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§ 17 Dnr TN 1811008- 

Beslut - Protokollsjustering 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrar åt Solveig Nilsson (S) att 

tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 18 Dnr TN 1811009- 

Beslut - Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 

1. Inga extraärenden anmäls från förvaltningen. 

2. Inga extraärenden anmäls från arbetsutskottet. 
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§ 19 Dnr TN 1824951- 

Beslut - Digitalt nämndsammanträde 

Beslut 

1. Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att dagens sammanträde ska 

genomföras digitalt. 
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§ 20 Dnr TN 2018/00639-3.12.1 

Information - Stora torget - Besök av Länsstyrelsen 

Ärendebeskrivning 

Ulla Bergquist, Länsstyrelsen, informerar i ärendet. 
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§ 21 Dnr TN 2020/00495-2.6.1 

Information - Lägesrapport om upphandling av 
beläggningsarbeten 2021 

Ärendebeskrivning 

Sören Karlsson, Expedio Konsult AB, informerar i ärendet. 
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§ 22 Dnr TN 2019/00045-2.6.1 

Beslut - Anskaffning - Faunapassage vid Falkenbergska 
(Entreprenad) 

Beslut 

1. Anskaffningen av anläggande av faunapassage vid Falkenbergska 

kvarnen, anläggande av angränsande del av Svartåstråket samt 

stabilisering/breddning av gc-bana godkänns. 

Reservation 

Anna Hård af Segerstad (M) reserverar sig enligt följande: 

Vi prioriterar upprustning och uppbyggnad av gator, vägar och cykelbanor 

framför faunapassager. Svartåstråket är ett uppskattat stråk som vi i många år 

drivit på för att få till en upprustning. Vi är så klart positiva till att den delen 

av sträckan och gång- och cykelbanan nu rustas upp.  

Ärendebeskrivning 

I Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten finns mål och åtgärder 

som innebär att det ska finnas fria vandringsvägar för fisk i Svartån upp till 

Skultuna, då detta är en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna nås. Det första vandringshindret i Svartån har åtgärdats 

genom byggnation av faunapassagen vid Slottsbron/Turbinbron. Nästa 

vandringshinder i Svartån är vid Falkenbergska kvarnen där en faunapassage 

nu har detaljprojekterats. 

I samband med projekteringen har en utmaning varit att hitta en byggväg 

inför anläggandet och att samordna den planerade entreprenaden med 

angränsande projekt. En utredning i området visar att den gång- och 

cykelbana (gc-bana) som var tänkt att användas inte tål belastningen från 

byggtrafiken utan behöver stabiliseras. Flera alternativ har utretts, men bara 

gc-banan är möjlig att använda som byggväg. Därför är projektet tänkt att 

utökas med denna förstärkning och samtidigt också en breddning av gc-

banan, då detta redan planeras för att underlätta cykling från Sätra in till city. 

Mellan gc-banan och faunapassagen löper även det planerade Svartåstråket 

och att även anlägga detta enligt framtaget förslag föreslås ingå i 

genomförandet. På så sätt samordnas redan planerade insatser på platsen. 

Anläggandet planeras att påbörjas under sommaren 2021 och färdigställas 

under 2022. 

Förslaget till beslut omfattar således anskaffning av anläggande av 

faunapassagen inklusive den utökade omfattningen med anläggande av 

angränsande del av Svartåstråket samt breddning/stabilisering av gc-banan.  
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Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 2 

februari 2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Anskaffningen av anläggande av faunapassage vid Falkenbergska 

kvarnen, anläggande av angränsande del av Svartåstråket samt 

stabilisering/breddning av gc-bana godkänns. 

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar avslag till anläggandet av faunapassagen 

vid Falkenbergska kvarnen samt bifall till upprustning av Svartåstråket och 

ombyggnad av gc-banan. 

Solveig Nilsson (S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; Anna Hård af 

Segerstads (M) förslag och teknik- och fastighetsförvaltningens förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 23 Dnr TN 2021/00011-1.7.1 

Beslut - Yttrande över detaljplan för Ångpannan 12 m.fl., 
Kungsängen, dp 1924 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Reservation 

Hård af Segerstad (M) reserverar sig enligt följande: 

Vi ser att antalet bilar ökar samtidigt som trenden är att vid byggnation så 

minskas antalet bilparkeringar. Det är en kombination som inte riktigt håller. 

I förslaget så har vi blivit uppmärksammade på att det periodvis är många 

personer med funktionsnedsättning som tränar i hallen och behöver kunna 

parkera bilar. Likaså sker det arrangemang och träningar dagtid varför 

antalet bilparkeringar och cyklar kan behöva öka i antal för att tillgodose 

behovet. 

Ärendebeskrivning 

Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra ett nytt polishus med 

häkte. Syftet innefattar också att skapa en god trafikmiljö med 

parkeringsmöjligheter inom planområdet. 

Detaljplanen prövar möjligheten att uppföra ett nytt polishus med tillhörande 

verksamheter, så som häkte. Det rör sig om en huvudbyggnad på cirka 47 

000 kvm med garage. Planförslaget medger centrumverksamhet, vilket 

innefattar polishus med tillhörande verksamheter. Detaljplanen innefattar 

även att befintlig mottagningsstation står kvar inom planområdet och 

utrymme för drift och underhåll tas hänsyn till i förslaget. 

Planområdet är ungefär tre hektar stort och är centralt beläget i Västerås, ca 

700 meter från Västerås centralstation. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 2 

februari 2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Yrkanden 

Solveig Nilsson  S) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till beslut. 

Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att förvaltningen tar fram lösning för 

parkering för personer med funktionsnedsättning och parkering för 

friidrottshallen som har verksamhet där antalet bilparkeringar behöver 

utökas. 
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Proposition 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där arbetsutskottet först tar 

ställning till Anna Hård af Segerstads (M) tilläggsyrkande och därefter till 

förvaltningens förslag till yttrande. 

Ordföranden frågar arbetsutskottet om Anna Hård af Segerstads (M) 

tilläggsyrkande ska bifallas och finner att arbetsutskottet avslår 

tilläggsyrkandet. 

Ordföranden frågar arbetsutskottet om teknik- och fastighetsförvaltningens 

förslag till yttrande ska bifallas och finner att arbetsutskottet bifaller 

yttrandet. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 24 Dnr TN 2021/00080-1.7.1 

Beslut - Yttrande över nämndinitiativ från (M) och (KD) angående 
stöd till företag som drabbats svårt under Coronapandemin 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Elisabet Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M), 

Caroline Högström (M), Eleonore Lundkvist (M), Stefan Lindh (M), 

Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (-) och Samuel Stengård (KD) har i 

ett initiativ med rubriken - Initiativ från (M) och (KD) angående stöd till 

företag som drabbats svårt under Coronapandemin - föreslagit 

kommunstyrelsen att besluta om elva åtgärder för att ge stöd och hjälp till 

restauranger, hotell, taxibolag och reserelaterade företag och 

konferensnäring för att kunna finnas kvar efter pandemin.  

Fem förslag till åtgärder berör tekniska nämndens ansvarsområde; 

- att under 2021 vara generös med ytor för uteserveringar. 

- att under 2021 fortsätta ha avgiftsbefrielse vid markupplåtelse, t ex för 

uteserveringar och torghandel. 

- att under 2021 erbjuda butiker att flytta ut försäljning på gatan utan avgift. 

- att under 2021 ta fram fler avgiftsfria 15 minuters parkeringar för att 

underlätta upphämtning av varor och takeaway. 

- att avgiftslättnader för parkering i city ska gälla under hela 2021. 

Tekniska nämnden har fått initiativet på remiss för yttrande.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 2 

februari 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 (2021/00137) 
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§ 25 Dnr TN 2019/00501-1.7.1 

Beslut - Yttrande - Underrättelse om granskning av detaljplan för 
Kv. Verkstaden 20 m.fl., Kopparlunden norr, Västerås, Dp 1882 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Särskilt yttrande 

Anna Thunell (MP), Solveig Nilsson (S) och Hård af Segerstad (M) lämnar 

särskilt yttrande enligt följande: 

Även om förslaget har justerats sedan det sist visades så ser vi tyvärr att 

grönytor, parker och barnperspektiv inte tillräckligt beaktats. Det är ganska 

långt till närmsta park utanför området och möjlighet till spontanidrott utan 

att störa grannar.  

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för Verkstaden 20 m fl (Kopparlunden Norr) är nu ute på 

granskning. Tekniska nämnden har i samrådsyttrande lämnat sina 

synpunkter, men vill nu komplettera med driftskostnader för de ytor som 

efter detaljplanens genomförande kommer att bli allmän platsmark. Den nya 

allmänna platsmarken inom Dp Kopparlunden Norr innebär totalt ca 174000 

kr i utökade driftskostnader. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 27 

januari 2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 26 Dnr TN 2019/00500-1.7.1 

Beslut - Yttrande - Underrättelse om granskning av detaljplan för 
Verkstaden 12 m.fl., Kopparlunden mitt, Västerås, Dp 1879 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Särskilt yttrande 

Anna Thunell (MP), Solveig Nilsson (S) och Hård af Segerstad (M) lämnar 

särskilt yttrande enligt följande: 

Även om förslaget har justerats sedan det sist visades så ser vi tyvärr att 

grönytor, parker och barnperspektiv inte tillräckligt beaktats. Det är ganska 

långt till närmsta park utanför området och möjlighet till spontanidrott utan 

att störa grannar.  

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för Verkstaden 12 m fl (Kopparlunden Mitt) är nu ute på 

granskning. Tekniska nämnden har i samrådsyttrande lämnat sina 

synpunkter, men vill nu komplettera med driftskostnader för de ytor som 

efter detaljplanens genomförande kommer att bli allmän platsmark. Den nya 

allmänna platsmarken inom Dp Kopparlunden Mitt innebär totalt ca 

1132000 kr i utökade driftskostnader. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 28 

januari 2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 27 Dnr TN 2019/00747-1.7.1 

Beslut - Yttrande - Underrättelse om granskning av detaljplan för 
Verkstaden 7 m.fl., Kopparlunden syd, Västerås, Dp 1878 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Särskilt yttrande 

Anna Thunell (MP), Solveig Nilsson (S) och Hård af Segerstad (M) lämnar 

särskilt yttrande enligt följande: 

Även om förslaget har justerats sedan det sist visades så ser vi tyvärr att 

grönytor, parker och barnperspektiv inte tillräckligt beaktats. Det är ganska 

långt till närmsta park utanför området och möjlighet till spontanidrott utan 

att störa grannar.  

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för Verkstaden 7 m fl (Kopparlunden Syd) är nu ute på 

granskning. Tekniska nämnden har i samrådsyttrande lämnat sina 

synpunkter, men vill nu komplettera med driftskostnader för de ytor som 

efter detaljplanens genomförande kommer att bli allmän platsmark. Den nya 

allmänna platsmarken inom Dp Kopparlunden Syd innebär totalt ca 815000 

kr i utökade driftskostnader. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 28 

januari 2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 28 Dnr TN 2020/00185-1.7.1 

Beslut - Yttrande - Underrättelse om granskning av detaljplan för 
Isolatorn 3 och 12, Gideonsberg, Dp 1910 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden.  

Ärendebeskrivning 

Planen möjliggör bostadsbebyggelse med möjlighet till centrumverksamhet i 

bottenplan i form av ca. 400 nya lägenheter i flerbostadshus med mellan fem 

och åtta våningar på fastigheten Isolatorn 12. Planen innebär även att två 

kulturhistoriskt intressanta industribyggnader bevaras och kan användas som 

bland annat kontor, för kommersiell verksamhet såsom 

restaurangverksamhet och i det ena fallet bostäder. Vidare innebär planen att 

en förskola med tillhörande gård möjliggörs i områdets sydöstra del. Längs 

planområdets östra gräns möjliggörs också en ny gång- och cykelväg som 

sträcks vidare ner mot Kopparlunden och förbättrar kopplingen mellan 

områdena. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 1 

februari 2021, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till byggnadsnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 29 Dnr TN 2020/00700-1.3.7 

Information - E-förslag om hundbad i centrala Västerås 

Ärendebeskrivning 

Linnea Viklund informerar att e-förslaget om hundbad i centrala Västerås 

kommer att överlämnas till nämnden för idrott, fritid och förebyggande, som 

ansvarar för hundbad. 
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§ 30 Dnr TN 1825281- 

Information - Lägesrapport nya Björnöbron 

Ärendebeskrivning 

Mona Sivertsson Bergius ger en lägesrapport från byggnationen av nya 

Björnöbron. 
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Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2021-02-11 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr TN 1825282- 

Information - Mälarcamping 

Ärendebeskrivning 

Thomas Wulcan och Anneli Asplin informerar om Mälarcamping. 
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Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2021-02-11 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr TN 1811013- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga frågor anmäls. 
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Tekniska nämnden, arbetsutskottet 2021-02-11 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr TN 1811014- 

Beredning av ärenden inför tekniska nämndens sammanträde 
den 18 februari 2021 

Beslut 

1. Beredningen avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämndens arbetsutskott bereder ärenden inför tekniska nämndens 

sammanträde den 18 februari 2021. 

 


