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Fråga till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) 
angående trafikkaos på Erikslund 

Trafikkaoset på Erikslund är ett stort problem för trafikanter, handel och boende i 
anslutning till området. Problemen är välkända sedan lång tid. Att bygga Västerleden är 
en lösning som många ställer upp på. Frågan har varit aktuell i mer än 10 år. Trots 
påtryckningar under flera år har den ännu inte färdigställts. 

Att bygga hela Västerleden har varit aktuellt i över 10 år. ”I 2013 års budget skrev vi att 
Västerleden från väg 66 till E18 påbörjas under 2013 och färdigställs under 2014 och 
att detaljplanen för sträckan från E18 till Barkarö presenteras under 2013”. En budget 
som då stöddes av dåvarande Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.  

Hela områdets trafikföring måste också ses över. Det handlar om allt ifrån bättre flöden 
för bilar till att förenkla för gående och cyklister. Att bussen stannar mitt i vägen och 
stoppar upp trafiken gör inte saken bättre. 

Moderaterna lämnade in en motion år 2017 om att tillsammans med fastighetsägare 
och verksamma på området ta fram ett förslag för att förbättra tillgängligheten på 
området. Delar av motionen bifölls. De delar som handlade om att se över utemiljön på 
området och att underlätta för trafiken i det korta perspektivet men inget mer har hänt 
och nu föreslår majoriteten i kommunstyrelsen bestående av Socialdemokrater, 
Vänsterpartister, Kristdemokrater och Centerpartister att uppdraget ska avslutas.  

Erikslund är ett av Sveriges största köpcentra. Det skapar arbete och besökare till 
Västerås. Det krävs åtgärder inte minst nu när fler verksamheter flyttar in på Erikslund 
och nya bostadsområden byggs i närheten. Förslag behöver tas fram gemensamt med 
alla de fastighetsägare på området som äger mark.  

Med anledning av ovanstående ställs följande frågor till kommunstyrelsen 
ordförande Staffan Jansson (S): 

 

 Vad har du som kommunstyrelsens ordförande gjort för att snabba på 

byggnationen av hela Västerleden? 

 När kommer Västerleden att byggas och färdigställas? 

 Kommer du att bjuda in fastighetsägare och verksamma på Erikslund för en 

dialog kring hur trafiksituationen på området kan förbättras? 

 Kommer du att verka för en översyn av trafiken inom handelsområdet 

Erikslund? 

 Om ja när kommer arbetet att i så fall påbörjas? 

 

Elisabeth Unell (M) 

 


