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Diskussionsunderlag inför dialog om 
regional infrastrukturplan 2022–2033 

Bakgrund 

Den 12 februari besöker Västra Götalandsregionen förbundsstyrelsen för att 

redogöra för arbetet med revidering av regional infrastrukturplan samt att lyssna in 

GR:s prioriteringar. Under våren kommer innehåll och fördelning i planen 

konkretiseras i samverkan mellan VGR och kommunalförbunden. På BHU den 

9:e mars kommer en första diskussion om planens innehåll i sin helhet samt den 

ekonomiska fördelningen att äga rum. Därefter välkomnar VGR skriftliga inspel 

från respektive kommunalförbund senast den 15:e april. Mer info från VGR om 

dialogen finns i bilagorna 1 och 2.   

 

Det här är ett diskussionsunderlag som stöd till Förbundsstyrelsen. Underlaget är 

en vidareutveckling av den skrivelse som togs fram inför BHU 8 december, se 

bilaga 3. Diskussionsunderlaget är upplagt efter de fem vägledande frågor som 

VGR skickat inför dialogen.  

Förutsättningar 

GR:s prioriteringar bygger på de politiska överenskommelserna i Hållbar tillväxt 

och Strukturbild för Göteborgsregionen respektive GR:s inriktning för 

transportinfrastrukturen. Det handlar om infrastruktursatsningar för hållbar 

tillväxt i storstadsregionen, ökad attraktivitet för människor och näringsliv samt ett 

transporteffektivt samhälle med kraftigt minskad klimatpåverkan. 

  

Efter ställningstagande i BHU 8e december 2020 finns två förslag till hur nästa 

plan principiellt ska fördela medel, Intermodalitet respektive Större åtgärder. 

Skillnaden är i vilken utsträckning medlen prioriteras till större eller mindre 

åtgärder och därmed även möjligheten till geografisk spridning. Vid BHU 

förordade GR alternativet Intermodalitet.  

 

Av kommunalförbunden högst prioriterade brister i det regionala 

transportsystemet utreds i åtgärdsvalsstudier (ÅVS) som i sin tur föreslår mindre 

åtgärder (< 25 mnkr) eller större åtgärder. Åtgärderna kan sedan finansieras i 

regional plan, genom potter eller som namngivna objekt. 

 

GR har fyra prioriterade brister i gällande plan: 

• väg 155  

• väg 158  

• väg 160 

• E6/R40 Brist på tvärförbindelse med kollektivtrafikkapacitet 
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Av dessa brister är det bara ÅVS väg 158 som kommit så pass långt att större 

åtgärder kan bli aktuella att prioritera i den här revideringen. För väg 160 har delen 

Nösnäsmotet brutits ut och genomgår en separat ÅVS. Det är svårt att prioritera 

bland övriga åtgärder på 160 så länge ÅVS för Nösnäsmotet inte är färdigställd. De 

delar av ÅVS 155 som är färdigställda har genererat mindre åtgärder på kort sikt, 

men inga kandidater till större åtgärder. För bristen E6/R40 finns inget startdatum 

för ÅVS.  

 

Därmed finns relativt få större vägåtgärder inom GR-området färdiga för 

prioritering i den här planrevideringen. Utöver vägåtgärder kommer Västtrafik 

spela in ett antal namngivna kollektivtrafikåtgärder till planrevideringen. GR har 

begränsad insyn i den processen.  

VGR:s medskickade frågor inför diskussionen: 

1) Prioritering gällande större och mindre åtgärder?  

• Mot bakgrund av utredningsläget bedömer GR att fokus bör ligga på 

mindre åtgärder åtminstone under perioden fram till nästa revidering, i 

enlighet med Intermodalitetsalternativet.  

• Medel till många mindre åtgärder skapar utrymme för att trimma och 

effektivisera befintlig infrastruktur, exempelvis för ökad framkomlighet 

för kollektivtrafiken i det sammanhängande stadsområdet.  

• Mindre åtgärder i potter har dessutom visat sig bidra till bättre 

framdrift i planen. 

2) Prioritering gällande åtgärder i stråk, till stråk och kommunalt vägnät?  

• Det är viktigt att prioritera medel för åtgärder i stråk respektive på 

kommunalt vägnät. Utrymmet för större åtgärder bör behållas i 

enlighet med Intermodalitetsalternativet.  

• För GR är åtgärder i stråk generellt mer angelägna än åtgärder till 

stråk. Många påtalade åtgärdsbehov i GR-kommunerna finns längs 

stråk (t.ex. 155, 158 och 160).  

• Åtgärder på kommunalt vägnät stöttar satsningar på gång, cykel och 

kollektivtrafik, ofta inom tätort, vilket gynnar intermodalitet och 

sammanhängande stråk i Göteborgsregionen.  

3) Vilken typ av åtgärder är viktigast i er delregion? 

• GR prioriterar åtgärder som ligger i linje med de politiska 

överenskommelserna inom Göteborgsregionen, som främjar hållbar 

tillväxt och bidrar till kraftigt minskad klimatpåverkan från 

transportsystemet.  

• Åtgärder som främjar framkomlighet för kollektivtrafiken, främst i det 

sammanhängande stadsområdet, med fokus på Målbild Koll 2035 samt 

övriga satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik.  
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• Åtgärder som bidrar till säkra och attraktiva livsmiljöer, som motverkar 

trängsel, buller, barriärer, dålig luftkvalitet och effekter av 

klimatförändringar.   

4) Vilka större åtgärder är högst prioriterade? 

• GR kan i nuläget inte prioritera bland större åtgärder. Målet är att ta 

fram ett förslag till prioriteringar för beslut i Förbundsstyrelsen under 

våren, i enlighet med VGR:S föreslagna tidplan.     

• Principiellt är större åtgärder som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik 

högst prioriterade för GR, enligt den beslutade inriktningen.  

5) Har ni några särskilda medskick inför processen att konkretisera planens innehåll?  

• Regional plan måste styra mot åtgärder som bidrar till att klimatmålen 

nås.  

• Regional plan måste ge utrymme för åtgärder som ökar attraktiviteten, 

minskar trängseln och ökar kollektivtrafikens framkomlighet i det 

sammanhängande stadsområdet med omgivningar.  

• Den regionala betydelsen av utvecklingen i storstadsregionen behöver 

avspeglas i planens ekonomiska fördelning. Fördelning av medel 

behöver anpassas efter delregionernas geografiska förutsättningar, 

befolkning, resande, och överflyttningspotential.   

• Nya brister, utöver de högst prioriterade i gällande plan, bör ges 

möjlighet att utredas under nästa planperiod. Det är positivt om 

utredningar kan startas under planens genomförande för att kunna 

anpassas till omvärldens förändringar, teknikutveckling och 

klimatmålen.  

• GR välkomnar tanken om tema-ÅVS:er under nästa planperiod och ser 

gärna fortsatt dialog om möjliga teman i Göteborgsregionen. Tema-

ÅVS:er kan möjliggöra att utreda transportmässiga utmaningar som 

inte nödvändigtvis är geografiska utan mer generella.  

• Fördyringar av åtgärder måste motverkas, till exempel genom en 

tydligare regional uppföljning av pågående projekts framdrift och 

kostnadsutveckling. GR bör ingå i en sådan uppföljningsprocess för att 

kunna stötta medlemskommunerna och kunna agera i de forum där GR 

representerar delregionen.   

• Framdriften av ÅVS:er måste följas upp tydligare från regional nivå för 

att motverka den typ av förseningar som uppstått under pågående 

planperiod.   

• GR önskar mer delaktighet i Västtrafiks process att identifiera och 

prioritera större kollektivtrafikåtgärder. Gränsdragning mellan vad som 

definieras som vägåtgärder respektive kollektivtrafikåtgärder måste 

också förtydligas.  

• Beloppsgränsen för namngivna objekt bör höjas och anpassas till 

prisutvecklingen på infrastrukturåtgärder.  



 

Koncernkontoret 

Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen 

Västra Götalandsregionen 

2020-11-30 
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Bilaga 1 (kompletterad) till tjänsteutlåtande, BHU 2020-12-08 

 

  



 
2   

Innehåll 
 

Planeringsprocessen i korthet ............................................................................................. 3 

Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland .................................. 4 

Sammanfattning av analyser till grund för föreslagna alternativ ....................................... 5 

Hållbarhetsbedömning ....................................................................................................... 8 

Ny struktur för planen ........................................................................................................ 9 

Beskrivning av föreslagna planalternativ ......................................................................... 11 

Alternativ Flexibilitet ................................................................................................... 12 

Alternativ Större åtgärder ............................................................................................. 13 

Alternativ Intermodalitet .............................................................................................. 14 

Jämförelse mellan föreslagna alternativ ........................................................................... 15 

Fördjupad beskrivning per åtgärdsområde ................................................................... 17 

Fördjupad beskrivning per användningsområde .......................................................... 19 

Hållbarhetsbedömning av föreslagna alternativ ............................................................... 21 

Jämförelse mellan föreslagna alternativ och nuvarande plan 2018-2029 ........................ 23 

 

 

  

Dokumentet är upprättat av kollektivtrafik- och infrastrukturavdelning  

Kontaktpersoner: Max Falk, Anna Kronvall, Aako Raoofi 

Konsult: Arne Ekelund, Sweco 



 
3   

Planeringsprocessen i korthet 

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av transportsystemets utveckling. Där 

ingår det långsiktiga ansvaret för planering av väg- och järnvägstrafik, sjö- och luftfart 

inom den nationella planen. Trafikverket har också ansvaret för att bygga, driva och 

underhålla de statliga vägarna och järnvägarna.  

Regionerna upprättar länsplaner för regional transportinfrastruktur. Länsplanerna är en del 

av den nationella infrastrukturplanen och regeringen fastställer de ekonomiska ramarna. 

Hur medlen ska fördelas inom den regionala planen beslutas av regionfullmäktige efter 

beredning i Beredningen för hållbar utveckling (BHU).  

Normalt sett sker en revidering av infrastrukturplanerna vart fjärde år och planerna 

omfattar en 12-årsperiod. Denna gång är uppdraget från regeringen till Trafikverket att ta 

fram ett inriktningsunderlag för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037, 

dessutom med en ekonomisk ram på plus/minus 20 procent jämfört nuvarande plan. 

Infrastrukturplaneringen sker i två steg; Inriktningsplanering och Åtgärdsplanering 

Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge vägledning för prioritering av möjliga 

åtgärder i transportinfrastrukturen för planperioden. Regeringen gav den 25:e juni 2020 

Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag. Uppdraget beskriver regeringens 

prioriteringar för den kommande infrastrukturplaneringen. Trafikverket levererade sitt 

inriktningsunderlag för infrastrukturen till regeringen den 30:e oktober 2020. När det gäller 

ramen för de regionala planerna föreslår Trafikverket ingen förändring. Västra 

Götalandsregionens inriktningsunderlag för infrastrukturen i Västra Götaland arbetades 

fram innan uppdraget till Trafikverket kom, men följer regeringens prioriteringar väl. Det 

regionala inriktningsunderlaget beslutades av regionstyrelsen den 6:e oktober 2020 och 

beskrivs utförligare i nästa avsnitt.  

Regeringen lämnar efter inriktningsplaneringen en proposition till riksdagen med förslag 

till en ny planperiod och ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen. Detta 

beräknas ske våren 2021. När riksdagen har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar 

lämnar regeringen sitt direktiv till Trafikverket för åtgärdsplaneringen i syfte att ta fram en 

ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen. Västra Götalandsregionen har 

påbörjat åtgärdsplaneringen, men kommer inte att lämna ett remissförslag på ny regional 

plan innan regeringens direktiv kommit.  

Åtgärdsplaneringen bereds politiskt i BHU och sker i samarbete med kommunalförbunden.  

 

 

 

 

 

Figur 1 Regeringens tidplan för infrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 alt. 2037 
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Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland  

Västra Götaland ska utvecklas till en väl sammanhållen region. Det förutsätter att delarna 

samspelar och förstärker varandra samt att de bidrar till en konkurrenskraftig helhet med 

hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. En gemensam region ger fler möjlighet till arbete, 

utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid. Den regionala infrastrukturplanen är ett 

verktyg för att utveckla tillgängligheten för både gods- och persontransporter. 

Utgångspunkten är att transportslagen ska komplettera varandra för att på ett optimalt sätt 

stödja efterfrågat transportbehov, stärka näringslivets förutsättningar och uppfylla de 

transportpolitiska målen. I inriktningsunderlaget redovisas regionens långsiktiga 

viljeinriktning för utvecklingen av transportsystemet.  

Utvecklingen av infrastrukturen ska ske med målsättningen att skapa ett fossiloberoende 

transportsystem för ökad konkurrenskraft och med möjlighet till goda livsmiljöer i stad och 

på landsbygd. Den regionala planen ska också bidra till ett Västra Götaland som är en 

internationellt och nationellt ledande hållbar logistikregion med utvecklad intermodalitet 

och att andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland. 

Transportinfrastrukturen ska utvecklas utifrån 

följande tre principer: 

• Regional infrastrukturplan ska bidra till det 

nationella klimatmålet. 

• Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen 

av ett inkluderande transportsystem där olika 

gruppers behov och förutsättningar beaktas och 

värderas i planeringen. 

• Regional infrastrukturplan bidrar till 

Nollvisionen med ett regionalt etappmål 

omräknat utifrån Västra Götalands 

förutsättningar. 

 

Planeringen ska göras utifrån ett helhetsfokus som möjliggör synergieffekter vid val av 

åtgärder, vilket kan beskrivas som att tillgängligheten ska förbättras på klimatets villkor 

samt bidra till goda livsmiljöer i stad och land. Hur möjliga synergier kan uppnås behöver 

beaktas från problemformulering och alternativgenerering till fastställande av planen. 

Regionens varierade geografiska och demografiska förutsättningar innebär att olika 

åtgärdskombinationer behöver göras på olika platser, med olika tyngd för respektive mål 

och princip, för att nå en hög måluppfyllelse. Till exempel sker det stora antalet olyckor på 

det mindre vägnätet, oftast i landsbygdsmiljö, medan potential för överflyttning till 

kollektivtrafik främst gäller starka pendlingsstråk och stadsmiljöer. Utifrån erfarenhet av 

genomförandet av tidigare regionala infrastrukturplaner behöver åtgärdsplanering anpassas 

så att känsligheten mot underförbrukning av medel minskar. 

Just nu pågår stora teknikskiften, elektrifiering, digitalisering och utveckling av autonoma 

fordon, som kommer att påverka transportsystemet. Därmed behöver flexibiliteten i planen 

öka så att infrastrukturutvecklingen följer samhällsutvecklingen.  

Figur 2  Målstruktur för utveckling av transportinfrastruktur i Västra 

Götaland 



 
5   

Sammanfattning av analyser till grund för föreslagna 
alternativ 
Transportsystemet har en viktig roll i att skapa förutsättningar för invånarna att delta i 

samhället genom att tillgängliggöra dess platser och aktiviteter. Enligt de transportpolitiska 

målen behöver transportsystemet tillgodose både näringslivets och medborgarnas skiftande 

behov av välfungerande resor och transporter. Behoven skiftar över länet, geografiskt, 

mellan stad och landsbygd, mellan kvinnor och män, personer med funktionsnedsättning, 

olika grupper i samhället och varierar även över tid. 

Västra Götaland, med Göteborgsregionen som nav, är Sveriges och Nordens främsta 

transport- och logistikregion med en nationell och internationell betydelse. En robust 

transportinfrastruktur med god framkomlighet samt tillgänglighet till terminaler och 

hamnar i Västra Götaland och i närliggande regioner nationellt. Detta ger förutsättningar 

för näringslivet att utföra hållbar och effektiv logistik. Det finns goda förutsättningar för 

intermodala och hållbara transporter och överflyttning från väg till järnväg och sjöfart.  

Invånarna i Västra Götaland bor utspritt och jobbar mer koncentrerat, vilket i sin tur 

påverkar användningen av transportsystemet. Det vill säga vilka färdsätt vi väljer, hur långt 

och hur ofta vi reser.   

 

Figur 3 Illustration över var invånarna i Västra Götaland bor, sett från Norge. Bild från Västra Götalandsregionen 

Figur 4 Illustration över var invånarna i Västra Götaland arbetar, sett från Norge. Bild från Västra 

Götalandsregionen 
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Ett sätt att bedöma tillgängligheten är att mäta restiden till de delregionala noderna. 

Diagrammen nedan visar restid med kollektivtrafik respektive bil till dessa noder. Cirka 75 

procent av invånarna når minst en delregional nod inom 45 minuter med kollektivtrafik. 

Observera att kartan begränsas till Västra Götaland och att det även finns större målpunkter 

utanför läns- och landsgränsen som inte redovisas.  

 

 

En stor andel av förvärvsarbetande och 

skolbarn bor inom cykelavstånd från sin 

arbetsplats och sin skola. 40 procent av 

den förvärvsarbetande befolkningen i 

Västra Götaland kan cykla till arbetet 

inom 30 minuter. Kvinnor har större 

potential för att nå sitt arbete med cykel 

och potentialen är störst i tätorter, vilket 

gäller för både män och kvinnor. 

Samma potential som för 

förvärvsarbetande gäller för 

gymnasielever. Av de mindre 

skolbarnen, årskurs 0–9, bor mer än    

60 procent inom cykelavstånd från sin 

skola. Det finns en stor potential att öka 

cyklingen i Västra Götaland.  

 

 

 

  

Figur 5 Restid med kollektivtrafik respektive bil till delregionala noder. Länsgränsöverskridande målpunkter 

redovisas ej i kartan 

Figur 6 Cykelpotential till arbete per kommun. 

Mörkare färger indikerar större potential  
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Infrastrukturens utveckling är en av flera pusselbitar för omställningen till ett 

fossiloberoende transportsystem. Investeringar i transportinfrastrukturen bidrar därför 

främst till klimatomställningen genom att i huvudsak föreslå satsningar som bidrar till eller 

passar in i ett transportsystem som har ställt om och nått klimatmålen, samt genom att 

bygga och underhålla infrastruktur med så liten klimatpåverkan som möjligt. Omställning 

av drivmedel, teknikutveckling för energieffektivitet, bebyggelseplanering och andra 

styrmedel krävs för att nå klimatmålet. 

 

För att den regionala planen ska gå i riktning mot minskat 

koldioxidutsläpp förutsätts att åtgärder som gynnar 

överflyttning till mer hållbara transportslag prioriteras i högre 

grad, där de geografiska förutsättningarna medger detta. Detta 

kan exempelvis vara åtgärder som underlättar effektivare 

logistik för godstransporter, intermodalitet och 

beteendeförändringar för mer hållbara resval samt åtgärder 

som snabbar upp teknik- och bränsleskiftet. 

Sedan framtagandet av nollvisionen har antalet omkomna och 

allvarligt skadade minskat, dock inte i den takt som behövs för att nå etappmålet enligt 

gällande tidplan. I en analys av trafiksäkerhetssituationen i Västra Götaland konstateras att 

en majoritet av alla olyckor med allvarligt skadade sker på det regionala vägnätet i länet. 

Cirka hälften av olyckorna med omkomna och allvarligt skadade på regionala vägnätet 

sker på de lågtrafikerade vägarna, särskilt på det så kallade mindre vägnätet (vägnummer 

högre än 500). Singelolyckor (motorfordon) är den mest vanliga olyckstypen på dessa 

vägar och olyckorna är utspridda i hela länet. Samtidigt konstateras att den största andelen 

allvarligt skadade i trafikolyckor är oskyddade trafikanter (gående och cyklister). 

Trafikolyckor med gång och cykel står för cirka 20 procent av allvarligt skadade personer i 

trafikolyckor på det regionala vägnätet och mer än 65 procent på kommunala vägar. Därför 

har inriktningsunderlaget lyft fram förslag på att studera åtgärder på det lågtrafikerade 

vägnätet samt vikten av åtgärder för oskyddade trafikanter på kommunalt vägnät.  

Den pandemin som drabbat världen år 2020 har påverkat samhället och inte minst hur vi 

reser. Att pandemin påverkar resmönstren står klart men hur resmönstren påverkas på lång 

sikt är fortfarande oklart, vilket gör det svårt att beakta i planrevideringen.  

 

  

Sveriges mål för 

transportsystemet 

Växthusgasutsläpp från inrikes 

transporter ska minska med  

minst 70 procent senast år 2030 

jämfört med år 2010. Senast år 

2045 ska Sveriges sammanlagda 

nettoutsläpp nå netto-noll. 
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Hållbarhetsbedömning  
Genom hela processen med att revidera den regionala infrastrukturplanen görs en 

integrerad hållbarhetsbedömning, där strategisk miljöbedömning ingår. Bedömningen görs 

utifrån den regionala infrastrukturplaneringens roll och de möjligheter den ger. Syftet är att 

säkerställa att transportplaneringen går i en hållbar riktning. I processen med 

inriktningsunderlaget bedömdes huruvida hållbarhetsaspekterna var beaktade eller ej vilket 

ledde till vissa justeringar i inriktningsunderlaget. I alternativgenereringen har syftet varit 

att arbeta in hållbarhetsaspekterna i de föreslagna alternativen samt att identifiera och 

beskriva vilka potentialer och risker de olika alternativen medför.  

De tre föreslagna alternativen för åtgärdsplanering i den regionala infrastrukturplanen har 

bedömts utifrån tolv aspekter av hållbarhet. Bedömningskriterierna som används är tagna 

från Trafikverkets rapport Tillgänglighet i ett hållbart samhälle där de beskriver en målbild 

för transportsystemet till år 2030. Målbilden är en konkretisering av relevanta mål i 

Agenda 2030 och de nationella transportpolitiska målen. I hållbarhetsbedömningen har 

några av kriterierna anpassats till förutsättningarna i Västra Götaland. Av dessa ingår sex i 

den strategiska miljöbedömningen, som är ett lagkrav enligt Miljöbalkens kapitel 6; klimat, 

frisk luft, buller, biologisk mångfald, aktiv transport och trafiksäkerhet. Bedömningen är 

gjord för vart och ett av de tre alternativen. Fokus ligger på de olika åtgärdsområdena inom 

respektive alternativ och den indikativa fördelningen mellan dessa. Olika åtgärdsområden 

bidrar i olika hög grad till hållbarhetsaspekterna. Eftersom det för flera av 

åtgärdsområdena i det här skedet inte går att bedöma faktisk påverkan, utgår bedömningen 

från potential för positiv respektive risk för negativ påverkan. 

Effekter och konsekvenser av respektive åtgärdsområde beror av vilka specifika åtgärder 

som kommer att genomföras, hur dessa genomförs samt var och för vilka grupper nyttorna 

uppstår. Därför är det svårt att utifrån storlek på ekonomisk ram och fördelning av 

åtgärdstyper i ett tidigt planeringsskede dra tydliga slutsatser av hur redovisade alternativ 

påverkar måluppfyllelsen. Bedömningen beskriver därför bidraget till måluppfyllelse som 

potential för positivt bidrag och risk för motsatsen.  
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Ny struktur för planen 
I den nu gällande regionala infrastrukturplanen 2018–2029 är de olika åtgärdsområdena i 

planen till stor del uppdelade per trafikslag; vägåtgärder, kollektivtrafik, samfinansiering 

av järnväg, cykel samt bidrag till kommuner för trafiksäkerhet/miljö. I planen 2022–

2033/2037 föreslås istället att åtgärdsområdena utgår från funktioner för att synliggöra vad 

de olika posterna ska bidra till att uppnå i det regionala transportsystemet. Storleken på 

tårtbitarna nedan baserar sig på hur medlen är fördelade i planen 2018–2029. I kommande 

avsnitt redovisas de tre alternativen för planen 2022–2033/2037 i den nya strukturen. 

 

Nedan följer en beskrivning av vad som ingår i respektive åtgärdsområde: 

Åtgärdsområde Åtgärdsområdets innehåll/användning 

Större åtgärder i stråk och noder Namngivna större åtgärder, i huvudsak 

vägåtgärder och kollektivtrafikåtgärder. 

Åtgärderna kostar minst 25 mnkr. 

Trimning och effektivisering i stråk Åtgärder som stärker befintliga stråk över hela 

länet. Innefattar cykel-, kollektivtrafik-, smärre- och 

vägnätsåtgärder samt kvarstående åtgärder i 

stråkpotter. 

Stråken i regionalt trafikförsörjningsprogram, 

godstransportstrategi samt det funktionellt 

prioriterade vägnätet (vägar prioriterade för 

kollektivtrafik, personresor och godstransporter) 

har klassats som stråk i denna definition. 

Figur 7 Regional transportinfrastrukturplan 2018–2029 fördelad i den föreslagna strukturen 

Större åtgärder i stråk och 
noder

Trimning och effektivisering i 
stråk

Trimning och effektivisering till stråk

Statlig medfinans till kommunalt 
vägnät

Samfinansiering nationell 
plan

Storstadsåtgärder 
(Sverigeförhandlingen)

Övrigt, inkl. ofördelade 
medel
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Trimning och effektivisering till stråk Åtgärder som bättre kopplar upp det mindre 

vägnätet till stråken. Innefattar cykel-, 

kollektivtrafik-, smärre- och vägnätsåtgärder. 

Statlig medfinans till kommunalt vägnät Trafiksäkerhet & miljö-, cykel- samt kollektivtrafik-

åtgärder på kommunalt vägnät. Vanligen upp till 

50 procents medfinansiering från planen. 

Samfinansiering nationell plan Samfinansiering av järnvägsåtgärder i Nationell 

plan för transportsystemet. 

Storstadsåtgärder inom 

Sverigeförhandlingen 

Åtgärder enligt Målbild Koll2035 inom 

Sverigeförhandlingen, medfinansiering från planen. 

Övrigt inklusive ofördelade medel Oförutsedda mindre utgifter samt bidrag till 

Trollhättan-Vänersborgs flygplats. 

Inom de flesta åtgärdsområden finns flera användningsområden på vilka medlen ska 

fördelas (i nuläget ej inom Samfinansiering nationell plan och Storstadsåtgärder). Förslag 

på användningsområden för respektive åtgärdsområde visas nedan:   

Större åtgärder i stråk och noder 

Större namngivna vägåtgärder 

Större namngivna kollektivtrafikåtgärder 

 

Trimning och effektivisering i stråk 

Vägnätsåtgärder (del av tidigare ”Mindre vägnätet”) 

Smärre åtgärder  

Kollektivtrafik, statligt vägnät 

Cykel, statligt vägnät 

Stråkpott (resterande medel för kvarstående åtgärder) 

 

 Trimning och effektivisering till stråk 

Vägnätsåtgärder (del av tidigare ”Mindre vägnätet”) 

Smärre åtgärder  

Kollektivtrafik, statligt vägnät 

 
Cykel, statligt vägnät 

 

 Statlig medfinans till kommunalt vägnät 

Kollektivtrafik inklusive hållplatsutrustning 

Cykel 

Trafiksäkerhet & miljö 

 

Övrigt inklusive ofördelade medel 

Driftbidrag Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Oförutsedda mindre utgifter 

Medel till brister inom åtgärdsområde väg - utgår 

Medel till brister inom åtgärdsområde kollektivtrafik - utgår 
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Beskrivning av föreslagna planalternativ  
De planmedel som tilldelas Västra Götalandsregionen ska fördelas på olika 

åtgärdsområden. Beroende på hur medlen fördelas kan planen driva utvecklingen av 

transportsystemet i olika riktning. Tre alternativa fördelningar har arbetats fram där 

prioriteringen av medel till olika åtgärdsområden och användningsområden skiljer sig åt. 

Den nu gällande planen sträcker sig fram till och med år 2029, vilket innebär att en 

betydande del av planen är låst i tidigare beslutade åtgärder. Det har även uppstått 

fördyringar i flera av de beslutade objekten/åtgärderna, vilket behöver tas med vid 

framtagandet av den nya planen. 

Med utgångspunkt från målstrukturen, Figur 2, föreslås tre alternativa sätt att bygga 

planen. Samtliga alternativ har gemensamt att de utgår ifrån inriktningsunderlaget. Alla tre 

alternativen innehåller samma åtgärdsområden, men fördelningen dem emellan skiljer sig 

åt och därmed även effekterna av genomförandet. Skillnaderna på hur planmedlen fördelas 

i de tre alternativen framgår av diagrammet i nästa kapitel. I sammanhanget bör 

understrykas att fördelningen är indikativ och inte exakt. 

Åtgärder i planen ska planeras utifrån geografisk hänsyn, det vill säga att behov och 

lösningar ser olika ut i Västra Götalands geografi. De tre alternativen har i olika grad 

möjlighet till geografisk anpassning av åtgärder och geografisk fördelning av medel. 

De tre föreslagna alternativen är följande: 

• Flexibilitet 

• Större åtgärder 

• Intermodalitet 

 

  

Figur 8 Principbild på hur de tre föreslagna alternativen inryms inom ramen för inriktningsunderlaget 
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Alternativ Flexibilitet 
Alternativ Flexibilitet innebär ett fokus på mindre åtgärder med en god spridning över hela 

länet. Att fokusera på mindre åtgärder kan även resultera i en bättre framdrift i 

genomförandet av åtgärderna i planen. Detta alternativ innebär att planens medel genererar 

fler men mindre åtgärder och större geografisk spridning totalt sett. Särskilt prioriterat i 

detta alternativ är att stärka kopplingen till stråk genom åtgärder i det mindre vägnätet.  

I alternativ Flexibilitet föreslås:  

• Ökade satsningar på det mindre vägnätet 

• Ökade satsningar på cykel, främst till stråk och via statlig medfinans till 

kommunala vägar 

• Ökade satsningar på kollektivtrafik, främst via statlig medfinans till 

kommunala vägar 

• Ökade satsningar på smärre åtgärder 

• Inga nya större namngivna vägobjekt 

 

Hållbarhetsbedömning av alternativ Flexibilitet  

Bedömningen av alternativ Flexibilitet visar potentialer för positiv 

påverkan inom de flesta bedömningsområden. För alternativet 

bedöms det finnas en risk för negativ påverkan inom området 

biologisk mångfald.  

 

 

 

 

Figur 9 Fördelning av medel till olika åtgärdsområden i Alternativ Flexibilitet 

Figur 10 Hållbarhetsbedömning av alternativ Flexibilitet. De aspekter som har ljusgrön 

bakgrund ingår i den strategiska miljöbedömningen.  

Grön stapel: potential till positiv påverkan. Orange stapel: risk för negativ påverkan.  

 

ASPEKT Flexibilitet

KLIMAT

3

FRISK LUFT

0,5

BULLER

3

BIOLOGISK MÅNGFALD

-2

AKTIVT RESANDE

6

TRAFIKSÄKERHET
8

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - NÄRINGSLIVET
6

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - LANDSBYGD
6

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - STÄDER
4

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

GRUNDLÄGGANDE 

TILLGÄNGLIGHET 3

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
2

TRYGGHET

2
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Alternativ Större åtgärder  
Alternativ Större åtgärder innebär ett fokus på att åtgärda högst prioriterade brister i 

befintlig plan och de åtgärdsförslag som har lyfts fram i genomförda åtgärdsvalsstudier. 

Alternativet ger möjlighet för nya större namngivna vägåtgärder men har bara möjlighet att 

åtgärda en del av de utredda bristerna. Alternativet ger en mindre geografisk spridning av 

åtgärder i länet. 

I alternativ Större åtgärder föreslås:  

• Möjlighet till flera nya större namngivna vägobjekt  

• Något ökad satsning på cykel, främst via statlig medfinans till kommunala 

vägar 

• Något ökad satsning på kollektivtrafik, främst via statlig medfinans till 

kommunala vägar 

• Inga ökade satsningar på det mindre vägnätet 

• Inga ökade satsningar på smärre åtgärder 

 

  

Hållbarhetsbedömning av alternativ Större åtgärder 

Bedömningen av alternativ Större åtgärder visar potentialer för 

positiv påverkan inom de flesta bedömningsområden. För 

alternativet bedöms det finnas en risk för negativ påverkan inom 

området klimat och inom biologisk mångfald.  

  

Figur 11 Fördelning av medel till olika åtgärdsområden i Alternativ Större åtgärder 

ASPEKT Större åtgärder

KLIMAT

-2

FRISK LUFT

0,5

BULLER

4

BIOLOGISK MÅNGFALD

-3

AKTIVT RESANDE

5

TRAFIKSÄKERHET
8

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - NÄRINGSLIVET
7

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - LANDSBYGD
4

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - STÄDER
4

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

GRUNDLÄGGANDE 

TILLGÄNGLIGHET 4

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
2

TRYGGHET

2

Figur 12 Hållbarhetsbedömning av alternativ Större åtgärder. De aspekter som har 

ljusgrön bakgrund ingår i den strategiska miljöbedömningen.  

Grön stapel: potential till positiv påverkan. Orange stapel: risk för negativ påverkan.  
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Alternativ Intermodalitet 
Alternativ Intermodalitet är en sorts mellanvariant av ovanstående alternativ, med fokus på 

att stärka bytesmöjligheter för person- och godstransporter. Alternativet ger möjlighet att 

genomföra ett fåtal nya större namngivna vägåtgärder och även många mindre åtgärder.  

I alternativ Intermodalitet föreslås:  

• Möjlighet till något/några nya större namngivna vägobjekt  

• Något ökad satsning på cykel, främst till stråk och via statlig medfinans 

till kommunala vägar 

• Ökad satsning på kollektivtrafik, främst i stråk och via statlig medfinans 

till kommunala vägar 

• Något ökade satsningar på det mindre vägnätet 

• Något ökade satsningar på smärre åtgärder 

 

 

 

Hållbarhetsbedömning av alternativ Intermodalitet 

Bedömningen av alternativ Intermodalitet visar potentialer för 

positiv påverkan inom de flesta bedömningsområden. För 

alternativet bedöms det finnas en risk för negativ påverkan inom 

biologisk mångfald.  

 

  

Figur 13 Fördelning av medel till olika åtgärdsområden i Alternativ Intermodalitet 

ASPEKT
Intermodalitet och 

geografisk hänsyn

KLIMAT

1

FRISK LUFT

0,5

BULLER

3

BIOLOGISK MÅNGFALD

-3

AKTIVT RESANDE

7

TRAFIKSÄKERHET
8

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - NÄRINGSLIVET
7

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - LANDSBYGD
5

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - STÄDER
5

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

GRUNDLÄGGANDE 

TILLGÄNGLIGHET 4

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
2

TRYGGHET

2

Figur 14 Hållbarhetsbedömning av alternativ Intermodalitet. De aspekter som har 

ljusgrön bakgrund ingår i den strategiska miljöbedömningen.  

Grön stapel: potential till positiv påverkan. Orange stapel: risk för negativ påverkan.  
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Jämförelse mellan föreslagna alternativ 
De tre föreslagna alternativen har alltså såväl likheter som skillnader. Den stora skillnaden 

är i vilken utsträckning medlen prioriteras till större eller mindre åtgärder och därmed även 

möjligheten till geografisk spridning av åtgärder. Alternativ Flexibilitet innebär störst 

geografisk spridning och alternativ Större åtgärder minst spridning. Alternativ 

Intermodalitet är mer av en mellanvariant i det avseendet.  

 

Det bör understrykas att de tre alternativen har många likheter i hur medlen fördelas. 

Skillnaden handlar om dels hur mycket medel som fördelas till olika åtgärdsområden, dels 

vilken typ av åtgärder som prioriteras. De nivåer på planmedel som visas i tabellen ovan är 

indikativa och inte exakta. Det är först i samband med den faktiska åtgärdsplaneringen 

under våren som ett ställningstagande om fördelningen av medel i planen görs. 

Den stora skillnaden mellan alternativen är fördelningen av nya medel mellan större 

namngivna vägåtgärder och olika mindre åtgärder i transportsystemet, såväl mindre 

vägåtgärder som kollektivtrafik- och cykelåtgärder, men också vilka möjligheter som 

skapas för en geografisk spridning av åtgärder. De olika alternativen handlar inte om att 

välja antingen eller utan om fördelningen.  

  

Figur 15 Förslag på fördelning av medel till olika åtgärdsområden i de tre alternativen 
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Fördjupad beskrivning per åtgärdsområde 

Fördjupning inom åtgärdsområde Större åtgärder i stråk och noder  

Åtgärdsområdet innefattar namngivna åtgärder av större karaktär som resulteras av utredda 

prioriterade brister. Åtgärderna stärker befintliga stråk och syftar främst till förbättrad 

tillgänglighet för näringslivet och invånarna. Framkomligheten i stråken är en förutsättning 

för en sammanhållen region med god tillgänglighet mellan olika delregioner. Den 

klimatpåverkan som åtgärder inom Större åtgärder i stråk och noder riskerar att medföra 

behöver särskilt beaktas i valet av åtgärder under åtgärdsplaneringen. 

Från tidigare plan återstår åtta namngivna vägåtgärder med en kostnad på cirka 1300–

1500 miljoner kronor som kommer att genomföras under kommande planperiod. Flera av 

objekten har blivit dyrare än vad som anges i nuvarande plan.  

Större namngivna vägåtgärder ligger i nuvarande plan på en kostnad mellan 100 och 300 

miljoner kronor per åtgärd. Alternativ Flexibilitet innehåller inga nya större namngivna 

vägåtgärder utan fokuserar endast på genomförandet av redan beslutade namngivna 

vägobjekt. Alternativ Större åtgärder ger möjlighet att genomföra ytterligare cirka 3–8 

objekt. Alternativ Intermodalitet ger möjlighet att genomföra ytterligare cirka 2–4 objekt. 

Hur många större namngivna vägåtgärder som ryms inom Intermodalitet och inom Större 

åtgärder beror på kostnaden för de åtgärder som väljs i åtgärdsplaneringen. 

När det gäller namngivna kollektivtrafikåtgärder föreslår alla tre alternativen att nivån 

ligger kvar ungefär på samma nivå som i nuvarande plan, cirka 450–500 miljoner kronor 

under 12-årsperioden. Det är sex namngivna kollektivtrafikobjekt som återstår från 

nuvarande plan och flera av dessa kommer att bli dyrare än beloppen som finns i planen 

2018-2029, så möjligheten att ta in nya namngivna kollektivtrafikobjekt är begränsad. 

Större åtgärder i stråk och noder kommer att vara den enskilt största posten i kommande 

plan oavsett vilket alternativ åtgärdsplaneringen kommer att utgå från. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Namngivna vägåtgärder beslutade 1300-1500 1300-1500 1300-1500 

Namngivna vägåtgärder nya 0 700-900 300-500 

Namngivna kollektivtrafikåtgärder 450-500 450-500 450-500 

 

Fördjupning inom åtgärdsområde Trimning och effektivisering i stråk  

Åtgärdsområdet innehåller åtgärder som stärker befintliga stråk över hela länet och 

innefattar flera olika åtgärdstyper. Framkomligheten i stråken är en förutsägning för en 

sammanhållen region med god tillgänglighet mellan olika delregioner. Stråken består av 

utpekade stråk i trafikförsörjningsprogrammet, godstransportstrategi och Trafikverkets 

funktionellt prioriterade vägnät. Stråken har olika funktioner i olika geografier och därmed 

varierar behov av åtgärder samt potentialen för olika transportslag. Således är ambitionen 

att medel fördelas utifrån de geografiska förutsättningarna. Åtgärderna är av mindre 

karaktär (i förhållande till Större åtgärder i stråk och noder).  
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Skillnaderna mellan de tre alternativen är inte så stor inom åtgärdsområde Trimning och 

effektivisering i stråk. Det som främst skiljer alternativen åt är att Intermodalitet föreslår 

att en större del av medlen läggs på kollektivtrafik och cykel, medan Flexibilitet fokuserar 

på vägnätsåtgärder och smärre åtgärder.   

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till åtgärder mnkr 750-850 650-750 700-800 

 

Fördjupning inom åtgärdsområde Trimning och effektivisering till stråk 

Åtgärdsområdet innebär åtgärder som bättre kopplar upp det mindre vägnätet till stråken 

och innefattar flera olika åtgärdstyper. Åtgärdsområdet syftar till en förbättrad 

sammankoppling till närliggande stråk både för gods- och persontransporter och är av stor 

vikt på lokal nivå. Förutsättningarna för olika transportslag varierar i olika geografier 

varför ambitionen är att medel fördelas utifrån de geografiska förutsättningarna. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till åtgärder mnkr 1200-1300 800-900 950-1050 

 

Fördjupning inom åtgärdsområde Statlig medfinans till kommunalt vägnät 

Åtgärdsområdet innebär att trafiksäkerhet & miljö-, cykel- samt kollektivtrafikåtgärder på 

kommunalt vägnät kan ansöka om medfinansiering från planen, vanligen upp till 50 

procent. Åtgärdsområdet syftar till förbättringar i tätorter på det kommunala vägnätet. Här 

finns möjlighet att skapa ett ökat aktivt resande, nyttor för grupper som har ett mer lokalt 

resande, så som barn, samt förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  

Potentialen för cykel är störst inom tätbebyggda områden. Kostnaden för utbyggnad av 

cykelinfrastruktur i det kommunala vägnätet är betydligt lägre än i statlig infrastruktur. 

Alla tre alternativen föreslår en ökning av medel till statlig medfinans inom kollektivtrafik 

och cykel. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till åtgärder mnkr 1400-1500 1100-1200 1200-1300 

 

Samfinansiering nationell plan, järnväg 

Åtgärdsområdet innebär samfinansiering av järnvägsåtgärder i nationell plan för att 

möjliggöra Målbild tåg 2028 och förbättra det regionala tågsystemet. 

Åtgärdsområdet föreslås vara likvärdiga i alla tre alternativen. Samfinansiering nationell 

plan innefattar finansiering av mindre åtgärder i järnvägssystemet, främst på de s.k. 

regionala banorna. Nivån föreslås bibehållas på cirka 700 miljoner kronor.  
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Storstadsåtgärder i Sverigeförhandlingen  

Åtgärdsområdet innefattar åtgärder enligt Målbild Koll2035 inom Sverigeförhandlingen 

och medfinansieras av planen. Åtgärdsområdet syftar till en förbättrad tillgänglighet och en 

ökad hållbart resande i städer kopplat till bostadsbyggande.  

 

Storstadsåtgärder i Sverigeförhandlingen är avtalade och den regionala planen ska bidra 

med totalt 10 000 kr per tillkommande bostad inom förhandlingen. Inom perioden 2022-

2033 ligger 301 miljoner kronor avsatta i den regionala planen inom Sverigeförhandlingen. 

 

Övrigt, inklusive ofördelade medel  

Åtgärdsområdet innefattar bidrag till Trollhättan-Vänersborgs flygplats samt medel för 

oförutsedda mindre utgifter, till exempel för att hantera eventuella justeringar i planen. 

 

Fördjupad beskrivning per användningsområde 

Cykelåtgärder 
För att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling behöver cykelvägnätet byggas ut i 

regionen. I cykelstrategin är första prioritet att bygga cykelvägar till målpunkter så som 

arbetsplatser och skolor. Åtgärderna på regionalt vägnät, som Trafikverket bygger, kostar 

betydligt mer per kilometer än åtgärder på kommunalt vägnät. Kommunerna betalar halva 

kostnaden av åtgärden, oavsett vägnät. 

Mellan cirka 650 och 900 miljoner kronor föreslås fördelas till cykelåtgärder, beroende på 

val av alternativ. Mest medel finns det i Alternativ Flexibilitet och minst i Alternativ Större 

åtgärder. Drygt hälften av medlen föreslås prioriteras till åtgärder på kommunalt vägnät, 

där kostnaden är lägre och nyttan generellt sett större. På det regionala vägnätet prioriteras 

åtgärder till stråk, alltså främst på det mindre vägnätet. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till cykelåtgärder mnkr 800-900 650-750 700-800 

 

Kollektivtrafikåtgärder 
Det är viktigt att investera i resecentrum, bytespunkter och framkomlighetsåtgärder för 

kollektivtrafiken för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Åtgärderna ska prioriteras till 

utpekade kollektivtrafikstråk och resecentrum/bytespunkter. I samtliga alternativ föreslås 

omkring 500 miljoner kronor till namngivna kollektivtrafikåtgärder. 

Det som skiljer alternativen åt är mängden mindre kollektivtrafikåtgärder. Beroende på 

alternativ föreslås ytterligare 550 till 750 miljoner kronor till mindre kollektivtrafikåtgärder 

på såväl regionalt som kommunalt vägnät. En majoritet av medlen föreslås gå till det 

kommunala vägnätet, där såväl trafikutbud som resande är mer omfattande. Alternativ 

Flexibilitet och Intermodalitet föreslår båda uppemot 750 miljoner kronor till mindre 

kollektivtrafikåtgärder, men Intermodalitet har en större andel fördelat till det regionala 

vägnätet och Flexibilitet därmed större utrymme för åtgärder på kommunalt vägnät. 
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  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till kollektivtrafikåtgärder mnkr 1150-1250 1050-1150 1150-1250 

 

Trafiksäkerhet & miljö 
I inriktningsunderlaget lyfts såväl trafiksäkerhet som miljö fram som prioriterade aspekter 

att arbeta med. Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder är åtgärder som kommunerna prioriterar 

på det kommunala vägnätet, där de kan ansöka om 50 procents medfinansiering från 

planen. På dessa platser är det ofta mer människor i omlopp och särskilt oskyddade 

trafikanter. Små åtgärder kan i dessa miljöer ha en stor nytta. 

Mellan cirka 300 och 450 miljoner kronor föreslås prioriteras till trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder på kommunalt vägnät i de tre alternativen. Inriktningen på åtgärderna skiljer 

sig inte åt mellan alternativen. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till trafiksäkerhet & miljö mnkr 400-500 300-400 350-450 

 

Smärre åtgärder 
Smärre åtgärder innefattar små förbättringar under 12 miljoner kronor på det regionala 

vägnätet, så som exempelvis korsningsåtgärder och cirkulationsplatser. Dessa leder ofta till 

ökad trafiksäkerhet och framkomlighet genom punktinsatser i transportsystemet. Fokuset 

på olika konfliktpunkter ger också i många fall förbättrade förutsättningar för oskyddade 

trafikanter. 

Omfattningen på smärre åtgärder i de olika alternativen skiljer sig mycket åt. Beroende på 

alternativen föreslås mellan 200 och 550 miljoner kronor fördelas till smärre åtgärder. I 

Alternativ Flexibilitet som har störst utrymme föreslås medlen fördelas lika mellan 

åtgärder i stråk respektive till stråk, medan Intermodalitet föreslår en högre andel för 

åtgärder till stråk. En genomsnittskostnad på cirka 4 miljoner kronor per åtgärd innebär att 

ungefär 60-120 åtgärder kan genomföras, beroende på alternativ. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till smärre åtgärder mnkr 450-550 200-300 350-450 

 

Vägnätsåtgärder 
Vägnätsåtgärder har ett liknande syfte som smärre åtgärder, men innehåller lite större 

ombyggnader för en kostnad mellan 8 och 25 miljoner kronor. Fokus ligger även här på en 

ökad funktionalitet på befintliga vägar, med ett fokus på det mindre vägnätet. 

Mellan 550 och 900 miljoner kronor föreslås fördelas till vägnätsåtgärder i de tre 

alternativen. Samtliga av dessa föreslås ha fokus på åtgärder till stråk, cirka en fjärdedel 

föreslås gå till åtgärder i stråk. En genomsnittskostnad på cirka 15-20 miljoner kronor per 

åtgärd innebär att ungefär 40-60 åtgärder kan genomföras, beroende på alternativ. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till vägnätsåtgärder mnkr 800-900 550-650 600-700 
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Hållbarhetsbedömning av föreslagna alternativ 
Tabellen nedan visar vilka möjligheter och vilka risker som har identifierats för de olika 

alternativen.  

 
Figur 17 Sammanställning av resultatet av hållbarhetsbedömning av förslag till alternativ. Grön beskriver potential till 

positiv påverkan på hållbarhetsaspekterna. Orange beskriver risk för negativ påverkan. De aspekter som har ljusgrön 

bakgrund ingår i den strategiska miljöbedömningen.  

Alternativ Större åtgärder riskerar att motverka det nationella klimatmålet, främst 

beroende på att de namngivna vägobjekten kan innebära negativ påverkan på klimatet och 

att det alternativet har högst andel större vägobjekt. Högre hastigheter genererar utsläpp 

liksom genererad trafikökning. Alternativ Flexibilitet och Intermodalitet möjliggör bättre 

förutsättningar för att kunna bidra till klimatmålet men kräver även de att åtgärder väljs 

som ger förutsättningar för minskad klimatpåverkan. Samtliga alternativ riskerar att bidra 

negativt till den biologiska mångfalden. Relativt större negativa effekter bedöms vara en 

risk vid Större åtgärder, men ingreppen sker över större geografisk yta i alternativen 

Flexibilitet och Intermodalitet.  

Det sammanställda resultatet av hållbarhetsbedömningen visar att samtliga föreslagna 

alternativ bedöms ha stor potential att värna näringslivets konkurrenskraft och att bidra till 

ASPEKT Flexibilitet Större åtgärder
Intermodalitet och 

geografisk hänsyn

KLIMAT

3 -2 1

FRISK LUFT

0,5 0,5 0,5

BULLER

3 4 3

BIOLOGISK MÅNGFALD

-2 -3 -3

AKTIVT RESANDE

6 5 7

TRAFIKSÄKERHET
8 8 8

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - NÄRINGSLIVET
6 7 7

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - LANDSBYGD
6 4 5

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - STÄDER
4 4 5

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

GRUNDLÄGGANDE 

TILLGÄNGLIGHET 3 4 4

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
2 2 2

TRYGGHET

2 2 2
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nollvisionen för trafiksäkerhet. Alternativ Intermodalitet bedöms också ha större potential 

att bidra till ökad andel aktivt resande. 

Samtliga alternativ bedöms också ha potential att bidra positivt till tillgängligheten på 

landsbygderna och i städer, till alla invånares grundläggande tillgänglighet samt till 

minskat buller. Flexibilitet och Intermodalitet har större fokus på landsbygderna och bättre 

möjligheter att beakta geografiska skillnader. 

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och tryggheten har varit svår att 

bedöma men har bedömts ha en viss potential till positiv påverkan och störst potential i 

Flexibilitet.  

Eftersom män reser längre, tenderar de att dra mer nytta av ökade möjligheter till längre 

arbetsresor. Mycket förenklat kan man förmoda att åtgärder utformade för att bidra till 

regionförstoring antas ha en något negativ effekt på jämställdhet och jämlikhet samt 

barnperspektivet, medan åtgärder i trygga miljöer och lokalt resande generellt kan antas 

bidra mer positivt. 
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Jämförelse mellan föreslagna alternativ och 
nuvarande plan 2018-2029 
Den nya strukturen på planen innebär vissa svårigheter att jämföra hur medlen fördelas. 

Med utgångspunkt i föregående struktur samt vissa anpassningar går det att se skillnaden i 

fördelning på olika sorters åtgärder. Dessa skillnader redovisas i diagrammet nedan. 

Medlen i den nya planen kopplas inte på samma sätt till ett specifikt stråk utan mer 

generellt till åtgärder i och till stråk. De flesta av åtgärderna inom föregående plans 

stråkpotter har genomförts, endast ett fåtal kvarstår. Bristposterna inom nuvarande plans 

åtgärdsområde Väg och åtgärdsområde Kollektivtrafik föreslås utgå för att öka 

möjligheterna till genomförande av planen. Åtgärdsområde Samfinansiering nationell plan, 

järnväg, föreslås kvarstå på nuvarande nivå i samtliga alternativ. Alla tre alternativen 

föreslår ökade satsningar på cykelåtgärder och till viss del kollektivtrafik och mindre 

vägåtgärder, men i olika omfattning. Alternativ Flexibilitet och Intermodalitet föreslår 

ökade satsningar på statlig medfinans till kommuner för åtgärder inom trafiksäkerhet och 

miljö. Alternativ Större åtgärder och Intermodalitet föreslår ökade satsningar på större 

namngivna vägåtgärder medan alternativ Flexibilitet inte föreslår några nya större 

namngivna vägåtgärder.  

 

 

 

 

 

Figur 18 Förslag till fördelning av medel i de tre alternativen jämfört med nuvarande plan (2018-2029) 



 

 

Kollektivtrafik och infrastruktur 

Västra Götalandsregionen 

2021-01-20 

 

 

Regional transportinfrastrukturplan  

- Dialog med kommunalförbund
Under februari 2021 deltar Västra Götalandsregionen i 

direktioner/förbundsstyrelser i samtliga kommunalförbund. Syftet 

med träffarna är att redogöra för arbetet med revidering av 

regional plan samt att lyssna in delregionernas prioriteringar 

gällande transportinfrastrukturen. Generella förutsättningar 

presenteras på nästa sida och mer detaljerat underlag i bilagan.  

Under våren kommer innehåll och fördelning i planen att 

konkretiseras i samverkan mellan VGR och kommunalförbund. På 

BHU den 9e mars kommer en första diskussion om planens 

innehåll i sin helhet samt den ekonomiska fördelningen att äga 

rum. Därefter välkomnar vi skriftliga inspel från respektive 

kommunalförbund senast den 15e april.    

 

Som vägledning och diskussionsunderlag till dialogen 

kan nedanstående frågor vara utgångspunkt: 

 

1) Prioritering gällande större och mindre åtgärder?  
 

2) Prioritering gällande åtgärder i stråk, till stråk och kommunalt 
vägnät? 
 

3) Vilken typ av åtgärder är viktigast i er delregion? 
 

4) Vilka större åtgärder är högst prioriterade?  
 

5) Har ni några särskilda medskick inför processen att konkretisera 
planens innehåll? 
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Vad ingår i regional plan? 

• Investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet (regionala riksvägar och 

länsvägar) 

o Större åtgärder (över 25 mnkr/åtgärd) 

o Potter för: smärre åtgärder, stråk, mindre vägnätet, kollektivtrafik och cykel 

• Statlig medfinansiering till kommunal infrastruktur (50 %) 

o Kollektivtrafik, cykel, trafiksäkerhet och miljö 

• Samfinansiering av nationell plan 

o Mindre järnvägsåtgärder 

Underhåll, så som bärighetsåtgärder, ingår inte i den regionala transportinfrastrukturplanen.  

  

Prioriteringarna i planen ska följa regionens 

inriktningsunderlag. Beslutade mål för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland framgår av 

bilden till höger. Planeringen ska göras utifrån ett 

helhetsfokus som möjliggör synergieffekter vid val av 

åtgärder, vilket kan beskrivas som att tillgängligheten 

ska förbättras på klimatets villkor samt bidra till goda 

livsmiljöer i stad och land. 

 

Ekonomiskt utrymme 

Det slutliga ekonomiska utrymmet beslutas av 

regeringen i samband med fastställande av planen våren 2022. Utrymmet för nya åtgärder är 

begränsat eftersom en stor del av planen redan är intecknad till namngivna åtgärder och potter sedan 

tidigare.  

Genom ställningstagande i BHU i 8e december vidareutvecklas nu de två alternativen Intermodalitet 

och Större åtgärder, se bilaga Alternativgenerering för regional infrastrukturplan 2022–2033/2037. 

Som grund för ställningstagandet finns indikativa fördelningar för respektive åtgärdsområde i de båda 

alternativen presenterade. Dessa kommer att vara vägledande i den fortsatta prioriteringen och 

konkretiseringen av planen.  
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GR:s kommentarer till alternativgenerering 
inför regional infrastrukturplan 2022-2033 

Förslag till ställningstagande 

Den 8 december ska BHU besluta om att gå vidare med ett till två alternativ för 

hur den regionala infrastrukturplanen kan byggas upp. I den här skrivelsen föreslås 

vilket alternativ som GR bör förorda samt kommenterar på samtliga tre alternativ 

ur GR:s perspektiv. 

 

Förutsättningarna för ställningstagandet: 

• Det sker utifrån vad vi i nuläget vet om utredda åtgärder och dess 

kostnader. De åtgärdsvalsstudier (ÅVS:er) som berör sträckor inom GR är 

inte färdigställda. Om utfallet från ÅVS:erna förändras kan 

ställningstagandet behöva omprövas.  

• Utgångspunkten är att beloppsgränsen för namngivna objekt höjs från 25 

till 50 mnkr under nästa planperiod. Det betyder att åtgärder upp till 50 

mnkr kan finansieras genom potter. 

• Det alternativ som förordas är det som bäst möter prioriteringarna i den 

av Förbundsstyrelsen beslutade inriktning för transportinfrastrukturen. 

 

Utifrån en samlad bedömning föreslås GR förorda alternativet Intermodalitet. 

Detta alternativ bedöms som helhet ge bäst förutsättningar för åtgärder som bidrar 

till en hållbar tillväxt i storstadsregionen och kan bidra till minskad 

klimatpåverkan. Bedömningen bygger på följande resonemang: 

 

• Intermodalitetsalternativet ger mer utrymme till potter än alternativet Större 

åtgärder, men samtidigt mer utrymme för större objekt än Flexibilitet. GR 

bedömer att det som helhet ger förutsättningar för att genomföra de 

preliminära åtgärdsförslag som idag finns utredda inom GR (i ännu ej 

avslutade ÅVS:er).  

• De preliminära åtgärderna, som i huvudsak kostar upp till 50 mnkr, kan 

bidra till att bl.a. öka framkomligheten för kollektivtrafiken i det 

sammanhängande stadsområdet vilket är en prioritering i GR:s 

inriktningsunderlag. GR bedömer därmed att det kan skapas mer nytta i 

storstadsregionen, om medel avsätts till potter snarare än till stora objekt 

(som i alternativet Större åtgärder). 

• Intermodalitetsalternativet avsätter mycket medel till åtgärdsområdet 

Åtgärder i stråk, vilket bedöms gynna åtgärder inom GR, enligt ovan.  

• Mer medel i potter kan gynna planens framdrift eftersom stora objekt 

riskerar att försenas och fördyras (vilket har skett i flera objekt i gällande 

plan). Eftersom intermodalitetsalternativet har fokus på potter, och samtidigt 

lämnar utrymme för något eller några stora objekt, ger detta alternativ en 

rimlig balans.    
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• Enligt hållbarhetsbedömning riskerar alternativet större objekt att motverka 

klimatmålen, vilket därmed inte ligger i linje med GR:s inriktning. 

 

Övriga synpunkter: 

• Att GR förordar Intermodalitetsalternativet innebär en principiell hållning 

vad gäller fördelningen av pengar i kommande plan. Våren 2021 bör det ske 

en fördjupad diskussion mellan VGR och kommunalförbunden om den 

ekonomiska fördelningen inom alternativet.  

• Fördelningen av medel bör anpassas efter geografiska förutsättningar. 

Fördelningen bör viktas efter befolkningsstorlek och åtgärder bör anpassas 

utifrån vilka behov som finns i olika delar av regionen.  

• För GR är åtgärder i stråk mer angelägna än åtgärder till stråk. Flertalet av 

bristerna inom GR handlar om framkomlighetsproblem längs stråk (t.ex. 155, 

158 och 160) snarare än om bristfälliga anslutningar till stråk som mer 

fokuserar på åtgärder i det mindre vägnätet. 

• Definitionerna av stråk behöver fortsatt diskuteras i dialog med 

kommunalförbunden. GR bedömer i detta läge att antalet stråk är för många 

och att det kommer bli problematiskt att ställa olika stråk mot varandra när 

potterna ska avropas under planperioden.  

• Kriterierna för den reviderade planens olika potter behöver ses över i dialog 

med kommunalförbunden.  
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Bakgrund/ärendet i helhet 

Hösten 2020 har VGR tagit fram tre olika alternativ för hur nästa regionala 

infrastrukturplan kan byggas upp, dessa presenterades på BHU 24 november. 

Den 8 december beslutar BHU om att gå vidare med ett alternativ som förankras 

med kommunalförbunden våren 2021. VGR besöker GR:s Förbundsstyrelse 12 

februari 2021. Förslaget konkretiseras parallellt med förankringen och går på 

remiss hösten 2021. 

 

De tre alternativen benämns Flexibilitet, Intermodalitet och Större åtgärder. Den 

stora skillnaden är i vilken utsträckning planens medel prioriteras till större eller 

mindre åtgärder och därmed även möjligheten till geografisk spridning av åtgärder. 

Alternativ Flexibilitet innebär störst geografisk spridning och Alternativ Större 

åtgärder minst spridning. Alternativ Intermodalitet är mer av en mellanvariant i 

det avseendet. Ärendet och alternativen beskrivs i sin helhet i BHU:s handlingar till 

8 december.  

 

Nedan sammanfattas GR:s synpunkter på de tre alternativen, efter beredning inom 

avdelningen för Miljö och samhällsbyggnad. Detta som ett underlag för diskussion 

och fortsatt dialog. Utgångspunkten är GR:s inriktning för 

transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen som beskriver vilka 

prioriteringar som behövs för att nå en hållbar tillväxt i storstadsregionen och en 

kraftigt minskad klimatpåverkan från transportsystemet. Obs! Synpunkterna 

nedan har utarbetats under tiden som alternativgenereringen pågått och har därför 

inte kunnat ta hänsyn till eventuella justeringar som VGR gjort i den sista 

versionen till 8 december. 

Alternativ Flexibilitet 

Fokus på mindre åtgärder med en god spridning över hela länet. Att fokusera på 

mindre åtgärder kan även resultera i en bättre framdrift i genomförandet av 

åtgärderna i planen. Detta alternativ innebär att planens medel genererar fler men 

mindre åtgärder och större geografisk spridning totalt sett. Särskilt prioriterat i 

detta alternativ är att stärka kopplingen till stråk genom åtgärder i det mindre 

vägnätet.  

 

GR:s synpunkter: 

• Ökad flexibilitet är positivt och önskvärt för framdrift i planen. Troligen kan 

flera efterfrågade trimningsåtgärder inom GR lösas. 

• GR välkomnar ökad andel till cykelåtgärder (stöd i cykelplanen) samt till 

kollektivtrafik.  

• Flexibiliteten tenderar att skapa otydlig målstyrning. Vore önskvärt att 

alternativet tydligare kan profileras mot klimatmål, alternativt trafiksäkerhet, 

genom att tydligare rikta medel till vissa potter.  

• Risk att geografisk spridning över hela regionen minskar fokus på 

storstadsregionens behov.  
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Alternativ Större åtgärder 

Fokus på att åtgärda högst prioriterade brister i befintlig plan och de åtgärdsförslag 

som har lyfts fram i genomförda åtgärdsvalsstudier. Alternativet ger möjlighet för 

nya namngivna vägåtgärder men har bara möjlighet att åtgärda en del av de många 

bristerna i genomförda åtgärdsvalsstudier. Alternativet ger en mindre geografisk 

spridning av åtgärder i länet. För GR:s del är det sträckor längs väg 155, 158 och 

160 som utretts som brister i gällande plan och där namngivna vägobjekt kan bli 

aktuella.  

GR:s synpunkter: 

• Om stora objekt kan omfatta åtgärder som gynnar kollektivtrafik eller cykel 

kan planalternativet vara intressant. Om fokus däremot hamnar på 

framkomlighetsökningar på väg generellt är det problematiskt ur trängsel- 

som klimatsynpunkt.  

• Att binda medel i nya stora objekt ökar risken för underförbrukning i planen 

på grund av förseningar eller fördyringar.  

• Att prioritera medel till stora objekt kommer ske på bekostnad av åtgärder i 

exempelvis det mindre vägnätet, vilket kan försämra trafiksäkerheten i ett 

redan eftersatt system.  

• Så som förslaget är utformat styr inte detta alternativ mot beslutade 

klimatmål och bidrar inte heller till ökad framkomlighet och minskad 

trängsel i storstadsregionen.  

Alternativ Intermodalitet  

Alternativ Intermodalitet är en sorts mellanvariant av ovanstående alternativ, med 

fokus på att stärka bytesmöjligheter för person- och godstransporter. Alternativet 

ger möjlighet att genomföra ett fåtal nya namngivna vägåtgärder men även många 

mindre åtgärder.  

 

GR:s synpunkter: 

• Intermodalitet är i grunden en positiv inriktning för att stärka 

bytesmöjligheter. 

• Det är avgörande för detta alternativ, liksom för de övriga, att stråk 

definieras för att tydliggöra vilken typ av stråk som planens åtgärder riktas 

mot.  

• Relationen mellan åtgärder i stråk respektive till stråk måste förtydligas. 

Många stråk och målpunkter finns inom GR. Satsningar till stråk får inte ske 

på bekostnad av satsningar i storstadsregionens stråk där trafiken är mest 

intensiv och trängselrisken störst. Utan satsningar i stråk riskerar det att bli 

ineffektivt att satsa till stråken. 

Samlade synpunkter på de tre alternativen 

• Regional plan måste ge utrymme för åtgärder som ökar attraktiviteten, 

minskar trängseln och ökar kollektivtrafikens framkomlighet i det 

sammanhängande stadsområdet med omgivningar. Den regionala betydelsen 
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av att säkerställa en attraktiv utveckling i storstadsregionen behöver 

avspeglas i planens ekonomiska fördelning. Hänsyn behöver tas till 

exempelvis befolkningsandel, resandeunderlag och överflyttningspotential.   

• För att nå klimatmålen måste transportsystemet ställas om nu. Med tanke på 

trögheten i infrastrukturprocesserna där åtgärdsval får effekt först långt 

senare måste förändringar mot ett mer hållbart transportsystem initieras 

redan idag. Styrning mot klimatmålen kräver också uthållighet och 

långsiktighet över flera planperioder.  

• Det är överlag positivt om planens medel fördelas efter geografiska 

förutsättningar för att säkerställa att olika åtgärder anpassas efter behov och 

potential. Västra Götalandsregionens stora geografiska skillnader behöver 

beaktas tydligare.  

• Planen måste definiera vilka stråk som åtgärder ska riktas i och till. Stråken 

bör definieras utifrån var åtgärder ger störst nytta och måluppfyllelse.  

• Positivt med ökade medel till cykel i samtliga alternativ. Medlen bör dock öka 

ytterligare för att få önskad effekt i cykelinfrastrukturen, inte minst mot 

bakgrund av de fördyringar som uppstått i samband med byggande av 

cykelvägar.  

 


