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Inspel till GR inför revidering av regional plan 
för transportinfrastruktur 2022-2033 (-2037)  
 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har 2021-03-12 skickat en förfrågan till de 
kommunala representanterna i ”Nätverket för infrastrukturplanering” med anledning av 
att kommunalförbunden har möjligt att lämna skriftliga inspel till Västra 
Götalandsregionen (VGR) gällande den regionala planen för transportinfrastruktur 2022-
2033 (-2037).  Trafikkontoret har sammanställt och skickat in stadens synpunkter vilka 
framgår av bilaga 1.  

GR har bett kommunerna att inkomma med synpunkter på: 

• formerna för den regionala planen  
• prioritering av namngivna objekt över 25 miljoner 
• förslag till tematiska åtgärdsvalsstudier  

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. Inom Göteborgs Stad finns endast ett namngivet 
vägobjekt förberett av Trafikverket för att komma ifråga och det är nytt trafikmot på väg 
158 vid Askims stationsväg. 

Trafikkontoret har också för stadens räkning skickat in separat komplettering och 
konkretisering av tidigare inspelade brister i transportsystemet till GR:s bruttolista, i 
enlighet med förfrågan skickad 2021-03-25. Detta görs då det finns ett behov av att 
sammanställa en regional helhet och överblick och 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. Brister och åtgärder i stadens inspel är inte prioriterade 
sinsemellan. Sammanställningen är bifogad ärendet, bilaga 2, och omfattar brister kopplat 
till hela det statliga transportsystemet, både regional och nationell plan, samt åtgärder 
som kan komma att aktualiseras för statlig medfinansiering. 

Inspelen till GR är hanterade 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 (ställningstagandet är inkluderat i bilaga 1). I tjänsteutlåtandet 
framgår att fortsatta inspel i den efterföljande åtgärdsplaneringen ska göras på 
tjänstepersonsnivå via stadens representanter i GR:s nätverk, som vid tidigare 
revideringar, och utifrån ärenden som är beslutade i staden. 
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Utöver kommunstyrelsens ställningstagande baseras stadens inspel till GR 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 

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.  

Om planrevideringsprocessen 
Trafiknämnden fick skriftlig information om process för infrastrukturplaneringen och 
ställningstagandet 2019-11-28 samt dessförinnan muntlig information om de statliga 
infrastrukturplanerna på temanämnden 2019-10-11. 

Nuvarande nationella plan för transportsystemet och den regionala infrastrukturplanen 
sträcker sig över perioden 2018-2029. För planering av den statliga infrastrukturen tas det 
i normalfallet fram 12-åriga planer men i enlighet med regeringens direktiv så kan 
nästkommande planperiod komma att vara 12 eller 16 år. Planerna revideras normalt sett 
vart fjärde år och arbetet med framtagandet av nya planer för perioden 2022-2033 (-2037) 
pågår. 

Revideringsarbetet sker övergripande i två faser; först inriktningsplanering och sedan 
åtgärdsplanering. Revideringsarbetet brukar inledas med ett direktiv från regeringen till 
Trafikverket och de regionala planupprättarna med uppdrag att starta planeringen.  

I arbetet med inriktningsplaneringen tas det fram underlag på övergripande nivå, 
systemanalyser, bristbeskrivningar, analys av måluppfyllelse, förslag till fördelning av 
medel till olika åtgärdsområden etc. Under fasen åtgärdsplanering tas det fram ytterligare 
förfinade underlag och namngivna objekt värderas och prioriteras gentemot varandra. 

Beslut om regional infrastrukturplan tas av regionfullmäktige. Beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) är den beredande och sammanhållande politiska instansen. 
Kommunernas intressen under planeringsprocessen samordnas genom respektive 
kommunalförbund. Kommunalförbunden ansvarar även för att lyfta kommunernas frågor 
till politisk beredning i BHU. 

Nuläge och kommande steg i processen 
Nästa steg i planeringsprocessen är att regeringen presenterar en infrastrukturproposition, 
vilket troligen sker nu i vår. Därefter förväntas ett direktiv från regeringen att ta fram 
förslag till nya planer. 

När det gäller regional plan så pågår VGR:s arbete med planförslaget utifrån det 
ställningstagande om inriktning som togs i BHU 1 september 2020. 

VGR har arbetat fram tre olika alternativ för hur medlen i planen kan fördelas, i nuläget 
kvarstå två av dessa alternativa inriktningar som benämns Intermodalitet, som har något 
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större fokus på medel i potter och kollektivtrafik, och Större åtgärder, som har något 
större fokus på namngivna vägobjekt (objekt över 25 mnkr).  

Under arbetets gång har dialog förts med kommunalförbunden på tjänstepersonsnivå och 
på politisk nivå. VGR besökte GR:s förbundsstyrelse 12 februari. GR:s samlade 
synpunkter och inspel till VGR ska hanteras av förbundsstyrelsen 7 maj. 

VGR:s ambition är att det till BHU den 1 juni ska det finnas ett första förslag till regional 
plan som man politiskt ska kunna diskutera och ta ställning till. Detta förutsatt att 
regeringens direktiv har kommit och att det inte föranleder några större omtag/justeringar. 

Till hösten kommer planförslaget ut på remiss och då kommer kommunerna ha möjlighet 
att lämna synpunkter via kommunalförbunden. Därefter skickas planförslaget till 
regeringen för fastställande under våren 2022 då också slutligt ekonomiskt utrymme 
fastställs. 

Gällande nationell plan så redovisade Trafikverket i oktober sitt inriktningsunderlag för 
planperioden. Därefter lämnade berörda aktörer synpunkter på underlaget till regeringen.  

Trafikverket planerar en hearing om nationell plan med regionala företrädare 8 juni. Det 
är de regionala planupprättarna (VGR för vår del) som har formell möjlighet att komma 
med inspel och som svarar på remissen avseende den nationella planen. Efter remiss 
fastställs planen av regeringen. 

 

Bilagor 
1. Skrivelse till GR daterad 2021-03-26, Prioritering av namngivna objekt i 

regional plan för transportinfrastruktur 2022-2033 (-2037) med tillhörande 
bilagor, kommunstyrelsens ställningstagande samt PM Väg 158 

 
2. Skrivelse till GR daterad 2021-03-26, Aktualisering och konkretisering av 

brister och behov, inspel till GR:s bruttolista 
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