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Ärende 2.2.4             Kommunstyrelsen 1 september 2021         Yrkande 27 augusti 2021         Dnr 0305/21         
 

Yrkande ang Projektavtal – Finansiering av nya åtgärder med start 2021 
inom Västsvenska Paketet 
 
Förslag till beslut, i kommunstyrelsen: 

• Göteborgs Stad godkänner inte att nya medel ur Västsvenska Paketet anvisas till nya projekt.  
 

Yrkandet 
 
Demokraterna har tidigare uppmärksammat att finansiering ur Västsvenska Paketet (VP) används 
för att täcka fördyringar i externa projekt samtidigt som utpekade projekt inom VP blir dyrare än 
den ram som tilldelats inom paketet, vilket Stadsledningskontoret bekräftat. Detta innebär att de 
VP-projekt som Trafikkontoret nu arbetar med saknar full finansiering. Risken att staden får skjuta 
till egna medel är överhängande och det samtidigt som finansiering av kommande 
infrastruktursatsning Målbild Koll2035 till stor del saknas. 
  
Göteborgs Stad har, av oförklarliga skäl, lämnat tillbaka 397 miljoner från finansieringen av 
Korsvägen till VP och istället skjutit till 115 miljoner ur stadens egen kassa. Dessutom har 
finansiering av Slakthusmotet minskats så att staden får ta en större del själv, oklart hur stor. 
Bangårdsviadukten ryms inte heller inom ram. Sammanlagt uppgår merkostnaderna för Göteborg 
till miljardbelopp. Beslutsgången är icke transparent, direkt oansvarig samt saknar helhetssyn. 
 
Nu får staden småsmulor, 100 mkr, tillbaka från VP för att starta utredningar om ännu 
ofinansierade och lågprioriterade projekt - medan de från början avtalade projekten är 
underfinansierade. Övriga medel enligt detta avtal tilldelas i huvudsak Trafikverket, för rent 
statliga åtaganden. Nya uppställningsspår är en angelägenhet för Trafikverket och inget som 
påverkar viljan att resa kollektivt i Göteborgsregionen. 
 
Vi ifrågasätter särskilt plattformsförlängningar på Bohusbanan för 80 mkr, mot bakgrund av att 
förlängning till 135 meter genomförts så sent som 2017, i enlighet med kraven i Målbild Tåg 2035. 
Vidare har Trafikverket nyligen genomfört en ÅVS (2021:007) som visar på behov av andra, större 
utbyggnader för utökad trafik på Bohusbanan, såsom mötesstationer och partiellt dubbelspår. En 
förlängning med ytterligare 35 meter av plattformarna i detta skede kan alltså visa sig vara helt 
bortkastade pengar om banan ändå ska byggas om. Göteborgs Stad bör inte medverka till detta 
slöseri med skattemedel, i synnerhet inte göteborgarnas skattemedel. 
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Yrkande angående – Projektavtal - Finansiering av nya 
åtgärder med start 2021 inom västsvenska paketet 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med involverade 
nämnder, redovisa alla projekt som finansieras av medel från 
Västsvenska paketet men som inte ingår i VP-avtalet. 
  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att medel från 
Västsvenska paketet enbart finansierar avtalade projekt inom VP. 
 
 

 
 

Yrkandet 
Stadens skattebetalare, näringslivet och staden självt påverkas och belastas i 
mycket hög grad av trängselskatt, avspärrningar och finansiering av utökade 
projekt. De medel som avsatts för pågående projekt inom Västsvenska paketet 
måste användas för de projekt de är avsedda och för att slutföra desamma. 
Finansiering av projekt utöver dessa måste omförhandlas. Exempelvis finns inte 
cykelbron med i Västsvenska paketet.  

Flera pågående projekt brottas med ekonomiska problem, förseningar och 
omprojekteringar. De medel som betraktas som riskreserv bör i första hand 
användas för att få beslutade projekt i hamn och inom fastställd tidsplan. 

Sverigedemokraterna yrkade tidigt på fullständig transparens gällande 
Västsvenska Paketet. Ekonomi, måluppfyllelse, ändringar, risker, brister och 
tidsramar är bara några områden. Politiken har ansvar vad som krävs enligt lag 
men också att uppfylla det förtroende som givits av göteborgarna. Göteborgarnas 
skattemedel ska användas till stadens egna projekt och inte som riskbuffert vid 
fördyrade VP-projekt.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Datum 2021-08-10 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.2.3 
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Projektavtal - Finansiering av nya åtgärder 
med start 2021 inom västsvenska paketet 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Projektavtal för finansiering av nya åtgärder med start 2021, mellan  
Göteborgs Stad och Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland samt 
Göteborgsregionens kommunalförbund, i enlighet med bilaga 3 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Stadsdirektören bemyndigas att underteckna projektavtal för finansiering av nya 
åtgärder med start 2021, samt att godkänna eventuella mindre justeringar som kan 
erfordras. 

Sammanfattning 
Ärendet innehåller förslag till godkännande av projektavtal för finansiering av nya 
åtgärder med start 2021 inom Västsvenska paketet. Projektavtalet innehåller 10 projekt 
med föreslagen finansiering från Västsvenska paketet om totalt 300 mnkr i 2009 års 
prisnivå. Projektavtalet reglerar bland annat kostnader, innehåll och avgränsningar för 
respektive projekt. Alla projekt med finansiering genom detta projektavtal finansieras 
med ett fast belopp från Västsvenska paketet.  

Förutsatt att Göteborgs Stad beslutar att påbörja respektive projekt som staden är 
utförande part för, innebär projektavtalet att staden beviljas medfinansiering om cirka 
100 mnkr. Tillskjutande extern finansiering innebär i praktiken ett minskat 
nettoinvesteringsbehov och ett lägre upplåningsbehov för staden, och i förlängningen en 
lägre kapitalkostnadseffekt för verksamheten, när anläggningarna tas i bruk. 

Förslaget till projektavtal är resultatet av gemensamma prioriteringar mellan Trafikverket, 
Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgsregionen och Göteborgs Stad.  
Projektavtalet följer den process och struktur för avtalsutformning som har utformats för 
Västsvenska paketet där avtal ingås löpande i den takt som överenskommes mellan 
parterna för Västsvenska paketet.  

Stadsledningskontorets bedömning är att projektavtalet skapar en förberedelse för 
Göteborgs Stad och Västsverige inför kommande regionala och nationella 
infrastruktursatsningar. Projektavtalet kan genomföras inom ramen för Västsvenska 
paketets totala ekonomi om 34 mdkr i 2009 års prisnivå.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-06-17 
Diarienummer 0305/21 
 

Handläggare  
Robertho Settergren 
Telefon: 031-368 00 99 
E-post: robertho.settergren@stadshuset.goteborg.se  
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Projektavtalet stödjer genomförandet av stadens trafikstrategi och är i linje med 
Handlingsplan 2020–2024 för att nå Målbild Koll2035 samt bidrar till en god 
måluppfyllnad för Västsvenska paketet. 

Region Halland beslutade att godkänna projektavtalet i regionstyrelsen den 9 juni. 
Göteborgsregionen beslutade att godkänna projektavtalet i förbundsstyrelsen den 15 juni. 
Västra Götalandsregionen planerar att behandla ärendet i regionstyrelsen den 29 juni. 
Trafikverkets generaldirektör får projektavtalet för godkännande efter att samtliga andra 
parter inom Västsvenska paketet har beslutat att godkänna projektavtalet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett beslut i enlighet med detta ärende innebär inga direkta ekonomiska effekter men 
skapar förutsättning för en tillkommande extern finansiering av redan planerade och 
prioriterade åtgärder för staden. Ett godkännande av projektavtalet motsvarar inte ett 
genomförandebeslut av respektive åtgärd inom staden som föreslås tillföras medel från 
västsvenska paketet, utan förutsätter projektbeslut i enlighet med stadens ordinarie 
budget- och beslutsprocesser för trafiknämnden. Åtgärder som bedöms vara av principiell 
beskaffenhet ska beslutas av kommunfullmäktige enligt gängse ordning. 

Om staden och resterande parter inom Västsvenska paketet godkänner projektavtalet 
innebär det möjlighet till ytterligare medfinansiering från Västsvenska paketet. För 
stadens del uppgår medfinansieringen från Västsvenska paketet, genom detta avtal, med 
upp till cirka 100 mnkr i 2009 års prisnivå. Tillskjutande extern finansiering innebär i 
praktiken ett minskat nettoinvesteringsbehov och ett lägre upplåningsbehov för staden, 
och i förlängningen en lägre kapitalkostnadseffekt för verksamheten när anläggningarna 
tas i bruk. De projekt och åtgärder i stadens regi som föreslås få del av finansieringen från 
avtalet ingår i de investeringsvolymer som omhändertas genom trafiknämndens 
långsiktiga investeringsnomineringar för 2022.  

För de åtgärder där Göteborgs Stad är utförande part innebär förslaget om finansieringen 
från Västsvenska paketet med nuvarande bedömning att full finansiering erhålls för de 
skeden som åtgärderna omfattar. Förändringar och fördyringar som överstiger den 
avtalade finansieringsnivån bär respektive utförande part det ekonomiska ansvaret för. 
För mer information om respektive åtgärd, se bilaga 3. 

Trafikverket har genom uppdraget att ta fram förslag till en ny nationell 
transportinfrastrukturplan föreslagit för regeringen att Bohusbanan – 
Plattformsförlängningar och Lekarekulle – Förbigångsspår finansieras genom 
nationell transportinfrastrukturplan med delfinansiering från Västsvenska paketet. För att 
förbättra möjligheterna för finansiering via nationell transportinfrastrukturplan har 
ledningsgruppen för Västsvenska paketet under mars månad godkänt en avsiktsförklaring 
om delfinansiering av de två ovan nämnda objekten. Avsiktsförklaringen gäller under 
förutsättning att parterna för Västsvenska paketet godkänner det nu föreliggande 
projektavtalet men har i sig ingen påverkan på stadens ekonomi. 

Ett fortsatt utredningsarbete med en genomförandestudie (GFS) för spår i Allén 
förutsätter att kommunfullmäktige godkänner kommande inriktning för det fortsatta 
planeringsarbetet. Beredning av inriktningsbeslutet kommer ske via Stadstrafikforum och 
därefter i trafiknämnden. Finansieringsansvaret för spårinvesteringen förväntas behöva 
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förhandlas mellan staden och Västra Götalandsregionen i enlighet med ingången 
spårvägsöverenskommelse. 

För att GFS för ny gång- och cykelbro över älven ska kunna påbörjas behöver 
kommunfullmäktige godkänna inriktningsbeslut i kommunfullmäktige (dnr 0637/21). 

För ytterligare information om de åtgärder som omfattas av det föreliggande 
projektavtalet, se bilaga 3. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Åtgärder inom Västsvenska paketet ska bidra till Västsvenska paketets övergripande mål.  
Bland annat ska åtgärderna bidra till en god livsmiljö med frisk luft och rent vatten, lite 
buller och ett rikt stads-, frilufts- och vardagsliv.  

De föreslagna åtgärderna förväntas även bidra till ett mer hållbart resande genom att de 
föreslagna åtgärderna förbättrar förutsättningarna för ett mer hållbart resande. 

En ökad andel hållbart resande inom Göteborg såväl som till och från Göteborg är i linje 
med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.  

Bedömning ur social dimension 
Ett ökat hållbart resande är en bärande del av en enklare vardag för människor och en 
förutsättning för en hållbar stads- och regionutveckling. 

Kollektivtrafiken och hållbart resande ska användas för att stärka stadens strukturer, länka 
samman staden, möjliggöra en förtätning och bidra till ett ökat stadsliv runt bytespunkter 
och större hållplatser. Ett framtida attraktivt storstadsområde behöver kombinera god 
framkomlighet för kollektivtrafiken och hållbart resande med god stadsmiljö. Generella 
satsningar på kollektivtrafiken och hållbart resande kan stärka möjligheterna för olika 
grupper att resa och mötas vilket gynnar samspel, hållbar ekonomisk utveckling och 
integration. 

I jämförelse gynnas kvinnor, barn och unga på gruppnivå av att det blir enklare att gå, 
cykla och resa kollektivt, eftersom dessa grupper inte har tillgång till bil i lika stor 
utsträckning som män, även om hushållet har bil. 

Åtgärderna kommer att förbättra möjligheten för gående och cyklister i stadens mest 
centrala delar samt förbättra det regionala cykelnätet utanför Göteborgs Stad vilket bidrar 
till en mer sammanhängande stad och region samt förbättrar möjligheten till en god hälsa 
bland invånarna.  

Bilagor 
1. Beslutsunderlag för Ledningsgruppen, Västsvenska paketet, Projektavtal Finansiering 

av nya åtgärder med start 2021, 2021-03-25 
2. Avsiktsförklaring Plattformsförlängningar på Bohusbanan och Förbigångsspår vid 

Lekarekulle, 2021-03-25 
3. Projektavtal Finansiering av Nya åtgärder med start 2021 
4. Bilaga till Projektavtal Finansiering av nya åtgärder med start 2021 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen föreslås godkänna projektavtal för finansiering av nya åtgärder med 
start 2021 inom Västsvenska paketet och bemyndiga stadsdirektören att underteckna 
projektavtalet samt att godkänna eventuella mindre justeringar som kan erfordras. 

Beskrivning av ärendet 
I september 2019 undertecknades projektavtal för Projekt 409 Korsvägen, dnr 1288/18, 
till en budget av 603 mnkr. Alla siffor nedan är i 2009 års prisnivå. 

Då det sedan tidigare funnits 1 000 mnkr avsatta för Projekt Korsvägen inom 
Västsvenska paketet innebar projektavtalet att ett budgetutrymme om motsvarande 
397 mnkr blev frigjorda inom Västsvenska paketet. Av dessa 397 mnkr har 
ledningsgruppen för Västsvenska paketet beslutat att 65 mnkr omfördelats till potten för 
framtida åtgärder och åtgärdsområde för kollektivtrafikåtgärder, samt 10 mnkr till Projekt 
604 Hovås – Brottkärr. Detta innebar att det då fanns 322 mnkr i tillgängliga frigjorda 
medel som tidigare varit utpekade till Projekt Korsvägen.  

Parterna inom Västsvenska paketet har förhandlat fram ett förslag till projektavtal i 
enlighet med informationsärendet, dnr 0305/21, Information om förslag till nya åtgärder 
inom Västsvenska paketet som kommunstyrelsen antecknade 2021-02-10 § 116. 

Under mars månad 2021 beslutade ledningsgruppen att föreslå parterna för Västsvenska 
paketet att godkänna projektavtal för finansiering av nya åtgärder med start 2021 med 
tillhörande projektbilagor. För att projektavtal för finansiering av nya åtgärder med start 
2021, mellan Göteborgs Stad och Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region 
Halland samt Göteborgsregionens kommunalförbund skall träda ikraft krävs att samtliga 
parter inom Västsvenska paketet beslutar att godkänna projektavtalet. 

Region Halland beslutade att godkänna projektavtalet i regionstyrelsen den 9 juni. 
Göteborgsregionen beslutade att godkänna projektavtalet i förbundsstyrelsen den 15 juni. 
Västra Götalandsregionen planerar att behandla ärendet i regionstyrelsen den 29 juni. 
Trafikverkets generaldirektör får projektavtalet för godkännande efter att samtliga andra 
parter inom Västsvenska paketet har beslutat att godkänna projektavtalet.  

Västsvenska paketet 
Västsvenska paketet är en finansieringslösning för ny och utbyggd infrastruktur som 
omfattar åtgärder om totalt 34 mdkr i 2009 års penningvärde. 

Den övergripande finansieringen av Västsvenska paketet ska ske med 50 procent i statliga 
anslag. Den lokala och regionala finansieringen av Västsvenska paketet utgörs enligt 
medfinansieringsavtalet av nettointäkter från trängselskatt, bidrag från Göteborgs Stad 
om 1 250 mnkr, regionala bidrag om 1 000 mnkr från Västra Götalandsregionen och 
Region Halland samt bidrag från marknyttor om 750 mnkr. Göteborgs Stads del av de 
avtalade marknyttorna är 400 mnkr. 

Kommunfullmäktige fattade 2009-11-05 § 19 beslut att teckna avtal kring Västsvenska 
paketet (dnr 0810/09). Beslutet följdes sedan av att parterna i Västsvenska paketet slutligt 
i mars 2010 tecknade Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande 
infrastrukturåtgärder i Västsverige, det så kallade Medfinansieringsavtalet. 
Medfinansieringsavtalet redogör för parternas avsikter och vilka principer som ska gälla 
för finansiering av investeringar av åtgärder som redovisas i en tillhörande avtalsbilaga.  
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I augusti 2011 tecknade parterna i Västsvenska paketet ett avtal om genomförande av 
”Block 1” som behandlar finansiering och genomförande av projekt under tidsperioden 
2010 - 2013 (dnr 0302/11). I februari 2014 tecknade parterna avtal om genomförande av 
”Block 2” (dnr 1045/13). Blockavtal 2 innebar en förlängning av vissa 
genomförandeåtgärder inom Block 1 och behandlar de projekt som genomförs eller 
påbörjas etappvis under tidsperioden 2014 - 2016. Medfinansieringsavtalet utgör grund 
för både Blockavtal 1 och 2.  

För att skapa enhetlighet och tydlighet, utarbetade parterna Paraplyavtal för 
genomförande av Västsvenska paketet, med övergripande bestämmelser för 
färdigställandet av paketet. Kommunfullmäktige godkände avtalet 2017-02-23 § 5  
(dnr 0321/17). Avtalet behåller huvuddelen av de övergripande bestämmelserna i tidigare 
blockavtal med vissa justeringar och förtydliganden, som en följd av erfarenheter och 
synpunkter från arbetet inom Västsvenska paketet. Paraplyavtalet gäller till och med den 
dag då Västsvenska paketet har färdigställts i sin helhet.  

Genom Paraplyavtalet, som innehåller ett övergripande regelverk för genomförandet av 
Västsvenska paketet har ledningsgruppen i uppgift att löpande bevaka genomförandet av 
Västsvenska paketet med hänsyn till dess uppställda mål och budget. Ledningsgruppen 
fick bland annat i uppgift att själv initiera eller ta emot förslag på nya projekt samt 
behandla och ta ställning till sådana initiativ. Ledningsgruppen har genom Paraplyavtalet 
även fått mandat att själv fatta beslut om och teckna avtal för nya projekt, upp till en 
planerad kostnad per kalenderår om sammanlagt 150 mnkr. Beslut och tecknande av 
projektavtal överstigande ledningsgruppens mandat görs enligt ordinarie ordning hos 
respektive part.  

Projektavtal som reglerar innehåll, kostnader, finansiering och genomförandetid för 
kommande åtgärder kommer, enligt Paraplyavtalet, att ingås successivt under kommande 
år.  

I samband med att kommunfullmäktige 2011-05-12 §7 godkände Blockavtal 1 fattade 
kommunfullmäktige även beslut som innebär att avtal inom ramen för 
Medfinansieringsavtalet kan tecknas av kommunstyrelsen ”eller den nämnd eller styrelse 
som kommunstyrelsen vidaredelegerar detta till”. 

Inriktning, ansökan samt förslag till nya åtgärder för frigjorda medel  
I februari 2020 beslutade ledningsgruppen för Västsvenska paketet om den inriktning 
som ska gälla för användningen av de medel som nu finns tillgängliga i Västsvenska 
paketet. Huvudinriktningen ska vara att planera för kommande genomförandeåtgärder 
inom området kollektivtrafik och hållbara transporter.  

Inriktningsbeslutet gjorde vidare gällande att förutsättningen för de planerings- och 
projekteringsåtgärder som finansieras av Västsvenska paketets frigjorda medel inte är 
garanterade finansiering i genomförandeskedet. Det är därför viktigt att det finns en 
avsikt hos utförande part att genomföra åtgärden oaktat fortsatt finansiering från 
Västsvenska paketet. 

Parterna fick möjlighet att lämna förslag till nya åtgärder från det att inriktningsbeslutet 
fattades fram till och med mitten av juni 2020. Totalt inkom 51 ansökningar under 
ansökningsperioden. 
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Efter genomgång och rensning av dubbletter av åtgärderna kvarstod 49 åtgärder som 
tillsammans uppgick till cirka 1 320 mnkr, varav huvuddelen avsåg finansiering av 
produktionsskede.  

Efter en gemensam urvalsprocess och gemensamma prioriteringar mellan Trafikverket, 
Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgsregionen och Göteborgs Stad har 
ledningsgruppen inom Västsvenska paketet arbetat fram ett gemensamt förslag till 
åtgärder. Ledningsgruppen beslutade under januari månad 2021 att informera parterna för 
Västsvenska paketet om förslaget till nya åtgärder (dnr 0305/21). Därefter har 
samverkansorganisationen inom Västsvenska paketet arbetat fram det förslag till 
projektavtal som nu föreligger kommunstyrelsen.  

Under mars månad 2021 beslutade ledningsgruppen att föreslå parterna för Västsvenska 
paketet att godkänna projektavtal för finansiering av nya åtgärder med start 2021 med 
tillhörande projektbilagor. För mer information, se bilaga 1. 

Projektavtalet i korthet 
För att reglera finansiering, innehåll, utföraransvar och planerad genomförandetid för de 
utvalda projekten har parterna arbetat fram projektavtal för Finansiering av nya åtgärder 
med start 2021.  

Projektavtalet omfattar 300 mnkr, fördelat på 15 åtgärder, vilka i projektavtalet slagits 
samman till tio projekt inom åtgärdsområdena: kollektivtrafikåtgärder på järnväg, spårväg 
och väg, gång- och cykelåtgärder samt pendelparkeringsåtgärder.  

Till projektavtalet hör en bilaga för respektive projekt med en beskrivning av projektet 
och karta som visar projektets geografiska placering, se bilaga 4. Samtliga projekt 
finansieras med fasta belopp vilket innebär att utförande part själv får bära 
kostnadsansvaret vid eventuella kostnadsfördyringar.  

Avsiktsförklaring angående finansiering kopplad till nationell infrastrukturplan 
Trafikverket har i sitt uppdrag att ta fram förslag till en ny nationell 
transportinfrastrukturplan. Två projekt med föreslagen delfinansiering genom detta 
projektavtal föreslås ingå i den nationella planen. För att Trafikverket skulle kunna lämna 
detta förslag till regeringen behövdes ett undertecknat medfinansieringsavtal av 
ledningsgruppen för Västsvenska paketet senast mars 2021. Då projektavtalet för de 
åtgärder som nu föreslås genomföras inom ramen för Västsvenska paketet ännu inte är 
godkända av parterna för Västsvenska paketet beslutade ledningsgruppen i mars 2021 att 
underteckna en avsiktsförklaring inom Västsvenska paketet. Avsiktsförklaringen utgör 
underlag till den kommande nationella planen och indikerar vilken finansiering som kan 
säkras regionalt till åtgärderna Bohusbanan – Plattformsförlängningar och Lekarekulle 
– Förbigångsspår.  

Ledningsgruppens avsiktsförklaring gäller till den 31 december 2021 med förbehåll att 
parterna för Västsvenska paketet godkänner det nu föreliggande projektavtalet. Om 
parterna inte godkänner avtalet upphör avsiktsförklaringen omedelbart att gälla. För mer 
information om avsiktsförklaringen, se bilaga 2. 

Koppling till andra projekt inom Västsvenska paketet 
Vilka åtgärder som ska omfattas av finansieringen från Västsvenska paketet har inte i alla 
delar varit fastställt från början utan har successivt beslutats av parterna för Västsvenska 
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paketet genom Block 1 och Block 2, samt därefter i form av projektavtal som hör till 
Paraplyavtalet. 

Av Västsvenska paketets 34 000 mnkr är redan cirka 30 300 mnkr avtalade mellan 
parterna på utpekade projekt. För de ännu inte avtalade medlen om cirka 3 700 mnkr är 
cirka 2 050 mnkr utpekat på namnsatta projekt så som bland annat Bangårdsförbindelsen, 
Slakthusmotet och Gamlestadstorget etapp 2. Dessa medel är att betraktas som 
planeringsförutsättningar för parterna inom Västsvenska paketet. Här ingår även 
300 mnkr för nya åtgärder med start 2021. 

Resterande del, om cirka 1 650 mnkr är ännu helt ofördelade inom Västsvenska paketet 
vilket innebär att de ännu inte har utpekats eller fördelats på några åtgärder. Dessa medel 
kan betraktas som en riskreserv samt medel för framtida åtgärder. 

Till och med 20 april 2021 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till 
19 150 mnkr, vilket är cirka 56 % av Västsvenska paketets totala budget 

Det är viktigt att det kontinuerligt förs en dialog mellan parterna kring hur parterna för 
Västsvenska paketet säkerställer att Västsvenska paketets budgetram vidhålls, samt att de 
i genomförandeplanen utpekade projekten genomförs. Dessa aspekter behöver ligga till 
grund för kommande diskussioner kring när i tiden medel för framtida åtgärder kan 
frigöras till nya projekt.  

Konsekvenser om projektavtalet inte godkänns 
Urvalsprocessen för de åtgärder som ingår i förslaget till projektavtal har varit en 
integrerad del av respektive parts planeringsarbete för finansiering av prioriterade 
åtgärder, som har skett i bred samverkan mellan parterna för Västsvenska paketet. Om det 
föreslagna projektavtalet inte godkänns fortsätter därmed de frigjorda 300 mnkr medlen 
från Korsvägen att vara tillgängliga inom Västsvenska paketet för infrastruktur längre 
fram i tiden. Respektive part inom Västsvenska paketet får då finna annan finansiering för 
sina respektive projekt alternativt gör omprioriteringar mellan olika projekt. Nedan listas 
exempel på konsekvenser om projektavtalet inte godkänns.  

Om parterna inte godkänner avtalet upphör avsiktsförklaringen om medfinansiering av 
Bohusbanan – Plattformsförlängningar och Lekarekulle – Förbigångsspår omedelbart 
att gälla. Trafikverket uppger att möjlighet till att finansiera dessa åtgärder i nationell plan 
kommer att minska och/eller senareläggas. 

För omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka, bytespunkt utmed väg 40 vid 
Delsjömotet samt längre hållplatstak vid Korsvägen är det osäkert om och när i tiden de 
åtgärderna kan genomföras. 

För de föreslagna cykelåtgärderna har regionstyrelsen i Västra Götaland i april 2021 
beslutat om potten för regionala cykelvägar 2022–2025. Detta kan i efterhand behöva 
justeras ifall den föreslagna finansieringen från Västsvenska paketet utgår. Då kan redan 
beslutade åtgärder behöva prioriteras mot de åtgärder som föreslås ingå inom föreslaget 
projektavtal. 

För föreslagna pendelparkeringsåtgärder kommer Göteborgs Stad och Varbergs kommun 
själva få ansvara för finansieringen för pendelparkeringsplatserna vid ett eventuellt 
genomförande. 
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För genomförandestudie för spårväg i Allén behövs förväntas en annan gemensam 
överenskommelse behövas om finansiering med Västra Götalandsregionen då Göteborgs 
Stad inte på egen hand kommer att ansvara för finansiering av genomförandestudien vid 
ett eventuellt genomförande. 

För Göteborgs Stads övriga åtgärder som föreslås finansieras genom detta projektavtal får 
staden själv bära kostnadsansvaret/söka annan finansiering vid ett eventuellt 
genomförande.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret konstaterar att förslaget till projektavtal från ledningsgruppen för 
Västsvenska paketet är ett resultat av gemensamma prioriteringar mellan Trafikverket, 
Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgsregionen och Göteborgs Stad i 
syfte att nå Västsvenska paketets övergripande mål.  Projektavtalet följer den process och 
struktur för avtalsutformning som har utformats för Västsvenska paketet där avtal ingås 
löpande i den takt som överenskommes mellan parterna för Västsvenska paketet.  

Förslaget till nya åtgärder skapar en förberedelse för Göteborgs Stad och Västsverige för 
kommande regionala och nationella infrastruktursatsningar och utgör en helhetslösning 
som tillgodoser Göteborgs Stads intressen och bidrar till en god måluppfyllnad för 
Västsvenska paketet. 

Stadsledningskontoret noterar att förslaget att omhänderta kostnader för 
genomförandestudie (GFS) för spårväg i Allén stödjer genomförandet av stadens 
trafikstrategi och Målbild Koll2035, samt är i linje med Handlingsplan 2020–2024. 
Vidare avlastar förslaget Göteborgs Stad ekonomiskt genom medfinansiering från 
Västsvenska paketet genom finansiering av bland annat GFS av ny gång- och cykelbro 
över älven samt de övriga åtgärderna som föreslås finansieras. Stadsledningskontoret 
konstaterar vidare att det för arbete i tidiga skeden, är fördelaktigt med medfinansiering 
från Västsvenska paketet eftersom andra medfinansieringskällor inte medger en så 
omfattande finansiering av genomförandestudier.  

Stadsledningskontorets noterar vidare att det förslag till projektavtal som finns framme 
för beslut omfattar medel som tidigare varit utpekade för Korsvägen men som genom 
Projekt 409 Korsvägen, dnr 1288/18, frigjordes till andra åtgärder inom Västsvenska 
paketet.   

Stadsledningskontorets bedömning är att förslaget till projektavtal kan genomföras inom 
ramen för Västsvenska paketets totala ekonomi om 34 mdkr i 2009 års prisnivå. Efter ett 
eventuellt beslut om godkännande av det nu föreliggande projektavtalet finns 1650 mnkr 
kvar som ofördelade medel inom Västsvenska paketet för att huvudsakligen hantera 
förändringar inom pågående och planerade projekt genom kommande gemensamma 
projektavtal inom Västsvenska paketet.  

 

 

Magnús Sigfússon  Eva Hessman 

Direktör Samhälle och omvärld  Stadsdirektör 
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Samordningsgruppen                  

Till Ledningsgruppen 

 

Projektavtal Finansiering av Nya åtgärder med start 2021 
 

Förslag till beslut 

Ledningsgruppen beslutar att: 

- föreslå parterna att godkänna Projektavtal Finansiering av Nya åtgärder med 

start 2021 med tillhörande projektbilagor.   

- godkänna Avsiktsförklaring Plattformsförlängningar på Bohusbanan och 

Förbigångsspår vid Lekarekulle 

 

Sammanfattning Projektavtal respektive Avsiktsförklaring 

Projektavtal 

Samordningsgruppen har efter uppdrag av Ledningsgruppen den 2021-01-15 tagit fram 

Projektavtal Finansiering av nya åtgärder med start 2021. Avtalet omfattar 300 miljoner 

kronor fördelat på 15 åtgärder, vilka i projektavtalet slagits samman till tio projekt. Samtliga 

belopp i detta dokument anges i 2009-års prisnivå.   

Finansiering av projekten från Västsvenska paketet utgörs av fasta belopp. Ansvaret för övrig 

erforderlig finansiering ligger på utförande part. 

Avsiktsförklaring 

Trafikverket har i uppdrag att ta fram förslag till en ny nationell transportinfrastrukturplan. De 

medfinansieringsobjekt som avses prövas att ingå i nationell plan (Plattformsförlängningar på 

Bohusbanan och Förbigångsspår vid Lekarekulle) behöver ha ett undertecknat 

medfinansieringsavtal till den 20 april 2021. Då Projektavtal för de projekt som nu föreslås 

genomföras med finansiering från Västsvenska paketet inte kommer att vara påskrivna vid 

denna tidpunkt undertecknar Ledningsgruppen i Västsvenska paketet en avsiktsförklaring 

gällande föreslagna objekt. Avsiktsförklaringen kommer utgöra underlag till den kommande 

nationella planen. 

Bakgrund 

Ledningsgruppens uppgift - identifiera förslag till nya åtgärder 

Parterna i Västsvenska paketet har genom Medfinansieringsavtalet, tecknat i mars 2010, och 

tillägg till Medfinansieringsavtalet i Block 1, tecknat i augusti 2011, kommit överens om att 

finansiera och genomföra transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige för 34 

miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Exakt vilka åtgärder som ska omfattas av finansieringen 

har inte varit fastställt från början utan har successivt beslutats av Parterna i Block 1 och Block 

2, tecknat i februari 2014, samt därefter i form av Projektavtal som hör till Paraplyavtalet, 

tecknat i april 2017.  
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Genom Paraplyavtalet, som innehåller ett övergripande regelverk för genomförandet av 

Västsvenska paketet, fick Ledningsgruppen i uppgift att själv initiera eller ta emot förslag på 

nya projekt samt behandla och ta ställning till sådana initiativ. Ledningsgruppen har i detta 

arbete att beakta Västsvenska paketets uppställda mål och budget. Ledningsgruppen har genom 

Paraplyavtalet även fått mandat att själv fatta beslut om och teckna avtal för nya projekt, upp 

till en planerad kostnad per kalenderår om sammanlagt 150 miljoner kronor. Beslut och 

tecknande av Projektavtal överstigande Ledningsgruppens mandat görs enligt ordinarie ordning 

hos respektive Part. 

Frigjorda medel 

I september 2019 undertecknades projektavtal för Projekt 409 Korsvägen. I arbetsverktyget 

Genomförandeplan för hela genomförandeperioden fanns 1 miljard kronor avsatta som en tidig 

budgetram. Projektavtalet innebar att ett budgetutrymme motsvarande 397 miljoner kronor blev 

frigjorda inom Västsvenska paketet. Av dessa 397 miljoner kronor har 65 miljoner kronor redan 

omfördelats till potten framtida åtgärder och åtgärdsområde kollektivtrafikåtgärder, samt 10 

miljoner kronor till Projekt 604 Hovås – Brottkärr. Detta innebär att det då frigjordes 322 

miljoner kronor i tillgängliga medel.  

Förutsättningar, bedömningsgrunder samt inriktningsbeslut 

Under 2019/2020 beslutade parterna om ett antal förutsättningar och bedömningsgrunder som 

skall användas när nya åtgärder ska väljas ut och beslutas inom ramen för Västsvenska paketet, 

vilket beskrivs i dokument Välja ut och besluta om nya åtgärder, rapport 2020:3.  

I februari 2020 fattade Ledningsgruppen ett beslut som beskriver den inriktning som ska gälla 

för användningen av de medel som nu finns frigjorda i Västsvenska paketet. Inriktningen 

beskrivs i  PM inriktningsbeslut frigjorda medel, 2020-02-27.  

Nya åtgärder - urvalsprocess 

Parterna i det Västsvenska paketet har identifierat ett antal åtgärder, vilka föreslås genomföras 

för 300 miljoner kronor från de medel som nu finns frigjorda i Västsvenska paketet. Den 

urvalsprocess som resulterat i de åtgärder som nu föreslås beskrivs i PM Nya åtgärder, 2021-

01-15. 

Överväganden och förslag 

Avtalets innehåll har förhandlats av parterna och enighet har nåtts om det övergripande 

innehållet samt avtalets formuleringar. Ledningsgruppen föreslås därför godkänna avtalet för 

beslut hos respektive part.    

 

Beredning 

Samordningsgruppen lämnade den 15 januari förslag till prioriterade åtgärder och 

Ledningsgruppen beslutade då att godkänna PM Nya åtgärder, 2021-01-15 och därmed kunde 

förslag till nya åtgärder förankras hos parterna. Ledningsgruppen gav också 

Samordningsgruppen i uppdrag att ta fram förslag till projektavtal för nya åtgärder. 
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Projektavtalet har beretts i Samordningsgruppen och Juristgruppen. Projektavtal med 

tillhörande bilagor  och Avsiktsförklaringen behandlades i Juristgruppen den 9 mars, 12 mars 

samt den 18 mars. Samordningsgruppen ställde sig bakom projektavtalet den 18 mars 2021. 

 

Styrgruppen har kontinuerligt informerats om det pågående arbetet i samband med 

Styrgruppens möten.  
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Projektavtal Finansiering av Nya åtgärder med start 2021 omfattar 300 miljoner kronor och 

medel föreslås från potten för frigjorda medel där  det vid uppstart med arbetet av nya åtgärder 

fanns cirka 322 miljoner kronor tillgängligt. Om parterna godkänner avtalet kommer det finnas 

cirka 22 miljoner kronor kvar från de medel som frigjordes i samband med att projektavtalet för 

Korsvägen tecknades.  

 

Ledningsgruppen har enligt p 4.4 a) i Paraplyavtalet mandat att besluta om förändringar. Detta 

innefattar även Projekten. Parterna är överens om att denna rätt innefattar även rätt att besluta 

om att Projekt enligt detta Projektavtal helt ska undantas sin finansiering från Västsvenska 

paketet. Ledningsgruppens mandat gäller under förutsättning att Projekt inte erhåller 

erforderligt investerings- eller genomförandebeslut av Utförande part eller om sådant beslut 

dröjer i sådan grad att det riskerar att få en betydande påverkan på Projekts planerade 

genomförandetid enligt p 3.6. 

Vid kostnadsminskningar som Utförande part av  Projekt har kunnat konstatera, är 

Parterna överens om att i ett tidigare skede än vad Paraplyavtalet föreskriver, minska beloppet 

för Projekts avsatta medel efter beslut i Ledningsgruppen. 
 

Genomförande av beslutet 

Ledningsgruppen har enligt p 4.4 i Paraplyavtalet mandat att besluta om och teckna 

projektavtal. Besluten om projektavtal får inte göras med mer än sammanlagt 150 miljoner 

kronor i planerade kostnader per kalenderår. Då detta beslut är större än det angivna beloppet i 

Paraplyavtalet föreslår Ledningsgruppen Parterna att godkänna detta avtal.    

 

I projektavtalet anges vilka parter som åtar sig att utföra de projekt som förslås. 

Bilagor:  

 Projektavtal Finansiering av Nya åtgärder med start 2021 med tillhörande 

projektbilagor   

 Avsiktsförklaring Plattformsförlängningar på Bohusbanan och 

Förbigångsspår vid Lekarekulle 
 

Expediering: 

 Organisation/person som har initierat ärendet: Ledningsgrupp Västsvenska 

paketet 

 Organisationer som får beslutet för att genomföra det/de uppdrag som ges 

i beslutet: Parterna för beslut om antagande 
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Avsiktsförklaring Plattformsförlängningar på 
Bohusbanan och Förbigångsspår vid 
Lekarekulle   

 
Denna avsiktsförklaring avser projektering och produktion för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring. 

§1 Parter 

Trafikverket, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket  
Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131, 405 44 Göteborg 
Region Halland, org.nr 232100-0115, 301 80 Halmstad 
Göteborgs Stad, org.nr 212000-1355, 404 82 Göteborg 
Göteborgsregionens kommunalförbund, org.nr 222000-0265, 402 22 Göteborg 
 
Ovanstående parter är även parter i Västsvenska paketet. 

§2 Definitioner och begrepp 

Projektavtal – syftar på avtal mellan parterna i Västsvenska paketet där medel från 
paketet avsätts för finansiering av projekt i Västsverige. 

§3 Syfte och bakgrund 

Avsiktsförklaringens syfte är att, i avvaktan på kommande beslut om Projektavtal, 
fungera som underlag till nationell plan för transportinfrastruktur. Parterna har inlett 
diskussioner i syfte att de ska verka för att genomföra följande objekt med finansiering 
från Västsvenska paketet, i form av fasta belopp: 
 

- Plattformsförlängningar på Bohusbanan 
- Förbigångsspår vid Lekarekulle  

  
Intill dess att Projektavtal träffats mellan parterna ska följande avsiktsförklaring gälla. 
 
Trafikverket har i uppdrag att ta fram förslag till en ny nationell 
transportinfrastrukturplan. De medfinansieringsobjekt som avses ingå i förslag till 
nationell plan (Plattformsförlängningar på Bohusbanan och Förbigångsspår vid 
Lekarekulle) behöver ha ett undertecknat medfinansieringsavtal till den 20 april 2021. 
Då Projektavtal för de objekt som nu föreslås genomföras med finansiering från 
Västsvenska paketet inte kommer att vara påskrivna vid denna tidpunkt undertecknar 
ledningsgruppen i Västsvenska paketet denna avsiktsförklaring gällande föreslagna 
objekt. Avsiktsförklaringen kommer utgöra underlag till den kommande nationella 
planen. 
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Tidigare studier och utredningar avseende objekten är 

 Fördjupad utredning - kapacitetsförstärkning utmed södra Bohusbanan, pågående, 
planerat slutdatum 2021-06-30.  

 Åtgärdsvalsstudie Varberg – Göteborg, pågående, planerat slutdatum 2021-03-30 
 

§4 Tidigare avtal avseende medfinansiering 

Inom Västsvenska paketet har parterna träffat följande avtal avseende finansiering och 
villkor för åtgärder: 

 Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i 
Västsverige, tecknat mellan parterna i mars 2010. 

 Avtal om genomförande av Block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av 
transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, tecknat mellan 
parterna i augusti 2011. 

 Avtal om genomförande av Block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande 
av Block 1 m.m., tecknat mellan parterna i februari 2014. 

 Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet, tecknat mellan parterna i 
april 2017. 

 
De berörda objekten avses ingå i Projektavtal för finansiering av nya åtgärder med start 
2021. 

§5  Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering  

Avsiktsförklaringen avser objekten Plattformsförlängningar på Bohusbanan och 
Förbigångsspår vid Lekarekulle som avses prövas att ingå i kommande nationell plan 
2022-2033/2037. 
 
Avsiktsförklaringen omfattar följande objekt: 
 
Åtgärder i den statliga infrastrukturen 
 
1. Plattformsförlängningar på Bohusbanan 
Åtgärden avser projektering och produktion av plattformsförlängningar på Bohusbanan 
avseende stationerna Ytterby, Kode, Stora Höga, Svenshögen och Ljungskile. Åtgärden 
syftar till att möjliggöra för trafikering med längre tåg och därmed fler resande på 
Bohusbanan i högtrafik. Hela åtgärden beräknas kosta 181 miljoner kronor i prisnivå 
2009-06. Finansiering från Västsvenska paketet avses ske med ett fast belopp om 80 
miljoner kronor i prisnivå 2009-06. Resterande erforderlig finansiering av åtgärden 
avses ske via ordinarie anslag i nationell plan. Prisomräkning sker med Trafikverkets 
investeringsindex för banhållning. 
 
 
2. Förbigångsspår vid Lekarekulle 
Åtgärden avser projektering och produktion av förbigångsspår för godståg i Lekarekulle. 
Syftet är att möjliggöra trafikering med regionaltåg med halvtimmestrafik mellan 
Göteborg och Varberg. Hela åtgärden beräknas kosta 69 miljoner kronor i prisnivå 2009-
06. Finansiering från Västsvenska paketet avses ske med ett fast belopp om 12 miljoner 
kronor i prisnivå 2009-06 och omfattar projektering av åtgärden. Resterande erforderlig 
finansiering av åtgärden avses ske via ordinarie anslag i nationell plan. Prisomräkning 
sker med Trafikverkets investeringsindex för banhållning. 
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§6 Principer för fördelning av ansvar 

Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas vid genomförande av det som Trafikverket ansvarar för. 

§7 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet 

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett förpliktande avtal och parts 
underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon 
skadeståndsskyldighet.  
 
Om parterna inte träffat Projektavtal senast 2021-12-31 är inte denna avsiktsförklaring 
längre gällande mellan parterna. 
 
Vidare upphör avsiktsförklaringen att gälla om: 

1. regeringen inte godkänner åtgärderna och finansieringen 
2. parternas beslutande organ inte godkänner Projektavtalet  

 
Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna 
avsiktsförklaring är beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut bland annat i 
frågor beträffande åtgärdsplaner, detaljplaner, järnvägsplaner m.m. Parterna är således 
införstådda med att ändringar i överenskommelsen, liksom ytterligare överläggningar, 
angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga. 
 
Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är 
skriftliga och undertecknade av samtliga parter.  
 
Avsiktsförklaringen har upprättats i fem likalydande exemplar av vilka parterna tagit 
varsitt. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket Västra Götalandsregionen  
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Göteborgsregionen Region Halland 

 

_________________________  
Ort och datum   
 
 
_________________________  
Göteborgs Stad  
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Mellan 

 

(1) Trafikverket, org.nr 202100-6297, och 

(2) Västra Götalandsregionen, org.nr 232100-0131, och 

(3) Region Halland, org.nr 232100-0115, och 

(4) Göteborgs Stad, org.nr 212000-1355, och 

(5) Göteborgsregionens kommunalförbund, org.nr 222000-0265 

 

har träffats följande 

 

PROJEKTAVTAL FÖR  

FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021 
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1. Bakgrund och syfte 

   

Parterna i Västsvenska paketet har genom Medfinansieringsavtalet, tecknat i mars 2010, 

och tillägg till Medfinansieringsavtalet i Block 1, tecknat i augusti 2011, kommit överens 

om att finansiera och genomföra transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i 

Västsverige för 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Exakt vilka åtgärder som ska 

omfattas av finansieringen har inte varit fastställt från början utan har successivt beslutats 

av Parterna i Block 1 och Block 2, tecknat i februari 2014, samt därefter i form av 

Projektavtal som hör till Paraplyavtalet, tecknat i april 2017.  

 

Genom Paraplyavtalet, som innehåller ett övergripande regelverk för genomförandet av 

Västsvenska paketet, fick Ledningsgruppen i uppgift att själv initiera eller ta emot förslag 

på nya projekt samt behandla och ta ställning till sådana initiativ. Ledningsgruppen har i 

detta arbete att beakta Västsvenska paketets uppställda mål och budget. Ledningsgruppen 

har genom Paraplyavtalet även fått mandat att själv fatta beslut om och teckna avtal för nya 

projekt, upp till en planerad kostnad per kalenderår om sammanlagt 150 miljoner kronor. 

Beslut och tecknande av Projektavtal överstigande Ledningsgruppens mandat görs enligt 

ordinarie ordning hos respektive Part. 

 

Projektavtal för projekt 409 Korsvägen, tecknat i september 2019, innebär en maximal 

finansiering av projektet om 603 miljoner kronor från Västsvenska paketet. 

Genomförandeplanen har tidigare innehållit en budgetram om 1 miljard kronor för 

projektet. Följaktligen frigjordes ett budgetutrymme om 397 miljoner kronor i samband 

med Projektavtalets tecknande. Av de frigjorda medlen har 65 miljoner kronor omfördelats 

till potten framtida åtgärder och åtgärdsområde kollektivtrafikåtgärder, samt ytterligare 10 

miljoner kronor till projekt 604 Hovås – Brottkärr. 

 

För att fördela återstående 322 miljoner kronor har Parterna tagit fram förslag på projekt 

med önskemål om finansiering från Västsvenska paketet. Efter genomförd urvalsprocess 

återstod ett förslag på fördelning av 300 miljoner kronor till femton olika åtgärder som 

Ledningsgruppen genom beslut 2021-01-15 ställt sig bakom. De femton åtgärderna har i 

detta Projektavtal slagits samman till tio Projekt. Återstående 22 miljoner kronor avses att 

utgöra en reserv för att exempelvis hantera kostnadsförändringar inom redan avtalade 

projekt. Förslag och urvalsprocess finns beskrivet i Västsvenska paketets PM Nya åtgärder, 

2021-01-15.  

 

Detta Projektavtal träffas mellan Parterna i Västsvenska paketet för att reglera finansiering, 

innehåll, utföraransvar och planerad genomförandetid för de utvalda Projekten. 

 



6 
 

2. Definitioner 
 

I detta avtal används samma definitioner som i Paraplyavtalet med följande undantag: 

 

”Projekt” avser de tio Projekt, tillsammans eller var för sig, som detta Projektavtal 

omfattar:  

1. Projekt 414 Plattformsförlängningar på Bohusbanan 

2. Projekt 415 Förbigångsspår vid Lekarekulle 

3. Projekt 416 Omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka 

4. Projekt 417 Spårväg i Allén, Göteborg 

5. Projekt 418 Längre hållplatstak Korsvägen 

6. Projekt 419 Busskörfält i Torslanda 

7. Projekt 420 Bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet 

8. Projekt 421 Stomcykel E20 och E6 samt GC väg 158 

9. Projekt 422 Gång- och cykelbro över Göta älv 

10. Projekt 423 Pendelparkeringsåtgärder 

   

3. Omfattning, genomförande och 
ansvarsfördelning 

 

3.1 Parterna är ense om att Projekten ska finansieras av Västsvenska paketet i 

omfattning och på villkor som framgår av detta Projektavtal. Detta Projektavtal 

ger Utförande part rätt att utföra Projekt med finansiering enligt nedan. 

 

3.2 Utförande part ska äga den nya Anläggning som omfattas av respektive Projekt 

om inte annat avtalas i ett senare skede. 

 

3.3 För Projekten gäller, utöver bestämmelserna i detta Projektavtal, även 

bestämmelserna i Paraplyavtalet. 

 

3.4 I detta Projektavtal inklusive bilagor anges alla belopp i 2009 års prisnivå. 
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3.5 Prisomräkning av finansieringen görs enligt Trafikverkets investeringsindex för väg- 

respektive banhållning och anges för respektive Projekt nedan. 

 

3.6 Projekten beskrivs kortfattat nedan med avseende på Utförande part, 

finansieringens storlek och planerad genomförandetid m.m. 

 

Projekt 414: Plattformsförlängningar på Bohusbanan: 

Plattformsförlängningar på Bohusbanan, projektering och produktion, med 

Trafikverket som Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 80 miljoner 

kronor till Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för 

banhållning. Trafikverket har för avsikt att pröva finansiering av resterande del via 

nationell plan för transportsystemet. Projektering planeras ske åren 2023-2024 och 

produktion åren 2025-2027. Projektet beskrivs i bilaga 1. 

 

Projekt 415: Förbigångsspår vid Lekarekulle 

Förbigångsspår vid Lekarekulle, projektering, med Trafikverket som Utförande 

part. Parterna har enats om att avsätta 12 miljoner kronor till Projektet. 

Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för banhållning. 

Projekteringen planeras ske åren 2023-2024. Projektet beskrivs i bilaga 2. 

 

Projekt 416: Omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka 

Omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka, projektering och produktion, 

med Trafikverket som Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 23 

miljoner kronor till Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets 

investeringsindex för banhållning. Projektering planeras ske åren 2022-2023 och 

produktion åren 2024-2025. Projektet beskrivs i bilaga 3. 

 

Projekt 417: Spårväg i Allén, Göteborg 

Spårväg i Allén, del av projektering inklusive genomförandestudie, med Göteborgs 

Stad som Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 60 miljoner kronor till 

Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för banhållning. 

Projekteringen planeras ske åren 2022-2026. Projektet beskrivs i bilaga 4. 

 

Projekt 418: Längre hållplatstak Korsvägen 

Längre hållplatstak vid Korsvägen, projektering och produktion, med Västra 

Götalandsregionen som Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 44 

miljoner kronor till Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets 

investeringsindex för väghållning. Projektering planeras ske åren 2021-2022 och 

produktion åren 2024-2026. Projektet beskrivs i bilaga 5. 
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Projekt 419: Busskörfält i Torslanda 

Busskörfält i Torslanda, genomförandestudie, med Göteborgs Stad som Utförande 

part. Parterna har enats om att avsätta 2 miljoner kronor till Projektet. 

Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för väghållning. 

Genomförandestudie planeras ske åren 2021-2022. Projektet beskrivs i bilaga 6. 

 

Projekt 420: Bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet 

Bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet, projektering och produktion, med 

Trafikverket som Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 12 miljoner 

kronor till Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för 

väghållning. Projektering planeras ske år 2022 och produktion år 2023. Projektet 

beskrivs i bilaga 7. 

 

Projekt 421: Stomcykel E20 och E6 samt GC väg 158 

Gång- och cykelvägar utmed E20, projektering och produktion, gång- och 

cykelvägar utmed E6 och väg 158, projektering. För sträckorna utmed E20 och E6 

är Trafikverket Utförande part och för sträckan utmed väg 158 är Göteborgs Stad  

Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 27 miljoner kronor till Projektet. 

Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för väghållning. 

Projektering planeras ske åren 2022-2023 och produktion åren 2024-2025. 

Ledningsgruppen ska godkänna omfattning och innehåll av Projektets olika delar 

innan dessa delar byggstartas eller på annat sätt genomförs. Projektet beskrivs i 

bilaga 8. 

 

Projekt 422: Gång- och cykelbro över Göta älv 

Gång- och cykelbro över Göta älv, genomförandestudie, med Göteborgs Stad som 

Utförande part. Parterna har enats om att avsätta 24 miljoner kronor till Projektet. 

Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för väghållning. 

Genomförandestudie planeras ske åren 2021-2026. Projektet beskrivs i bilaga 9. 

 

Projekt 423: Pendelparkeringsåtgärder 

Pendelparkeringsåtgärder, projektering och produktion, med Göteborgs Stad som 

Utförande part och Varbergs kommun som tilltänkt Utförande part. Särskilt avtal 

om projektering och produktion avses träffas mellan Trafikverket och Varbergs 

kommun avseende åtgärden i Varberg. Parterna har enats om att avsätta 16 miljoner 

kronor till Projektet. Prisomräkning görs med Trafikverkets investeringsindex för 

väghållning. Projektering och produktion planeras ske åren 2021-2027. 

Ledningsgruppen ska godkänna omfattning och innehåll av Projektets olika delar 

innan dessa delar byggstartas eller på annat sätt genomförs. Projektet beskrivs i 

bilaga 10. 
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4. Särskilda villkor för finansieringen 
 

4.1 Finansiering av Projekten från Västsvenska paketet utgörs av fasta belopp. 

Ansvaret för övrig erforderlig finansiering ligger på Utförande part. 

 

4.2 Ledningsgruppen har enligt p 4.4 a) i Paraplyavtalet mandat att besluta om 

förändringar. Detta innefattar även Projekten. Parterna är överens om att denna rätt 

innefattar även rätt att besluta om att Projekt enligt detta Projektavtal helt ska 

undantas sin finansiering från Västsvenska paketet. Ledningsgruppens mandat 

gäller under förutsättning att Projekt inte erhåller erforderligt investerings- eller 

genomförandebeslut av Utförande part eller om sådant beslut dröjer i sådan grad att 

det riskerar att få en betydande påverkan på Projekts planerade genomförandetid 

enligt p 3.6. 

 

Vid kostnadsminskningar som Utförande part av  Projekt har kunnat konstatera, är 

Parterna överens om att i ett tidigare skede än vad Paraplyavtalet föreskriver, 

minska beloppet för Projekts avsatta medel efter beslut i Ledningsgruppen. 

 

 

5. Avtalstid och giltighet 
 

Detta Projektavtal gäller från och med den dag samtliga Parter undertecknat avtalet till 

och med den dag Projekten genomförts i den omfattning som innefattas av detta 

Projektavtal enligt p 3.6. 
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Detta Projektavtal har upprättats i fem (5) likalydande exemplar, varav Parterna tagit 

var sitt. 

 

 

Göteborg den     Göteborg den 

Trafikverket     Västra Götalandsregionen 

 

 

-----------------------------------   ---------------------------------- 

Namnförtydligande:    Namnförtydligande: 

 

 

Göteborg den     Göteborg den 

Region Halland    Göteborgs Stad 

 

 

-----------------------------------   ---------------------------------- 

Namnförtydligande:    Namnförtydligande: 

 

 

Göteborg den 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

 

-----------------------------------   

Namnförtydligande: 
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Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021           Bilaga 1 

Projekt 414: Plattformsförlängningar på Bohusbanan 

Karta som visar de fem stationernas geografiska placering. 

Projektets omfattning 

Projektering och delfinansiering av produktion av plattformsförlängningar på Bohusbanan avseende 

stationerna: Ytterby, Kode, Stora Höga, Svenshögen och Ljungskile. 

Projektet innebär att dagens 135 meter långa plattformar förlängs till 170 meter (för att möjliggöra 

trafik med 160 meter fordonskombinationer) och förbereds för senare utbyggnad till 250 meter.  

Projektet syftar till att möjliggöra för trafikering med längre tåg och därmed fler resande på 

Bohusbanan i högtrafik.   

Kostnad: Hela projektet beräknas kosta 181 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska 

paketet med 80 miljoner kronor.  

 

 



Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021           Bilaga 2 

Projekt 415: Förbigångsspår vid Lekarekulle 

Karta som visar projektets geografiska placering. 

Projektets omfattning 

Projektering av 750 meter långt förbigångsspår på nedspårssidan för godståg i Lekarekulle på 

Västkustbanan. 

Syftet är att möjliggöra för en tätare trafikering på Västkustbanan genom införande av ett nytt 

regionaltågssystem.  

Kostnad: Projekteringen beräknas kosta 12 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska 

paketet med 12 miljoner kronor. 

  



Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021           Bilaga 3 

Projekt 416: Omloppsnära uppställning i Alingsås och Kungsbacka 

Karta som visar åtgärdernas geografiska placering.  

Projektets omfattning 

Projektering och produktion av signalåtgärder för att skapa fler platser för omloppsnära uppställning 

av tåg i Alingsås och Kungsbacka samt att utreda för fler omloppsnära uppställningsplatser i 

Västsverige.  

Syftet är att skapa ett mer effektivt kapacitetsutnyttjande på de aktuella banorna. 

Kostnad: Projektet beräknas kosta 23 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska paketet 

med 23 miljoner kronor. 

 

 

 



 

Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021           Bilaga 4 

Projekt 417: Spårväg i Allén, Göteborg 

Karta som visas projektets geografiska placering. 

Projektets omfattning 

Genomförandestudie samt delfinansiering av projektering för spårväg i Allén mellan Hagakyrkan och 

Nordstan alternativt Åkareplatsen (utredning pågår). Sträckan är totalt cirka 2 kilometer. 

Syftet är att avlasta Brunnsparken och andra delar av city och öka robustheten i spårvagnsnätet.   

Kostnad: Del av projekteringen (inklusive genomförandestudie) beräknas kosta cirka 60 miljoner 

kronor. Finansiering sker från Västsvenska paketet med 60 miljoner kronor. 

  



Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021           Bilaga 5 

Projekt 418: Längre hållplatstak Korsvägen 

Karta som visar projektets geografiska placering.  

Projektets omfattning 

Projektering och produktion av åtta stycken nya större hållplatstak och väderskydd för buss- och 

spårvagnshållplatsen vid station Korsvägen.    

Projektet syftar till att förbättra kapaciteten för kollektivtrafiken vid bytespunkten samt öka 

kvaliteten i resenärsmiljön.    

Kostnad: Projektet beräknas kosta 44 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska paketet 

med 44 miljoner kronor. 

   



Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021           Bilaga 6 

Projekt 419: Busskörfält i Torslanda 

Karta som visar projektets geografiska placering. 

Projektets omfattning 

Genomförandestudie för busskörfält på Kongahällavägen i båda riktningar mellan Torslandakrysset 

och Låkebergsgatan samt i en riktning mellan Låkebergsgatan och Domarringsgatan.  

Projektet syftar till att förbättra framkomligheten för busstrafiken.   

Kostnad: Genomförandestudie beräknas kosta 2 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska 

paketet med 2 miljoner kronor. 

  



Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021           Bilaga 7 

 Projekt 420: Bytespunkt utmed väg 40 vid Delsjömotet 

Karta som visar projektets geografiska placering.  

Projektets omfattning 

Projektering och produktion för komplettering av nuvarande hållplatser samt möjliggörande för bussar 

att vända i Delsjömotet. Projektet omfattar även förbättringar för oskyddade trafikanter genom bland 

annat standardhöjning av gångvägar och hållplatsmiljöer.  

Projektet syftar till att förbättra tillgänglighet till kollektivtrafik samt möjliggöra utökad trafikering.    

Kostnad: Projektet beräknas kosta 12 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska paketet 

med 12 miljoner kronor. 

 

  



Bilaga till PROJEKTAVTAL FINANSIERING AV NYA ÅTGÄRDER MED START 2021           Bilaga 8 

Projekt 421: Stomcykel E20 och E6 samt GC väg 158 

Karta som visar åtgärdernas geografiska placering.  

Projektets omfattning 

Nya gång- och cykelförbindelser utmed stråken E6, E20 och Väg 158. 

E20 Stomcykelnät, projektering och produktion av gång- och cykelväg på följande sträckor: 

 Väg 1747 Nääsmotet - Tolleredsmotet 

 Väg 1668 Kärrbogärde - Ingared  

 Väg 1940 Jonseredsvägen (enbart fördjupad utredning) 

E6 Stomcykelnät, projektering av gång- och cykelväg på följande sträckor:  

 Väg 513 Lindome - kommungräns Kungsbacka 

 Väg 513 Mölndals kommungräns - Anneberg 

 Väg 574 Kode - kommungräns Stenungsund 

 Väg 574 Kungälvs kommungräns - Jörlanda 



Väg 158 Gång- och cykelväg, projektering av gång- och cykelbana utmed:  

 Hovåsmotet - Askimsbadet 

Sträckorna saknar idag gång- och cykelförbindelser. Åtgärderna för stomcykel skapar förutsättningar 

för kommunöverskridande förbindelser mellan Alingsås, Lerum och Partille utmed stråket E20 

respektive mellan Kungsbacka kommun och Mölndal stad, samt Stenungsund och Kungälvs kommun 

utmed stråket E6.  

Projektet syftar till att öka tillgängligheten och förbättra trafikmiljön genom ökad trafiksäkerhet samt 

skapa förutsättningar för en förbättrad hälsa.  

Kostnad: Hela projektet beräknas kosta cirka 78 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska 

paketet med 27 miljoner kronor, enligt fördelning nedan. 

 

Åtgärd Projektering Produktion Totalt 

Väg 1747 Nääsmotet - Tolleredsmotet 2 000 000 kr 8 000 000 kr 10 000 000 kr 

Väg 1668 Kärrbogärde - Ingared  750 000 kr 3 000 000 kr 3 750 000 kr 

Väg 1940 Jonseredsvägen 250 000 kr 
 

250 000 kr 

Väg 513 Lindome - kommungräns Kungsbacka 2 150 000 kr 
 

2 150 000 kr 

Väg 513 Mölndals kommungräns - Anneberg 1 850 000 kr 
 

1 850 000 kr 

Väg 574 Kode - kommungräns Stenungsund  2 750 000 kr 
 

2 750 000 kr 

Väg 574 Kungälvs kommungräns - Jörlanda 3 250 000 kr 
 

3 250 000 kr 

Väg 158 Hovåsmotet - Askimsbadet 3 000 000 kr  3 000 000 kr 

Summa 16 000 000 kr 11 000 000 kr 27 000 000 kr 
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 Projekt 422: Gång- och cykelbro över Göta älv 

Karta som visar projektets geografiska placering.  

Projektets omfattning 

Genomförandestudie för en ny gång- och cykelbro över Göta älv, vilken planeras mellan Packhuskajen 
och Frihamnen/Hugo Hammars kaj. 
 
Syftet med projektet är att bidra till ett mer hållbart trafiksystem i centrala Göteborg genom att skapa 

ny centralt belägen förbindelse över älven och minska barriäreffekten. 

Kostnad: Genomförandestudien beräknas kosta 24 miljoner kronor. Finansiering sker från 

Västsvenska paketet med 24 miljoner kronor. 
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Projekt 423: Pendelparkeringsåtgärder  

Karta som visar åtgärdernas geografiska placering.  

Projektets omfattning 

Projektering och produktion av pendelparkeringar. Totalt förväntas åtgärderna ge cirka 250 bilplatser 

samt 1780 cykelplatser. 

Projektet omfattar pendelparkeringsåtgärder vid följande platser:  

1. Skra Bro, 250 pendelparkeringsplatser för bil. 

2. Cykelparkering vid 23 hållplatser i Göteborgs Stad. Vid varje hållplats planeras 10 cykelplatser 

med tak. Det totala antalet cykelplatser uppgår till 230 stycken. Följande hållplatser 

omfattas: Uggledal, Östra Lindås, Hovås Nedre, Västra Lindås, Hovåsskolan, Hembygdsgatan, 

Högstensgatan, Kvisljungeby, Nordhagsvägen, Torslanda Mellangård, Vårbäcksvägen, Lilleby 

Kronogård, Låssbyvägen, Torslandakrysset, Burmans Gata, Fyrspannsvägen, Ridhästvägen, 

Skimmelvägen, Lillekärr Södra, Mystängen, Backvägen, Olofstorp och Linnarhultsvägen.  



3. Projektering och produktion av extra säker och väderskyddad cykelparkering vid fem 

strategiska bytespunkter i Göteborgs Stad. Vid varje bytespunkt planeras cirka 10 

cykelplatser. Det totala antalet cykelplatser uppgår till cirka 50 stycken. Åtgärden omfattar 

användarstudier före och efter införandet och resultaten ska utmynna i ett koncept för 

cykelparkering.   

4. Varberg Pendelparkering cykel. Åtgärden omfattar cykelhus, servicepunkt med verkstad samt 

1 500 cykelplatser.   

Syftet är underlätta kombinationsresor mellan bil, mc, cykel och kollektivtrafik, vilket bidrar till ett 

minskat bilresande till regionkärnan samt minskade utsläpp genom högre andel kollektivtrafikresor.   

Kostnad: Projektet beräknas kosta 16 miljoner kronor. Finansiering sker från Västsvenska paketet 

med 16 miljoner kronor, enligt fördelning nedan.  

 

Åtgärd Projektering Produktion Totalt 

1. Skra Bro pendelparkering 1 000 000 kr 5 500 000 kr 6 500 000 kr 

2. Cykelparkering vid 23 hållplatser  1 500 000 kr 1 500 000 kr 

3. Säker och väderskyddad cykelparkering 500 000 kr 2 000 000 kr 2 500 000 kr 

4. Varberg pendelparkering 1 500 000 kr 4 000 000 kr 5 500 000 kr 

Summa 3 000 000 kr 13 000 000 kr 16 000 000 kr 
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