är beställda är Bäckby norr
och söder, Södra Skiljebo, Stohagen, Tunby, Djäkneberget och Västra Kyrkogatan. De vägar som är
planerade är Vallby Skolgata, Vasagatan, Vetterslund och en översyn på sopsaltstråken.
Jenny informerade om ”Gå- och Cykla till jobbet” kampanjen. Det drar igång den 24 april och håller
på till den 28 maj. Måndag den 24 april är det Kick Off för kampanjen på Kopparlunden.
http://www.cyklatilljobbet.com/
§ 5 Återkoppling sopsaltning, snöröjning och sandupptagning
En bikupa gjordes där medlemmarna i cykelrådet fick diskuterar tillsammans hur den första säsongen
av sopsaltning har varit. Även hur vintersäsongens snöröjning och sandupptagning har upplevts.
Denna information kommer att användas till ett uppföljningsarbete för den första säsongen av
sopsaltningen.

§ 6 Cykelns dag 13/5
De som är med i arbetsgruppen för Cykelns Dag 2017 är Anna-Karin Bäckström, Rolf Söderman, Lars
Johansson, Sjoerd Bosga och Ruben Ekerby från Vandraringen. Arbetsgruppen har jobbat på bra. Två
möten har hållits och de har utför de uppgifter som de blev tilldelade.
I år kommer Cykelns Dag att hållas på Aseatorget framför Melkerhuset. Då det redan är mycket som
händer under samma helg (Den internationella matmarknaden, bondens marknad och MusikRum)
var platser som Stora Torget och Bondtorget redan bokade.
Cykelrådet uppmanas till att medverka i cykelparaden. Som priser vid utlottningen har bland annat
presentkort på räkkryssning erhållits.
Ett första utkast på årets affisch som Sjoerd Bosga gjort visades och cykelrådet kom med feedback.
Efter justeringar skickas den till Therese som trycker upp affischen i både i A3 och A5 format. Therese
ska även undersöka hur Västerås Stad kan sprida information om Cykels Dag.
§ 7 Nya MTB spår
Mikael visade upp de nya MTB spåren vid Rocklunda, Rönnby och Gäddeholm. Informationen kom
från Karin Spets på Kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen. De nya spåren kommer att vara
utmarkerade i den nya cykelkartan.
§ 8 Övriga frågor
Kungsängsgatan, åsikter har mottagits att det har blivit svårt att åka där med cykel mot centrum. Det
är både hinder på vägen och det är mörkt. Detta beror på att det är Mälarenergi som gräver i
området. Ett övergångsställe har stängts av och det finns ingen förvarning om detta. Svar till detta
var att man får vända sig till ansvarig entreprenörs kundservice.
§ 9 Mötets avslutande
Mikael tackade för i dag och avslutade mötet.
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