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Dnr 2015/299 - 3 
Ansökan om statlig finansiering för kollektivtrafikåtgärd 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27, § 33 och§ 35, att bifalla medborgar
förslag om cykelparkeringvid Lärkan (Västeråsvägen) samt medborgarförslag om 
bättre busshållplatser - börja vid Vattentornet. Tekniska kontoret fick uppdraget att 
genomföra projektering av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en 
kalkyl för projektet samt att med projekteringen som grund kunna söka medfinan
siering från Trafikverket för åtgärder på busshållplatsen. Tekniska kontoret har nu 
för avsikt att ansöka om statlig finansiering för upprustning och tillgänglighetsan
passning för busshållplatsen på Länsväg 800/Västeråsleden i höjd med Lärkan/nya 
vattentornet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/148/1, missiv 
Bilaga KS 2015/148/2, ansökan 

Kontorschef Anders Almroth föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom ansökan om statlig medfinansiering - kollektivtrafikåtgärd, 
upprustning och tillgänglighetsanpassning av busshållplats Länsväg 800/ 
Västeråsvägen, samt 
att Sala kommuns del av kostnaden för åtgärden finansieras inom ram. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom ansökan om statlig medfinansiering - kollektivtrafikåtgärd, 
upprustning och tillgänglighetsanpassning av buss hållplats Länsväg 800/ 
Västeråsvägen, samt 

att Sala kommuns del av kostnaden för åtgärden finansieras inom ram. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
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,msALA r.1J KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

Missiv 

Ansökan om statlig medfinansiering - kollektivtrafikåtgärd 
Tekniska kontoret har för avsikt att ansöka om statlig medfinansiering för 
upprustning och tillgänglighetsanpassning av busshållplatsen på Länsväg 
800/Västeråsleden i höjd med Lärkan/nya vattentornet. 

Busshållplatsen är attraktiv, har ett stort upptagningsområde och är i behov av 
ombyggnation. Tekniska kontoret har tidigare svarat på två medborgarförslag för 
denna hållplats och hänvisat till att bidrag från Trafikverket ska sökas för 
ombyggnationen. 

Förutom plattformen med tillhörande väderskydd samt belysning söks även pengar 
för ny cykelparkering samt anslutningar till befintliga gång- och cykelbanor. Även 
pengar för projektering söks. 

Totala kostanden för projektet är kalkylerat till 5 50 000 kr varav 400 000 kr ä r 
byggnationskostnader och 150 000 kr är projekterings kostander. 

Bidrag söks för 50% av kostnaden dvs 275 000 kr. Övriga medel finns budgeterade i 
investe ringsbudgeten för 2016 på gatuprogrammet. 

Tidplanen för projektet, om bidrag beviljas, är projektering våren 2016 och 
byggnation hösten 2016. Förhandsbesked om bidrag ges i december 2015 och 
slutbesked i början av 2016. 

Ansökan ska skickas till Kollektivtrafikmyndigheten som sedan skickar ärendet 
vidare till Trafikverket. 

Anders Almroth 

Chef Tekniska kontoret 
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LISA GRANSTRÖM 
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Ansökan om statlig medfinansiering enligt förordning (2009:237) om statlig 
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

För ytterligare information om vilka uppgifter som ska lämnas i blanketten hänvisas till 
Handledning om statlig medfinansiering. 
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I Kryssa i vilket steg som ansökan avser: ! 
I D Omfattning och utformning samt preliminärt underlag och belopp . 

I D Omfattning och utformning 

I IZJ Preliminärt underlag och belopp 
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I Kryssa i vilken typ av åtgärd ansökan avser: 

j lZI Åtgärd för regional kollektivtrafik 
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fltgärdens bakgrund, syfte och mål ---- ·-·-··1 
L Beskriv vilka brister ellerproblem SOJJLqfgqf;!kn skaJ!l~JLSERJI Ö)!!!gq relevanta for hå/landen ~---.J 
I Busshållplatsen utefter Västeråsleden (Jv 800) vid Lärkans sportfält är inte ändamålsenlig. · 
I Busshållplatsen används av många pendlare till Västerås och andra orter inom Sala kommun och har 
i ett stort upptagningsområde. Plattformen är för liten och passagen från gång- och cykelvägen är 
/ undermålig och ej tillgänglighetsanpassad. 

Tillhörande cykelparkering är för liten vilket gör att cyklar parkeras ostrukturerat på hela området. 

·········-·······-·-·-····--········-·-----··· .......•..... , 
rr~----~~---------------~=----------------=-·----- ~-----~1 
Detaljerad beskrivning av åtgärden j 
Konkretisera yJ1d. som ska göras och hur det ska utföras/utformas. Bifoga foton, skisser eller I 

.!J!!JilJ.g(J!;,:_,_Qf!! •. f!]lSÖ}Sf:!_E~gq}]f!r _qf_gqJ;qf1i!:.f2JJJjjJl[CJ.f!.J!JJjj0..§_g§.Qm. b_1t]J!t.!..§ka bu/ler_11Jfltning_2i[qg~~:.,,. ........ j 
i Total ombyggnation av busshållplatsen så den blir tillgänglighetsanpassad med plattformar i 
I och väderskydd med belysning. Även avstigningssidan byggs om. ' 
I Området kompletteras med trygghetsbelysning samt anslutande GC-stråk. 
I Befintliga GC-banor anpassas till åtgärden. 
i Modern cykelparkering (under tak kommer utredas) 

Ingen projektering är genomförd utan kommer genomföras i projektet. 
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iJ ;ge åtgärdens resultat i mätbara termer, t.ex. antal meter, antal stycken/personer eller antal 
( .Y./:!fJl.ar~IftlK~!!l'!!.§f!!~ ".0 .• ,..,,,..--........,, ..... .._..,,....,..,. ___ _ ._~-~--·-.. - ·-·-"-i 

! En tillgänglig busshållplats för många resenärer I 
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TW~n ! 
Ange åtgärdens start- och sluttidpunkt. För större åtgärder i LTPINTP med etapper ska start- och I 
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I Projektering och framtagande av arbetshandling våren 20 16 
i Byggnation hösten 2016 

I 
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! [g] Nej i 
I l 

I D Nej, men planeras: datum 20xx-xx-xx med fö ljande organi sation: 
1 

I_D Ja, har_skett den 20xx-xx-xx med följande organisation:_________ --············- ···-········· ··--· ---- ----·-· ·····-·----· 

Kostnadsunderlag med stödberättigade kostnader 

Kostnaderna ska avspegla beskrivningen av åtgärden och anges exklusive moms. Om åtgärden 
finansieras med andra statliga medel eller EU-medel minskas underlaget med motsvarande belopp. 

------··- - ----...-.-... ~ - - - - --... -----·-·- --··~-- ---... _.._.,..,,,..-- .,.. ... ....... , .... -r '1 

dra sökta oc~ e,viljade bidrag för gooomföran_,f!t ?Y~~ g~ d~----..,-··- ---~-------··_J 
I __ Bidragsgivare_________ -------·-··········--·······-·····-·-----------· -··· . . --···--- ___ L. Sökt/ Beviljat_ belopp. (kr ___ ,> ....................... , 
i EU i 
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De kostnader som ligger till grund för beräkningen av den statliga medfinansieringen kallas för 
"underlag för statlig medfinansiering" och utgörs av punkterna 1, 2 och 3 i tabellen nedan. Samtliga 
rader måste anges ett värde. Om ingen kostnad finns ange O kronor. Om ansökan innehåller flera olika 
aktiviteter ska tabellen användas för respektive aktivitet. 

Sammanställning av kosmadsunderlag 
Prisnivå: ' 
Kostnader för äteärden (exkl. moms) Kronor 

I. Kostnader direkt hänförliga till genomförande av åtgärden 
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- varav byggkostnader 

- varav kostnader för utsmyckning 

- varav övriga åtgärder (PROJEKTERING) 

2. Ersättnin2 för mark och intrån2 
- varav marklösen 

- varav ersättning för skada 
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3. Förvaltningskostnad (högst 12 % av total kostnad för punkt I och 2) 

4. Total kostnad (kostnader för punkt 1, 2, 3) 

5. Andra beviljade bidrag (t.ex. från EU) 

Underlag för statlig medfinansiering (punkt 4 minus punkt 5) 

Sökt belopp för statlig med finansiering (vanligen max 50 % av underlaget) 

Underskrift av behöri att företräda sökanden 
Ort och dat~ e\. \:~ 

al~ 
\1j TRAFI KVERKET 

4 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 

2 
7 
5 
0 
0 
0 
0 


