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Prioritering av namngivna objekt i 

regional plan för transportinfrastruktur 

2022-2033 (-2037)  

I enlighet med förfrågan från GR 2021-03-12 så skickas här Göteborgs Stads 

samlade synpunkter samt prioritering av namngivna objekt gällande regional 

plan för transportinfrastruktur 2022-2033 (-2037). 

Staden kommer även skicka en separat komplettering och konkretisering av 

tidigare inspelade brister till GR:s bruttolista, i enlighet med förfrågan 

skickad 2021-03-25, inför fortsatt arbete i GR:s infrastrukturnätverk. 

Stadens inspel utgår från ”Ställningstagande inför inriktningsplanering för 

nationell plan för transportsystemet samt regional infrastrukturplan 2022–

2033” där stadens övergripande inriktning lades fast genom beslut i 

kommunstyrelsen 2019-11-06. 
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Bakgrund 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har 2021-03-12 skickat ut en 

förfrågan till de kommunala representanterna i ”Nätverket för 

infrastrukturplanering” med anledning av att kommunalförbunden har 

möjligt att lämna in skriftliga inspel till Västra Götalandsregionen (VGR) 

gällande den regionala planen för transportinfrastruktur 2022-2033 (-2037). 

GR har bett kommunerna att inkomma med synpunkter på: 

• formerna för den regionala planen (alternativgenereringen)  

• prioritering av namngivna objekt över 25 miljoner 

• förslag till tematiska åtgärdsvalsstudier (ÅVS:er).  

VGR har tydligt uttryckt att nya brister inte ska prioriteras till nästa 

regionala plan utan fokus ska vara namngivna objekt utifrån de 

åtgärdsvalsstudier som är förberedda för att vara aktuella för planrevidering. 

Objekt som är aktuella att välja mellan är de objekt som Trafikverket tar 

fram samlade effektbedömningar (SEB:ar) och grova kostnadsindikationer 

(GKI:er) för.  

GR ber därför kommunerna att inkomma med en prioritering mellan de stråk 

som är utredda enligt uppdrag i den gällande planen, väg 155, väg 158 samt 

väg 160. Prioriteringen ska bygga på GR:s inriktningsdokument ”Inriktning 

för transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen”. 

På grund av den snäva tidplanen önskar GR ha kommunernas prioritering 

tillhanda senast 2021-03-26.  

2021-03-25 kom ytterligare en förfrågan från GR där kommunerna har 

möjlighet att komplettera och konkretisera tidigare inspelade brister till GR:s 

bruttolista då det finns ett behov av att sammanställa en regional helhet och 

överblick. Detta för att vara väl förberedda inför kommande revideringar och 

eventuella finansiella paket. Ett arbete med dessa brister och behov kommer 

fortsatt ske i infrastrukturnätverket och listan kommer användas som 

arbetsmaterial i nätverket. 

Göteborgs Stads hantering av frågan 
I detta dokument hanteras de frågor som GR ställt specifikt med koppling 

till revidering av den regionala planen 2022-2033 (-2037).  

Den samlade bilden av brister och behov som Göteborgs Stad ser är 

relevanta inför planrevideringen kopplat till såväl regional plan, nationell 

plan samt även brister och behov gällande statlig medfinansiering skickas 

in i särskild ordning för fortsatt hantering i GR:s infrastrukturnätverk. 

Staden delar GR:s syn på att det är klokt att aktualisera och konkretisera 

brister och behov för att ha en regional dialog och helhetsbild även om den 

regionala planen i detta läge inte har utrymme för nya brister. Detta för att 
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vara förberedda inför kommande planrevideringar eller finansiella paket 

såsom den av VGR föreslagna särskilda riktade potten för storstadsåtgärder i 

nationell plan med inriktning hållbart resande och kollektivtrafik. Vi ser 

också att det är av vikt att GR:s bruttolista är uppdaterad då en hel del ny 

kunskap har tillkommit genom nyligen avslutade åtgärdsvalsstudier etc. 

Kommunerna har inte heller någon formell möjlighet att lämna inspel till 

Trafikverkets nationella plan, det är endast länsplaneupprättarna som har den 

möjligheten. Utifrån den förutsättningen är det också angeläget att GR har en 

aktualiserad bild av brister och behov kopplat till den nationella 

infrastrukturen.  

Det underlag som skickas in till GR är framtaget av trafikkontoret (enhet 

samhällsplanering) och avstämt i stadens interna arbetsgrupp där 

tjänstepersoner från stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret och 

trafikkontoret, som representerar staden i GR:s infrastrukturnätverk, ingår.  

Inspelet är hanterat på tjänstepersonsnivå i enlighet med beslut i 

kommunstyrelsen 2019-11-06 gällande ”Ställningstagande inför 

inriktningsplanering för nationell plan för transportsystemet samt regional 

infrastrukturplan 2022–2033” där stadens övergripande inriktning lades fast. 

I tjänsteutlåtandet framgår att fortsatta inspel i den efterföljande 

åtgärdsplaneringen ska göras på tjänstepersonsnivå via stadens 

tjänstepersoner i GR:s nätverk, som vid tidigare revideringar. Utöver 

kommunstyrelsens ställningstagande baseras stadens inspel i detta dokument 

(samt i ovan nämnda separata sammanställning av brister och behov) på: 

• Genomförda åtgärdsvalsstudier och stadens remissvar 

• Målbild Koll2035 med tillhörande handlingsplan för åren 2020-2024 

• Kunskap från pågående projekt och utredningar, exempelvis 

stadsutvecklingsprojekt och Trafikverkets tillståndsbeskrivning för 

vägsystemet 

• Tidigare inspel till planrevidering (från 2016) samt tidigare gjorda 

inspel till potter 

• Stadens budget 

Gällande inspel till namngivna objekt för regional plan så är det i enlighet 

med VGR:s process endast möjligt att välja objekt som är utredda av 

Trafikverket och förberedda för planrevidering i meningen att det finns 

underlag i form av SEB och GKI. Detta begränsar möjliga inspel, då det 

inom Göteborgs Stad endast är ett namngivet objekt på regional väg som är 

utrett och förberett för att komma ifråga och det är ”Väg 158, Trafikplats 

Askims stationsväg”. Göteborgs Stad anser att det finns brister i dialogen 

med Trafikverket när det gäller vilka objekt som väljs ut för att kunna prövas 
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inför planrevideringen och önskar inför kommande revidering att få vara 

med i dialogen på ett tydligare sätt. 

Till dokumentet bifogas följande bilagor: 

• Bilaga 1: Ställningstagande inför inriktningsplanering för nationell 

plan för transportsystemet samt regional infrastrukturplan 2022-

2033, med tillhörande tjänsteutlåtande (KS 2019-11-06) 

• Bilaga 2: PM Väg 158 

Formerna för den regionala planen 
Nedan redogörs för Göteborgs Stads syn på formerna för den regionala 

planen i enlighet med VGR:s alternativgenerering samt process som 

redogjorts för på GR:s nätverksmöten: 

• Regional plan bör bidra till att uppfylla målsättningarna i Målbild 

Koll2035. Staden ser ett behov av att medel öronmärks till en riktad 

pott för storstadsåtgärder ur planens utrymme för statlig 

medfinansiering. Staden kommer fortlöpande under planperioden 

behöva trimma såväl spårvägs- som vägsystem för att uppnå 

ambitionerna med Målbild Koll2035 samt målsättningarna i den 

handlingsplan som parterna i stadstrafikområdet tagit fram 

gemensamt. Det kan exempelvis handla om förlängning av 

spårvagnshållplatser, anpassning av citybusstråk eller 

trimningsåtgärder på bytespunkter. Ett antal större utredningar 

behöver också göras, i enlighet med handlingsplanen för Målbild 

Koll 2035, för att inför nästa planeringsomgång ha ett antal åtgärder 

framme som antingen kan bli namngivna objekt eller är möjliga att 

finansiera genom andra finansieringskällor.  

• Den regionala planen bör bidra till att förbättra järnvägarna i 

storstadsområdet i den mån den nationella planen inte kan hantera 

detta. Staden ser att det finns stora behov i järnvägssystemet in mot 

Göteborg vilket är av vikt för att avlasta vägsystemet. Om den 

nationella planen, där järnvägssatsningar normalt ska finansieras, 

inte kan hantera detta så finns möjlighet för den regionala planen att 

samfinansiera åtgärder.  

• Staden ser att alternativet ”Intermodalitet” ger större utrymme för 

mindre kollektivtrafikåtgärder på statligt vägnät än alternativet 

”Större åtgärder” vilket är positivt. I övrigt är alternativen när det 

gäller satsningar på kollektivtrafikåtgärder och järnvägsåtgärder 

likvärdiga. 

• Vilka objekt som prioriteras är viktigare än planens form och 

uppbyggnad. Avvägningar bör göras utifrån samhällsnytta och 

åtgärder som främjar kollektivtrafik och hållbart resande bör 

generellt prioriteras. Utifrån det perspektivet är det olyckligt att de 
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åtgärder som genererats i flera av Trafikverkets ÅVS:er primärt 

syftat till att förbättra framkomligheten för biltrafiken, vilket inte 

stämmer med GR:s inriktningsdokument.  

• I framtida åtgärdsvalsstudier som görs utifrån uppdrag i regional 

plan är det viktigt att GR och kommunerna tydligt involveras i 

arbetet och har möjlighet att påverka upplägg och mål för studierna, 

samt har möjlighet att följa arbetes framdrift. Vi ser brister i 

hanteringen av åtgärdsvalsstudierna och vilka val och bortval som 

gjorts gällande namngivna objekt. Fortsatta utredningar bör drivas i 

enlighet med GR:s inriktningsunderlag ”Inriktning för 

transportinfrastrukturplaneringen i storstadsregionen”. 

• Det är olyckligt att underlag till planrevideringen finns framme i så 

sent skede att val av objekt ska göras innan underlag i form av 

SEB:ar och GKI:er är klara. Det behöver finnas ett fortsatt utrymme 

för dialog mellan berörda parter om prioritering, objekt och nyttor 

även i senare skede i processen.  

• Stort utrymme för potter är bra och skapar flexibilitet och möjlighet 

att få åtgärder genomförda på kort sikt genom att trimma systemet. 

Samtidigt medför den gräns på 25 mnkr för namngivna objekt (som 

troligtvis kommer att ligga fast) att fler objekt behöver namnges och 

utrymme behöver finnas för det i planen. Detta kan möjligtvis tala 

för att trots allt vika större utrymme i planen åt namngivna objekt. 

Återigen vill vi dock betona att det är avhängigt vilka objekt som 

väljs ut och deras nytta.  

• För att avhjälpa trafiksäkerhetsbrister för oskyddade trafikanter i det 

finmaskiga regionala vägsystemet är lösningen ofta att bygga gång- 

och cykelväg för att separera trafikslagen. I gällande regionala plan 

är det en brist att det är svårt att finna utrymme för att hantera dessa 

brister på vägar som inte är utpekade regionala cykelstråk samtidigt 

som medel inte kan tas från Mindre vägnätspotten. Utrymme för att 

åtgärda dess brister behöver avsätts i någon del av planen. 

Prioritering av namngivna objekt, över 25 miljoner  

Namngivna vägobjekt 

Inom Göteborgs Stad är det som nämnts ovan endast ett objekt som är utrett 

och förberett för att komma ifråga och det är ”Väg 158 Trafikplats Askims 

stationsväg”. Stadens bedömning är att objektet bör prioriteras in i som 

namngivet objekt i regional plan. En fördjupning av stadens syn på väg 158 

finns i bilaga 2 ”PM Väg 158”. Detaljerade synpunkter finns även i stadens 

remissyttrande över ÅVS:en. 

Staden ser dock att det är nödvändigt att ha en fortsatt dialog om objektets 

omfattning och utformning vilket kräver ett fördjupat utredningarbete, då 
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den föreslagna lösningen bör bearbetas. Hänsyn måste tas till 

stadsutveckling, framkomlighet och säkerhet för oskyddade trafikanter samt 

hantering av framtida kollektivtrafiklösning i stråket. Det är också av vikt att 

lösningen utformas på ett sätt som möjliggör en konkurrenskraftig 

kollektivtrafik i stråket. Staden ser att detta inte är något som Trafikverket 

kan göra på egen hand och vill vara en aktiv part i fortsatta utredningar.   

Namngivna kollektivtrafikobjekt 

På GR:s nätverksmöte 2021-03-18 presenterade VGR och Västtrafik en lista 

över föreslagna namngivna kollektivtrafikobjekt (för statlig medfinansiering 

samt åtgärder på statligt vägnät). Staden ser att det är klokt att som i 

förslaget flytta de objekt som ligger i gällande plan men som ej är fullt 

utredda till utredningslistan. Det är också positivt att även kommunala 

kostnader på bytespunkter inkluderas så att den regionala planen inte enbart 

innehåller kostnader för resecentrum. Ett exempel på detta är Haga station 

där Västtrafik i kostnaden tagit höjd för åtgärder för Göteborgs Stads 

kommande kostnader för bussangöring. 

När det gäller objekt som pekats ut i Målbild Koll2035 så är det i dagsläget 

framförallt citybusstråk i Mölndal och Partille som föreslås hanteras i den 

regionala planen som namngivna kollektivtrafikobjekt. Staden ser positivt på 

att dessa objekt prioriteras. Framöver behöver dock utrymme vikas i den 

regionala planen för ytterligare åtgärder som utreds inom ramen för 

Handlingsplan Målbild Koll2035 2020-2024, som kommande namngivna 

objekt eller som åtgärder i potter. På den lista med prioriterade utredningar 

som redovisades på mötet kan vi konstatera att flera angelägna projekt inom 

Göteborg finns med vilket är positivt (Brunnsbo, Hjalmar Brantingsplatsen, 

Saltholmen, färjehållplatser från Älvutredningen, VL Centralen, 

Linnéplatsen, Stigbergstorget samt citybusstråk). Staden bör vara delaktig i 

fortsatta prioriteringsdiskussioner, genom samverkan med övriga parter 

inom stadtrafikforum GMP eller på annat sätt. 

Tematiska ÅVS:er 
VGR och GR efterfrågar inspel till tematiska ÅVS:er. Staden ser att det 

kräver fortsatt dialog kring vad tematiska ÅVS:er innebär men vill i nuläget 

lyfta två områden där det finns behov av att ta fram fördjupade underlag; 

• En samlad bild och strategi för kollektivtrafiksystemet utanför 

stadstrafikområdet/som ansluter stadstrafikområdet som innehåller 

såväl bussar som pendeltågstrafik i Göteborgsområdet samt 

infrastrukturella brister, behov och prioriteringar. Staden har vid 

flera tillfällen fört fram att det finns ett behov av en strategi för 

regionbussar, bland annat i inspel till förra planrevideringen och till 

trafikförsörjningsprogrammet. Åtgärdsvalsstudien för Metrobuss är 

en viktig pusselbit, men det finns behov av en helhetsbild över den 
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totala volymen busstrafik som angör Göteborg och hur de samverkar 

med det regionala tågsystemet. Detta borde med fördel kunna göras 

samordnat med GR:s arbete med Regionala analyser (RA). 

• Studie kring Godsnoden Göteborg och framtida möjligheter för 

omledning av godsvolymer från centrala Göteborg kopplat till 

stadsutvecklingen i innerstaden. 

Utpekade brister för utredning 
Staden ser att det utöver de frågor ovan som GR bett kommunerna göra 

inspel kring är viktigt att lyfta vår syn på de brister som finns i gällande plan. 

Stadens uppfattning är att de båda större regionala pendlingsstråken inom 

staden där ÅVS:er nyligen gjorts eller pågår, väg 155 och 158, bör kvarstå 

som brister för fortsatt utredning även i den regionala planen 2022-2033 (-

2037). Fortsatta utredningar bör drivas i enlighet med GR:s 

inriktningsunderlag ”Inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i 

storstadsregionen”. 

• Stadens bedömning är att den nyligen genomförda 

åtgärdsvalsstudien för väg 158 inte landade i frågan om 

kollektivtrafiklösningar i stråket på kort, medellång och lång sikt, 

vilket även Trafikverket påtalat i studien. Stråket är därför fortsatt 

prioriterat och en långsiktig kollektivtrafiklösning är av stor vikt för 

Göteborgs, och även Kungsbackas, möjlighet att stadsutveckla på ett 

hållbart sätt i stråket. Väg 158 bör därför finnas kvar som brist för 

fortsatt utredning i närtid. En fördjupning av stadens 

ställningstagande finns i bilaga 2 ”PM Väg 158”. 

• Stadens bedömning är att väg 155, där åtgärdsvalsstudie pågår, ska 

kvarstå som brist i den regionala planen. Ett färdigställande av 

åtgärdsvalsstudien som inkluderar frågan om fast förbindelse till 

Öckerö bör vara fortsatt prioriterad.  


