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Ekonomiskram för regional 
transportinfrastrukturplan 2018 - 2029

Västra Götaland tilldelas 
6 470 miljoner kronor för 
kommande 12-årsperiod 
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1 § Inom varje län ska det upprättas en länsplan till 
ledning vid fördelning av medel för investeringar och 
förbättringsåtgärder.

– Statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet

– Trafikverket ska bistå, lämna underlag och fortlöpande 
informera om genomförandet 

– Planupprättaren fattar beslut

– Planupprättare: länsstyrelse, landsting eller motsvarande. 
I Västra Götaland är det VGR.

Regionala planer
Förordning (1997:263) om länsplaner 
för regional transportinfrastruktur
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Beslutsprocessen 
Beslut om planen tas av regionstyrelsen och regionfullmäktige

Beredningen för hållbar utveckling, BHU, har varit beredande och sammanhållande 
politisk instans

Beredande tjänstemannagrupp i planeringsprocessen är gruppen för strategisk 
infrastruktur

Kommunernas intressen under planeringsprocessen samordnas genom respektive 
kommunalförbund 

Kommunalförbunden ansvarar även för att lyfta kommunernas frågor till politisk 
beredning i BHU
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Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
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Det goda livet

• Internationellt 
transportnav

• En hållbar och 
konkurrenskraftig 
infrastruktur

• Kollektivtrafik för 
en gemensam 
region

Budget 

• En starkare region 
med fortsatt 
satsning på 
kollektivtrafiken 

• Ett kraftfullt 
miljöarbete 

Klimatstrategi

• Effektiva 
godstransporter –
grön logistik

• Effektiva 
persontransporter 
– mobilitet

• Alternativa 
drivmedel och 
effektivare fordon 
samt sjöfart

Regionalt 
trafikförsörjnings
program

• Fokus där det 
finns potential för:

• Stråktanke

• Stadstrafik

• Tillgänglighet

• Mobility
management

Godstransport-
strategi

• Transportinfrastru
ktur av hög klass

• Ledande 
logistikregion

• Kunskap och 
kompetens i 
framkant

VG2020

• En ledande 
kunskapsregion

• En region för alla

• En region där vi 
tar globalt ansvar

• En region som 
syns och 
engagerar

Målbild tåg 2035

• Tågresandet i 
Västsverige ska 
trefaldigas till 
2035

• Framtida tågtrafik 
stråk för stråk

• Järnvägens 
kapacitet och 
hastighet behöver 
öka

• Investeringskostna
d i infrastruktur

Strategi för ökad 
cykling

• Skapa 
förutsättningar för 
ökad och säker 
cykling

• Prioriteringsprin-
ciper där 
vardagscyklande 
till målpunkter 
prioriteras högst

Styrande dokument

Prioriterade 
funktioner och 
strategier
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Systemanalysens målstruktur



Prioriterade funktioner



Inspel av brister från kommunalförbund
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Fördelning (6 470 mnkr) mellan åtgärdsområden 2018 - 2029

53 %

20 %

11 %

7 %

5 %

2 %
2 %
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Regionala vägåtgärder 
(53 % av totala plananslaget)
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Prioriterade brister
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Kollektivtrafik 
(20 % av totala plananslaget)
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1. Linbana centrum Järntorget –Wieselgrensplatsen 
2. Spårväg Brunnsbo – Lindholmen – Linnéplatsen 
3. BRT/Citybuss Backastråket 
4. BRT/Citybuss Lindholmen – Ivarsberg –

Vårväderstorget 

1

4

2

3
Storstadsåtgärder 
– enligt överenskommelse

Medel från regional plan:
456 mnkr, (varav ca 236 mnkr belastar nuvarande plan 2018-2029)

Medfinans från VGR: 
1890 mnkr (med stadsmiljöavtal blir det 1750 mnkr)

Total omfattning 7 mdr



Namngivna kollektivtrafikåtgärder
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Samfinansiering järnväg i nationell plan 
(11 % av totala plananslaget)
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Cykel 
(7 % av totala plananslaget )

För perioden 2017-2020 inkom 37 kommuner med förslag. Totalt prioriteras 30 åtgärder i förslaget. 
Sammanlagt finns ett efterfrågat utbyggnadsbehov motsvarande 1 390 mnkr
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Bidrag till kommuner trafiksäkerhet och miljö
(5 %)

Övrigt
(2 %)
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Aug-Dec

VG20XX 

Jan-Juni 

Politisk avstämning sker löpande med BHU

Jan-Juni Aug-Dec Jan-Juni Jan-Juni Aug-Dec Aug-Dec

2019 20212020 2022

Direktiv 
inriktnings-
planering
April - Maj

Inriktnings-
underlag till 
Regeringen
November

Ta fram 
inriktningsunderlag

Infrastruktur-
proposition
Sept-Okt

Direktiv
Åtgärdsplanering
December

Förbereda 
åtgärdsplanering

Preliminär tidplan – revidering av nationell/regional infraplan 2022-2033

Åtgärdsplanering 
och Remisshantering

Bygga planen
Jan – Maj

Infraplan till 
regeringen
Juni

Remiss
Juni – Okt

Nationell och regional 
infraplan fastställs av 
regeringen
April

RF fastställer regional 
infraplan senast 2 mån 
efter regeringsbeslutet 

Fastställelse av ny 
regional infraplan

Klar 
SEB



Processer inom regional plan:
•Prioriterade brister

- Planering av åtgärdsvalsstudier

- Nya namngivna inför kommande revidering

•Mindre vägnätet – påbörjas nu

•Samfinansiering järnväg i nationell plan

•Cykel – ny ansökningsomgång startar i höst

•Kollektivtrafik - nya brister och nya namngivna

•Stråkåtgärder

•Smärreåtgärder



Mindre vägnätet
(8 upp till 25 mnkr)

Processbeskrivning för mindre vägnätet



Mindre vägnätet

Processbeskrivning för mindre vägnätet



Hantering av prioritering av mindre vägnätsåtgärder
•För att säkerställa att få så bra underlag som möjligt är det värdefullt att det ges 

erforderlig tid för kommunalförbunden att tillsammans med Trafikverket och 
kommunerna få fram så bra förslag och inspel som möjligt. 

•Ett förslag till uppstart av denna process är ett inledande möte där Trafikverket och 
VGR kommer till respektive kommunalförbunds samverkansgrupp för 
infrastruktur/samhällsbyggnad. Där presenterar Trafikverket de kända behov/brister 
som man fått till sig via de samtal/möten man har årligen med respektive kommun. 
Därefter får respektive kommun bedöma om bruttolistan behöver 
justeras/kompletteras inför en prioritering som görs av respektive kommunalförbund. 

När sedan respektive kommunalförbund lämnat över en prioriterad lista kommer Västra 
Götalands-regionen tillsammans med Trafikverket göra en slutlig prioritering inför 
beslut i BHU/RS.

Processbeskrivning för mindre vägnätet



Bakgrund och fakta:

Här beskrivs objektet:
- Lokalisering + kartbild

- Vägnummer

- Trafikflöde

- Koppling till näringslivets 
transporter

- Matarväg till prioriterade 
stråk även koppling till 
funktionell prioriterade 
vägnät eventuell 
intermodalitets funktion

Väg Trafikflöde Koppling till 

näringslivets 

transporter

Matarväg till 

prioriterade 

stråk/intermodal 

funktion även 

koppling till 

funktionellt 

prioriterade vägnät

Förslag till 

prioritering 

enligt

Kommunal

förbund

Kommun Väg-

nummer

Sträckning Person

bil
Tung

trafik



Regional funktion:
Motivera enligt systemanalysens funktioner:

- Transportsystem

• Ett robust transportsystem för alla transportslag

• Effektiv rörlighet genom att varje transportslag nyttjas på 
bästa sätt både för stad och landsbygd.

- Godstransport 

• Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering med huvudsaklig inriktning på järnväg

• Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och land

• God tillgänglighet för Vänersjöfarten

• Hög tillgänglighet till lokal/delregionala/regionala logistiknod

- Persontransport 

• Välfungerande och tillgänglig arbets- och studiependling

• Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv och turism för alla transportslag 

• Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats



Bristbeskrivning:

Kommentera utifrån följande parametrar där de är aktuella: 
• Sårbarhet: 

• Tillgänglighet: 

• Trafiksäkerhet: 

• Framkomlighet: 

Referera till utredningar om 
det finns en! 

Eventuella framtida planer som påverkar bristen:

Står det till exempel något i översiktsplan eller detaljplan som påverkar eller 

påverkas av bristen?



Förslag till eventuell åtgärd
Vad är det som behövs?  

- Vilka/vilken effekt åstadkoms med föreslagen åtgärd. 

- Ange även vilken funktion enligt kapitel Regional funktion som åtgärden stödjer

- Kostnadsuppskattning (Trafikverket kommer göra en mer ingående bedömning inför slutligt 
förslag)

- Finns det andra finansieringsmedel?

Objekt/pott 2018 2019 2020 2021 2022–
2025

2026–
2029

Summa
2018–2029

Mindre vägnätet, 
under 25 mnkr

40 50 30 7 222 176 525



Inledande förslag till bruttolista från Trafikverket 

Trafikverket går igenom listan…


