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Svar på remiss för Länstransportplan för 
Västmanlands län 2022–2033 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta:  

1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande godkänns som 

Arboga kommuns yttrande på förslag till länstransportplan 

för Västmanlands län för perioden 2022–2033.  

Sammanfattning 

Arboga kommun har fått möjlighet att yttra sig på förslag till 

länstransportplan för Västmanlands län för perioden 2022–2033. 

Syftet med länstransportplanen är att samlat beskriva hur medlen för 

transportinfrastrukturen ska användas för att främja en positiv 

regional utveckling i länet och hur medlen ska bidra till uppfyllande 

av de transportpolitiska målen. Fördelning av medel under 

planperioden visar länets prioriteringar för en hållbar regional 

tillväxt. 

Arboga kommuns synpunkter 

Arboga kommun tycker generellt att planen är bra och tar upp ett 

antal aspekter som är viktiga för Arboga kommun. Kommun håller 

med om att det finns brister längs med 

Svealandsbanan/Mälardalsbanan, främst sträckorna Hovsta – 

Arboga samt Valskog – Kolbäck, där är framför allt bristen på 

dubbelspår ett problem. Detta har påtalats under många år och har ej 

ännu åtgärdats och kommunen önskar att regionen ska trycka på 

ännu mer i denna fråga.  

Att det finns planer på att åtgärda delar av E20 och på så sätt minska 

den tunga trafiken genom Arboga ser kommunen som väldigt 

positivt. Då det idag har en negativ påverkan för boende i Arboga 

tätort och även kommunens utvecklingsplaner längs med väg 572.  
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Arboga kommun vill dock understryka vikten av att denna lösning 

och önskar att regionen prioriterar detta under planperioden.   

Kommunen önskar också ytterligare åtgärder för att minska 

smittrafiken och den tunga trafiken genom Arboga. Väg 572 är en 

gammal europaväg och är därmed dimensionerad för tung trafik och 

höga hastigheter vilket innebär risker och buller för de boende.  

I övrigt önskar kommunen att möjligheter till regionala cykelvägar 

mellan Arboga, Köping och Kungsör prioriteras genom 

medfinansiering under planperioden.  
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