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att avge yttrande enligt bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Kollektivtrafikförvaltningen, landstinget i Västmanland, har översänt förslag till 
Kollektivtrafik för Västmanland – trafik 2030 till kommunen för yttrande senast 1 december 
2016. Kommunen har fått förlängd remisstid till 15 december. Bilaga 2. 
 
 
Föredragning 
I beredningen har samråd skett med kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län. Kollektiv-
trafiknämnden i länet är också remissinstans. De synpunkter som framförs i förslaget till 
yttrande sammanfaller med synpunkter som kollektivtrafiknämndens arbetsutskott ställt sig 
bakom. 
 
Förslaget till yttrande kritiserar att planen inte är samordnad med det gemensamma arbete för 
Mälardalens trafik som sker inom ramen för Mälardalsrådet. Flera av de frågor som berörs i 
Trafikplan 2030 måste ses i ett större sammanhang. En spårförbindelse mellan Västerås och 
Arlanda över Sala bedöms som orealistisk vilket utvecklas i svaret. 
 
I svaret framhålls vidare att en utveckling av kollektivtrafiken i stråket Västerås-Enköping-
Uppsala är mycket viktig för att stärka möjligheterna till arbets- och studiependling mellan de 
båda städerna.   
 
 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i föreliggande ärende. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 



 KOMMUNSTYRELSEN 
 
 

 

 
Handläggare 
Carlén Göran 
Davidsson Per 
Klintström Helena 
 

Datum 
2016-11-07 

Diarienummer 
KSN-2016-2018 

 
 Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västmanlands län 
Ängsgärdsgatan 12 
721 30 Västerås 
 
kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se  

Yttrande över remiss: Kollektivtrafik för Västmanland, 
trafikplan 2030 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län har remitterat Trafik 2030 till Uppsala 
kommun. Kommunstyrelsen anför följande. 
 
Inom Mälardalsrådet pågår sedan 2003 ett politiskt temaarbete med sikte på kommande 
transportplaner. Arbetet går under namnet ”En bättre sits”. Inom ramen för detta samarbete 
har gemensamma mål, behov och prioriteringar tagits fram för utveckling av transport-
systemet i Östra Mellansverige. En ny storregional systemanalys antogs i oktober 2016 av  
den politiska styrgrupp som leder arbetet och som består av ansvariga myndigheter för 
kollektivtrafik och regional utveckling.  
  
Uppsala kommun vill understryka att flera av de frågor som berörs i Trafikplan 2030 måste 
ses i ett större sammanhang och saknar en tydlig koppling till En bättre sits. Särskilt gäller det 
kopplingen mellan Västerås-Uppsala-Arlanda via ett förbigångsspår i Sala. En bättre sits har i 
systemanalysen tagit ställning för motsvarande koppling via den så kallade Aroslänken. 
Kommunstyrelsen delar den synen och avvisar förslaget om direkttåg på sträckan Västerås-
Uppsala-Arlanda via Sala. Skälen till detta är flera: 

 
 Parterna i En bättre sits vill utveckla en starkare flerkärnig Stockholm-Mälarregion. 

Det kommer att förutsätta gena och snabba spårburna kollektivtrafikförbindelser 
mellan i första hand de olika nodstäderna, inte minst mellan Uppsala och Västerås. För 
att åstadkomma det är det viktigt att trafiken är snabb, relativt tät och inte gör uppehåll 
på för många stationer. Förutsättningarna för detta är betydligt bättre via en Aroslänk. 
 

 I trafikplan 2030 skissas på dubbla trafikeringsupplägg dels eftersom direkttågen 
Västerås-Uppsala-Arlanda inte kommer att angöra Sala och dels för att kunna trafikera 
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mellanliggande stationer såsom sker idag. Kommunstyrelsen tror inte att tillräckligt 
underlag finns för en dubbelt trafikeringsupplägg i likhet med vad som finns och/eller 
eftersträvas i stråken till och från Stockholm. 

 
  Eftersom järnvägarna Västerås-Sala och Sala-Uppsala idag är enkelspåriga kommer 

omfattande investeringar, sannolikt fullständigt dubbelspår, att krävas på en ca 80 
kilometer lång sträcka. Sannolikt en investering väl så kostsam som en Aroslänk.  

 
 Ett förbigångsspår förbi Sala hade kunnat vara en intressant relativt billig lösning på 

medellång sikt i väntan på en Aroslänk. Men eftersom det krävs betydligt större 
investeringar än förbigångsspåret anser kommunstyrelsen inte att det är en 
genomförbar och samhällsekonomiskt försvarbar lösning. 

 
Med ovanstående ställningstagande saknar kommunstyrelsen en syn på det viktiga kollektiv-
trafikstråk som idag finns mellan Västerås-Enköping-Uppsala. Kommunstyrelsen anser att en 
utveckling av kollektivtrafiken i stråket är mycket viktig för att stärka möjligheterna till 
arbets- och studiependling mellan de båda städerna.  
 
Kommunstyrelsen vill understryka behovet av att samordna den långsiktiga trafikplaneringen 
över läns- och kommungränserna med det samarbete som pågår inom ramen för En bättre sits. 
De prioriteringar som görs i förslag till trafikplan 2030 för Västmanlands län stämmer på 
viktiga punkter inte med Uppsala kommuns bedömningar om vad som behöver göras. I den 
översiktsplan för kommunen som ska antas under 2016 är ambitionen att Uppsala fortsätter att 
utvecklas i riktning mot en stark stad i en flerkärnig Stockholm-Mälarregionen och en 
integrerad nordlig tillväxtnod i huvudstadsregionen. Den viktigaste förutsättningen i det 
spårburna transportsystemet för det är ytterligare två spår på Ostkustbanan mellan Stockholm 
och Uppsala, därefter en Aroslänk som binder samman västra och östra Mälardalen.  
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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