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§ 41 Dnr KS 2022/00912-3.10.2 

Beslut - Svar på motion från (M) om att ta höjd för drönare och 
självkörande transporter 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige:  
1. Att-sats ett bifalls.  
2. Att-satserna två, tre, fyra och fem föranleder inte någon ytterligare åtgärd.  
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lyfta in aspekten att reglera det nedre 
luftrummet i Västerås stads arbete med översiktsplan.  

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Nordin (M) och Stefan Lindh (M) reserverar sig 
mot beslutet avseende attsatserna 2 - 5 i motionen till förmån för Elisabeth 
Unells (M) förslag. 

Erik Johansson (SD) och Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet 
avseende attsatserna 2 - 5 i motionen till förmån för Erik Johanssons (SD) 
förslag. 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med  
rubriken Motion från (M) om att ta höjd för drönare och självkörande  
transporter föreslagit:  
 
1. att i arbetet med Översiktsplan utreda behovet och hur nedre  
luftrummet behöver regleras för framtidens behov av transporter,  
2. att undersöka möjligheten att områden som Västerås flygplats,  
Mälarporten och Finnslätten är med som hubbar för framtidens  
smarta och hållbara logistiklösningar,  
3. att ta fram mål för smarta lösningar för logistik och persontransporter  
med drönare,  
4. att utreda hur drönare kan lösa problem i Västerås som geografisk  
informationsinsamling,  
5. att inför nya stadsdelar utreda hur självkörande person- och  
logistiktransporter kan användas i området.  
 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2022, §252 remitterat motionen till  
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har remitterats till 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt Nya Västerås flygplats AB.  
 
Västeråsmajoriteten anser att motionen innehåller en del goda förslag som 
bör lyftas in i arbetet med översiktsplanen. Därför vill vi bifalla den första 
att-satsen i motionen.  
 
Utöver det bra förslaget innehåller motionen förslag som syftar till att, på ett 
eller annat sätt, detaljstyra verksamheten inom de berörda förvaltningarna. 
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Här anser Västeråsmajoriteten i stället att förvaltningarna själva, med den 
expertkompetens de besitter, är fullt kapabla att anpassa verksamheten efter 
rådande regelverk och den senaste forskningen. I förvaltningarnas svar 
framgår det även att de redan idag, på ett eller annat sätt arbetar med de 
berörda frågorna. Därför vill vi lämna att-satserna två till fem utan ytterligare 
åtgärd. 

Västeråsmajoriteten har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  
1. Att-sats ett bifalls.  
2. Att-satserna två, tre, fyra och fem föranleder inte någon ytterligare åtgärd.  
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lyfta in aspekten att reglera det nedre 
luftrummet i Västerås stads arbete med översiktsplan.  

Yrkanden 

Jonas Cronert (S) yrkar bifall Västeråsmajoritetens förslag. 

Elisabeth Unell (M) och Erik Johansson (SD) yrkar bifall till motionen i sin 
helhet samt bifall till punkt 3 i Västeråsmajoritetens förslag. 

Proposition 

Avseende beslutspunkt 1 finner ordföranden att det finns ett förslag till 
beslut, bifall till attsats 1 i enlighet med Västeråsmajoritetens förslag, och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Avseende beslutspunkt 2 finner ordföranden att det finns två förslag till 
beslut, dels att attsats 2 - 5 inte föranleder någon ytterligare åtgärd från Jonas 
Cronert (S), dels bifall till attsats 2 - 5 från Elisabeth Unell (M) och Erik 
Johansson (SD). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 
förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar att attsatserna inte föranleder någon ytterligare 
åtgärd i enlighet med Västeråsmajoritetens förslag. 

Avseende beslutspunkt 3 finner ordföranden att det endast finns ett förslag 
till beslut, Västeråsmajoritetens förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  

Kopia till 

Byggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Nya Västerås Flygplats AB 
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Kopia till 

Byggnadsnämnden 
Tekniska nämnden 
Nya Västerås Flygplats AB 
 

Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande - Svar på Motion från (M) om att ta höjd för 
drönare och självkörande transporter 

Förslag till beslut  

Förslag till kommunfullmäktige:  

Motionen avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

Elisabeth Unell (M) och Anna Hård af Segerstad (M) har i en motion med 

rubriken Motion från (M) om att ta höjd för drönare och självkörande 

transporter föreslagit: 

- att i arbetet med Översiktsplan utreda behovet och hur nedre 

luftrummet behöver regleras för framtidens behov av transporter, 

- att undersöka möjligheten att områden som Västerås flygplats, 

Mälarporten och Finnslätten är med som hubbar för framtidens 

smarta och hållbara logistiklösningar, 

- att ta fram mål för smarta lösningar för logistik och persontransporter 

med drönare, 

- att utreda hur drönare kan lösa problem i Västerås som geografisk 

informationsinsamling, 

- att inför nya stadsdelar utreda hur självkörande person- och 

logistiktransporter kan användas i området. 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2022, §252 remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt Nya 

Västerås flygplats AB.  

Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med remissvar.  

Nya Västerås flygplats AB har valt att inte inkomma med remissvar med 

motivering att bolaget inte kan uttala sig om möjligheten till ett framtida 

drönarluftrum då detta är en fråga för tillsynsmyndigheten baserat på dels nu 

existerande luftrum, regleringar av nuvarande regelverk samt kommande 
regelverk där man även har verksamheten på Johannisberg flygfält samt 

Västmanlands Sjukhus Västerås helikopterflygplats att se över.  
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Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har inkommit med i huvudsak 

följande synpunkter: 

 

Ansvaret för planering av luftrummet finns hos Transportstyrelsen som får 

besluta om tillåtande, begränsande eller förbjudande av geografiska zoner för 

obemannade luftfarkoster (UAS-zon) i svenskt luftrum. Stora delar av 

Västerås täcks även av kontrollerad luft på grund av våra två flygplatser. Det 

innebär att det finns restriktioner om hur och var olika luftfarkoster – som till 

exempel drönare – får flyga. Inom EU pågår ett arbete med att 

tillgängliggöra luftrummet för obemannade drönare genom ett gemensamt 

regelverk (U-space). Att följa denna utveckling och se möjligheterna framåt 

ses som en viktig del av stadens utveckling. 

 

Självkörande transporter på marken kan komma att utgöra en betydande del 

av framtidens trafiksystem. Det kräver dock tydliga regler och en tydlig 

utformning av trafikmiljön. En ökad separering mellan olika trafikslag kan 

exempelvis behövas, vilket kan motverka andra kommunala mål om ökad 

trygghet, attraktiva gena och lättillgängliga stråk samt färre barriärer. 

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att 

kommunen saknar rådighet vad gäller det undre luftrummet. Gällande 

självkörande transporter på marken pågår testverksamhet på olika orter i 

Sverige som bör utvärderas innan Västerås stad bygger anpassad 

väginfrastruktur efter det. Dock bevakas möjligheterna till både framtida 

drönartransporter samt självkörande person- och logistiktransporter på sikt, 

inom ordinarie arbete hos Västerås stad. 

Beslutsmotivering 

Regeringen gav i september 2021 Luftfartsverket i uppdrag att göra en 

översyn av det undre luftrummet. Inom ramen för översynen ska 

Luftfartsverket ta fram en alternativ utformning av luftrumsstrukturen i det 

undre luftrummet, för att bland annat främja användandet av drönare. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2023. 

Bedömning är att det undre luftrummet kan komma att ha en viktig del i ett 

framtida transportsystem, men att det saknas kommunala verktyg för att 

reglera frågan idag. Frågan bör dock lyfts in som en aspekt att beakta i 

fortsatt planering i arbetet med ny översiktsplan för Västerås stad. 

Tekniska nämnden är väghållare för totalt nästan 1000 km gata och gc-väg. 

För att hela vägnätet ska kunna användas behöver de självkörande fordonen 

kunna köra på det befintliga vägnätet, vilket kräver att vägar måste byggas 

om. Det bedöms vara orimligt. Självkörande fordon, för såväl 

varutransporter som personer, är dock ett perspektiv som finns med i 

pågående världsspaningar som en del av ordinarie verksamhet. 

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 
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Ekonomisk bedömning 

De ekonomiska konsekvenserna av eventuella framtida utredningar som görs 

inom ordinarie verksamhet hanteras inom ekonomin för respektive projekt. 

 

Hållbar utveckling 

Omvärldsspaning och att ligga i framkant för att hitta effektiva och smarta 

sätt för varuleveranser bedöms vara viktigt särskilt utifrån den ekologiska 

hållbarheten. 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 

samhällsutveckling 
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§ 286 Dnr BN 2022/00451-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att ta höjd för drönare och 
självkörande transporter 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterat 9 september 2022 

godkänns som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att 

staden ska inkludera drönare i samhällsplaneringen samt att staden ska nyttja 

drönare för att inhämta geografisk information. 

Motionärerna menar att framtidens behov av leveranser kommer att ändras, 

vilket kommer öka antalet drönare i luftrummet. De menar att staden därmed 

behöver planera för bland annat start- och landningsplatser, transportnoder, 

laddningsstationer, digital infrastruktur och luftkorridorer 

Med anledning av detta yrkar de att ”i arbetet med Översiktsplan utreda 

behovet och hur nedre luftrummet behöver regleras för framtidens behov av 

transporter”, ”undersöka möjligheten att områden som Västerås flygplats, 

Mälarporten och Finnslätten är med som hubbar för framtidens smarta och 

hållbara logistiklösningar”, ”ta fram mål för smarta lösningar för logistik och 

persontransporter med drönare”, ”utreda hur drönare kan lösa problem i 

Västerås som geografisk informationsinsamling” samt ”inför nya stadsdelar 

utreda hur självkörande person- och logistiktransporter kan användas i 

området”. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden och 

tekniska nämnden med begäran om yttrande senast 31 oktober. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut:  

1. Förslaget till yttrande daterat 9 september 2022 antas och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och byggnadsnämnden 

beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande Remiss - Motion från (M) om att ta höjd för drönare och 
självkörande transporter 

Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att 

staden ska inkludera drönare i samhällsplaneringen samt att staden ska nyttja 

drönare för att inhämta geografisk information. 

Motionärerna menar att framtidens behov av leveranser kommer att ändras, 

vilket kommer öka antalet drönare i luftrummet. De menar att staden därmed 

behöver planera för bland annat start- och landningsplatser, transportnoder, 

laddningsstationer, digital infrastruktur och luftkorridorer. Med anledning av 

detta yrkar motionärerna: 

 att i arbetet med Översiktsplan utreda behovet och hur nedre 

luftrummet behöver regleras för framtidens behov av transporter,  

 att undersöka möjligheten att områden som Västerås flygplats, 

Mälarporten och Finnslätten är med som hubbar för framtidens 

smarta och hållbara logistiklösningar,  

 att ta fram mål för smarta lösningar för logistik och 

persontransporter med drönare,  

 att utreda hur drönare kan lösa problem i Västerås som geografisk 

informationsinsamling, 

 att inför nya stadsdelar utreda hur självkörande person- och 

logistiktransporter kan användas i området. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter   

Att i arbetet med Översiktsplan utreda behovet och hur nedre luftrummet 

behöver regleras för framtidens behov av transporter.  

I dagsläget saknar kommuner verktyg för att planera det undre luftrummet 

(under 2 900 meter). Ansvaret för planering av luftrummet finns hos 

Transportstyrelsen. Myndigheten får besluta om tillåtande, begränsande eller 

förbjudande av geografiska zoner för obemannade luftfarkoster (UAS-zon) i 

svenskt luftrum. Det är i dagsläget inte fastställt vilket inflytande kommuner 
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kan få när det gäller marknära luftfart inom kommunernas geografiska 

område.  

Regeringen gav i september 2021 Luftfartsverket i uppdrag att göra en 

översyn av det undre luftrummet. Inom ramen för översynen ska 

Luftfartsverket ta fram en alternativ utformning av luftrumsstrukturen i det 

undre luftrummet, för att bland annat främja användandet av drönare. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2023. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det undre luftrummet kan komma 

att ha en viktig del i ett framtida transportsystem, men att det saknas 

kommunala verktyg för att reglera frågan idag. Stadsbyggnadsförvaltningen 

föreslår att frågan lyfts in som en aspekt att beakta i fortsatt planering i 

arbetet med ny översiktsplan för Västerås stad. 

Att undersöka möjligheten att områden som Västerås flygplats, Mälarporten 

och Finnslätten är med som hubbar för framtidens smarta och hållbara 

logistiklösningar.  

Västerås kommun täcks idag av till stora delar av kontrollerad luft, på grund 

av våra två flygplatser, Västerås flygplats och Johannisbergs flygfält. Det 

innebär att det finns restriktioner om hur och var olika luftfarkoster – som till 

exempel drönare – får flyga. Även naturreservat i kommunen kan ha olika 

typer av restriktioner för luftfarkoster, till exempel förbud mot start- och 

landning. Ungefär hälften av Västerås kommuns totala yta är belagt med 

olika typer av restriktioner gällande flygning med drönare idag. Dessa 

restriktioner gör det till en utmaning att flyga drönare inom tätorten idag. 

Inom EU pågår ett arbete med att tillgängliggöra luftrummet för drönare 

genom ett gemensamt regelverk (U-space). Initialt kommer 

implementeringen att ske i det undre luftrummet – men i framtiden – när 

tekniken är mogen, kan flygningar även ske på högre höjder. Regelverket 

planeras att införas succesivt under åren 2021-2035. När detta regelverk är 

implementerat ökar möjligheten att flyga drönare inom tätorten. 

Planeringsansvaret av luftrummet är idag otydligt och troligtvis kommer det 

krävas att flera olika aktörer samarbetar för att planera bland annat 

luftkorridorer i framtiden.  

Våren 2022 öppnades Europas första vertikala flygplats för drönare i 

Storbritannien. I Norrköping pågår arbetet med att anlägga Sveriges första 

vertikala flygplats för drönare. Dessa anläggningar är de första i sitt slag och 

det kommer troligtvis dröja innan konceptet kan exporteras till fler platser. 

Det har ännu inte kommit några konkreta initiativ från näringslivet gällande 

behovet av drönare i transportsystemet. Utan att veta var eventuella 

drönartransporter har för start- och målpunkter blir det svårt att planera för 

fysiska start- och landningsplatser. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att Västerås flygplats, Mälarporten 

och Finnslätten skulle kunna vara viktiga noder för drönare i ett framtida 

transportsystem. Förvaltningen anser dock att frågan inte är redo att hanteras 

i dagsläget då regelverket är begränsande, planeringsansvaret otydligt, 

fysiska lösningar oprövade och efterfrågan låg. 

Att ta fram mål för smarta lösningar för logistik och persontransporter med 

drönare.  

Enligt nuvarande översiktsplan ska staden arbeta för att ”skapa 

förutsättningar för hållbara person- och godstransporter”. I detta mål ingår 

även drönare och andra eldrivna farkoster. Det är av vikt att likande mål 

även finns med i Västerås kommande översiktsplan. 

Västerås stad har utpekade mål att minska utsläpp och klimatpåverkan från 

både person- och godstransporter. Ett program för godstransporter (PITG) är 

framtaget och antaget av kommunfullmäktige. Dessa frågor ska nu inarbetas 

i kommunens nya översiktsplan. En flytt av person- och godstransporter över 

till smarta, effektiva och hållbara transportlösningar stämmer väl överens 

med kommunens uppställda mål 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte behövs ytterligare mål 

inom området i dagsläget. 

Att utreda hur drönare kan lösa problem i Västerås som geografisk 

informationsinsamling.  

Stadsbyggnadsförvaltningen har hittills använt drönare främst för insamling 

av ortofoto. 

Den 1 januari 2021 infördes ny gemensam EU-lagstiftning för drönare. Den 

nya lagstiftningen innebär bland annat att samtliga verksamheter som flyger 

drönare måste inneha ett så kallat operatörs-ID från Transportstyrelsen samt 

att fjärrpiloter, som flyger drönare som väger mer än 249 gram, måste inneha 

ett giltigt behörighetsbevis/drönarkort. Detta har medfört att förvaltningens 

drönarverksamhet har legat vilande sedan januari 2021. 

Västerås stad har ansökt om och erhållit operatörs-ID hos Transportstyrelsen 

och har sedan tidigare flertalet utbildade fjärrpiloter samt utrustning för att 

genomföra drönarflygningar.  

Det har dock saknats beslut om att Västerås ska bedriva drönarverksamhet. I 

det aktuella ärendet om hemställan om drönarverksamhet inom Västerås stad  

(BN 2022/00487) föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att 

drönarverksamhet ska bedrivas inom Västerås stad, samt att en organisation 

och riktlinjer ska upprättas avseende stadens verksamhet med drönare. 

Förslaget är att kommunens drönarorganisation ska placeras hos 

stadsbyggnadsförvaltningen. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed att yrkandet i motionen kan 

hänvisas till redan pågående uppdrag. 

Att inför nya stadsdelar utreda hur självkörande person- och 

logistiktransporter kan användas i området. 

Självkörande transporter kan vara en del i att lösa transportbehovet i en 

stadsdel. För transporter på väg kan till exempel självkörande bussar och 

lastbilar fylla ett viktigt behov. Generellt gällande självkörande 

vägtransporter är att trafikmiljöerna de ska köra inom måste vara extra 

tydligt utformade, för att minska risken för olyckor. En ökad separering 

mellan olika trafikslag kan exempelvis även behövas, vilket kan motverka 

andra kommunala mål om ökad trygghet och genhet samt färre barriärer. 

Självkörande bussar finns idag bland annat i Linköping och Barkarby, dock 

endast inom en testverksamhet. 

Självkörande transporter i luftrummet kan fylla andra funktioner än de som 

de som körs på väg. Fördelen är att de kan ta sig till platser som är 

svårtillgängliga, till exempel öar, platser på högre höjd och andra platser 

utan utbyggt vägnät. Som tekniken ser ut nu så kan de däremot inte 

transportera varor eller personer i samma utsträckning som vägtransporter. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att stadsbyggnadsprojekten inom Västerås 

stad ska vara så flexibla så att gaturummen i framtiden kan anpassas efter 

olika behov som uppstår – exempelvis stödja självkörande fordon. 
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§ 188 Dnr TN 2022/00463-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (M) om att ta höjd för drönare 
och självkörande transporter 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit en motion från (M) om att 

ta höjd för drönare och självkörande transporter på remiss. Motionärerna 

menar att framtidens behov av leveranser kommer att ändras, vilket kommer 

öka antalet drönare i luftrummet. Med anledning av detta yrkar motionärerna 

att ”i arbetet med Översiktsplan utreda behovet och hur nedre luftrummet 

behöver regleras för framtidens behov av transporter”, ”undersöka 

möjligheten att områden som Västerås flygplats, Mälarporten och 

Finnslätten är med som hubbar för framtidens smarta och hållbara 

logistiklösningar”, ”ta fram mål för smarta lösningar för logistik och 

persontransporter med drönare”, ”utreda hur drönare kan lösa problem i 

Västerås som geografisk informationsinsamling” samt ”inför nya stadsdelar 

utreda hur självkörande person- och logistiktransporter kan användas i 

området”. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 4 

oktober 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Jenny Cecilia Bergström 
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Yttrande över motion från (M) om att ta höjd för drönare och 
självkörande transporter 

Flertalet av punkterna som motionen föreslår handlar om översiktsplanering, 

planering av nya stadsdelar samt strategisk trafikplanering. Dessa är 

områden som ligger utanför tekniska nämndens ansvarsområde. 

Förvaltningen deltar dock ofta i dessa arbeten och ser positivt på att staden 

ligger i framkant för att testa och hitta effektiva, smarta lösningar för 

varutransporter.  

I dagsläget saknar kommuner verktyg för att planera det undre luftrummet 

(under 2 900 meter). Ansvaret för planering av luftrummet finns hos 

Transportstyrelsen som får besluta om tillåtande, begränsande eller 

förbjudande av geografiska zoner för obemannade luftfarkoster (UAS-zon) i 

svenskt luftrum. Stora delar av Västerås täcks även av kontrollerad luft på 

grund av våra två flygplatser. Det innebär att det finns restriktioner om hur 

och var olika luftfarkoster – som till exempel drönare – får flyga. Inom EU 

pågår ett arbete med att tillgängliggöra luftrummet för obemannade drönare 

genom ett gemensamt regelverk (U-space). Att följa denna utveckling och se 

möjligheterna framåt ser förvaltningen som en viktig del av stadens 

utveckling.  

Förvaltningen använder i dagsläget drönare för att samla in information ur 

drift- och planeringsaspekter för verksamheten. Det är ett utmärkt verktyg 

för att kunna skaffa en överblick, särskilt över större områden som är 

svårtillgängliga.  

Självkörande transporter på marken kan komma att utgöra en betydande del 

av framtidens trafiksystem. Det kräver dock tydliga regler och en tydlig 

utformning av trafikmiljön. Tekniska nämnden är väghållare för totalt nästan 

1000 km gata och gc-väg. För att hela vägnätet ska kunna användas behöver 

de självkörande fordonen kunna köra på det befintliga vägnätet, att bygga 

om alla vägar bedömer förvaltningen är orimligt. Självkörande fordon, för 

såväl varutransporter som personer, är ett perspektiv som förvaltningen har 

med i pågående omvärldsspaningar som en del av ordinarie verksamhet.  
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Tjänsteutlåtande – Yttrande över motion från (M) om att ta höjd 
för drönare och självkörande transporter 

Förslag till beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har mottagit en motion från (M) om att 

ta höjd för drönare och självkörande transporter på remiss. Motionärerna 

menar att framtidens behov av leveranser kommer att ändras, vilket kommer 

öka antalet drönare i luftrummet. Med anledning av detta yrkar motionärerna 

att ”i arbetet med Översiktsplan utreda behovet och hur nedre luftrummet 

behöver regleras för framtidens behov av transporter”, ”undersöka 

möjligheten att områden som Västerås flygplats, Mälarporten och 

Finnslätten är med som hubbar för framtidens smarta och hållbara 

logistiklösningar”, ”ta fram mål för smarta lösningar för logistik och 

persontransporter med drönare”, ”utreda hur drönare kan lösa problem i 

Västerås som geografisk informationsinsamling” samt ”inför nya stadsdelar 

utreda hur självkörande person- och logistiktransporter kan användas i 

området”. 

Ekonomisk bedömning 

De ekonomiska konsekvenserna av eventuella framtida utredningar hanteras 

inom ekonomin för respektive projekt. 

Hållbarhetsbedömning 

Omvärldsspaning och att ligga i framkant för att hitta effektiva, smarta sätt 

för varuleveranser bedömer förvaltningen är viktigt ur den ekologiska 

hållbarheten.  

Juridisk bedömning 

Nämnden är behörig att fatta beslutet i enlighet med nämndens reglemente 

och kommunallagen. 

 

Hans Näslund  Linnea Viklund 

Direktör   Enhetschef 

 



Motion 2022-06-13 ©
Hög tid att ta höjd för drönare och 
självkörande transporter
Vi vill att Västerås ska vara en smart stad där digitalisering och ny teknik ska 
vara medel för att tillgängliggöra tjänster till medborgare, företag och besökare.

I flera kommuner börjar drönare användas för att underlätta arbete i 
kommunen. Det handlar till exempel om insamling av geografisk information 
inför byggnation, stadsplanering, krishantering efter naturkatastrofer och 
ortofoto.

Framtidens behov av leveranser kommer att ändras och antalet drönare 
kommer att öka och då behöver säkerheten i luftrummet värnas. Nya 
översiktsplanen behöver ta höjd för att nya transportmedel används, då gäller 
att även undre luftrummet finns med. Det undre luftrummet behöver regleras 
som bland annat innehåller start- och landningsplatser, transport- och 
distributionsnoder, transitpunkter, laddningsstationer, bränsledepåer, digital 
infrastruktur och luft korridorer. Här kan flygplatsen vara en del i en lösning men 
det kommer att behövas fler noder för drönartransporter, Advanced Air Mobility 
(AAM).

Med anledning av ovanstående yrkar vi

Att i arbetet med Översiktsplan utreda behovet och hur nedre luftrummet 
behöver regleras för framtidens behov av transporter.

Att undersöka möjligheten att områden som Västerås flygplats, Mälarporten 
och Finnslätten är med som hubbar för framtidens smarta och hållbara 
logistiklösningar.

Att ta fram mål för smarta lösningar för logistik och persontransporter med 
drönare.

Att utreda hur drönare kan lösa problem i Västerås som geografisk 
informationsinsamling.

Att inför nya stadsdelar utreda hur självkörande person- och logistiktransporter 
kan användas i området.

Elisabeth Unell (M)
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