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Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändring av 
väghållningsområdet inom Västerås kommun samt förändring av 
väghållningsansvaret mellan Trafikverket och Västerås kommun 
 

 

Länsstyrelsen meddelar härmed att Trafikverket den 8 december 2014, TRV 2010/12165, med 

stöd av 2 kap. 2 § vägförordningen (2012:707) beslutat om förändring av Västerås kommuns 

väghållningsområde och väghållningsansvar.  

 

Enligt beslutet övertar Västerås kommun väghållningen för följande allmänna vägar och 

väganordningar:  

 

 Del av väg 533, från Hacksta till väg 532, cirka 2350 meter, 

 Del av väg 532, från Saltängsvägen till korsningen med väg 533,  

cirka 1990 meter, 

 200 meter av Järnbruksgatan och två nya cirkulationsplatser vid Skälbymotet, 

 Kvarstående statlig del av väg 631 (Norrleden) inklusive tre gång- och cykelportar, 

cirka 1800 meter, 

 Del av väg 702 (Tillbergaleden), från Åsenlundsvägen till järnvägen, cirka 520 meter, 

 Del av väg 692 (Tortunavägen) från cirkulationsplatsen med väg 693 till 

Bjurhovdavägen, cirka 1640 meter, 

 Del av väg 693 (Stockholmsvägen) från cirkulationsplatsen med Tortunavägen fram 

till ramperna i trafikplatsen med E18, cirka 820 meter, 

 Gång- och cykelväg längs väg 56 från Skallbergsmotet till Gideonsbergsmotet samt 

från Gideonsbergsmotet till Nordanbymotet, cirka 2340 meter, 

 Gång- och cykelväg längs E18 från omedelbart väster om Emausmotet till 

Korsängsmotet, cirka 850 meter, 

 Gång- och cykelväg längs väg 537 från Sjöhagsvägen till infarten till Lövudden, cirka 

1170 meter.  
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Enligt beslutet övergår följande vägar och väganordningar till statlig väghållning:  

 

 Ramperna till E18 vid trafikplats Skälbymotet, cirka 720 meter, 

 Cirka 330 meter av väg 66 mot Bäckby från E18 vid Bäckbymotet, 

 Cirka 1200 meter av väg 681 (Skultunavägen) inklusive gång- och cykelbro från 

nuvarande väghållningsgräns vid Rönnby till väg 631 (Norrleden). Belysningen 

övergår inte till staten, 

 Den nya påfartsrampen till E18 vid Hälla Syd, cirka 80 meter. 

 

Enligt beslutet övergår väghållningsansvaret då beslutet vinner laga kraft.  

 

Beslutet i sin helhet med vidhängande kartor, som bl.a. utvisar förändringar av 

väghållningsområdet, finns tillgängligt hos Länsstyrelsen.  
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