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Till remissinstanser

Missiv till remisser av förslag till
länstransportplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029
samt den regionala cykelstrategin för Västmanlands län
Region Västmanland inbjuder till samråd av framtagna förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029 och regional cykelstrategi för Västmanlands län.
Samrådet ger alla möjlighet att komma med synpunkter och inspel på dessa förslag.
Förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur avser perioden 2018-2029 och innehåller förslag
på prioriteringar, behov, brister och åtgärder i den regionala transportinfrastrukturen. Samrådet innehåller
även en samlad konsekvensbedömning av förslaget till länsplan som ser till både miljökonsevenser och
gör en bedömning av jämställdhet och jämlikhet.
Förslaget till den regionala gång- och cykelstrategin innehåller förslag på mål, indikatorer,
prioriteringsgrunder och arbetssätt för arbetet med att skapa förutsättningar för det hållbara resandet.
Strategin kommer utgöra grunden för arbetssätten att ta fram och prioritera åtgärder som ska finansieras
inom ramen för den regionala transportinfrastrukturplanen 2018-2029.
Samrådet pågår från 1 september fram till 27 oktober 2017.
Remissversioner och underlag laddas ner på https://regionvastmanland.se/lanstransportplan
Här hittar du förslagen till remissversionerna av regional transportinfrastrukturplan 2018-2029, regional
gång-och cykelstrategi för Västmanlands län samt den samlade konsekvensbedömningen. Här finns även
underlag för de inspel som har gjorts från länets kommuner och Handelskammaren, samt inkommet
kartmaterial för länets planerade bostadsbyggande och kommunernas högst prioriterade
infrastrukturåtgärder.
Följande frågor är önskvärda att få besvarade i yttrandet
Skapar länstransportplanen och den regionala gång- och cykelstrategin förutsättningar för:
- Ett jämställt samhälle med god tillgänglighet för såväl invånare som besökare?
- Ett hållbart resande?
- Tillväxt i hela länet?
- En integrerad bostads- och arbetsmarknad?
-Transportslagsövergripande transporter?
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Så här kan du lämna synpunkter
Skicka e-post till region@regionvastmanland.se med kopia till
jessica.cedergren@regionvastmanland.se Ärendemening Regional
transportinfrastrukturplan 2018-2029, RV170724.
Skriv brev till Region Västmanland
RegionhusetYttrande på remissen ska inkomma senast 2017-10-27 via e-post
som bifogad fil till: region@regionvastmanland.se med kopia till
jessica.cedergren@regionvastmanland.se
Näringsliv och samhällsutveckling

Kontakt
Om du har frågor så är du välkommen att kontakta Jessica Cedergren, ansvarig
tjänsteperson för förslaget till regional transportinfrastrukturplan för Västmanlands län
samt förslaget till regional gång- och cykelstrategi.
Tfn: 021-4818280
e-post: jessica.cedergren@regionvastmanland.se
Med Vänlig hälsning
Jessica Cedergren
Infrastrukturstrateg, Region Västmanland

REMISSINSTANSER
Remissmissiv med information om var samrådsversion av förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för Västmanlands län 2018-2029 med tillhörande samlad
konsekvensbedömning kan hämtas skickas till:
Statliga myndigheter
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Naturvårdsverket
Trafikanalys
Trafikverket Region Öst
Trafikverket centralt
Transportstyrelsen
Mälardalens högskola
Polismyndigheten Västmanland
Kommuner och övriga intressenter i Västmanlands län:
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås kommun
Dalabanans intressenter
Bergslagspendelns intressegrupp
MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
MÄLAB
Kommuner med GMFSB i grannlän och Mälardalen:
Eskilstuna kommun
Ludvika kommun
Smedjebackens kommun
Region Örebro län
Regionförbundet Sörmland
Region Östergötland
Region Värmland
Region Dalarna
Region Uppsala
Kollektivtrafikmyndigheten Sörmland
Övriga:
Cykelfrämjandet
4ZOTLBEBEFTSJLTGÚSCVOE
Handelskammaren Mälardalen

LRF Örebroregionen
Svensk cykling
Sveriges Åkeriföretag
Västerås Flygplats
Riksförbundet enskilda vägar
Vänsterpartiet i Västmanlands län
Miljöpartiet i Västmanlands län
Socialdemokraterna i Västmanlands län
Moderaterna i Västmanlands län
Centerpartiet i Västmanlands län
Kristdemokraterna i Västmanlands län
Liberalerna i Västmanlands län
Sverigedemokraterna i Västmanlands län

