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Förslag på prioriterade objekt och åtgärder för det mindre regionala 

vägnätet inom Fyrbodals geografiska område 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att ställa sig bakom förslaget avseende prioriterade vägar och förslag på 

åtgärder enligt bilaga. Beslutet ska skickas till Västra Götalandsregionen för vidare beredning. 

 

Sammanfattning 

Fyrbodals Kommunalförbunds process kring ”Prioritering i mindre vägnätet” har pågått sedan 

våren 2019. Fyrbodalskommunernas representanter i InfraKoll-nätverket har tagit del av 

underlaget och berett ärendet på hemmaplan. Möten har hållits den 26 april 

(Tjänstemannamöte, Västra Götalandsregionen, Trafikverket – information), 20 maj        

(Fyrbodal deltar på Trafikverkets arbetsmöte), 21 maj (Information till Arbetsutskottet 

Fyrbodals KF), 26 augusti ( Möte med kommuner och Trafikverket kring objekten), 6 

september ( Tjänstemannamöte där prioriterad lista togs fram till direktionens möte den 19 

september).   

 

Bakgrund 

Västra Götalandsregionen har en pågående process där avsikten är att ta fram förslag till 

åtgärder inom potten för det mindre vägnätet inom ramen för regional 

transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029. Planerad tidsperiod för den här 

prioriteringsomgången är 2022-2025. Det ekonomiska utrymmet för perioden fram till 2025 

är 222 mnkr för hela regionen. På delregional nivå handlar det om ca 60 mnkr. Mindre 

vägnätspotten fokuserar på åtgärder runt 12 mnkr den maximala gränsen ligger på 25 mnkr 

och den nedre gränsen är 8 mnkr. Med stöd av Trafikverket har det under våren tagits fram en 

”bruttolista” från kommuner/kommunalförbund. Beslut om slutlig prioriterad åtgärdslista sker 

under hösten 2019. 

 

Beskrivning av ärendet 

Respektive kommunalförbund ska skicka de åtta högst prioriterade objekten för perioden till 

2022-2025 till Västra Götalandsregionen. 
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Bedömning och synpunkter 

Processen har utgått ifrån kriterier för prioritering av åtgärder inom potten för mindre 

vägnätet. Kriterierna har arbetats fram i dialog mellan Västra Götalandsregionen, 

kommunalförbunden/kommunerna och Trafikverket. 

 

Finansiering 

Regionala medel. 

 

Koppling till mål 

”Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling” (2.3.1), 

Genomförandeplan Fyrbodal 2014-2020 
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