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VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 175

Dnr KS 2021/00525-3.12.5

Beslut - Motion från (-) om hantering av fordonsbränder och
vattenflöden från stadens parkeringshus
Beslut
1. Att-sats ett i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Att-sats två i motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (-) har i en motion framfört att Västerås stads uppförande av
parkeringshus kombinerat med teknikutvecklingen innebär att nya risker och
utmaningar har uppstått. Parkeringshusen runt om i staden innebär en
koncentrerad mängd fordon på relativt liten yta. En följd av detta är att en
analys av brandskydd, släckningsmöjligheter och hantering av restprodukter
– exempelvis släckvatten – är högst aktuell. Parkeringshus är särskilt brandfarliga jämfört med många andra byggnader på grund av de fordon som finns
där. Brandrisken och släckningsprocesser i parkeringshus, men även vattenflöden från stadens parkeringshus, anser motionären är ett område där kommunen bör säkerställa en god kunskapsnivå.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:
- Att Västerås stad säkerställer en god kunskapsnivå gällande eventuella
risker med koncentrering av moderna fordon i parkeringshus.
- Att Västerås stad säkerställer en miljövänlig hantering av vattenflöden från
stadens parkeringshus.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Räddningstjänsten Mälardalen, miljö- och konsumentnämnden, tekniska nämnden och Västerås
Parkerings AB.
Remissinstanserna informerar om att staden har god kunskap om och följer
de regler och krav som styr brandskydd via plan- och bygglagen, plan- och
byggförordningen och Boverkets byggregler (BBR). Västerås stad har även
som ambition att ha ett högre egendoms- och personskydd än de krav som
gäller.
Remissinstanserna har kunskap om att stora mängder släckvatten är ett
miljöproblem. De informerar om att frågan gällande hantering av släckvatten
är en större fråga som inte bara berör parkeringshus utan även ytor med
parkering av motorfordon. Stadsledningskontoret föreslår därför att frågan
utreds under ledning av tekniska nämnden i samråd med byggnadsnämnden,
Mälarenergi, Räddningstjänsten Mälardalen och miljö- och konsumentnämnden. En översyn bör ske av stadens ambitioner gällande brand i motorfordon, åtgärder för dagvattenbrunnar, samt var laddstationer placeras i syfte
att ge en mer miljövänlig hantering av vattenflöden och släckvatten.
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Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
1. Att-sats ett i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Att-sats två i motionen bifalls.
Yrkanden
Emil Thessén (-) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
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Tjänsteutlåtande - Motion från (-) om hantering av
fordonsbränder och vattenflöden från stadens parkeringshus
Förslag till beslut
1. Att-sats ett i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Att-sats två i motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (-) har i en motion framfört att Västerås stads uppförande av
parkeringshus kombinerat med teknikutvecklingen innebär att nya risker och
utmaningar har uppstått. Parkeringshusen runt om i staden innebär en
koncentrerad mängd fordon på relativt liten yta. En följd av detta är att en
analys av brandskydd, släckningsmöjligheter och hantering av restprodukter
– exempelvis släckvatten – är högst aktuell. Parkeringshus är särskilt
brandfarliga jämfört med många andra byggnader på grund av de fordon som
finns där. Brandrisken och släckningsprocesser i parkeringshus, men även
vattenflöden från stadens parkeringshus, anser motionären är ett område där
kommunen bör säkerställa en god kunskapsnivå.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:
- Att Västerås stad säkerställer en god kunskapsnivå gällande eventuella
risker med koncentrering av moderna fordon i parkeringshus.
- Att Västerås stad säkerställer en miljövänlig hantering av vattenflöden från
stadens parkeringshus.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Räddningstjänsten
Mälardalen, miljö- och konsumentnämnden, tekniska nämnden och Västerås
Parkerings AB.
Remissinstanserna informerar om att staden har god kunskap om och följer
de regler och krav som styr brandskydd via plan- och bygglagen, plan- och
byggförordningen och Boverkets byggregler (BBR). Västerås stad har även
som ambition att ha ett högre egendoms- och personskydd än de krav som
gäller.
Remissinstanserna har kunskap om att stora mängder släckvatten är ett
miljöproblem. De informerar om att frågan gällande hantering av släckvatten
är en större fråga som inte bara berör parkeringshus utan även ytor med
parkering av motorfordon. Stadsledningskontoret föreslår därför att frågan
utreds under ledning av tekniska nämnden i samråd med byggnadsnämnden,
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Mälarenergi, Räddningstjänsten Mälardalen och miljö- och
konsumentnämnden. En översyn bör ske av stadens ambitioner gällande
brand i motorfordon, åtgärder för dagvattenbrunnar, samt var laddstationer
placeras i syfte att ge en mer miljövänlig hantering av vattenflöden och
släckvatten.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
1. Att-sats ett i motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
2. Att-sats två i motionen bifalls.
Beslutsmotivering
Stadsledningskontoret bedömer att staden och räddningstjänsten har god
kunskap gällande eventuella risker med koncentrering av moderna fordon i
parkeringshus samt att staden följer de regelverk som finns. Den första attsatsen bedöms därmed inte föranleda någon ytterligare åtgärd.
Stadsledningskontoret bedömer att frågan gällande hantering av släckvatten
är en större fråga som inte bara berör parkeringshus utan även ytor med
parkering av motorfordon. Frågan föreslås därför utredas under ledning av
tekniska nämnden i samråd med byggnadsnämnden, Mälarenergi,
Räddningstjänsten Mälardalen och miljö- och konsumentnämnden. En
översyn bör ske av stadens ambitioner gällande brand i motorfordon,
åtgärder för dagvattenbrunnar, samt var laddstationer placeras i syfte att ge
en mer miljövänlig hantering av vattenflöden och släckvatten.
Dock finns det idag inga krav idag på hantering av släckvatten, vilket gör det
svårt att ställa krav på fastighetsägare eller nyttjanderättshavare gällande
hantering av släckvatten. För att staden ska kunna ställa ytterligare krav
kring släckvatten behöver regelverken ändras. Räddningstjänsten försöker
idag så långt det är möjligt att omhänderta vattnet på olycksplatsen genom
att pumpa upp det för rening eller destruktion. Räddningstjänsten arbetar
även med information kring frågan i ett förebyggande syfte.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Åtgärderna bedöms inte innebära någon ekonomisk effekt.
Hållbar utveckling
Uppdraget kan säkerställa en mer miljövänlig hantering av vattenflöden och
släckvatten både från stadens parkeringshus och från större ytor med
parkering av motorfordon.
Helene Öhrling
Stadsdirektör

Christin Tjärnheden Direktör
strategisk samhällsutveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-09-23

Dnr TN 2021/00313-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion om hantering av fordonsbränder
och vattenflöden från stadens parkeringshus
Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande
Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M), Erik Degerstedt (M) och
Samuel Stengård (KD) lämnar särskilt yttrande enligt följande:
Klippan är det parkeringshus som Västerås stad äger. Enligt beslut från
fastighetsnämnden så ser de en utbyggnad av Klippans parkering med några
våningar. Detta och dess eventuella konsekvenser borde tas med i
motionssvaret.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén (-) har i en motion framfört att Västerås stads uppförande av
parkeringshus runt om i staden innebär en koncentrerad mängd fordon på
relativt liten yta. En följd av detta är att en analys av brandskydd,
släckningsmöjligheter och hantering av restprodukter – exempelvis
släckvatten – är högst aktuell. Parkeringshus är särskilt brandfarliga jämfört
med många andra byggnader, på grund av de fordon som vistas där. Mot
bakgrund av risken för bilbränder i parkeringshus, särskilt med risken att
elbilar är inblandade då även laddstolpar förekommer, finns det skäl att
ytterligare belysa frågan.
Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta
- att Västerås stad säkerställer en god kunskapsnivå gällande eventuella
risker med koncentrering av moderna fordon i parkeringshus.
- att Västerås stad säkerställer en miljövänlig hantering av vattenflöden från
stadens parkeringshus.
Tekniska nämnden har fått motionen på remiss för yttrande.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 23 juli
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Teknik- och fastighetsförvaltningen
Thomas Wulcan

Tekniska nämnden

Kopia till

Tjänsteutlåtande – Yttrande över motion om hantering av
fordonsbränder och vattenflöden från stadens parkeringshus
Förslag till beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Emil Thessén har i en motion framfört att Västerås stads uppförande av
parkeringshus runt om i staden innebär en koncentrerad mängd fordon på
relativt liten yta. En följd av detta är att en analys av brandskydd,
släckningsmöjligheter och hantering av restprodukter – exempelvis
släckvatten – är högst aktuell. Parkeringshus är särskilt brandfarliga jämfört
med många andra byggnader, på grund av de fordon som vistas där. Mot
bakgrund av risken för bilbränder i parkeringshus, särskilt med risken att
elbilar är inblandade då även laddstolpar förekommer, finns det skäl att
ytterligare belysa frågan.
Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta


Att Västerås stad säkerställer en god kunskapsnivå gällande
eventuella risker med koncentrering av moderna fordon i
parkeringshus.



Att Västerås stad säkerställer en miljövänlig hantering av
vattenflöden från stadens parkeringshus.

Tekniska nämnden har fått motionen på remiss för yttrande. Teknik- och
fastighetsförvaltningen har till tekniska nämnden lämnat följande förslag till beslut:
Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsmotivering
Tekniska nämnden vill med anledning av remissen framföra följande:
Tekniska nämnden äger Klippan parkeringsanläggning (Klaudia 1) mitt i
centrala Västerås. Klippan byggdes 1988, och har två parkeringsplan, varav
ett i markplan och ett under mark.
Just nu prövas lämpligheten att utöka den befintliga parkeringsanläggningen
med en våning. Vid en eventuell byggnation involveras brandkonsulter med
expertkunskap inom brandskydd i arbetet.
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Regler och krav som styr brandskydd finns i plan- och bygglagen, plan- och
byggförordningen och Boverkets byggregler. Det avser bland annat tekniska
egenskaper, projektering och utförande, samt krav på byggprodukter.
Kraven är utformade för att minska risken att en brand uppstår och försöka
hindra att den sprider sig till övriga delar av byggnaden eller mellan
byggnader. Stadens ambition är att ha ett högre egendoms- och personskydd
än de krav som gäller.
Staden tittar tillsammans med Räddningstjänsten Mälardalen på vilka
åtgärder som kan vidtas för framtiden. Frågan om släckvatten berör fler
platser än parkeringshus. Det kan handla om att staden ser över sin egen
ambition gällande brand, åtgärder för dagvattenbrunnar, samt var
laddstationer placeras. Det senare är viktigt för själva släckinsatsen. Även
om det inte är vanligare med bränder i elfordon än andra fordon, kan
bränder i elfordon vara besvärliga att släcka, och kräva kylning med mycket
vatten.
Staden har också möjlighet att redan i den fysiska planeringen av ett område
ställa krav på olika åtgärder som förhindrar olyckor eller begränsar skador
för att minska miljöpåverkan vid en eventuell olycka.
Räddningstjänsten Mälardalen besvarade i VLT 29 april 2021 motionärens
debattartikel (VLT 17 april 2021) med samma ämne som motionen. Av
svaret framgår att räddningstjänsten så långt det är möjligt försöker att
omhänderta vattnet på olycksplatsen genom att pumpa upp detta och skicka
det på rening eller destruktion. Räddningstjänsten har bildat en speciell
vattenresurs som har i uppgift att säkra att släckvattnet blir kvar på platsen
och därefter se till att detta hanteras på ett säkert sätt. Den närmsta
räddningsresursen för detta finns i Ärla utanför Eskilstuna.
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