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Sammanfattning 

 

Trafikverket genomförde år 2012 en trafik- och kapacitetsanalys för E18, väg 56 och väg 
66 genom Västerås 1. Syftet med studien var att avgöra hur trafik-platserna längs 
sträckorna hanterar trafikmängden idag och prognostiserad för år 2026. Enligt trafik- 
och kapacitetsanalysen uppstår köbildning längs E18 i samtliga trafikmot förutom 
Västerledsmotet och Hällamotet.  

De trafikplatser som enligt analysen kommer att drabbas av störst framtida 
framkomlighetsproblem är Lundamotet och Nordanbymotet på väg 56, där den framtida 
belastningen i cirkulationsplatserna vida överstiger kapaciteten. Bäckbymotet, 
Skallbergsmotet, Emausmotet, Folkparksmotet, Talltorpsmotet och Hällamotet på E18 
förväntas också få problem med långa köer som sträcker sig ut på motorvägen. 
Åtgärdsvalsstudien genomfördes mot bakgrund av resultaten i trafik- och 
kapacitetsanalysen.  

Den geografiska avgränsningen för åtgärdsvalsstudien är E18, från Västerledsmotet i 
väster till det blivande Anundshögsmotet i öster. Väg väg 56 från E18 (Skallbergsmotet) i 
söder till Lundamotet i norr samt väg 66 mellan E18 (Bäckbymotet) och Norrleden.  

Det övergripande syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att den ska leda till en samsyn 
kring funktion för väg E18, 56 och 66 samt att få fram förslag till åtgärder enligt 
fyrstegsprincipen för att förbättra framkomligheten och tillgängligheten på både kort 
och lång sikt. Åtgärderna skall även bidra till de transportpolitiska målen och 
miljökvalitetsmålen.  

För att konkretisera det övergripande målet har ett antal delmål ,se tabell 3.9, tagits 
fram med utgångspunkt i det nationella målet och de till dessa kopplande funktions- och 
hänsynsmålen. Även mål för Västerås stad har utgjort underlag för de framtagna 
delmålen.  

Åtgärdsvalsstudien genomfördes under perioden december 2012 - oktober 2013. I den 
process som lett fram till innehållet i åtgärdsvalsstudie har deltagande aktörer 
tillsammans klarlagt vilka problem som är önskvärda att lösa och vilka åtgärder som 
ansågs lämpliga. Berörda aktörer träffades under tre workshops för att diskutera och 
komma överens om problem, mål och förslag till åtgärder. Mellan workshoparna 
bedrevs utredningsarbeten vars syfte var att ta fram diskussions- och beslutsunderlag. 

Arbetet resulterade i att aktörerna som varit aktiva under workshopserien samlades 
kring en gemensam syn på vilket behov som finns samt vilka åtgärder som behöver 
genomföras på kort och lång sikt. 

Föreslagna åtgärder sammanställdes till sex åtgärdspaket som kostnads-beräknades och 
bedömdes med stöd av en s.k samlad effektbedömning.  

 

  

                                                           

1 E18, väg 56 och väg 66 i Västerås Trafik- och kapacitetsanalys, Västerås, Västmanlands 

län, Projektnummer: 880703, Rapport 2012-09-21 
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De sex åtgärdspaketen är:  

Åtgärdspaket 1  
Gång, cykel och kollektivtrafik och transportsnål samhällsplanering. 
 
Åtgärdspaket 2  
Framkomlighet genom trimningsåtgärder. 
 
Åtgärdspaket 3  
Framkomlighet med bro över Mälaren sydost om Västerås mot E20. 
 
Åtgärdspaket 4  
Framkomlighet med förbifart E18 norr om Västerås. 
 
Åtgärdspaket 5  
Framkomlighet genom ny väg 56 norr om Västerås för anslutning till E18 väster om 
Västerås. 
 
Åtgärdspaket 6  
Framkomlighet genom överdäckning av delar av E18. 

Utifrån uppställda projektmål för åtgärdsvalsstudien, den problembild som identifierats, 
genomförda workshops och den samlade effektbedömningen rekommenderas att arbetet 
drivs vidare med den övergripande inriktning som finns i åtgärdspaket 1 och 2. På lång 
sikt, med genomförda åtgärdspaket 1 och 2, som grund kan åtgärdspaket 4 och 5 
eventuellt vara värda att studera ytterligare. 
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1. Bakgrund 

1.1 Varför behövs åtgärder? Varför just nu?Problemets 
aktualitet 

Trafikverket genomförde år 2012 en trafik- och kapacitetsanalys för E18, väg 56 och väg 

66 genom Västerås 2. Analysen genomfördes på trafikplatserna längs E18 (från 

Västerledsmotet till Hällamotet), väg 56 (från Skallbergsmotet till Lundamotet) och väg 
66 (från Bäckbymotet till Norrleden), se figur 1.1. Syftet med studien var att avgöra hur 
trafikplatserna längs sträckorna hanterar trafikmängden idag och prognostiserad för år 
2026.  

Köbildning uppstår enligt trafik- och kapacitetsanalysen längs E18 i samtliga trafikmot 
på aktuell vägsträcka, förutom Västerledsmotet och Hällamotet. Mest omfattande 
problem med köbildning har idag Skallbergsmotet, där väg 56 ansluter till E18. Längs 
väg 56 identifieras köbildning vid samtliga trafikmot som ingår i studien d.v.s 
Gideonsbergsmotet, Nordanbymotet och Lundamotet samt vid korsningen med 
Tillbergavägen. Köbildning är även ett problem längs väg 66 från korsningen vid 
Norrleden fram till Bäckbymotet. 

De trafikplatser som enligt analysen kommer att drabbas av störst 
framkomlighetsproblem är Lundamotet och Nordanbymotet på väg 56, där den framtida 
belastningen i cirkulationsplatserna vida överstiger kapaciteten. Bäckbymotet, 
Skallbergsmotet, Emausmotet, Folkparksmotet, Talltorpsmotet och Hällamotet på E18 
förväntas också få problem med långa köer som sträcker sig ut på motorvägen.  

Många av de studerade trafikplatserna förväntas alltså passera kapacitetstaket år 2026, 
om den planerade utvecklingen av Västerås fortsätter och om dagens resmönster 
behålls. Främst är det avfarterna från E18 som kan få problem med köbildning, men 
även cirkulationsplatserna på väg 56 och väg 66.  

Enligt Propositionen för Planeringssystem för transportinfrastruktur 3 ska den formella 

fysiska planeringen föregås av en förberedande studie som innebär en förutsättningslös 
transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen, en så kallad 
Åtgärdsvalsstudie.  

Trafikverket har därför i samverkan med Västerås stad genomfört denna 
åtgärdsvalsstudie för att ta fram ett samlat åtgärdspaket enligt fyrstegsprincipen med 
ansvar och tidplan som förbättrar framkomligheten och tillgängligheten för samtliga 
trafikanter utefter väg E18, väg 56 och väg 66 i centrala Västerås .  

                                                           
2 E18, väg 56 och väg 66 i Västerås Trafik- och kapacitetsanalys, Västerås, Västmanlands 

län, Projektnummer: 880703, Rapport 2012-09-21 

3  Planeringssystem för transportinfrastruktur, Prop. 2011/2012:118 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Karta över väg 56, väg 66 och E18 genom centrala Västerås  
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1.2 Arbetsprocessen och organisering av arbetet  

Trafikverket har haft huvudansvaret för åtgärdsvalsstudien och arbetet har skett i nära 
samverkan med Västerås stad. En arbetsgrupp med representanter från Trafikverket, 
Västerås stad och konsultfirman Ramböll bildades för att svara för genomförandet. 
Trafikverket har bekostat åtgärdsvalsstudien.  

Beställare av åtgärdsvalsstudie har varit Ulrica Eriksson, projektledare och Linda 
Berntsen, samhällsplanerare, båda från Trafikverket. Styrgruppen för arbetet har bestått 
av Ulrica Eriksson och Linda Berntsen, Trafikverket samt Håkan Svärd, Västerås stad. 

Arbetsgruppen har haft följande sammansättning; Ulrica Eriksson och Linda Berntsen, 
Trafikverket, Håkan Svärd, Västerås Stad samt Lars Nord och Anna-Lena Söderlind, 
Ramböll 

Åtgärdsvalsstudien påbörjades i december 2012 och färdigställdes under oktober 2013. 

1.3 Tidigare utredningar och pågående planerings-
arbete  

Trafikverket genomförde år 2012 ”Trafik- och kapacitetsanalys för E18, väg 56 och väg 
66 genom Västerås”. Trafikverket konstaterar i denna analys att E18 genom Västerås är 
ett kommande kapacitetsproblem. Rapportens slutsatser är huvudorsaken till att denna 
åtgärdsvalsstudie genomförs. 

Den 6 december 2012 antog Västerås kommunfullmäktige ”Översiktsplan 2026”. 
Översiktsplanen beskriver hur visionen ”Västerås 2026 - staden utan gränser” ska 
förverkligas. Planen blickar också mot 2050 och visar på framtida 
utvecklingsmöjligheter. I planen har tolv strategier formulerats med utgångspunkt från 
målen om ett hållbart och klimatsmart Västerås. Strategierna i Översiktsplan 2026 är: 
attraktiv regionstad, kreativt näringslivsklimat, kulturliv ger staden karaktär, bostäder 
för alla, bygg staden inåt, city - mötesplats för alla, kulturarv och utveckling i samklang, 
livskraftig landsbygd med starka serviceorter, enkelt att gå och cykla, kollektivtrafiknätet 
som ryggrad, hushålla med naturresurserna samt stärk landskapsvärdena. 

En ny ”Trafikplan för Västerås” tas fram under år 2013 av Västerås stad. Trafikplanen 
innehåller en strategidel för hållbar trafik med nuläge, vision, mål och indikatorer. 
Översiktsplanens strategier och klimatprogrammets mål om minskad klimatpåverkan 
styr innehållet i trafikplanen. Det innebär bland annat att fyrstegsprincipen föreslås vara 
en utgångspunkt i den kommunala trafikplaneringsprocessen på samma sätt som i den 
nationella. Trafik- och bebyggelseplaneringen ska prioritera fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafik framför bilismens behov. Trafikplanens strategier utgår från denna 
prioriteringsordning. Trafikplanens strategidel planeras antas av Kommunfullmäktige 
under hösten 2013. I ett senare skede kommer även en handlingsplan med åtgärder att 
tas fram.   

I ”Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen och Gotland”, år 2008, slås fast att E18 av 
kapacitetsskäl behöver byggas ut till fyrfältighet på hela sträckan Stockholm–Örebro. 
Övriga nationella vägar rv 50, 56 och 70 inom Stockholm-Mälarregionen samt rv 55 bör 
byggas om till mötesfri väg under planperioden. Systemanalysen togs fram av 
regionförbunden i Uppsala, Sörmlands och Örebro län, Länsstyrelserna i Stockholms 
och Västmanlands län samt Gotlands kommun.  

I det av Länsstyrelsen Västmanland framtagna ”Regionalt utvecklingsprogram för 
Västmanland (RUP), år 2007 – 2020” konstateras att E18 genom länet är ett nationellt 
viktigt huvudstråk som ingår i den av EU prioriterade Nordiska triangeln. 

I den av länsstyrelsen antagna ”Länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Västmanlands län, 2010–2021” anges att Nordiska triangeln, som binder samman Oslo 
med Sankt Petersburg via E18, går genom södra delen av länet. Länsplanen säger att det 
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återstår stora behov när det gäller att säkra en hög framkomlighet på väg- och 
järnvägsnätet genom länet och i Stockholm-Mälarregionen. Trafikströmmarna på E18 
har vuxit så att belastningen på E18 runt Västerås kräver fyrfältig väg. Utbyggnad av E18 
behöver ske skyndsamt även öster om staden. Det övergripande väg- och järnvägsnätet 
genom Västmanland framgår av figur 1.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2. Övergripande väg- och järnvägsnät i Västmanland  

(Källa: Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010–2021 Västmanland)  



 

12 
 

1.4 Anknytande planering 

Närmaste anknytande planering till denna åtgärdsvalsstudie är; Översiktsplan 2026 
Västerås, Trafikplan för Västerås och Åtgärdsvalsstudie för järnvägen i Västerås. 

1.5 Övergripande syfte med de åtgärder som studerats  

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att den ska leda till en samsyn kring funktionen för 
vägarna E18. 56 och 66 samt att få fram förslag till åtgärder, enligt fyrstegsprincipen, för 
att förbättra framkomligheten och tillgängligheten för alla trafikantgrupper på både kort 
och lång sikt. Åtgärderna skall även bidra till de transportpolitiska målen och 
miljökvalitetsmålen. 

1.6 Ramar för åtgärdskostnad 

För åtgärderna har inga kostnadsramar angivits. Inga medel till åtgärder finns avsatta i 
innevarande eller föreslagna kommande nationella plan för transportsystemet eller i 
länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län.  
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2. Avgränsningar 

2.1 Geografisk avgränsning  

Den geografiska avgränsningen för åtgärdsvalsstudien är E18 från Västerledsmotet i 
väster till det blivande Anundshögsmotet i öster samt väg 56 från E18 (Skallbergsmotet) 
i söder till Lundamotet i norr samt väg 66 mellan E18 (Bäckbymotet) och Norrleden, se 
figur 2.1. 

2.2 Avgränsning av innehåll och omfattning  

Förväntat resultat av åtgärdsvalsstudien är att den ska leda till en samsyn kring vägarnas 
funktion, problembild, behov och mål samt att ett eller flera åtgärdspaket med 
ansvarsfördelning och tidplan tas fram.  

2.3 Tidshorisont för åtgärders genomförande 

Åtgärdsvalsstudien föreslår åtgärder på både kort och lång sikt. Tidshorisonten för 
åtgärder på kort sikt innebär vanligtvis att de skall genomföras inom en tidshorisont om 
3-5 år. Åtgärder på lång sikt är vanligtvis åtgärder som planeras att genomföras längre 
fram i tiden än 5-15 år.  

 

Figur 2.1 Utredningsområde för åtgärdsvalsstudien   
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Figur 2.2 Karta över Västerås och trafikmoten. De röda strecken markerar 

åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning.  
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3. Problembeskrivning, förhållanden, 
förutsättningar och mål för åtgärder  

3.1 Behov, brister och problem 

Problembeskrivningen baseras på workshop 1, som genomfördes den 15 februari 2013 
med inbjudna intressenter samt på Öppet hus med allmänheten den 26 januari 2013. 
Deltagare vid workshop 1, se bilaga 2. Trafikverkets rapport ”E18, väg 56 och väg 66 i 
Västerås, trafik- och kapacitetsanalys” från 2012 samt uttag ur STRADA (Swedish 
TRaffic Accident Data Acquisition), som är en olycksdatabas där polis och sjukvård 
rapporterar in trafikrelaterade olyckor är också underlag för problembeskrivningen.  

Det största problemet som identifierats är köbildning, som bidrar till att 
framkomligheten för trafiken längs E18, väg 56 och väg 66 är låg. Problemet är som 
störst under rusningstrafik morgon och eftermiddag och drabbar framförallt arbets- och 
skolpendlare i bil och med kollektivtrafik. Problemen med köbildning bidrar i sin tur till 
upphinnandeolyckor, som är en vanligt förekommande olyckstyp i det studerade 
området. 

Det finns behov av förbättringar i tillgängligheten för både gående och cyklister både 
längs med och tvärs de aktuella vägarna. Behov av förbättrad tillgänglighet finns även 
för kollektivtrafikresenärer. Flera av problemen som framkommit härrör från brister i 
vägutformning och vägvisning. Det finns ett tydligt behov av att förbättra detta 
framförallt på E18. 

Längs aktuella vägar finns också problem med buller på grund av de höga trafikflödena 
samt risk för översvämning vid några kritiska punkter.  

Den prognostiserade ökningen i trafikmängd och kommunens utvecklingsplaner för 
Västerås stad belyser och ökar behovet av att lösa de identifierade problemen. 

I bilaga 1 återfinns PM Samlad problembeskrivning och i bilaga 3 redovisas samtliga 
identifierade problem på karta. 
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3.2 Intressenter 

En intressentanalys har genomförts i åtgärdsvalsstudiens arbetsgrupp. I tabell 3.1 
återfinns identifierade intressenter för det studerade området. Vid genomförandet av 
analysen avgränsades intressenterna från verksamheter och organisationer till att i 
första hand omfatta aktörer inom åtgärdsvalsstudiens geografiska område. Västerås stad 
har fått svara för de behov och önskemål som finns från industrin och hamnen.  

Primära intressenter är väghållande myndigheter (Trafikverket och Västerås stad) samt 
Länsstyrelsen som upprättare av länsplanen för regional transportinfrastruktur. 
Sekundära intressenter är de fjärr– och lokala trafikanter och godstransportörer som 
trafikerar de aktuella utredningsområdets vägar. Boende längs de tre vägarna samt 
handeln är övriga intressenter. 

Tabell 3.1 Intressenter i åtgärdsvalsstudien. 

Primära Sekundära Övriga 

Trafikverket 

Västerås stad 

Länsstyrelsen 

Fjärr – och lokala trafikanter 

och godstransportörer som 

trafikerar det aktuella 

utredningsområdets vägar.  

Handeln/köpcentra 

samt boende längs de 

tre vägarna. 

 

I genomförandet av åtgärdsvalsstudien har representanter från ovan identifierade 
intressenter deltagit. Det har för de sekundära och övriga intressenterna, ex. 
åkeriförening, detaljhandel, kollektivtrafikutförare, lokaltrafikanter och boende,  skett 
som deltagare under de workshops som genomförts eller via Öppet Hus , se bilaga 2.  

3.3 Befintliga förhållanden och utveckling 

3.3.1 Berörda vägar och sträckor 

E18 är en nationell väg mellan Oslo och Stockholm. Delen genom Västerås är dessutom 
en av stadens viktigaste leder för lokal trafik, man antar att ca 60% av all trafik är trafik 
som ska till olika delar i staden. E18 genom Västerås har motorvägsstandard och löper 
genom staden i väst-östlig riktning, vägen utgör en kraftig barriär mellan stadens 
nordliga och sydliga centrala delar. Genomfarten utgör även en del i Räta linjen Rv56 
som ansluter till E18 och är en utpekad viktig led för näringslivets transporter. Andelen 
tung trafik är betydande.  

Skyltad hastighet på delar av sträckan i centrala Västerås har tidigare sänkts till 70 km/h 
efter att sträckan varit olycksdrabbad. Under 2009 har hastigheten höjts till 80 km/h. 
På övriga delar av E18 är det 100 km/h öster om centrum och 100 km/h väster om 
centrum. 

På den centrala delen av genomfarten ligger trafikplatserna tätt ihop vilket skapar 
konflikter mellan fjärrtrafik och lokaltrafik. I dagsläget förekommer köbildning vid 
högtrafik på några avfarter i vissa trafikmot. På sikt, inom 5-10 år kommer det uppstå 
kapacitetsproblem vid flera trafikmot med risk för stopp på E18 som följd. 

Väg 56 mellan Norrköping och Gävle är en nationell väg som går i samma sträckning 
som E18 mellan trafikplats Västjädra och Skallbergsmotet. Delen genom Västerås är 
dessutom en av stadens viktigaste leder för lokaltrafiken. Väg 56 genom Västerås är 4-
fältig närmast E18 och 2-fältig norr om Nordanbymotet. Skyltad hastighet på den södra 
delen av Rv 56 (Bergslagsvägen) är 50/60 km/h och på resterande del norrut 80 km/h. 
Trafiksignalen på väg 56 i korsningen Bergslagsvägen /Emausgatan (strax norr om 
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Skallbergsmotet) fyller en funktion för den lokala trafiken medan den blir ett hinder för 
den nationella genomfartstrafiken. 
 
Delen av väg 66 mellan Västerås och Ludvika som berörs av denna trafikanalys går från 
E18 och norrut förbi det stora handelsområdet Erikslund. Skyltad hastighet på den 
södra delen (fram till Norrleden) är 60 km/h. 

3.3.2 Trafik och trafikanter  

På de berörda vägsträckorna varierar trafiken mellan 23000 - 53000 fordon per 
årsmedeldygn enligt räkningar utförda 2011. De lägsta trafikflödena är uppmätta i 
utkanten av Västerås dvs. väster om trafikplats Västerledmotet och öster om Hällamotet 
där de minskar till 23000 fordon per årsmedeldygn. Betydelsen av E18 för staden och 
den lokala trafiken framgår tydligt ur trafiksiffrorna,se figur 3.1. 

Den tunga trafiken inom stadsområdet på avsnittet mellan Rocklundamotet och 
Talltorpmotet har ett relativt stabilt värde på ca 10%. Väster om stads-området ökar den 
tunga trafiken upp mot 14%. Trafikflödet på Rv 66 uppgår till 24000 fordon per dygn 
norr om trafikplats Bäckbymotet, och ökar till 29000 nordväst om korsning Rv 
66/Norrleden. Trafikflödet på väg 56 uppgår till ca 20000 fordon per dygn norr om 
trafikplats Skallbergsmotet och minskar något norr om trafikplats Lundamotet. Andelen 
tung trafik på väg 66 uppgår upp till 7% och på väg 56 upp till 13%.  

Sträckan som är mest belastad enligt trafikmätningar sträcker sig mellan Bäckbymotet 
och Skallbergsmotet dvs. sträckan mellan korsningarna med väg 66 och väg 56.  

 

 

Figur 3.1 Vardagsdygnstrafik år 2011 och prognos för år 2026 
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3.3.3 Trafikmoten 

Inom det studerade utredningsområdet finns elva planskilda trafikmot på E18 och tre 
korsningar i plan på väg 56 respektive väg 66. Ytterligare ett planskilt trafikmot på E18 
kommer att byggas vid Anundshög se figur 2.2. 

Västerledsmotet E18 är uppbyggd som två enfältiga cirkulationsplatser. I dagsläget är 
trafikflödet relativt lågt och enligt tidigare undersökningar har motet tillräcklig kapacitet 
även för framtiden. 

Skälbymotet E18 har varit ombyggt under 2010 till två enfältiga cirkulationsplatser. I 
dagsläget är belastningen låg. Framtida prognoser visar på en kraftig trafikökning efter 
områdets fortsatta exploatering. 

Bäckbymotet E18 i söder är utformad som en T-korsning och i norr som en tvåfältig 
droppe. Enligt trafik- och kapacitetsanalysen har Bäckbymotet idag tillräcklig kapacitet. 
Beräkningar för framtiden visar på köbildningar på rampen från E18 (öst) eftersom 
kapaciteten i den norra anslutningen är otillräcklig. Ombyggnad av Bäckbymotet 
genomförs under 2013. 

Södra delen av Vallbymotet E18 är nyligen ombyggd till en enfältig cirkulationsplats, 
med extra högersvängkörfält i tillfarten från E18. I norr är korsningen T-formad och 
reglerad med väjningsplikt. Tidigare utredningar visar inte på något större problem i 
dessa korsningar dock förväntas det köbildningar i korsningen Vallbyleden – 
Skerikesvägen. 

Rocklundamotet E18 är utformad som två T-korsningar och enligt tidigare 
undersökningar har motet tillräcklig kapacitet även för framtiden. 

Skallbergsmotet E18 är uppbyggd som en planskild cirkulationsplats med korsande 
gång- och cykeltrafik. Tillfarter från Väg 56 (norr) och E 18 (öster) har två körfält medan 
tillfarterna från söder och E18 (väster) har ett körfällt. Enligt trafik- och 
kapacitetsanalysen är Skallbergsmotet mycket högbelastad och har försämrad 
framkomlighet, framför allt med trafiken som kommer från E18 väst och från väg 56 
norr. Gång- och cykeltrafik och upphöjda övergångsställen försämrar också 
framkomligheten för biltrafiken.  

Emausmotet E18 är utformad som planskild enfältig cirkulationsplats med korsande 
gång- och cykeltrafik. Trafikprognoser för framtiden visar långa köer på rampen från 
E18 österifrån samt problem för trafiken norrifrån. 

Korsängsmotet E18 har nyligen byggts om till en tvåfältig cirkulationsplats med 
korsande gång- och cykeltrafik. I söder är motet utformad som en T-korsning med 
väjningsplikt från E18 och korsande gång- och cykeltrafik. Motet beräknas klara av 
belastningen mycket väl även med de framtida flöden som prognosti-serats. 

Folkparksmotet E18 är utformad med två väjningspliktreglerade korsningar. Höger- och 
vänstersvängande fordon har separata körfält. Enligt tidigare utförda undersökningar 
har motet tillräcklig kapacitet idag, dock visar prognoserna på köbildningar från både 
E18 väster och öster. 

Talltorpmotet E18 har ramper som är utformade med ett körfält in i korsningar. Dessa 
är högbelastade både av svängande trafik och befintligt trafikflöde. I framtiden kommer 
detta leda till köer ända ut på E18. 

Hällamotet E18 är i södra delen utformad som en fembent cirkulationsplats med ett 
körfält och korsande gång-och cykelväg. I norr är motet utformad som en stor T-
korsning med svängkörfält. Enligt tidigare utredningar kommer den planerade 
utbyggnaden av nya bostadsområden i Gäddeholm och Irsta att resultera i något högre 
trafikbelastning på avfarten E18 (väster).  
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Anundshögsmotet E18. I samband med projektet E18 öster om Västerås kommer ett 
trafikmot att anläggas vid Anundshög. 

Gideonbergsmotet väg 56 är en cirkulationsplats i plan mellan väg 56 (Bergslagsvägen) 
och lokala gator. Bergslagsvägen har två körfält per riktning, de lokala gatorna har ett 
körfält per riktning. Söder om Gideonbergsmotet finns gång och cykelbana finns på båda 
sidor om Bergslagsvägen, norr om motet endast på västra sidan Bergslagsvägen. Motet 
bedöms ha kapacitet även för bedömd trafik år 2026. 

Nordanbymotet, väg 56 är en cirkulationsplats i plan mellan väg 56 (Bergslagvägen) och 
Norrleden. Bergslagvägen från söder och Norrleden från väster har två körfält per 
riktning. Bergslagvägen mot norr och Norrleden mot väster har ett körfält per riktning. 
Gång och cykelbana finns öster om Nordanbymotet. Motet bedöms ha kapacitetsbrist 
redan idag och den förvärras ytterligare fram till år 2026. 

Lundamotet, väg 56 är en cirkulationsplats i plan mellan väg 56 (Bergslagsvägen) och 
Lundaleden/Nyängsleden. Bergslagsvägen från söder har två körfält per riktning. 
Bergslagsvägen mot norr och Lundaleden/Nyängsleden har ett körfält per riktning. 
Gång och cykelbana finns öster om Lundamotet. Motet bedöms ha kapacitetsbrist år 
2026. 

Erikslundsmotet, väg 66 är en cirkulationsplats i plan mellan väg 66 
(Surahammarsvägen) och Erikslundsgatan/Hallsta gårdsgata. Surahammars-vägen från 
söder har två körfält per riktning. Surahammarsvägen mot norr och 
Erikslundsgatan/Hallsta gårdsgata har ett körfält per riktning. Gång och cykelbana 
saknad längs Surahammarsvägen. Motet bedöms ha kapacitet även för bedömd trafik år 
2026. 

Korsningen väg 66/Löpkranegatan är en cirkulationsplats i plan mellan väg 66 
(Surahammarsvägen) och Löpkranegatan/Hörntorpsvägen. Surahammarsvägen från 
söder har två körfält per riktning. Surahammarsvägen mot norr och 
Löpkranegatan/Hörntorpsvägen har ett körfält per riktning. Från Löpkranegatan mot 
söder finns ett fritt högersvängfält. Gång och cykelbana saknad längs 
Surahammarsvägen. Motet bedöms ha viss kapacitetbrist för progosticerad trafik år 
2026. 

Korsningen väg 66/Norrleden är en nyligen anlagd cirkulationsplats i plan mellan väg 
66 (Surahammarsvägen) och Norrleden. Samtliga anslutande gator till 
cirkulationsplatsen har ett körfält per riktning. Gång och cykelbana saknad längs 
Surahammarsvägen. Motet bedöms ha viss kapacitetbrist för progosticerad trafik år 
2026. 

3.3.4 Västerås stads framtida utveckling 

Stora arbetsplatsområden i Västerås stad är Erikslundsområdet, Hacksta, Sjöhagen, 
Centrum, Kopparlunden, Sjukhuset, Hälla samt Tunbytorp/ Finnslätten. Verksamheter i 
dessa arbetsplatsområden förväntas växa framgent. Västerås Översiktsplan 2026 anger 
att det framtida bostadsbyggandet kommer att omfatta ca 800 lägenheter per år fram till 
år 2026. Befolkningsökningen beräknas till ca 1600 invånare per år. Områden för 
bostäder planeras bland annat sydväst om Korsängsmotet samt vid områdena Erikslund 
och Hälla. Kompletteringsbebyggelse med bostäder planeras norr om Rocklundamotet, 
se figur 3.2.  

3.3.5 Trafik- och kapacitetsanalysen 

Resultaten i Trafikverkets rapport ”E18, väg 56 och väg 66 i Västerås, trafik- och 
kapacitetsanalys” i form av högsta enskilda belastningsgrad i respektive trafikplats 
redovisas i tabell 3.2. Av dessa resultat kan man dra slutsatsen att de trafikplatser som 
kommer att påverkas av störst framkomlighetsproblemen på E18 är Bäckbymotet, 
Skallbergsmotet, Emausmotet, Folkparksmotet, Talltorpmotet och Hällamotet. De 
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största framkomlighetsproblem på väg 56 finns vid Lundamotet och Nordanbymotet och 
på väg 66 vid korsningarna med Norrleden och Löpkranegatan.  

 

Tabell 3.2 Analyserade trafikplatser, värden > 0,8 indikerar kapacitetsbrist. 

Trafikplats Mätning Analysmetod Högsta 
belastn. 
2012 

Högsta 
belastn. 
2026 

A1 E18 Västerledsmotet Nej Ingen detaljerad - - 

A2 E18 Skälbymotet Ja Capcal 0,3 0,9 

A3 E18 Bäckbymotet  Ja Vissim < 1 > 1 

A4 E18 Vallbymotet Nej Capcal 0,6 0,8 (1,1 på 
Skerikesv.) 

A5 E18 Rocklundamotet Nej Ingen detaljerad - - 

A6 E18 Skallbergsmotet Ja Vissim > 1 > 1 

A7 E18 Emausmotet Nej Vissim > 1 > 1 

A8 E18 Korsängsmotet Nej Capcal 0,4 0,8 

A9 E18 Folkparksmotet Nej Capcal 0,3 1,3 

A1
0 

E18 Talltorpsmotet Ja Capcal 1,0 1,7 

A1
1 

E18 Hällamotet Ja Capcal < 1 > 1 

B1 Väg 56 Lundamotet Ja Capcal 0,8 1,9 

B2 Väg 56 Nordanbymotet Nej Capcal 1,1 1,5 

B3 Väg 56 
Gideonsbergsmotet 

Ja Capcal 0,5 0,6 

C1 Väg 66 – Norrleden  Nej Capcal 0,8 1,0 

C2 Väg 66 – Löpkranegatan Ja Capcal 0,4 1,2 

C3 Väg 66 Erikslundsmotet Ja Vissim < 1 < 1 
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Figur 3.2 Karta med större arbetsplatsområden samt möjligt framtida byggande i 
Västerås stad till år 2050. Utöver möjliga framtida verksamhetsområden i figuren 
planeras även kompletteringsbebyggelse i hela Västerås stad.   
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3.3.6 Resvaneundersökning 

Resvaneundersökningen för Västerås stad från 2011 visar att bilen är det mest använda 
färdmedlet, 56 % av alla resor görs med bil och bilen står för ca 85 % av den totala 
sträckan som boende i Västerås reser. Bilen är det dominerande färdsättet på de flesta 
typer av resrelationer, såväl radiella som på tvären. Undantaget är resor inom centrum 
samt mellan centrum och näraliggande bostadsområden, där gång och cykel dominerar. 
Andelen kollektivtrafikresor i Västerås är 7 %, vilket är lägre än i andra städer med 
motsvarande invånarantal. Medelreslängden för en pendlingsresa är 17,9 km, vilket är 
ett relativt högt värde. Detta kan bero på stor andel pendling utanför kommunens 
gränser. Kommunfakta från 2010 visar att 6 388 män och 3 771 kvinnor dagligen 
pendlar till övriga kommuner i länet samt till övriga län. Inpendlingssiffrorna är dock 
något högre, 7 078 män och 4 795 kvinnor pendlar in till kommunen. 

3.3.7 Kollektivtrafik 

Västerås stad hade tidigare ett delvis föråldrat busslinjenät med flera linjevarianter, 
tidtabeller utan jämna turintervaller och ett särskilt linjenät under lågtrafik kvällar och 
helger. Detta gjorde sammantaget trafiken svåröverskådlig för resenärerna och bidrog 
förmodligen till den relativt låga marknadsandelen på 7 procent.  

 

Figur 3.3 Linjenätet i SmartKoll. Färgade linjer utgör stadslinjer med högt och jämnt 

turutbud. Grå linjer utgör servicelinjer och svarta linjer utgör förortslinjer mot 

kommunens större orter. 

Ett nytt trafikupplägg togs i drift den 18 augusti 2013, vilket är del i ett större paket med 
åtgärder för att lyfta kollektivtrafiken i Västerås kallat SmartKoll, se figur 3.3.  
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Tabell 3.3 Turintervaller vardagar på de nya stomlinjerna i SmartKoll 

   Utbud per tidsperiod - vardagar 

Linje Körsträcka 5-6 6-9 9-12 12-14 14-18 18-20 20-24 

1 Bjurhovda-Centralen 
Centralen-Bäckby-Skälby 

15 
15 

7,5 
7,5 

10 
10 

10 
10 

7,5 
7,5 

15 
15 

30 
30 

2 Norra Gryta-Centralen 
Centralen-Edströmska-Björnö 

15 
15 

7,5 
15 

7,5 
15 

7,5 
15 

7,5 
15 

15 
15 

30 
30 

3 Erikslund-Eriksborg 
Eriksborg-Centralen 
Centralen-Flygplatsen 

30 
30 
30 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

15 
15 
15 

30 
30 
30 

4 Brottberga-Vallby-Centralen 
Centralen-Norra Haga 
Norra Haga-Finnslätten 

30 
30 
30 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

15 
15 
15 

30 
30 
30 

5 Tunbytorp-Centralen 
Centralen-Hälla 

30 
30 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

30 
30 

6 Rönnby C-Centralen 
Centralen-Stenby-Finnslätten 

30 
30 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

30 
30 

7 Centralen-Hacksta 30 30 30 30 30 60 60 

 

SmartKoll, som innebär en total utbudsökning med 60 procent och därmed jämnare och 
uppemot 50 procent kortare tidsintervall mellan turerna, se tabell 3.3, är även en bred 
satsning på framkomlighet och därmed kortare restider. Framför allt ingår åtgärder på 
Västerås stads 34 signalreglerade korsningar med busstrafik för att öka bussarnas 
framkomlighet genom dessa. Även den av Trafikverket förvaltade korsningen 
Emausgatan/Bergslagsvägen vid Skallbergsmotet ingår i programmet med 
signalprioritering. Dessutom ingår nya bussgenomfarter genom sjukhusområdet, Vallby 
och Bäckby vilka ökar tillgängligheten till, och genomsnittshastigheten för, busstrafiken, 
se figur 3.4. 
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Figur 3.4 Planerade investeringar i SmartKoll 

Ett brett profilprogram ingår för att förtydliga stadstrafikens profil vad gäller standard 
på fordon och hållplatser – till detta är kopplat en bred marknadsföringskampanj. 
Informations- och marknadsföringsaktiviteterna skall stärka bilden av att det dels är 
enkelt att välja att resa kollektivt, vad gäller såväl biljetter, priser och betalsystem som 
anslutningar och tillgänglighet, samt dels är smart eftersom det bl.a. minskar 
klimatpåverkan och är ekonomiskt fördelaktigt. En satsning på information om 
kollektivtrafiken sker även internt inom kommunen. 

I samband med SmartKoll planeras inga nya hållplatslägen i direkt anslutning till E18 
eller riksvägarna 56 och 66. De befintliga hållplatser som finns inom utredningsområdet 
är samtliga fyra belägna längs väg 56 Bergslagsvägen. Dessa heter Bergslagsvägen, 
Gideonsbergsmotet, Nordanbymotet respektive Lundamotet. Hållplatserna trafikeras 
från hösten 2013 av förortslinje 21 mot Tillberga med tre turer i timmen per riktning i 
högtrafik och linje 569 mot Sala, förutom Nordanbymotet som även trafikeras av 
stadslinje 5, se figur 3.3.  
 
Inom hållplats Bergslagsvägens upptagningsområden finns Skallbergsskolan som är 
viktig målpunkter för oskyddade trafikanter. Gideonsbergsskolan är numera nedlagd 
och det pågår detaljplan för bostäder på den platsen (Kungsljuset). Vid 
Gideonsbergsmotet finns korsningspunkter med väg 56 i plan, vid övriga hållplatser 
finns planskilda korsningar för oskyddade trafikanter. 

Dagens och den inom Smartkoll planerade busstrafiken väntas inte påverka 
trafikbelastningen i stort på E18. Stadsbussarna färdas för det mesta inom stadsmiljö 
och belastar då bara i viss mån trafikplatserna och då på de gator som passerar E18 där. 
I tabell 3.4 visas antalet turer per riktning i maxtimmen morgon per trafikplats enligt 
planerad tidtabell. I tabellen ingår även Västmanlands länstrafiks turer på 
landsbygdslinjerna 511, 514, 569, 896 och 880 samt Upplands lokaltrafiks linjer 773 och 
774 mot Uppsala/Enköping. 
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Som visas i tabell 3.4 är det Rocklundamotet, Skallbergsmotet och Korsängsmotet längs 
E18 och Nordanbymotet och Gideonsbergsmotet längs väg 56 som är mest betydelsefulla 
för kollektivtrafiken då fler än 10 turer per riktning trafikerar dessa i maxtimmen. Av 
dessa är det främst Skallbergsmotet som tidvis har en problematisk 
framkomlighetssituation i nuläget. 

 

Tabell 3.4 Antal turer per maxtimme och riktning vid trafikplatserna inom 

utredningsområdet. 

Trafikplats Linjer Antal turer 
per riktning i 
maxtimmen 
förmiddag 

Antal turer per 
riktning i 
maxtimmen 
eftermiddag 

A1 E18 Västerledsmotet - - - 

A2 E18 Skälbymotet 11 - 2 

A3 E18 Bäckbymotet  3, 114, 514, 880 9 8 

A4 E18 Vallbymotet 4, 511, 514 11 in 11 

A5 E18 Rocklundamotet 2, 6, 12, 24 13 13 

A6 E18 Skallbergsmotet 5, 12, 25, 569 9 11 

A7 E18 Emausmotet 6 4 4 

A8 E18 Korsängsmotet 4, 11, 12, 26 11 11 

A9 E18 Folkparksmotet 5, 22 6 6 

A10 E18 Talltorpsmotet - - - 

A11 E18 Hällamotet 27, UL773, UL774 6 6 

B1 Väg 56 Lundamotet 25, 569, 869 6 6 

B2 Väg 56 Nordanbymotet 5, 12, 25, 569, 
869 

10 12 

B3 Väg 56 Gideonsbergsmotet 5, 12, 25, 569, 
869 

10 12 

C1 Väg 66 – Norrleden  - - - 

C2 Väg 66 – Löpkranegatan 3, 114, 514, 880 9 6 

C3 Väg 66 Erikslundsmotet 3, 11, 114, 514, 
880 

9 8 
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3.3.8 Gång och cykeltrafik 

I dagsläget finns sammanlagt 370 km utbyggt cykelvägnät, se figur 3.5, i Västerås stad 
uppdelade på 11 cykelhuvudstråk. Enligt resvaneundersökningar utförda 2001 uppgick 
andelen cykeltrafik till 30%, i resvaneundersökning som genomfördes år 2011 har 
procenten minskat till 15%. Man måste dock fråga sig om denna minskningen är rimlig 
och man bör undvika att jämföra de olika resvaneundersökningarna. Skillnaden beror 
förmodligen på undersökningstekniska faktorer snarare än att Västeråsborna reser 
annorlunda. Resvaneundersökningen visar att cykeln dominerar över kollektivtrafiken 
på de flesta innerstadssträckor samt att tidsvinst med bilresande blir större vid resor 
längre är 5 km. 

 

Figur 3.5. Cykelvägnätet i Västerås stad.  
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3.3.9 Trafiksäkerhet  

Olycksdata från STRADA visar att det inträffat 713 trafikolyckor med personskada längs 
de berörda vägarna inom utredningsområdet under perioden 2003 och 2012. Av dessa 
var 5 dödsolyckor, 56 svåra personskador och 652 lindrigt skadade. De flesta av 
olyckorna var upphinnandeolyckor. Bland dödsolyckor dominerande 
upphinnandeolyckor. Ur STRADA-statistiken framgår att även fotgängare och cyklister 
skadats i trafiken längs de studerade vägarna. Trafikolyckor med svårt skadade och döda 
framgår av figur 3.6. 

 

 

 

Figur 3.6 Trafikolyckor med personskada under perioden 2003 och 2012  
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Figur 3.7 Olyckstyp 

 

På de tre vägarna dominerar upphinnandeolyckor kraftigt, de svarar för ca 40 % av alla 
olyckstyper, därnäst följer singelolyckor med motorfordon, ca 25 %, se figur 3.7. Övriga 
tydliga olyckstyper är korsande motorfordon och olyckor med cykel eller moped 
inblandade. 

 

 

Figur 3.8 Antal olyckor per platstyp 

 

För olyckor per platstyp dominerar olyckor på gata/vägsträcka, ca 60 %, och platstyp 
korsningar och cirkulationsplatser med sammanlagt ca 25 %, se figur 3.8. 
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Figur 3.9 Antal döda (D), svårt skadade (SS) samt summa dödade och svårt 

skadade (DSS) från polisrapporterade trafikolyckor år 2003-2012. 

Variationen över åren 2002-2012 framgår av figur 3.9. Antalet dödade och svårt 
skadade är relativt stabilt över perioden men med stora variationer mellan åren. En 
svag trend är att en viss ökning av dödade och svårt skadade har skett. 
Anmärkningsvärt är att det år 2005 inte inträffade några trafikolyckor med dödade 
eller svårt skadade. En djupare analys kan ge svaret på varför det året var så 
skadefritt.  

 

 

Figur 3.10 Antal olyckor per timme under dygnet -polisrapporterade 

 

De flesta polisrapporterade trafikolyckor med personskada sker under 
eftermiddagen med en markerad topp kl 16-17. Upphinnandeolyckor dominerar 
under denna timme. Utifrån STRADA kan inte noteras någon tydlig 
veckodagsvariation utan samtliga vardagsdygn har olycksfördelning enligt figur 
3.10. 

 

 



 

30 
 

Tabell 3.5 Fördelning av personskador i trafikolyckor per väg inom utredningsområdet, 

år 2003-2012 

Väg Antal  
Lindrigt skadade 

Antal  
Svårt skadade 

Antal 
Dödade 

E18 335 31 3 

Väg 56 32 5 0 

Väg 66 66 0 0 

 

Fördelningen av antalet skadade och dödade på de tre vägarna inom utredningsområdet 
framgår av tabell 3.5. Under åren 2003-2012 har samtliga dödsolyckor och den största 
omfattningen av skadade skett på E18. Noteras kan att fem olyckor med svårt skadade 
har skett på väg 56, men inga dödsolyckor. 

 

Tabell 3.6 Dominerande olyckstyp med personskador per väg inom utredningsområdet, 

år 2003-2012 

Väg Upphinnade
-olyckor % 

Singelolyckor 
(motorfordon) % 

Cykel/ 
moped % 

Korsande 
(motorfordon)%  

Fotgängare % 

E18 47 28 7 6 1 

Väg 56 53 16 11 4 7 

Väg 66 53 26 5 0 5 

 

På samtliga vägar inom utredningsområdet dominerar upphinnandeolyckorna, se tabell 
3.6. De svarar på samtliga vägar för ca 50% av olyckstypen på berörd väg. Övriga mer 
omfattande olyckstyper är singelolyckor. 

 

Olyckor med personskadade cyklister 

Ett särskilt uttag ur STRADA har gjorts för olyckor där cyklister varit involverade. 
Antalet polisrapporterade trafikolyckor med personskada på cyklister var 33 under 
perioden 2003-2012. Cyklister är särskilt olycksdrabbade i korsningar i plan och i de 
överliggande cirkulationsplatserna ovanför E18. Av tabell 3.7 framgår fördelningen per 
platstyp för personskadade cyklister.  
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Tabell 3.7 Dominerande platstyp för personskadade cyklister inom utredningsområdet, 

år 2003-2012 

Platstyp Cirkulations-
plats 

Gång- och 
cykelväg 

Gatu-/Väg-
sträcka 

Gatu-/Väg-
korsning 

Påfart till E18 

Andel olyckor 
med person-
skada (%) 

 
36 

 
30 

 
21 

 
9 

 
3 

 

Ett uttag ur STRADA har även gjorts vad gäller involverade fordon i trafikolyckor med 
cykel, se tabell 3.8. Av 64 sjukhusrapporterade trafikolyckor med personskadade 
cyklister har ca 50% av olyckorna skett som kollision med personbil. Detta är en mycket 
hög andel, riksgenomsnittet ligger på ca 14 %. Andelen singelolyckor med cykel är för 
Västerås lågt i andel räknat, ca 26 %. För singelolyckor med cykel ligger 
riksgenomsnittet på ca 70 %. En slutsats av STRADA-statistiken är att i Västerås stad är 
att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i korsningspunkter mellan cyklister och 
motorfordon. 

 

Tabell 3.8 Dominerande trafikslag vid kollision för personskadade cyklister inom 

utredningsområdet, år 2003-2012 

 Personbil Singel Cykel Moped Annat/ 
Ej spec 

Fot-
gängare 

Andel olyckor 
med cyklister 
(%) 

 
50 

 
27 

 
11 

 
5 

 
3 

 
2 

 

3.3.10 Miljö, viktiga förutsättningar, aspekter och 
intressen 

Landskap 

E18 är en storskalig trafikled som sträcker sig genom Västerås i öst-västlig riktning och 
som skapar en kraftig barriäreffekt mellan områdena söder och norr om leden. 
Storskaliga trafikplatser för anslutning till bostads- och verksamhets-områden finns 
regelbundet efter sträckan. Väster om Svartån finns enstaka vägar under E18 som 
förbindelse mellan områden norr och söder om E18. Öster om Svartån går korsande 
vägnät över E18 då E18 ligger nedsänkt för att t ex minska bullerspridning.  

Väg 66 sträcker sig i nordvästlig riktning från E18 mot skogsbygden. Längs vägen finns 
industriområden och bostadsområden som ligger väl avskilda från E18. 
Bostadsområdena längs östra sidan avgränsas till viss del av mindre och större 
skogspartier medan industriområden ligger öppet mot väg 66. Anslutning till de olika 
områdena sker via flera trafikplatser. Vägnätet till och från de olika områdena är glest, 
för oskyddade trafikanter, då väg 66 är huvudstråket. 

Väg 56 skär norrut från E18 genom bostadsområden och områden med olika typer av 
handelsområden/företagsverksamheter för att senare övergå till slättlandskapet. Vägen 
ligger omväxlande nära bebyggelse eller avskilt med en grönyta bestående av gräs och 
träd eller skogsridåer. Vid industri- och företagsverksamheter är kringliggande marker 
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oftast hårdgjorda. Trafikplatser skapar anslutningar till de olika områdena, men även ett 
fåtal planskilda vägar finns som korsar vägen.  

Kultur 

Boende i Västeråsbygden stäcker sig långt bakåt i tiden. Här återfinns kulturhistoriska 
lämningar och spår efter människor från stenåldern och framåt. I östra delen av studerat 
område tangerar E18 Badelunda som omfattas av riksintresse för kulturmiljövården 
(U25) enligt miljöbalken kap 3 §6. Området hyser ett av Sveriges mest monumentala 
gravar och förhistoriska vägmonument som visar på platsens betydelse i ett större 
sammanhang. Här finns också ett stort antal järnåldersgravfält, se figur 3.11. 

I nordväst längs väg 66 och Norrleden finns ytterligare ett riksintresse för 
kulturmiljövården, Svartåns dalgång med Skultuna bruk (U19). Området beskrivs som 
dalgångsbygd med bymiljöer som härrör sig från yngre järnåldern enligt intilliggande 
gravfält. Här finns också Sveriges äldsta mässingsbruk. 

Vid och kring E18 och vägarna 56 och 66 finns en mängd fornlämningar som är 
registrerade i fornminnesregistret (FMIS). Fornlämningar är skyddade enligt Lagen om 
kulturminnen (KML). Det är enligt lagen förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen 
på något sätt förändra, ta bort eller täcka över en fornlämning. 

De registrerade fornlämningarna är av olika art, fast fornlämning, bevakningsobjekt, 
övrig kulturhistorisk lämning etc. Lämningarna består bl.a. av stensättningar, gravfält, 
skärvstenshögar, vägmärken m.m. I nästa planeringsskede bör en utförligare 
inventering av lämningarna och eventuell arkeologisk utredning utföras i berörda 
områden. 
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Figur 3.11 Kulturmiljöer kring Västerås  
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Naturmiljö 

Badelunda som ligger vid gränsen till slättlandskapet i östra delen av Västerås, omfattas 
av riksintresse för naturmiljövården, bevarandevärt odlingslandskap (80-38), 
naturvårdsprogrammet (Badelunda mellan Tibble och E18) och äng- och 
betesinventeringen. Området omfattar ett större öppet odlingslandskap, som delas av 
den nordsydgående Badelundaåsen. Badelundaåsen hyser en intressant torrängsflora 
och insektsfauna och är ett värdefullt strövområde. Betesområden har betydelse för 
landskapsbilden och för fornvården, se figur 3.12. 

I området finns rikligt med agrara lämningar som bytomter, odlingsrösen, fossila åkrar 
m.m. i huvudsak från järnåldern. Eriksgatan har gått genom området. 

Svartån söderut mot Tibble ingår i naturvårdsprogrammet och har mycket högt värde 
(klass 2). Svartån rinner genom en rak symmetrisk dalgång som är känslig mot ingrepp 
som påverkar terrängformerna.  

Sjöar och vattendrag omfattas av strandskydd. Åtgärder utanför fastställt vägområde 
kräver dispens från strandskyddet. 

  



 

35 
 

 

 
Figur 3.12 Naturmiljöer kring Västerås.  
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Förorenad mark och risker 

Förorenad mark och risker 

Vid och kring E18, väg 56 och 66 finns registrerade platser och områden som är 
förorenade eller utgör annan risk. Områden är koncentrerade kring Bäckbymotet och 
vid moten öster om Svartån. I närområdet kring väg 56, finns också en koncentration av 
områden som har förorenad mark eller sådan verksamhet. Ingående vägar i studien är 
rekommenderade stråk för transporter med farligt gods, se figur 3.13. 
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Figur 3.13 Registrerade platser och områden med förorenad mark eller liknande.   
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3.3.11 Buller 

Trafiken på E18, väg 56 och 66 påverkar ljudmiljön. Det är mest påtagligt för de 
närboende men under vissa väderförhållanden transporteras ljudet relativt långa 
sträckor. Av de riktvärden som finns för trafikbuller överskrids utomhusnivåerna 
kraftigt för de som bor närmast E18 och väg 56. För att åtgärda de värst utsatta har 
Trafikverket under lång tid arbetat med bullersanering. Denna sanering har mest bestått 
i att anlägga bullerskärmar och genomföra åtgärder på fönster.  

Bullerskärmarna, som främst finns längs E18, minskar bullernivån både ute och inne för 
första våningen i husen. För de högre belägna lägenheterna hjälper dessa skärmar inte 
utan där har fönstren antingen bytts ut eller har en tillsatsruta monterats. För de 
lägenheter som fått åtgärd har målsättningen varit att klara riktvärdena för 
inomhusnivåerna.  

Trafikverket har dessutom valt en något ”tystare” beläggning på de centrala delarna av 
E18 och väg 56. Den valda beläggningen reducerar bullernivåerna med någon/några 
decibel, vilket är mätbart men knappt hörbart.  

År 2011 genomförde Trafikverket en bullerkartering. Denna visar att längs E18 uppgår 
bullernivåerna till över 75 dBA (ekvivalentnivå) på de mest bullerutsatta sträckorna. I 
anslutning till E18 finns vissa verksamhetsområden som drabbas av bullernivåer på 60-
65 dBA (ekvivalentnivå) från trafiken på E18.  

 

3.3.12 Nollalternativ – vad händer om inget görs?  

E18, väg 56 och väg 66 utgör stommen för den genomgående trafiken men används även 
i stor utsträckning av lokal trafik, upp emot 60 % antas idag vara trafik inom Västerås 
stad. I dagsläget bedöms trafiksituationen utmed främst E18 vara sådan att 
trafikökningar de kommande åren för med sig kapacitets-problem med köer och 
stillastående trafik.  

I rapporten ”E18, väg 56 och väg 66 i Västerås, trafik- och kapacitetsanalys” har de 
framtida trafikmängderna, år 2026, studerats. Modellkörningar visar att 
trafikmängderna utmed de aktuella vägarna kommer att öka. Längs med E18 visar 
modellen ökningar på ca 7500-9000 fordon/årsmedeldygn t.o.m år 2026. Utmed väg 56 
och väg 66 ses ökningar på ca 3000-4000 fordon/årsmededygn t.o.m år 2026. 
Procentuellt innebär detta kraftiga ökningar på cirka 35-45 % fram till år 2026.  

I trafik- och kapacitetsanalysen har varje trafikplats framtida situation analyserats. 
Rapporten visar att 4 av 17 (ca 23 %) trafikplatser idag har en belastningsgrad på 1 eller 
högre. Främst innebär det att avfarterna från E18 får problem med köbildning, men 
detta gäller även cirkulationsplatserna på väg 56 och väg 66. Prognosåret 2026 har 
denna siffra stigit till 10 av 17 (ca 59 %) trafikplatser. Detta motsvarar en ökning med 36 
%.  

Sammantaget kan sägas att trafiksituationen genom Västerås kommer att bli ohållbar 
förutsatt att trafiken fortsätter växa enligt prognoserna. Många av trafikplatserna 
kommer att få direkta kapacitetsproblem med långa köer och väntetider som följd. 
Miljö- och trafiksäkerhetsproblem kommer också att öka De ökade trafikmängderna 
kommer att leda till större barriäreffekter för oskyddade trafikanter som får svårare att 
korsa de aktuella vägarna. På samma sätt kommer kollektivtrafiken att få det svårt att 
upprätthålla god service. Trängseln och de långa köerna kommer att påverka 
möjligheten att hålla tidtabeller med förseningar och sämre kvalitet som följd.  
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3.4 Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet  

Västerås är en viktig regionalhandelsstad och har ett mycket högt handelsindex, vilket 
visar att många kommer till Västerås för att handla. Handeln tillsammans med det 
geografiska läget har bidragit till att flera transportföretag har etablerat sig i staden. 
Logistik har därigenom blivit en viktig näringsgren och närheten till vägar, järnväg och 
sjöfart är avgörande. Staden har en god tillväxt och bra inflyttning. Vägarna E18, 56 och 
66 är viktiga ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv men utgör barriärer för 
stadens internkommunikation och de stora trafikmängderna förorsakar miljöstörningar 
i form av buller, vibrationer och luftföroreningar.  

3.5 Mål för åtgärderna 

De mål som tagits fram för åtgärderna i åtgärdsvalsstudien har sin utgångspunkt i de 
nationella transportpolitiska målen och de mål som Västerås stad har i sina styrande 
dokument. Utifrån dessa har förslag till mål för åtgärderna presenterats och diskuterats i 
de workshops som genomförts inom ramen för åtgärdsvalsstudien. Nedanstående är de 
mål som därefter satts upp för åtgärderna i åtgärdsvalsstudien.  

3.5.1 Övergripande mål 

De övergripande målen för åtgärdsvalsstudien är att framkomligheten för regional och 
interregional fordonstrafik ska förbättras. Framkomligheten och tillgängligheten för 
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och biltrafik ska förbättras för den lokala 
trafiken inom Västerås stad. Åtgärderna ska även bidra till ökad trafiksäkerhet och till 
att uppnå miljökvalitetsmålen. 

3.5.2 Delmål 

För att konkretisera det övergripande målet har ett antal delmål ,se tabell 3.9, tagits 
fram med utgångspunkt i det nationella målet och de till dessa kopplande funktions- och 
hänsynsmålen. Även mål för Västerås stad har utgjort underlag för de framtagna 
delmålen.  
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Tabell 3.9 Delmål för åtgärdsvalsstudie 

Funktionsmål tillgänglighet 

 Förbättrad framkomlighet för näringslivets transporter. 

 Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik, personbilstrafik 

och motorcyklister.  

 Attraktivt, tryggt och enkelt att gå och cykla. 

 Ett attraktivt kollektivtrafiknät som ryggrad.  

 Ökad jämställdhet genom att tillgodose både mäns och kvinnors 

transportbehov. 

 

Hänsynsmål- trafiksäkerhet, miljö och hälsa 

 Färre svårt skadade och dödade i trafiken. 

 Minskad miljö- och klimatpåverkan från trafiken. 

 Minskad andel personbilstrafik av det totala transportarbetet.  

 Bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet.  
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4. Alternativa lösningar 

4.1 Förslag till tänkbara åtgärder och åtgärdstyper  

Förslag till åtgärder och åtgärdstyper togs fram under workshop 2a och 2b med stöd i 
fyrstegsprincipen. Detta för att lösa de problem, behov och önskemål som kommit fram 
på workshop 1 och för att nå projektmålen för åtgärdsvalsstudien. Frågeställningen i 
workshopen var: ”Hur kan dagens trafiksystem optimeras (steg 1-2 åtgärder) eller 
kompletteras och byggas ut (steg 3-4 åtgärder)”. 
 
Ca 50 åtgärdsförslag togs fram för såväl lokal trafik som regional och interregional 
trafik. Deltagarna i workshopen hade som underlag den samlade problembeskrivningen 
med problemområdena; köbildning, vägutformning och vägvisning, buller, luftkvalitet, 
översvämning, kollektivtrafik, gående, cyklister, trafiksäkerhet samt övrigt. 
Deltagarförteckning för respektive workshop 2a och 2b återfinns i bilaga 2. 

4.2 Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar 

Åtgärdsförslagen från workshop 2 bearbetades vidare av åtgärdsvalsstudiens 
arbetsgrupp och sammanställdes i sex åtgärdspaket, se bilaga 4. 

Åtgärdspaket 1 – Gång, cykel och kollektivtrafik och transportsnål   samhällsplanering. 
Åtgärdspaket 2 - Framkomlighet genom trimningsåtgärder. 
Åtgärdspaket 3 - Framkomlighet med bro över Mälaren sydost om Västerås mot E20. 
Åtgärdspaket 4 - Framkomlighet med förbifart E18 norr om Västerås. 
Åtgärdspaket 5 - Framkomlighet genom ny väg 56 norr om Västerås för anslutning till 
E18 väster om Västerås. 
Åtgärdspaket 6 - Framkomlighet genom överdäckning av delar av E18. 

Åtgärdspaket 1 – Gång, cykel och kollektivtrafik och transportsnål samhällsplanering 
har sin grund i ett behov av att bedriva en samhällsplanering som underlättar för ökad 
gång, cykling och kollektivtrafikresande. I åtgärdspaketet ingår åtgärder som utveckling 
av parkeringspolicy och flexibel parkeringsnorm och att via kommunens 
transportrådgivning genomföra informationsinsatser för ökat cyklande och 
kollektivtrafikresande. Åtgärder i kommunens "Handlingsplan för ökad och säker gång 
och cykeltrafik i Västerås stad år 2014-2018” bör genomföras. Åtgärdspaketet pekar 
också på åtgärder som bättre underhåll av cykelvägnätet och utbyggnad av delar av 
huvudcykelvägnätet till ”cykelmotorvägar”. Åtgärder som ingår är även att med det nya 
kollektivtrafiksystemet SmartKoll som bas ytterligare utveckla kollektivtrafiken i 
Västerås stad. Karta över Västerås stad, se figur 1.1 

Åtgärdspaket 2 - Framkomlighet genom trimningsåtgärder 
innehåller åtgärder för att förbättra kapaciteten i nuvarande vägnät. Åtgärdspaketet 
innehåller förslag om tydligare vägvisning, enhetlig gestaltning av vägsystemet samt 
översyn av antalet trafikmot. Ökad kapacitet i VA-systemet för att förhindra 
översvämmning i gatunätet samt bulleråtgärder. Så kallade ITS-system för digital 
information för variabla hastigheter vid köbildning, information vid olyckor samt vid 
risk för köbildning ingår. En viktig åtgärd är att se över utformning av Skallbergsmotet 
och korsningar norr om Emausgatan. I åtgärdspaketet ingår att införa 
omkörningsförbud för tung trafik på E18 på sträckan Folkparksmotet – Vallbymotet. För 
väg 66 föreslås att fri högersväng byggs från väg 66 till Västerleden samt att en översyn 
av antalet cirkulationer genomförs. I åtgärdspaketet ingår att säkra upp 
Norrleden/Österleden kapacitets- och trafiksäkerhetsmässigt för att göra det 
attraktivare att välja dessa leder. Karta över Västerås stad, se figur 1.1 

Åtgärdspaket 3 - Framkomlighet med bro över Mälaren sydost om Västerås mot E20 
har som grundförslag en ny bro för E18 öster och söder om Västerås för anslutning till 
E20. Denna investering innebär en avlastning av den regionala och interregionala 
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trafiken genom Västerås. På nuvarande E18, väg 56 och 66 genomförs delar av 
åtgärdspaket 2. Karta över Västerås stad, se figur 1.1 

Åtgärdspaket 4 - Framkomlighet med förbifart E18 norr om Västerås innebär att E18 får 

ny sträckning norr om Västerås. Den nya sträckningen av E18 innebär att den regionala 
och interregionala trafiken leds om till nya E18 och inte belastar nuvarande E18. Det 
innebär även att trafik på väg 56 kan köra nya E18 norr om Västerås. På nuvarande E18, 
väg 56 och 66 genomförs delar av åtgärdspaket 2. Karta över Västerås stad, se figur 1.1 

Åtgärdspaket 5 - Framkomlighet genom ny väg 56 norr om Västerås för anslutning till 

E18 väster om Västerås innebär att väg 56 får ny sträckning från E18 väster om Västerås 
till nuvarande väg 56 norr om Västerås. Åtgärdspaket innebär att fjärrtrafik från/mot 
Gävle inte behöver passera genom Västerås. På nuvarande E18, väg 56 och 66 genomförs 
delar av åtgärdspaket 2. Karta över Västerås stad, se figur 1.1 

Åtgärdspaket 6 - Framkomlighet genom överdäckning av delar av E18 innebär att 
däcka över delar av E18, ur miljö- och bullerhänsyn. Ytan ovan överdäckningen frigörs 
för trafik och andra ändamål t.ex. verksamhetslokaler. På nuvarande E18, väg 56 och 66 
genomförs delar av åtgärdspaket 2. Karta över Västerås stad, se figur 1.1 

4.3 Potentiella effekter och konsekvenser  

4.3.1 Metod – Samlad effektbedömning 

Effektbedömingen av varje åtgärdspaket har genomförts med stöd av Trafikverkets mall 
för samlad effektbedömning (SEB). I den samlade effektbedömningen bedömdes 
åtgärdspaketens bidrag till hållbar utveckling utifrån kriterier för ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekter, transportpolitisk måluppfyllelse samt bidrag till 
regionala och lokala mål. Dessa sammanvägs sedan till en sammanfattande 
samhällseknomisk analys.  
 
Effektbedömingen av varje åtgärdspaket har genomförts av en expertgrupp i ett antal 
steg med stöd av Trafikverkets mall för samlad effektbedömning (SEB). Expertgruppen 
bestod av medarbetare med kompetens inom områdena trafikplanering, trafikanalys, 
trafikteknik och kollektivtrafik. 

Som första steg gjorde expertgrupp en bedömning av effekten av varje enskild åtgärd i 
åtgärdspaketen. Bedömning grundades på expertgruppens erfarenhet och kunskap om 
aktuella åtgärders kostnader och effektivitet generellt.  

När bedömning av de enskilda åtgärderna var genomförda gjorde sedan expertgruppen 
ett förslag till samlad effektbedömning av varje åtgärdspaket med stöd av SEB-mallens 
flikar 2 Samhällsekonomisk analys och 4 Transportpolitisk målanalys.  

Expertgruppens bedömning gjordes utifrån uppskattade kostnader och sammanvägd 
nytta av alla ingående delåtgärder. Bedömningen baserades på erfarenheter från andra 
städer och en sammanvägning av delåtgärderna som gjordes där olika åtgärder har 
antagits förstärka eller motverka varandra.  

Med expertgruppens underlag som grund slutförde sedan Trafikverkets projektledare 
och samhällsplanerare samt representanter för Västerås stad den samlade 
effektbedömningen för de olika åtgärdspaketen vid ett arbetsmöte. Den samlad 
effektbedömning genomfördes även då med stöd av SEB-mallens flik 2 och 4.  
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4.3.2 Resultat av samlad effektbedömning -SEB 

 
Åtgärdspaket 1 – Gång, cykel och kollektivtrafik och transportsnål samhällsplanering 
Åtgärdspaketet bedöms bidra till att funktionsmålet rörande tillgänglighet, tillförlitlighet 
och transportkvalitet uppfylls och bidrar därmed till lokala och nationella måls 
uppfyllelse. Åtgärdspaket bedöms även bidra till att hänsynsmålet och mål för andel 
cyklister och kollektivtrafikresande uppfylls för nationella och lokala mål, tabell 3.10. 

Tabell 3.10 Transportpolitisk målanalys-sammanfattning åtgärdspaket 1 

Bidrag till  
FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Nöjdhet & kvalitet Inget bidrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder 

Pendling Positivt bidrag 

Tillgänglighet storstad Ej bedömt 

Interregionalt Positivt bidrag 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Positivt bidrag 

Lika möjlighet Inget bidrag 

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Positivt bidrag 

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag 

Kollektivtrafik, gång och cykel 
Gång & cykel Positivt bidrag 

Kollektivtrafik Positivt bidrag 

Bidrag till  
HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Överflyttning transportslag Positivt bidrag 

Energi: transportsystemet Positivt bidrag 

Energi: fordon Inget bidrag 

Energi: infrastrukturhållning Inget bidrag 

Hälsa 

Människors hälsa Positivt&Negativt 

Befolkning Positivt 

Luft Positivt&Negativt 

Vatten Ej bedömt 

Mark Ej bedömt 

Materiella tillgångar Ej bedömt 

Landskap 

Landskap Positivt 

Biologisk mångfald, Växtliv, 
Djurliv 

Ej bedömt 

Forn- och Kulturlämningar, 
Annat kulturarv, Bebyggelse 

Ej bedömt 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag 

 

Åtgärdspaketet bedöms öka transportsystemets effektivitet, även bidra 
samhällsekonomiskt, och bidra till måluppfyllelse rörande hållbarhetens tre aspekter 
(ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet), nationella transportmål och mål för 
åtgärdsvalsstudien. Vad gäller målkonflikter bedöms att mål rörande framkomlighet för 
bilresor och transporter kan komma i konflikt med mål rörande prioritering av gående, 
cyklister och kollektivtrafik. 

Åtgärdspaket 2 - Framkomlighet genom trimningsåtgärder 
Åtgärdspaketet bedöms bidra till att funktionsmålet rörande tillgänglighet, tillförlitlighet 
och transportkvalitet uppfylls och bidrar därmed till lokala och nationella måls 

uppfyllelse. Däremot bedöms inte paketet bidra till att hänsynsmålet och mål för 
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andel cyklister och kollektivtrafikresande uppfylls vare sig för nationella eller lokala mål, 
tabell 3.12. 

Tabell 3.11 Transportpolitisk målanalys-sammanfattning, åtgärdspaket 2 

Bidrag till  
FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder 

Pendling Positivt bidrag 

Tillgänglighet storstad Inget bidrag 

Interregionalt Positivt bidrag 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Inget bidrag 

Lika möjlighet Inget bidrag 

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag 

Barn och unga Skolväg Inget bidrag 

Kollektivtrafik, gång och cykel 
Gång & cykel Negativt bidrag 

Kollektivtrafik Negativt bidrag 

Bidrag till  
HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Överflyttning transportslag Negativt bidrag 

Energi: transportsystemet Inget bidrag 

Energi: fordon Inget bidrag 

Energi: infrastrukturhållning Negativt bidrag 

Hälsa 

Människors hälsa Inget bidrag 

Befolkning Inget bidrag 

Luft Inget bidrag 

Vatten Positivt 

Mark Ej bedömt 

Materiella tillgångar Ej bedömt 

Landskap 

Landskap Ej bedömt 

Biologisk mångfald, Växtliv, 
Djurliv 

Ej bedömt 

Forn- och Kulturlämningar, 
Annat kulturarv, Bebyggelse 

Ej bedömt 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag 

 

Vad gäller målkonflikter bedöms att mål rörande framkomlighet för bilresor och 
transporter kan komma i konflikt med mål rörande prioritering av gående, cyklister och 
kollektivtrafik. Sammantaget bedöms åtgärdspaketet bidra främst till ekonomisk 
hållbarhet, men i viss mån för enskilda mål även till social och ekologisk hållbarhet då 
dagvatten- och bulleråtgärder ingår. Vissa av åtgärderna som bidrar till ekonomisk 
hållbarhet bidrar negativt till ekologisk hållbarhet.  

Åtgärdspaket 3 - Framkomlighet med bro över Mälaren sydost om Västerås mot E20 
Åtgärdspaketet bedöms bidra till att funktionsmålet rörande tillgänglighet, tillförlitlighet 
och transportkvalitet uppfylls och bidrar därmed till lokala och nationella måls 
uppfyllelse. Däremot bedöms inte paketet bidra till att hänsynsmålet och mål för andel 
cyklister och kollektivtrafikresande uppfylls vare sig för nationella eller lokala mål, tabell 
3.12. 
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Tabell 3.12 Transportpolitisk målanalys-sammanfattning, åtgärdspaket 3 

Bidrag till  
FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder 

Pendling Positivt bidrag 

Tillgänglighet storstad Inget bidrag 

Interregionalt Positivt bidrag 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Negativt bidrag 

Lika möjlighet Inget bidrag 

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag 

Barn och unga Skolväg Inget bidrag 

Kollektivtrafik, gång och cykel 
Gång & cykel Inget bidrag 

Kollektivtrafik Negativt bidrag 

Bidrag till  
HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Överflyttning transportslag Negativt bidrag 

Energi: transportsystemet Negativt bidrag 

Energi: fordon Inget bidrag 

Energi: infrastrukturhållning Negativt bidrag 

Hälsa 

Människors hälsa Inget bidrag 

Befolkning Inget bidrag 

Luft Negativt 

Vatten Positivt&Negativt 

Mark Ej bedömt 

Materiella tillgångar Ej bedömt 

Landskap 

Landskap Ej bedömt 

Biologisk mångfald, Växtliv, 
Djurliv 

Ej bedömt 

Forn- och Kulturlämningar, 
Annat kulturarv, Bebyggelse 

Ej bedömt 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag 

 

Åtgärdspaketet bedöms medverka till bättre trafiksäkerhet och framkomlighet, men till 

priset av ökade emissioner, lägre andel cykel- och kollektivtrafikresor samt en negativ 

effekt på jämställdheten i transportsystemet. Åtgärdspaketet är mycket dyrbart och 

framkomlighetsförbättringen lokalt sker till priset av att långväga trafik får längre resväg 

och därmed förlängda restider. Åtgärdspaketet bedöms sammantaget inte bidra till att 

uppnå en hållbar utveckling inom någon av de tre aspekterna; ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet. Åtgärdspaketet bidrar inte heller till ett samhällsekonomiskt effektivt 

nyttjande av statens medel och bedöms därmed inte bidra till långsiktigt hållbar 

transportförsörjning. 

Åtgärdspaket 4 - Framkomlighet med förbifart E18 norr om Västerås 

Åtgärdspaketet bedöms bidra till att funktionsmålet rörande tillgänglighet, tillförlitlighet 

och transportkvalitet uppfylls och bidrar därmed till lokala och nationella måls 

uppfyllelse. Däremot bedöms inte paketet bidra till att hänsynsmålet (klimat och miljö) 

och mål kopplade till andel cyklister och kollektivtrafikresande uppfylls vare sig för 

nationella eller lokala mål, se tabell 3.13. 
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Tabell 3.13 Transportpolitisk målanalys-sammanfattning, åtgärdspaket 4 

Bidrag till  
FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder 

Pendling Positivt bidrag 

Tillgänglighet storstad Ej bedömt 

Interregionalt Ej bedömt 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Negativt bidrag 

Lika möjlighet Inget bidrag 

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag 

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag 

Kollektivtrafik, gång och cykel 
Gång & cykel Negativt bidrag 

Kollektivtrafik Negativt bidrag 

Bidrag till  
HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Överflyttning transportslag Negativt bidrag 

Energi: transportsystemet Negativt bidrag 

Energi: fordon Inget bidrag 

Energi: infrastrukturhållning Negativt bidrag 

Hälsa 

Människors hälsa Positivt&Negativt 

Befolkning Inget bidrag 

Luft Positivt&Negativt 

Vatten Positivt&Negativt 

Mark Ej bedömt 

Materiella tillgångar Ej bedömt 

Landskap 

Landskap Negativt 

Biologisk mångfald, Växtliv, 
Djurliv 

Negativt 

Forn- och Kulturlämningar, 
Annat kulturarv, Bebyggelse 

Ej bedömt 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag 

 

Åtgärdspaketet bedöms medverka till bättre trafiksäkerhet och framkomlighet, men till 

priset av ökade emissioner, lägre andel cykel- och kollektivtrafikresor samt en negativ 

effekt på jämställdheten i transportsystemet. Åtgärdspaketets bedömda 

investeringskostnad är mycket hög och framkomlighetsförbättringen lokalt sker till 

priset av att långväga trafik får längre resväg och därmed högre reskostnader. 

Åtgärdspaketet bedöms sammantaget inte bidra till att uppnå en hållbar utveckling 

totalt sett. Den ekonomiska nyttan är osäker medan den ekologiska hållbarheten 

påverkas klart negativt.  

Åtgärdspaket 5 - Framkomlighet genom ny väg 56 norr om Västerås för anslutning till 
E18 väster om Västerås 
Åtgärdspaketet bedöms bidra till att funktionsmålet rörande tillgänglighet, tillförlitlighet 
och transportkvalitet uppfylls och bidrar därmed till lokala och nationella måls 
uppfyllelse. Däremot bedöms inte åtgärdspaketet bidra till att hänsynsmålet (klimat och 
miljö) och mål kvalitet och andel cyklister och kollektivtrafikresande uppfylls, vare sig 
nationella eller lokala mål, se tabell 3.14 
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Tabell 3.14 Transportpolitisk målanalys-sammanfattning, åtgärdspaket 5 

Bidrag till  
FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positivt bidrag 

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag 

Tillgänglighet regionalt/ länder 

Pendling Positivt bidrag 

Tillgänglighet storstad Ej bedömt 

Interregionalt Ej bedömt 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Negativt bidrag 

Lika möjlighet Ej bedömt 

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag 

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag 

Kollektivtrafik, gång och cykel 
Gång & cykel Inget bidrag 

Kollektivtrafik Negativt bidrag 

Bidrag till  
HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Överflyttning transportslag Negativt bidrag 

Energi: transportsystemet Inget bidrag 

Energi: fordon Inget bidrag 

Energi: infrastrukturhållning Negativt bidrag 

Hälsa 

Människors hälsa Positivt 

Befolkning Inget bidrag 

Luft Positivt&Negativt 

Vatten Positivt&Negativt 

Mark Ej bedömt 

Materiella tillgångar Ej bedömt 

Landskap 

Landskap Negativt 

Biologisk mångfald, Växtliv, 
Djurliv 

Negativt 

Forn- och Kulturlämningar, 
Annat kulturarv, Bebyggelse 

Ej bedömt 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag 

 

Åtgärdspaketet bedöms medverka till bättre trafiksäkerhet och framkomlighet, men till 
priset av något ökade emissioner beroende på totalt sett mer trafik, lägre andel cykel- 
och kollektivtrafikresor samt en negativ effekt på jämställdheten i transportsystemet. 
Åtgärdspaketet bedöms vara förhållandevis dyr i förhållande till den 
samhällsekonomiska nyttan av åtgärden. Åtgärdspaketet bedöms sammantaget bidra 
något positivt till en samhälls-ekonomiskt effektiv transportförsörjning. Åtgärdspaketet 
bedöms inte bidra till dess långsiktiga hållbarhet. De ekonomiska nyttorna är dock 
delvis osäkra och kräver en djupare utredning.  

Åtgärdspaket 6 - Framkomlighet genom överdäckning av delar av E18 
Åtgärdspaket bedöms inte bidra till att nå projektmålen för åtgärdsvalsstudien. Om en 
överdäckning av E18 genomförs så görs den i så fall av andra skäl än att lösa de 
trafikproblem som finns i Västerås. Åtgärdspaket har därför inte bedömts vara relevant 
att studera vidare i denna åtgärdsvalsstudie. Av det skälet har inte någon samlad 
effektbedömning (SEB) genomförts för åtgärdspaketet. Någon fortsatt analys av 
åtgärdspaket i denna åtgärdsvalsstudie sker därmed inte.  

4.4 Uppskattning av kostnaderna för alternativen 
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Att uppskatta kostnaderna för de fem kvarvarande åtgärdspaket är i dagsläget svårt. 

Ytterligare utredningar behöver genomföras av de alternativ som slutligen tas fram för 

vidare analyser. En grov kostnadsuppskattning redovisas nedan. Kostnaden för  

åtgärdspaketen bygger på uppskattningar av motsvarande åtgärder i andra delar av 

landet, se tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Kostnadsbedömning av åtgärdspaketen 

Åtgärdspaket Översiktlig kostnadsbedömning 

Åtgärdspaket 1 

Gång, cykel och kollektivtrafik och 

transportsnål samhällsplanering. 

60-80 miljoner kronor 

Åtgärdspaket 2  

Framkomlighet genom trimningsåtgärder. 
110-130 miljoner kronor 

Åtgärdspaket 3  

Framkomlighet med bro över Mälaren 

sydost om Västerås mot E20 

5-7 miljarder kronor 

Åtgärdspaket 4  

Framkomlighet med förbifart E18 norr om 

Västerås 

800-1000 miljoner kronor 

Åtgärdspaket 5 

Framkomlighet genom ny väg 56 norr om 

Västerås för anslutning till E18 väster om 

Västerås. 

400-500 miljoner kronor 

Åtgärdspaket 6 

Framkomlighet genom överdäckning av 

delar av E18 

Ej bedömt 

 

Åtgärdspaket 1 har översiktligt kostnadsbedömts till ca 60 – 80 miljoner kronor. 
Huvuddelen av kostnaderna är investerings- och underhållsmedel för en ytterligare 
utbyggnad av gång-, cykel- och kollektivtrafiknätet. I kostnaden ingår också förstärkta 
personella insatser för genomförande av påverkansåtgärder för ökad gång, cykel samt 
kollektivtrafikresande. 
 
Åtgärdspaket 2 har översiktligt kostnadsbedömts till ca 110 – 130 miljoner kronor. 
Huvuddelen av kostnaderna är för fysiska trimningsåtgärder, förbättrad skyltning samt 
medel för ytterligare utredningar.  
 
Kostnaden fär åtgärdspaket 3 uppskattas till mellan 5-7 miljarder. Detta grundas på 
tidigare utredningar som anges att hela investeringen med vägar och broar samt tunnlar 
ligger på den nivån. 

För åtgärdspaket 4 bedöms kostnaden översiktligt till ca 800 - 1000 miljoner. Det 
bygger på en grov uppskattning om en ny vägstäckning om ca 30 km med sektion 2+2 
och fyra nya trafikmot.  
 
Kostnaden för åtgärdspaketet 5 bedöms översiktligt till ca 400 - 500 miljoner. Det 
bygger på en grov uppskattning om en ny vägstäckning om ca 20 km med sektion 
2+1/2+2 och två nya trafikmot. 
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4.5 Bedömd samhällsekonomisk nytta av alternativen  

I den samlade effektbedömningen som har genomfört har den samhälls-ekonomiska 
lönsamheten för åtgärdspaket översiktligt bedömts, se tabell 4.2. Sammanvägningen är 
ett övergripande resultat av den samlade effektbedömningen som expertgruppen 
genomförde för varje åtgärdspaket. 

Tabell 4.2 Sammanvägd samhällsekonomisk bedömning i samlad effektbedömning.  

Åtgärdspaket nr: Bedömd samhällsekonomisk 

lönsamhet 

Åtgärdspaket 1 Lönsamt  

Åtgärdspaket 2  Lönsamt  

Åtgärdspaket 3 Olönsamt  

Åtgärdspaket 4 Olönsamt  

Åtgärdspaket 5 Osäker lönsamhet 

Åtgärdspaket 6 Ej bedömt 

 

Den samlade effektbedömningen ger vid handen att åtgärdspaket 1 och 2 skulle kunna 
vara lönsamma att genomföra. Åtgärdspaket 3, 4 och 5 bedöms vara olönsamma eller ha 
osäker lönsamhet. 

4.6 Utvärdering av alternativen och uppfyllelse av 
projektmålen  

För att få fram en inriktning för fortsatt arbete genomfördes workshop 3. Denna 
workshop fokuserade på att rekommendera lämpliga åtgärdspaket och ingående 
åtgärder, vilka aktörer som har nytta av åtgärderna, vilka intressenter som kan ta ansvar 
för att genomföra och bekosta åtgärderna samt i vilken ordning åtgärderna är lämpliga 
att genomföra. Resultatet från workshop 3, en prioritering och rekommendationer för 
fortsatt analys framgår av tabell 4.3. 
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Tabell 4.3 Rekommendation till fortsatt analys av åtgärdspaketen utifrån bedömd effekt, 

måluppfyllelse och genomförbarhet.  

Åtgärdspaket            1      2             3             4              5 

Bedömd effekt/ 

potential 

Kort sikt=Låg 

Långsikt=Hög 
Medel Låg Låg-Medel Medel 

Bedömd 

måluppfyllel-se 

mot 

projektmålen 

Medel Medel 

Framkomlighet 

fjärrtrafik= 

Hög  

Övriga mål 

motverkas 

Framkomlig-het 

fjärrtrafik= 

Hög  

Övriga mål 

motverkas 

Framkomlighet 

fjärrtrafik=Hög  

Övriga mål 

motverkas 

Bedömd genom-

förbarhet 
Hög Hög Låg Låg Låg 

Prioritet Hög Hög Låg Medel Medel 

Rekommen-

dation för 

fortsatt arbete 
Analyseras vidare 

Analyseras 

vidare 

Analyseras inte 

vidare 

Ev. ett alternativ på 

lång sikt. Kräver 

åtgärdspaket 1 och 

2 på kort sikt. 

Ev. ett alternativ 

på lång sikt.  

Kräver 

åtgärdspaket 1 

och 2 på kort 

sikt. 

 

I workshop 3 fick deltagarna framföra argument för och emot de förslagna åtgärdspaket 
utifrån bedömning av åtgärdspaketens effekt, måluppfyllelse samt genomförbarhet. För 
respektive åtgärdspaket anges nedan de argument som deltagarna lyfte fram.  

Åtgärdspaket 1 – Gång, cykel och kollektivtrafik och transportsnål samhällsplanering. 
Åtgärdspaketet bedömdes ha hög genomförbarhet då många av åtgärderna i 
åtgärdspaketet är relativt enkla att genomföra och ej så kostsamma. Det framfördes 
också att åtgärder enligt åtgärdspaket 1 inte genomförts konsekvent tidigare. 
Åtgärdspaketet lyfter fram åtgärder i steg 1-2 enligt fyrstegsprincipen. Åtgärdspaketet 
involverar också många aktörer vilket är positivt och det är att tänka långsiktigt. Det 
framfördes att åtgärdspaketet innehåller många åtgärder som kan bidra till att minska 
den lokala biltrafiken som är en stor del av den trafik som utnyttjar E18, väg 56 och 66. 
Effekten av transportsnål samhällsplanering bedömdes på lång sikt vara hög och 
innebära en helhetsyn och helhetslösningar på trafikfrågorna. Effekten av åtgärdspaket 
mot de bedömdes ligga på låg nivå på kort sikt, men på hög nivå på lång sikt. 

Åtgärdspaket 2 - Framkomlighet genom trimningsåtgärder. 
Åtgärdspaket 2 innehåller smärre fysiska åtgärder som går att genomföra på kort sikt 
och bedöms som ekonomiskt lönsamt. Åtgärderna kan göras på relativt kort sikt och 
passar bra i kombination med åtgärdspaket 1. Åtgärdspaketet förväntas bidra till bättre 
trafikflöde och ökad trafiksäkerhet. Åtgärderna förväntas främja framkomligheten 
framför allt för fjärrtrafik, men ansågs också viktiga för den lokala trafiken. Effekten av 
åtgärdspaket mot de uppställda målen bedömdes ligga på medelhög nivå, medan 
genomförandet bedömdes ligga på hög nivå då åtgärderna ansågs möjliga att genomföra 
på kort- och medellång sikt. Åtgärdspaketet kräver dock djupare studier av vissa 
åtgärder för att se vilka effekter det får. 
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Åtgärdspaket 3 - Framkomlighet med bro över Mälaren sydost om Västerås mot E20. 
Effekten av åtgärdspaket bedömdes som låg. Åtgärdspaketet bedömdes inte bidra till att 
lösa de problemen som identifierats. Tveksamheten var stor till nyttan av åtgärdspaket 
ställda mot projektmålen. En ökad biltrafikmängd kan förväntas om åtgärdspaketet 
genomförs. En bro bedömdes ha låg genomförbarhet med hänsyn till de höga kostnader 
och att det ej bedömts lönsamt i den samlade effektbedömningen. 

Åtgärdspaket 4 - Framkomlighet med förbifart E18 norr om Västerås 
Måluppfyllelsen av åtgärdspaketet bedömdes vara hög med avseende på 
framkomligheten för den interregionala trafiken men i övrigt motverkar 
åtgärdsvalsstudiens projektmål. En förbifart Västerås skulle också ge lokala fördelar 
genom att avlasta det nuvarande vägnätet från genomfartstrafiken. Effekterna av 
åtgärdspaketet bedömdes dock innebära totalt sett ökad biltrafikmängd. Nya 
verksamheter kan förväntas etableras längs förbifarten med en utglesning av staden som 
följd vilket bidrar till en ökad trafikmängd. Genomförbarhet bedömdes som låg med 
hänsyn till de höga kostnaderna för förbifarten och att åtgärdspaketet bedömts olönsamt 
i den samlade effektbedömningen. I Översiktsplan 2026 har kommunen dessutom valt 
att ta bort vägreservat för en förbifart för E18 norr om Västerås. 

Åtgärdspaket 5 - Framkomlighet genom ny väg 56 norr om Västerås för anslutning till 
E18 väster om Västerås.  
Åtgärdspaketet bedömdes bidra till förbättrad framkomlighet i vägnätet men i övrigt 
motverka de projektmålen. En ny väg 56 norr om Västerås skulle avlasta det nuvarande 
vägnätet från genomfartstrafik. Det skulle innebära en viss minskad belastning på 
gatunätet i Västerås. Effekten av åtgärdspaket bedömdes därmed till medelhög. En ny 
sträckning av väg 56 löser dock inte de trafikproblem som finns i öst-västlig riktning 
längs E18. Åtgärdspaketet innebär en risk för en totalt sett ökad trafikmängd. Även i 
detta åtgärdspaket kan nya verksamheter förväntas etablera sig längs den nya 
sträckningen med en utglesning av staden som följd. Genomförbarhet bedömdes till låg 
eller möjligen medel, dock ansågs åtgärdspaketet möjligt att genomföra. Åtgärdspaketet 
kräver dock ytterligare analys av åtgärdspaketets effekter och dess konsekvenser. 
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5. Förslag till fortsatt inriktning och 
rekommenderade åtgärder  

5.1 Beskrivning av övergripande inriktning  

Utifrån uppställda projektmål för åtgärdsvalsstudien, den problembild som identifierats, 
genomförda workshops och den samlade effektbedömningen rekommenderas att arbetet 
drivs vidare med den övergripande inriktning som finns i åtgärdspaket 1 och 2. På lång 
sikt, med genomförda åtgärdspaket 1 och 2, som grund kan åtgärdspaket 4 och 5 
eventuellt vara värda att studera ytterligare. 

5.2 Rekommenderade åtgärder  

Åtgärdspaket 1 – Gång, cykel och kollektivtrafik och transportsnål samhällsplanering. 
I åtgärdspaket 1 ingår åtgärder som stödjer gång, cykel och kollektivtrafik och en 
inriktning på transportsnål samhällsplanering. I tabell 5.1 redovisas de åtgärder som i 
workshop 3 utpekades som de mest prioriterade att genomföra i åtgärdspaketet. 
Tabellen visar även föreslagna ansvariga aktörer för dessa åtgärder. 
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Tabell 5.1 Prioriterade åtgärder och ansvariga i åtgärdspaket 1 

Åtgärd Prioritet Ansvariga 

Transportsnål samhällsplanering.  
Exempel: lokalisera bebyggelse och 
verksamheter så att behovet av bil minimeras, 
nära kollektivtrafik och cykelstråk. 

1 Västerås stad/ 
Kollektivtrafik-
myndigheten/ 
Trafikverket/ 

Länsstyrelsen 

Arbeta efter "Handlingsplan för ökad och säker 
gång och cykeltrafik i Västerås stad år 2014-
2018" 

1 Västerås stad 

Fortsätt bygga cykelparkeringar med god 
standard vid viktiga målpunkter.   

2 Västerås stad/ 
Köpcentra/ 

Fastighetsägare 

Hög standard på drift- och underhåll på 
cykelvägnätet under hela året, enligt 
Cykelplanen. 

2 Västerås stad/ 
Trafikverket 

Parkeringspolicy och flexibel parkeringsnorm.  2 Västerås stad/ 
Köpcentra/ 

Fastighetsägare 

Prioritering av cyklister vid korsningar på 
lokalgator ex. vid huvudcykelstråk. 

3 Västerås stad/ 

Marknadsföring/påverkansåtgärder kopplat till 
cykel och kollektivtrafik.  
Exempel: Kampanjer som testresenär, 
hälsotrampare. 

3 Västerås stad/ 
Kollektivtrafik-
myndigheten 

Åtgärd Bäckbyvägen - väg 66 
(Surahammarsvägen):Bygg cykelväg 

4 Trafikverket 

Bygg cykelväg längs väg 56. 
Cykelbanor/förbindelser på alla sidor om 
cirkulationsplatserna. Se över behovet av 
planskilda korsningar. 

4 Trafikverket 

Bygg cykelmotorvägar/supercykelvägar på 
utpekade huvudcykelstråken.  

4 Västerås stad/ 
Trafikverket 

Korsningsåtgärder, justera räcken för bättre sikt 
på ramperna för cyklister & bilister. 

4 Trafikverket 

Teknikutveckling samt marknadsföring av 
teknikstöd för cykelresor. 
Exempel: fortsätta att utveckla 
cykelreseplaneraren och andra cykelrelaterade 
app-lösningar. 

4 Västerås stad 

Förbättrad trafikinformation för cykel och 
kollektivtrafik genom samverkan med media ex 
Trafikradion,  VLT "veckans påverkanstips". 

4 Västerås stad 
Kollektivtrafik-
myndigheten 

Stöd till arbetsgivare för mer hållbara resor i och 
till/från arbetet. 
Exempelvis ta fram ”Gröna resplaner för företag 
och skolor", med åtgärder som ex. upprätta 
avgiftsfri cykelpool, arbeta för flexiblare 
arbetstider. 

4 Västerås stad 
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Åtgärdspaket 2 - Framkomlighet genom trimningsåtgärder. 
I åtgärdspaket 2 syftar åtgärderna till att förbättra framkomligheten genom 
trimningsåtgärder. Paketet innehåller åtgärder för att förbättra kapaciteten i nuvarande 
vägnät. I tabell 5.2 redovisas de åtgärder som i workshop 3 utpekades som de mest 
prioriterade att genomföra i detta åtgärdspaket. Tabellen visar även föreslagna ansvariga 
aktörer för dessa åtgärder. 

Tabell 5.2 Prioriterade åtgärder och ansvariga i åtgärdspaket 2  

Åtgärd Prioritet Ansvariga 

Se över utformning av korsning Skallbergsmotet 
och korsningar norr om Emausgatan. Kapacitet och 
flöde, signaltiden i trafiksignaler mm.  Busstrafikens 
framkomlighet måste säkras. 

1 Trafikverket/ 
Västerås stad/ 
Kollektivtrafik-
myndigheten 

Gör trimningsåtgärder för bil, gång & cykel vid varje 
trafikmot exempel höja och förlänga avfartsramper, 
justera räcken på dessa för bättre sikt vid avfarter.  

1 Trafikverket/ 
Västerås stad 

ITS-skyltar (digitala skyltar) för variabla hastigheter 
vid köbildning, som informerar olyckor samt risk för 
köbildning. Styra om trafiken vid översvämning. 

2 Trafikverket/ 
Västerås stad/ 

 

Se över och eventuellt minska antalet trafikmot på 
E18. Styra om trafiken till de kapacitetsstarka 
trafikmot. Se över brister och outnyttjad kapacitet 
på det lokala vägnätet.  

2 Trafikverket/ 
Västerås stad 

Väg 66: Se över trafiklösningarna samt antalet 
cirkulationsplatser längs hela väg 66. 

2 Trafikverket/ 
Västerås stad 

Norrleden/Österleden: Optimera/bygga ut 
Norrleden/Österleden. Bättre signalreglering på 
Norrleden skulle avlasta trafiken på E18.   

3 Västerås stad 

Hänvisa från väg 66 till planerad Västerled för trafik 
mot E18 sydväst och omvänt. 

3 Trafikverket/ 
Västerås stad 

Tydligare vägvisning  
Uppdatera gestaltningsprogrammet för tydligare 
gestaltning av E18 genom Västerås 

4 Trafikverket/ 
Västerås stad 

Skapa lättigenkännliga och tydliga trafikmot med 
enhetlig utformning på E18  

4 Trafikverket 

Reglera användningen av körfälten på E18.  4 Trafikverket 

Förstärka vägren och öppna upp 3:e körfält på E18 
vid Rocklundamotet och Skallbergsmotet. Schakta 
av kanterna och öka antalet körfält. 

4 Trafikverket 

Skylta alternativ väg i Arboga respektive Enköping 
för omledning via E20 från/mot Stockholm. 

4 Trafikverket 

Öka kapaciteten på dagvattensystemet vid E18. Se 
över VA-systemets utformning för färre hårdgjorda 
ytor.   

4 Västerås stad 

Genomföra åtgärder utöver bullerplan. Exempel på 
bulleråtgärder kan vara tyst asfalt på kritiska 
sträckor, sänkta hastigheter 

4 Trafikverket 
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5.3 Förslag till fortsatt arbete 

Trafikverket föreslår att det fortsatta arbetet drivs vidare med inriktningen att 
ytterligare utreda åtgärdspaket 1 och 2. På lång sikt, med genomförda åtgärdspaket 1 och 
2 som grund, kan åtgärdspaket 4 och 5 eventuellt vara värda att studera ytterligare. 

 

 

6. Ställningstagande om fortsatt arbete 
Utifrån rekommenderade åtgärdspaket och ingående åtgärder kommer en 
avsiktsförklaring att tas fram och undertecknas av ansvariga aktörer. 
Avsiktsförklaringen skall ange en överenskommen rekommenderad inriktning och 
ansvarsfördelningen mellan aktörerna. Den skall även ange hur uppföljning av 
föreslagna åtgärder skall ske.  

Trafikverket är ansvarig för processen fram till att avsiktsförklaring är undertecknad. 
Trafikverket skall även upprätta en tidplan för denna process.  
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7. Källor 
 

Skriftliga, publikationer 

- E18, väg 56 och väg 66 i Västerås Trafik- och kapacitetsanalys, Västerås, 

Västmanlands län, Projekt: 880703, Rapport 2012-09-21 

- Översiktsplan 2026, Västerås stad  

- Trafikplan för Västerås stad, Västerås stad  

- Handlingsplan för ökad cyklande i Västerås 2009-2013, Västerås stad  

- Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen och Gotland, år 2008, 

regionförbunden i Uppsala, Sörmlands och Örebro län, Länsstyrelserna i 

Stockholms och Västmanlands län samt Gotlands kommun. 

- Regionalt utvecklingsprogram för Västmanland (RUP) år 2007 – 2020, 

Länsstyrelsen Västmanland 

- Länsplan för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län, 2010–2021, 

Länsstyrelsen Västmanland  

- Planeringssystem för transportinfrastruktur, Regeringens Prop. 2011/2012:118 

- Rapport från delprojekt 2: INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER, 

December 2012, Länsstyrelsen Västmanland 

- Västerås stadstrafik, förstudie, Januari 2009, DANIELSONDOSK AB  

- SmartKoll Underlag till slutrapport, Förslag till ny kollektivtrafik med sikte på 

2013 och 2020, Västerås  

- Resvaneundersökning, utförd på uppdrag av Västerås stad, MQ 2012 

- Handlingsplan för hastigheter i Västerås tätort, Antagen av Tekniska nämnden 

2010-05-18 

 

Information från databaser 

- RUM, Länsstyrelsen Västmanland, uttag januari 2013 

- Trafikverkets nationella databas, NVDB, uttag januari 2013 

- Trafikverkets Trafikinformation klickbar karta (TIKK), uttag januari 2013 

- Transportstyrelsens olycksdatabas, STRADA, uttag januari 2013 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 – Samlad problembeskrivning 

Bilaga 2 – Deltagare vid workshop 1, 2 och 3. 

Bilaga 3 – Identifierade brister och förhållande framtagna vid öppet hus den 26 januari 

samt workshop 1 den 15 februari 2013  

Bilaga 4 - Åtgärder i åtgärdspaketen, bruttolistor, framtagna vid workshop 2. 

Bilaga 5- Samrådsredogörelse 
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BILAGA 1 

 

PM  

Samlad problembeskrivning 

 

Åtgärdsvalsstudie E18, väg 56 och 66 i 

centrala Västerås 

 
 

1. Inledning 

Problembeskrivningen baseras på en workshop den 15 februari 2013 med inbjudna 

intressenter och Öppet hus med allmänheten den 26 januari 2013. Trafikverkets 

rapport ”E18, väg 56 och väg 66 i Västerås, trafik- och kapacitetsanalys” från 2012 

samt uttag ur STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition), som är en 

olycksdatabas där polis och sjukvård rapporterar in trafikrelaterade olyckor är också 

underlag för problembeskrivningen. På workshop och Öppet hus var huvudfokus 

framkomligheten för regional och långväga fordonstrafik samt framkomlighet och 

tillgänglighet för den lokala trafiken i Västerås stad. Dessutom lyftes frågor om 

trafiksäkerhet, buller, luftkvalitet och trafikmiljön också fram. 

2. Problembeskrivning 

Nedan följer en sammanfattning av de behov, problem och brister som har 

identifierats i utredningsområdet. Utredningsområdet se bilaga. 

 

2.1.1 Köbildning 

Köbildning har framkommit som ett av de huvudsakliga problemen under workshop 

och öppet hus. Detta medför svårigheter att ta sig på och av E18, väg 56 och väg 66. 

Köbildning alstras i första hand under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik, 

särskilt fredag eftermiddag, beroende på den stora andelen lokaltrafik. Enbart på E18 

antas den lokala trafiken uppgå till 60 %. Detta innebär problem för 

nationell/regional trafik och för den lokala trafiken. Problemen påverkar arbets- och 

skolpendlare, både bil- och kollektivtrafikresenärer, men även utförare av 

godstransporter och inköpsresenärer.  
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Köbildning pekas ut som problem längs väg 66 från korsningen vid Norrleden fram till 

Bäckbymotet. En del i problematiken är etablering av externhandel som pågår i 

Erikslundsområdet där bland annat Ikea nyligen har öppnat. Längs E18 uppstår 

köbildning i samtliga trafikmot på aktuell vägsträcka, förutom Västerledsmotet och 

Hällamotet. Mest omfattande problem med köbildning har idag Skallbergsmotet, där 

väg 56 ansluter till E18. Längs väg 56 identifieras köbildning vid samtliga trafikmot 

som ingår i studien d.v.s Gideonsbergsmotet, Nordanbymotet och Lundamotet samt 

vid korsningen med Tillbergavägen. 

 

Trafikverket lät genomföra en Trafik- och kapacitetsanalys år 2012 för E18, väg 56 

och väg 66 i Västerås. Analysen visar att Lundamotet, Talltorpsmotet och 

Nordanbymotet kommer drabbas mest av framkomlighetsproblem prognosåret 2026. 

Bäckbymotet, Skallbergsmotet, Emausmotet, Folkparksmotet, och Hällamotet på E18 

förväntas också få problem med långa köer som sträcker sig ut på motorvägen. Detta 

om den planerade utvecklingen av Västerås förverkligas och om dagens resmönster 

behålls. Främst är det avfarterna från E18 som kan få problem med köbildning, men 

även cirkulationsplatserna på väg 56 och väg 66. 

 

2.1.2 Vägutformning och vägvisning 

Många av de problem som identifierats berör brister och otydligheter i vägutformning 

och vägvisning, bland annat efterfrågas tydligare språk på vägvisningen. Vid 

Skallbergsmotet, Emausmotet, Folkparksmotet och Talltorpsmotet påtalas brister i 

vägutformningen med dålig sikt vid på- och avfarter. Det finns även behov av att 

förbättra vägvisningen och vägutformningen för gående och cyklister. 

 

Vid flera trafikmot längs E18 efterfrågas tydliggörande av korsande vägar. Det finns 

även behov av bättre avfartsskyltning och vägvisningen mot centrum längs E18. Vad 

gäller avfartsskyltning pekas bland annat Skälbymotet ut och vägvisningen till Ikea. 

Det har även påtalats behov av förbättringar i gestaltningen av vägrummet. Detta 

bland annat för att tydliggöra att trafikanten närmar sig en stad. Bristerna orsakar 

problem framför allt för de trafikanter som inte har lokalkännedom ex besökare och 

turister.I takt med den prognostiserade ökade trafiken och kommunens 

utvecklingsplaner för Västerås stad med bland annat exploatering av fler 

bostadsområden och verksamhetsområden kommer behovet vägvisning att bli ännu 

viktigare. 

2.1.3 Miljö  

De stora trafikmängderna och den höga andelen tung trafik orsakar bullerproblem 

längs hela E18. Bullerproblem har särskilt pekats ut för de som vistas och bor vid 

Erikslundsmotet, Skallbergsmotet, Vallbymotet, Vallby friluftsmuseum och längs väg 

56 från korsningen med E18 till Nordanbymotet. Bullerstörningar förekommer även 

nattetid. Vid Skallbergsmotet har även problem med luftkvaliteten påpekats.  

 

Emausmotet och Korsängsmotet har pekats ut som kritiska punkter vid höga 

vattenmängder. Vid dessa mot råder risk för översvämning. En översvämning skulle 

skära av all nationell, regional och lokal trafik längs E18. Problemet blir alltmer 

aktuellt i takt med klimatförändringarna, som förväntas orsaka kraftigare nederbörd. 
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2.1.4 Tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer, gående och cyklister 

Längs väg 66 och Erikslund finns behov av fler busshållplatser för att förbättra 

tillgängligheten till kollektivtrafiken. Behov av förbättrad tillgänglighet för gående och 

cyklister finns längs väg 66 och längs Norrleden samt vid den framtida kopplingen till 

Västerleden och vid Erikslundsmotet. Detsamma gäller längs väg 56 bl.a vid 

Lundamotet. Dessa behov behöver klargöras ytterligare innan förslag på åtgärder tas 

fram.Flera är nöjda med de satsningar på cykeltrafiken som Västerås stad har gjort, 

medan vissa påpekar att det fortfarande ser problem i att ta sig runt med cykel i 

tätorten. 

2.1.5 Trafiksäkerhet 

Enligt STRADA är upphinnandeolyckor med motorfordon den vanligaste olyckstypen i 

utredningsområdet. Det är en ofta förekommande olyckstyp vid köbildning. Problem 

med höga hastigheter har påtalats vid Erikslundsmotet och Nordanbymotet. Olyckor 

med oskyddade trafikanter är mindre vanliga i det studerade området, där gående 

och cyklister får vistas d.v.s. längs väg 56 och väg 66. Siktproblem och 

konfliktpunkter för motorfordonstrafikanter och cyklister har identifierats vid 

Emausmotet, Skallbergsmotet och Talltorpsmotet. Det har yttryckts behov av att 

förbättra gestaltningen i vägrummet för att nå förbättrad trafiksäkerhet. Detta gäller 

för samtliga trafikantgrupper.Den förväntade ökningen av trafikmängderna längs 

aktuella vägar ökar behovet att åtgärda de problem och brister kring trafiksäkerheten 

som har identifierats.  

 

2.1.6 Sammanfattning 

Det största problemet som identifierats är köbildning. Detta bidrar till att 

framkomligheten för den trafik som färdas längs E18, väg 56 och väg 66 är låg. 

Problemet är som störst under rusningstrafik morgon och eftermiddag och drabbar 

framförallt arbets-och skolpendlare i bil och på kollektivtrafiken. Problemen med 

köbildning bidrar i sin tur till upphinnandeolyckor, som är en vanligt förekommande 

olyckstyp i det studerade området.Flera av problemen som kommit fram härrör från 

brister i vägutformning och vägvisning. Det finns ett tydligt behov av att förbättra 

detta framförallt på E18.Det finns behov av förbättringar i tillgängligheten för både 

gående och cyklister både längs med och tvärs de aktuella vägarna. Behov av 

förbättrad tillgänglighet finns även för kollektivtrafikresenärer. Längs aktuella vägar 

finns också problem med buller på grund av de höga trafikflödena samt risk för 

översvämning vid några kritiska punkter. Den prognostiserade ökningen i 

trafikmängd och kommunens utvecklingsplaner för Västerås stad belyser och ökar 

behovet av att lösa de identifierade problemen. 
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   BILAGA 2 

Deltagare vid workshops 

Deltagare vid workshop 1, Fredag 15 februari 2013 

Namn Organisation 

Gunnar Henriksson Räddningstjänsten 

Barbro Ottenstam Polisen 

Harry Nyrén Trafikplanerare, Västerås lokaltrafik 

Erica Löfqvist Länsstyrelsen 

Ulrika Nilsson Länsstyrelsen 

Johan Lövqvist Erikslund köpcenter 

Peter Larsson Hälla köpcenter 

Maria Fors VD/cityledare, Västerås citysamverkan AB 

Elaine Brun Mittåkarna 

Roland Axelsson Representant Skolan, Västerås stad 

Karin Widen Trafikplanerare, Västerås stad 

Thomas Wulcan Transport och trafik, Västerås stad 

Fredrik Ahlin Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, 
Västerås stad 

Roger Lind  Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, 
Västerås stad 

Daniel Katzman 

 

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, 
Västerås stad 

Johan Ahlström Riskingenjör, Västerås stad 

Lennart Gustafsson  Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad 

Anna Jungmarker Miljöstrateg, Västerås stad 

Håkan Svärd Samhällsbyggnadsstrateg, Västerås stad 

Kent Nyman Enhetschef Gata och Trafik, Västerås stad 

Ulrica Eriksson Projektledare, Trafikverket 

Linda Berntsen Samhällsplanerare, Trafikverket  

Torbjörn Andersson Planerare Västmanland, Trafikverket  

Mikael Alm Regional målstrateg, Trafikverket 

Staffan Bergström Trafikanalytiker, Trafikverket  

Maria Ericson Projektledare drift, Trafikverket  

Lars Nord Processledare, Ramböll  

Anna-Lena Söderlind  Samhällsplanerare, Ramböll 
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Deltagare vid workshop 2a, Onsdag 13 mars 2013 

Namn Organisation 

Gunnar Henriksson Räddningstjänsten 

Håkan Fehne Räddningstjänsten 

Barbro Ottenstam Polisen 

Ulrika Nilsson Länsstyrelsen 

Peter Larsson Hälla köpcenter 

Maria Fors VD/cityledare, Västerås citysamverken AB 

Madeleine Ahlqvist Näringslivsutvecklare, Västerås stad 

Harry Nyrén Västerås lokaltrafik 

Roland Axelsson Representant Skolan, Västerås stad 

Karin Widén Trafikplanerare, Västerås stad 

Thomas Wulcan Transport och trafik, Västerås stad 

Fredrik Ahlin Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad 

Roger Lind Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad 

Anna Ljungmarker  Miljöstrateg, Västerås stad 

Linnea Viklund Utvecklingsstrateg, Västerås stad 

Lennart Gustafsson  Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad 

Håkan Svärd Samhällsbyggnadsstrateg, Västerås stad 

Kent Nyman Enhetschef Gata och Trafik, Västerås stad 

Arne Eriksson Mittåkarna 

Ulrica Eriksson Projektledare, Trafikverket 

Linda Berntsen Samhällsplanerare, Trafikverket  

Torbjörn Andersson Planerare Västmanland, Trafikverket  

Mikael Alm Regional målstrateg, Trafikverket 

Hanna Eklöf Klimatsamordnare, Trafikverket 

Staffan Bergström Trafikanalytiker, Trafikverket  

Maria Ericson Projektledare drift, Trafikverket  

Johan Lövqvist Centrumledare Erikslund 

Lars Nord Ramböll  

Anna-Lena Söderlind  Ramböll 
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Deltagare vid workshop 2b, Fredag 12 april 2013 

Namn Organisation 

Barbro Ottenstam Polisen 

Linnea Viklund Utvecklingsstrateg, Västerås stad 

Kent Nyman Enhetschef Gata och Trafik, Västerås stad 

Ulrica Eriksson Projektledare, Trafikverket 

Mikael Alm Regional målstrateg, Trafikverket 

Ulrika Nilsson Länsstyrelsen 

Lennart Gustafsson  Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad 

Helena Felldin Fastighetskontoret, Västerås Stad 

Linda Berntsen Samhällsplanerare, Trafikverket  

Maria Ericson Projektledare drift, Trafikverket  

Fredrik Ahlin Miljö och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad 

Håkan Svärd Samhällsbyggnadsstrateg, Västerås stad 

Harry Nyrén Västerås Lokaltrafik 

Torbjörn 
Andersson 

Planerare Västmanland, Trafikverket  

Lars Nord Ramböll  

Anna-Lena 
Söderlind  

Ramböll 

 

Deltagare vid workshop 3, Onsdag 21 augusti 2013 

Namn  Organisation  

Erika Löfqvist Länsstyrelsen, Västmanland 

Harry Nyrén Trafikplanerare, Västerås lokaltrafik 

Linnea Viklund Utvecklingsstrateg, Västerås stad 

Håkan Svärd Samhällsbyggnadsstrateg, Västerås stad 

Kent Nyman Enhetschef Gata och Trafik, Västerås stad 

Ulrica Eriksson Projektledare, Trafikverket 

Linda Berntsen Samhällsplanerare, Trafikverket  

Torbjörn Andersson Planerare Västmanland, Trafikverket  

Lars Nord Ramböll  

Per Eriksson Ramböll 
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 Bilaga 3 

Identifierade brister och förhållande framtagna vid öppet hus den 26 januari samt 

workshop 1 den 15 februari 2013  
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Bilaga 4 

Åtgärder i åtgärdspaketen, bruttolista 

Åtgärder i åtgärdspaket 1: Gång, cykel och kollektivtrafik och transportsnål 

samhällsplanering, bruttolista – framtagna vid workshop 2. 

 

  

Steg i 

fyrstegs-

principen

Åtgärder

Steg 1-2 Arbeta för transportsnål samhällsplanering som underlättar för ökad cykling och kollektivtrafikresande.

Exempel: lokalisera bebyggelse och verksamheter så att behovet av bil minimeras, nära kollektivtrafik och cykelstråk, 

använda sig av ekonomiska styrmedel för att för att påverka bebyggelse och verksamheters lokalisering, ev krav på 

friskoleetableringar att ordna skolskjuts till skolan, förhandla mellan etableringen och kommunen, styra skoltider.

Steg 1-2 Arbeta med utveckling av parkeringspolicy och flexibel parkeringsnorm. Exempelvis låta utbudet av P-platser i centrum 

vara konstant, prioritering av användargrupper samt samnyttjande, reglering med tider och avgifter, samverkan med 

handel, fastighetsägare och företag om tillgänglighet, påverka P-talen i bygglov och detaljplaneskede bl a genom Mobility 

Management och tillgänglighet till alternativa färdmedel till bil, utöka cykelparkeringar.

Steg 1-2 Fortsatt arbete med stöd till arbetsgivare för mer hållbara resor i och till/från arbetet.

Exempelvis ta fram ”Gröna resplaner för företag och skolor", med åtgärder som ex. erbjuda abbonemangskortet till 

anställda som skattefri löneförmån, upprätta avgiftsfri cykelpool, samåkningspool och bilpool, arbeta för flexiblare 

arbetstider, utveckla arbetsplatshotell. Samordna med Smart-koll företagskoncept.

Steg 1-2 Fortsätt att via Transportrådgivningen genomföra marknadsföring/påverkansåtgärder kopplat till cykel och kollektivtrafik. 

Exempel: Kampanjer som testresenär, hälsotrampare, alla som har cykelhjälm på sig till idrottsevenemang m.m får gratis 

inträde, prova-på-biljetter för att få folk att åka kollektivt, rabatt på /gratis årskort vid ett/flera speciella tillfällen under ett 

år, gratis wifi på buss, anställa bussambasadörer, arbeta med kampanjer mot evenemangsbesökare/evenemangsbussar.

Steg 1-2 Förbättrad trafikinformation för cykel och kollektivtrafik genom samverkan med media ex Trafikradion,  VLT "veckan 

påverkanstips".

Steg 1-2 Genomföra åtgärder inom ramen för "Handlingsplan för ökad och säker gång och cykeltrafik i Västerås stad år 2014-2018" 

som tas fram under år 2013

Steg 1-2 Driv på teknikutveckling samt marknadsföring av teknikstöd för cykelresor.

Exempel: fortsätta att utveckla cykelreseplaneraren och andra cykelrelaterade app-lösningar ex. hur man enklast tar sig 

med cykel och kollektivtrafik i Västerås.

Steg 1-2 Underlätta för att kunna ta med cykel på buss/tåg.

Steg 1-2 Lånecyklar vid lämpliga ställen som järnvägsstation mfl

Steg 1-2 Hänvisa cykelstråket till bra överfarter över E18.

Steg 1-2 Hög standard på drift- och underhåll på cykelvägnätet under hela året, enligt Cykelplanen..

Steg 1-2 Upprätthålla god framkomligheten på cykelvägnätet under vägarbeten.

Steg 1-2 Marknadsföring inom ramen för Smart-Koll. 

Steg 1-2 Fyra huvudlinjer som ska marknadsföras och synas på ett tydligt sätt exempelvis måla linjer i gatan, ljusslinga i gatan som 

visar vägen till busshållplatser, landmärken vid busshpl (färger/djur etc.) Pelare, målad(?) eller annan vägledning till 

kollektivtrafikhållplatser. 

Steg 1-2 Arbeta med taxeförändringar på kollektivtrafiken. 

Exempelvis: införa kort som gör att det blir billigare ju mer du åker ("Best Price"),  skolkort som även gäller på fritiden, 

gratis busskort till barn á la Eskilstuna.

Steg 1-2 Upprätthålla goda kollektivtrafikförbindelser mellan centrum till Erikslund, Stenby och Hälla (Erikslund-centrum-Hälla) 

Steg 3-4 Fortsätt bygga cykelparkeringar med god standard vid viktiga målpunkter.  

Steg 3-4 Prioritering av cyklister vid korsningar på lokalgator ex. vid huvudcykelstråk.

Steg 3-4 Åtgärder i korsningar generellt: 

Justera räcken för bättre sikt på ramperna för cyklister & bilister.

Steg 3-4 Åtgärder i Emausmotet och Skallbergsmotet: 

Separera gående och cyklister från bilister

Steg 3-4 Gör/bygg cykelmotorvägar/supercykelvägar på utpekade huvudcykelstråken. 

Steg 3-4 Bygg cykelväg längs väg 56. Cykelbanor/förbindelser på alla sidor om cirkulationsplatserna. Se över behovet av planskilda 

korsningar.

Steg 3-4 Åtgärd Bäckbyvägen - väg 66 (Surahammarsvägen):

Bygg cykelväg

Steg 3-4 Investeringar enligt SMART-koll (inkl hållplatser, signalprioritering, busskörfält)

Steg 3-4 Bygg ytterligare separata busskörfält utöver de i SmartKoll (i Smartkoll ingår busskörfält vid Vallby C, Adelsögatan).

Steg 1-2 Fler målade separata busskörfält på befintlig gatutrymme. 

Steg 3-4 Utred framtida pendeltågstrafik byggande av nya tågstopp/tågstationer och spår längs befintliga järnvägar vid exempelvis 

Västerås Västra,  Västerås Norra, Hökåsen, Tillberga, Hammarby och Finnslätten.
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Åtgärder i åtgärdspaket 2: Framkomlighet genom trimningsåtgärder, bruttolista – 

framtagna vid workshop 2.  

 

  

Steg i 

fyrstegs-

principen

Åtgärder

Steg 1-2 Skylta alternativ väg i Arboga respektive Enköping för omledning via E20 från/mot Stockholm.

Steg 1-2 ITS-skyltar för variabla hastigheter vid köbildning, som informerar olyckor samt risk för köbildning. Styra om 

trafiken vid översvämning (VMS-skyltar).

Steg 1-2 Reglera användningen av körfälten på E18. 

Körfält 2 skyltad för genomfart. Vänster körfält = "mot Oslo/Stockholm". Höger körfält = "lokalt till lokala 

mål".   
Steg 1-2 Tydligare vägvisning (konsekvent och enhetlig skyltning)

Uppdatera gestaltningsprogrammet. för tydligare gestaltning av E18 genom Västerås,

Steg 1-2 Hänvisa från väg 66 till planerad Västerled för trafik mot E18 sydväst och omvänt.

Steg 1-2 Se över och eventuellt minska antalet trafikmot på E18. Styra om trafiken till de kapacitetsstarka trafikmot. 

Se över brister och outnyttjad kapacitet på det lokala vägnätet. 

Steg 1-2 Väg 66: Se över trafiklösningarna samt antalet cirkulationsplatser längs hela väg 66.

Steg 3-4 Förstärka vägren och öppna upp 3:e körfält på E18 vid Rocklundamotet och Skallbergsmotet,  lokala trafiken 

kan nyttja denna. Schakta av kanterna och öka antalet körfält.

Steg 3-4 Gör trimningsåtgärder för bil, gång & cykel vid varje trafikmot exempel höja och förlänga avfartsramper för 

bättre sikt vid avfarter. Justera räcken för bättre sikt på ramperna för cyklister & bilister.

Steg 3-4 Skapa lättigenkännliga och tydliga trafikmot med enhetlig utformning på E18 (antal körfält, ramper, 

gestaltning av vägrummet).

Steg 3-4 Norrleden/Österleden: Optimera/bygga ut Norrleden/Österleden. Bättre signalreglering på Norrleden skulle 

avlasta trafiken på E18.  Säkras upp kapacitetsmässigt och trafiksäkerhetsmässigt. - gör attraktivare att 

välja. 
Steg 3-4 Genomföra åtgärder utöver bullerplan.  [Exempel på bulleråtgärder kan vara tyst asfalt på kritiska sträckor, 

sänkta hastigheter] 
Steg 3-4 Öka kapaciteten på dagvattensystemet vid E18. Se över VA-systemets utformning  för färre hårdgjorda ytor.  

Steg 3-4 Se över utformning av korsning Skallbergsmotet och korsningar norr om, vid Emausgatan. Kapacitet och 

flöde, signaltiden i trafiksignaler mm.  Busstrafiken framkomlighet måste säkras.

Steg 3-4 Väg 66: Bygg fri högersväng från väg 66 till Västerleden.Se över antalet cirkulationer på rv66. 

Vänstersvängförbud från rv 66 in på Hallsta gårdsgata

Steg 3-4 Bygga om korsningar vid Råbyleden
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Åtgärder i åtgärdspaket 3: Framkomlighet med bro över Mälaren sydost om Västerås 

mot E20, bruttolista – framtagna vid workshop 2. 

 

  

Steg i 

fyrstegs-

principen

Åtgärder

Steg 1-2 Skylta alternativ väg i Arboga respektive Enköping för omledning via E20 från/mot Stockholm.

Steg 1-2 ITS-skyltar för variabla hastigheter vid köbildning, som informerar olyckor samt risk för köbildning. 

Styra om trafiken vid översvämning (VMS-skyltar).

Steg 1-2 Skapa lättigenkännliga och tydliga trafikmot med enhetlig utformning på E18 (antal körfält, ramper, 

gestaltning av vägrummet). Tydligare vägvisning (konsekvent och enhetlig skyltning)

Avståndspilar på vägarna, skylt risk för köbildning - vissa delsträckor (där ej ITS installeras).

Uppdatera gestaltningsprogrammet. för tydligare gestaltning av E18 genom Västerås,

Steg 1-2 Anordna pendlarparkeringar vid infart till staden.  

Steg 1-2 Samverkan med handeln/köpenskapen för att underlätta för bilfri konsumtion, tex hemkörning.Steg 3-4 Väg 66: Bygg fri högersväng från väg 66 till Västerleden.Se över antalet cirkulationer på rv66. 

Vänstersvängförbud från rv 66 in på Hallsta gårdsgata

Steg 3-4 Förstärka vägren och öppna upp 3:e körfält på E18 vid Rocklundamotet och Skallbergsmotet,  lokala 

trafiken kan nyttja denna. Schakta av kanterna och öka antalet körfält.

Steg 3-4 Bygga om korsningar vid Råbyleden

Steg 3-4 Gör trimningsåtgärder för bil, gång & cykel vid varje trafikmot. Höja avfartsramper för bättre sikt 

vid avfarter. Justera räcken för bättre sikt på ramperna för cyklister & bilister.

Steg 3-4 Minska antal trafikmot på E18. Styra om trafiken till de kapacitetsstarka trafikmot. Se över brister 

och outnyttjad kapacitet på det lokala vägnätet. 

Steg 3-4 Väg 66, Erikslundsmotet:Se över trafiklösningarna på hela Erikslundsmotet.

Steg 3-4 Bygg bro över Mälaren sydost om Västerås, mot E20.

Steg 3-4 Genomföra åtgärder enligt bullerplan.  [Exempel på bulleråtgärder kan vara tyst asfalt på kritiska 

sträckor, bullerplank, bullervallar, sänkta hastigheter, fönsteråtgärder ta fram åtgärdsprogram.] 

Steg 3-4 Se över VA-systemets utformning  för färre hårdgjorda ytor. Öka kapaciteten på dagvattensystemet 

vid E18. 
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Åtgärder i åtgärdspaket 4: Framkomlighet med förbifart E18 norr om Västerås, 

bruttolista – framtagna vid workshop 2. 

 

  

Steg i 

fyrstegs-

principen

Åtgärd

Steg 1-2 Skylta alternativ väg i Arboga respektive Enköping för omledning via E20 från/mot Stockholm.

Steg 1-2 ITS-skyltar för variabla hastigheter vid köbildning, som informerar olyckor samt risk för 

köbildning. Styra om trafiken vid översvämning (VMS-skyltar).

Steg 1-2 Anordna pendlarparkeringar vid infart till staden.  

Steg 3-4 Väg 66: Bygg fri högersväng från väg 66 till Västerleden.Se över antalet cirkulationer på rv66. 

Vänstersvängförbud från rv 66 in på Hallsta gårdsgata

Steg 3-4 Förstärka vägren och öppna upp 3:e körfält på E18 vid Rocklundamotet/Skallbergsmotet,  lokala 

trafiken kan nyttja denna. Schakta av kanterna och öka antalet körfält.

Steg 3-4 Bygga om korsningar vid Råbyleden

Steg 3-4 Gör trimningsåtgärder för bil, gång & cykel vid varje trafikmot. Höja avfartsramper för bättre 

sikt vid avfarter. Justera räcken för bättre sikt på ramperna för cyklister & bilister.

Steg 3-4 Minska antal trafikmot på E18. Styra om trafiken till de kapacitetsstarka trafikmot. Se över 

brister och outnyttjad kapacitet på det lokala vägnätet. 

Steg 3-4 Väg 66, Erikslundsmotet:Se över trafiklösningarna på hela Erikslundsmotet.

Steg 3-4 Bygg förbifart Västerås E18, omdragning norr om Västerås.

Steg 3-4 Genomföra åtgärder enligt bullerplan.  [Exempel på bulleråtgärder kan vara tyst asfalt på 

kritiska sträckor, bullerplank, bullervallar, sänkta hastigheter, fönsteråtgärder ta fram 

åtgärdsprogram.] 
Steg 3-4 Se över VA-systemets utformning  för färre hårdgjorda ytor. Öka kapaciteten på 

dagvattensystemet vid E18. 
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Åtgärder i åtgärdspaket 5: Framkomlighet genom ny väg 56 norr om Västerås för 

anslutning till E18 väster om Västerås, bruttolista – framtagna vid workshop 2. 

 

 

  

Steg i 

fyrstegs-

principen

Åtgärder

Steg 1-2 Skylta alternativ väg i Arboga (E20) för omledning via E20 mot Stockholm.

Steg 1-2 ITS-skyltar för variabla hastigheter vid köbildning, som informerar olyckor samt risk för köbildning. Styra om 

trafiken vid översvämning (VMS-skyltar).

Steg 1-2 Reglera användningen av körfälten på E18. Körfält 2 skyltad för genomfart. Vänster körfält = "mot 

Oslo/Stockholm". Höger körfält = "lokalt till lokala mål.   

Steg 1-2 Skapa lättigenkännliga och tydliga trafikmot med enhetlig utformning på E18 (antal körfält, ramper, gestaltning 

av vägrummet). Tydligare vägvisning (konsekvent och enhetlig skyltning)

Avståndspilar på vägarna, skylt risk för köbildning - vissa delsträckor (där ej ITS installeras).

Uppdatera gestaltningsprogrammet. för tydligare gestaltning av E18 genom Västerås,

Steg 1-2 Tung trafik får omkörningsförbud vissa tider/perioder. Omkörningsförbud på E18 Folkparksmotet-Vallbymotet 

med hjälp av ITS teknik. Styra trafiken (ej trafikera vissa gator efter viss tid på dygnet).

Steg 3-4 Väg 66: Bygg fri högersväng från väg 66 till Västerleden.Se över antalet cirkulationer på rv66. 

Vänstersvängförbud från rv 66 in på Hallsta gårdsgata

Steg 3-4 Förstärka vägren och öppna upp 3:e körfält på E18 vid Rocklundamotet/Skallbergsmotet,  lokala trafiken kan 

nyttja denna. Schakta av kanterna och öka antalet körfält.

Steg 3-4 Bygga om korsningar vid Råbyleden

Steg 3-4 Gör trimningsåtgärder för bil, gång & cykel vid varje trafikmot. Höja avfartsramper för bättre sikt vid avfarter. 

Justera räcken för bättre sikt på ramperna för cyklister & bilister.

Steg 3-4 Minska antal trafikmot på E18. Styra om trafiken till de kapacitetsstarka trafikmot. Se över brister och 

outnyttjad kapacitet på det lokala vägnätet. 

Steg 3-4 Norrleden/Österleden: Optimera/bygga ut Norrleden/Österleden. Bättre signalreglering på Norrleden skulle 

avlasta trafiken på E18.  Säkras upp kapacitetsmässigt och trafiksäkerhetsmässigt. - gör attraktivare att välja. 

Steg 3-4 Väg 66, Erikslundsmotet:Se över trafiklösningarna på hela Erikslundsmotet.

Steg 3-4 Bygg ny väg 56 norr om Västerås för anslutning till E18 väster om Västerås. 

Steg 3-4 Genomföra åtgärder enligt bullerplan.  [Exempel på bulleråtgärder kan vara tyst asfalt på kritiska sträckor, 

bullerplank, bullervallar, sänkta hastigheter, fönsteråtgärder ta fram åtgärdsprogram.] 

Steg 3-4 Se över VA-systemets utformning  för färre hårdgjorda ytor. Öka kapaciteten på dagvattensystemet vid E18. 
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Åtgärder i åtgärdspaket 6 Framkomlighet genom överdäckning av delar av E18, 

bruttolista – framtagna vid workshop 2. 

 

  

Steg i 

fyrstegs-

principen

Åtgärder

Steg 1-2 Skylta alternativ väg i Arboga (E20) för omledning via E20 mot Stockholm.

Steg 1-2 ITS-skyltar för variabla hastigheter vid köbildning, som informerar olyckor samt risk för köbildning. Styra om trafiken 

vid översvämning (VMS-skyltar).

Steg 1-2 Reglera användningen av körfälten på E18. Körfält 2 skyltad för genomfart. Vänster körfält = "mot Oslo/Stockholm". 

Höger körfält = "lokalt till lokala mål.   

Steg 1-2 Skapa lättigenkännliga och tydliga trafikmot med enhetlig utformning på E18 (antal körfält, ramper, gestaltning av 

vägrummet). Tydligare vägvisning (konsekvent och enhetlig skyltning)

Avståndspilar på vägarna, skylt risk för köbildning - vissa delsträckor (där ej ITS installeras).

Uppdatera gestaltningsprogrammet. för tydligare gestaltning av E18 genom Västerås,

Steg 1-2 Tung trafik får omkörningsförbud vissa tider/perioder. Omkörningsförbud på E18 Folkparksmotet-Vallbymotet med hjälp 

av ITS teknik. Styra trafiken (ej trafikera vissa gator efter viss tid på dygnet).

Steg 1-2 Vägvisningsplaner för verksamheterna för vägvisning inne på verksamheterna typ köpcentra, handelsområden. 

Steg 1-2 Anordna pendlarparkeringar vid infart till staden vid väg 56 och 66.  

Steg 1-2 Samverkan med Trafikradion och bättre trafikinformation i lokalpress och på Internet. Ha en dialog med VLT om hur 

trafikfrågor hanteras där- nyttja media. I VLTfinnas ett budskap från kommunen, Adekvat information !

Steg 1-2 Samverkan med handeln/köpenskapen för att underlätta för bilfri konsumtion, tex hemkörning.

Steg 3-4 Väg 66: Bygg fri högersväng från väg 66 till Västerleden.Se över antalet cirkulationer på rv66. Vänstersvängförbud från 

rv 66 in på Hallsta gårdsgata

Steg 3-4 Förstärka vägren och öppna upp 3:e körfält på E18 vid Rocklundamotet och Skallbergsmotet,  lokala trafiken kan nyttja 

denna. Schakta av kanterna och öka antalet körfält.

Steg 3-4 Bygga om korsningar vid Råbyleden

Steg 3-4 Gör trimningsåtgärder för bil, gång & cykel vid varje trafikmot. Höja avfartsramper för bättre sikt vid avfarter. Justera 

räcken för bättre sikt på ramperna för cyklister & bilister.

Steg 3-4 Minska antal trafikmot på E18. Styra om trafiken till de kapacitetsstarka trafikmot. Se över brister och outnyttjad 

kapacitet på det lokala vägnätet. 

Steg 3-4 Norrleden/Österleden: Optimera/bygga ut Norrleden/Österleden. Bättre signalreglering på Norrleden skulle avlasta 

trafiken på E18.  Säkras upp kapacitetsmässigt och trafiksäkerhetsmässigt. - gör attraktivare att välja. 

Steg 3-4 Väg 66, Erikslundsmotet:Se över trafiklösningarna på hela Erikslundsmotet.

Steg 3-4 Väg 66, Erikslundsmotet: Flytta Erikslundsmotet 200m norrut och enkelrikta den till en infart och enkelrikta 

Hallstagårdsgata till en utfart 

Steg 3-4 Emausgatan: Ta bort trafiksignal (vid Skallbergsmotet-norrgående) - Emausgatan. Stäng Emausgatan för 

vänstersvängar och för utfart mot 56:an, båda hållen. Övergångsställe närmare cirkulationsplatsen. OBS! En stomlinje 

ska ut där så stäng av halva vägen!

Steg 3-4 Däcka över delar av E18, ur miljö- och bullerhänsyn. Ytan ovan överdäckningen frigör ytor för trafik- och 

andra ändamål

Steg 3-4 Genomföra åtgärder enligt bullerplan.  [Exempel på bulleråtgärder kan vara tyst asfalt på kritiska sträckor, bullerplank, 

bullervallar, sänkta hastigheter, fönsteråtgärder ta fram åtgärdsprogram.] 

Steg 3-4 Se över VA-systemets utformning  för färre hårdgjorda ytor. Öka kapaciteten på dagvattensystemet vid E18. 
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Bilaga 5 

Samrådsredogörelse 

Samrådet har genomförts genom att åtgärdsvalsstudierapporten i slutskedet av projektet 

översändes till de ca 40 deltagare från de myndigheter och organisationer som deltagit i 

någon av de tre genomförda workshopsen. Deltagarna gavs därigenom möjlighet att 

lämna synpunkter på rapporten. Synpunkter kunde lämnas per e-post under 

samrådstiden 9 – 20 september 2013. 

 

Det inkom fyra synpunkter till Trafikverket under samrådstiden. Synpunkter har 

lämnats av: Länsstyrelsen i Västmanland, Tekniska nämndens stab Västerås stad (2 

svar) samt Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad. 

 

Nedan redovisas de synpunkter som inkommit:  

 

Länsstyrelsen i Västmanland - Erica Löfqvist , Kommunikationshandläggare 

Länsstyrelsen i Västmanland har givits möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda 

åtgärdsvalsstudie. Åtgärdsvalsstudien har genomförts under perioden december 2012 

och oktober 2013 och genomfördes mot bakgrund av tidigare genomförd trafik- och 

kapacitetsanalys. Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning om ställningstagande 

och det fortsatta arbetet och anser att det är angeläget att man arbetar för att 

kapacitetsproblemet inte försämras och når taket år 2026 utan att man arbetar 

förebyggande för att uppnå de transportpolitiska målen samt uppnå en hållbar 

utveckling. Vidare upplyser vi om att det finns små medel avsatta till att genomföra 

smärreåtgärder under de närmaste åren i Länsplan för regional transportinfrastruktur 

2014-2025. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en regional cykelstrategi vars syfte 

är att ta fram ett väl underbyggt underlag med en gemensam syn på prioriteringar, för 

såväl befintliga åtgärder som framtida investeringar och resultatet kommer ev att 

påverka prioriteringen av dessa objekt.  I övrigt inga synpunkter 

 

Trafikverkets svar: 

Trafikverket noterar Länsstyrelsen svar och beaktar synpunkterna i det fortsatta arbetet. 
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Tekniska nämndens stab, Västerås stad - Annika Kieri, Planeringsstrateg 

 

 s. 17, sista stycket om Rocklundamotet: Det har tidigare genomförts utredningar 

om farligt gods där trafiksäkerhetsproblem identifierats i T-korsningarna vid 

Rocklundamotet. Dessutom är det väldigt svårt att göra vänstersväng ut på 

Vasagatan när det är mycket trafik på Vasagatan (flera körfält att passera över + 

siktproblem) och vid dessa tillfällen är risken stor att köerna blir så långa att det 

också påverkar trafiken på E18. 

 

 s. 18, fjärde stycket: När Kokpunkten planerades hade vi med cirkulationsplats i 

korsningen Björnövägen-Mälarstrandsgatan, ny Mälarstrandsgata söder om 

Björnövägen samt 2 cirkulationsplatser i Folkparksmotet (inkl. omdragning av 

Retortgatan) som ersättning för de väjningspliktreglerade korsningar som finns 

idag mot Mälarstrandsgatan resp. Stockholmsvägen. Trafikanalys/utredning 

som gjordes innan min tid i Västerås visade att detta behövdes för att det skulle 

bli mycket mer trafik med anledning av Kokpunkten.  

 

 s. 18-19 om moten på väg 56 resp. 66 står det inget om gång- och cykel som det 

gör för moten på E18. 

 

 s. 25, andra stycket: Gideonsbergsskolan är nedlagd, det pågår detaljplan för 

bostäder på den platsen (Kungsljuset) 

 

Trafikverkets svar:  

Trafikverket noterar synpunkterna vad gäller Rocklundamotet och Kokpunkten och tar 

med dessa i det fortsatta arbetet.  

 

Kompletteringar och justeringar på sid 18-19 och 25 har gjorts enlighet med avgivna 

synpunkter. 
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad - Roger Lind, Miljö- och 

hälsoskyddsinspektör 

 

Vi har inte hunnit svara innan den 20:e september ert utskick. Skickar ändå några 

synpunkter. 

 

 Under avsnitt 3.3.10 ”Miljö, viktiga förutsättningar, aspekter och intressen” 

saknas dagvattenfrågan. Underlag finns i Västerås stads vattenplan. 

 

 Under avsnitt 3.3.11 ”Buller” framgår inte om man avser ekvivalenta ljudnivåer 

eller maximala. 

 

 Under avsnitt 3.3.12 ”Nollalternativ-vad händer om inget görs?” tas det inte upp 

vilka konsekvenser det har för buller- eller dagvattensituationen. 

 

 Det bör förtydligas hur ”Åtgärdspaket 2- Framkomlighet genom 

trimningsåtgärder” kan ge en positiv effekt på dagvatten och buller. 

 

Trafikverkets svar:  

I avsnitt 3.3.11 ”Buller” avses ekvivalenta ljudnivåer, detta har justerats i rapporten. 

Såväl dagvatten- som bullerproblematiken är viktig att beakta i det fortsatta 

utredningsarbetet. Fördjupande analyser behöver genomföras inom dessa 

problemområden. Underlag kommer att hämtas bla ur Västerås stads vattenplan. 
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Tekniska nämndens stab, Västerås stad - Karin Widén 

 
Kapitel 3.3.7 – Kollektivtrafik:  

Sid 22, byt ut figur 3.3 till en ny uppdaterad linjekarta, se bifogad fil. Ändra figurtexten 
till ”Figur 3.3 Linjenätet enligt SmartKoll. Färgade linjer utgör stadslinjer med högt och 
jämnt turutbud. Grå linjer utgör servicelinjer och svarta linjer utgör förortslinjer mot 
kommunens större orter.” 

Sid 24, ta bort figur 3.5. Detta linjenät finns inte med i SmartKoll då politikerna aldrig 
tog beslut om Arbetsplatslinjerna. 

Sid 25, ändra texten i stycke två till: 
”I samband med SmartKoll planeras inga nya hållplatslägen i direkt anslutning till E18 
eller riksvägarna 56 och 66. De befintliga hållplatser som finns inom 
utredningsområdet är samtliga fyra belägna längs väg 56 Bergslagsvägen. Dessa heter 
Bergslagsvägen, Gideonsbergsmotet, Nordanbymotet respektive Lundamotet. 
Hållplatserna trafikeras från hösten 2013 av förortslinje 21 mot Tillberga med tre turer i 
timmen per riktning i högtrafik och linje 569 mot Sala, förutom Nordanbymotet som 
även trafikeras av stadslinje 5, se figur 3.3. Inom hållplats Bergslagsvägens 
upptagningsområden finns två skolor – Skallbergsskolan och Gideonsbergsskolan, vilka 
är målpunkter för oskyddade trafikanter. Vid Gideonsbergsmotet finns 
korsningspunkter med väg 56 i plan, vid övriga hållplatser finns planskilda korsningar 
för oskyddade trafikanter”.  

Sid 25, stryk sista meningen i stycke tre ”Själva E18 trafikeras som mest av sex turer per 
riktning med linjerna 915 och 915 mellan Vallbymotet och Skallbergsmotet”. 

Sid 26, stryk turer i tabell 3.4 som gäller 915, 916 och 917. Övriga justeringar i tabellen: 
Förortslinjenummerna har blivit ändrade från slutrapporten SmartKoll (men utbudet 
kvarstår, dock mer på linje 23!):  
Byt 24 till 21 
Byt 25 till 21 
Byt 26 till 23 
Byt 27 till 22 
Fel i tabellen:  
A5 Rocklundamotet trafikeras av 2, 6, 12 och 21. (i rapporten står det 13 istället för 12. 
Vet inte om det enbart var en felskrivning. Om inte, så skiljer sig utbudet mellan linje 
12 och 13, så du vet inför beräkningarna).  
A8 Korsängsmotet trafikeras av 4, 11, 12, och 23. 
A9 Folkparksmotet trafikeras av 5 och 22. 
C3 Erikslundsmotet trafikeras av 3, 11, 114, 514 och 880. 

För att se turutbudet på respektive linje enl SmartKoll, se www.enklarevl.se. 

Sid 25, formuleringarna/beräkningarna i stycke fyra behöver ev korrigeras då tabell 3.4 
har justerats efter ovannämnd fakta. 

  

http://www.enklarevl.se/
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Kapitel 3.5.2 – Delmål: 

Sid 41, komplettera funktionsmål tillgänglighet punkt två, i tabell 3.9. ”Förbättrad 
framkomlighet för kollektivtrafik, personbilstrafik och motorcyklister”.  

Kapitel 5.2 – Rekommenderade åtgärder: 

Sid 55, stryk första åtgärden med prioritet 4 i tabell 5.1 ”Marknadsföring inom ramen 
för SmartKoll. Fyra kollektivtrafikhuvudlinjer som ska marknadsföras och synas på ett 
tydligt sätt ex måla linjer i gatan, ljusslinga i gatan som visar vägen till busshållplatser”. 
Inför trafikstarten av den nya busstrafiken i Västerås gjordes en kampanj med målade 
brunnslock i stadslinjernas färger, inom projekt SmartKoll som nu är avslutat.  

Sid 55, komplettera även med Kollektivtrafikmyndigheten som ansvarig för näst sista 
åtgärden i tabell 5.1 ”Förbättrad trafikinformation för cykel och kollektivtrafik” 

 

Trafikverkets svar:  

Kompletteringar och justeringar har gjorts enlighet med avgivna synpunkter. 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se 


