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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-04-19 

Diarienummer RS 2020-02575 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Max Falk 

Telefon: 0704700588 

E-post: max.falk@vgregion.se 

Till beredningen för hållbar utveckling 

Förslag till omfördelning inom regional 

transportinfrastrukturplan 2018-2029, förslag 

nya namngivna objekt 

Förslag till beslut 

Beredningen för hållbar utveckling föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige 

besluta följande:  

1. Objekt Väg 678, deletapp Bratteröd – Grohed adderas till gällande 

regional transportinfrastrukturplan 2018–2029 som ett nytt namngivet 

objekt. 

2. Objekt Förbifart Grästorp adderas till gällande regional 

transportinfrastrukturplan 2018–2029 som ett nytt namngivet objekt. 

Beredningen för hållbar utveckling beslutar för egen del: 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

I regelverket som styr Trafikverkets verksamhet framgår att större objekt, över 25 

miljoner kronor, måste namnges i regional transportinfrastrukturplan (RTP) för att 

Trafikverket ska kunna ta med det i sin resursplanering. I samråd med 

Trafikverket föreslås nu att komplettera RTP med objekt Väg 678, deletapp 

Bratteröd-Grohed samt objekt Förbifart Grästorp. 

Objekt Väg 678 deletapp Bratteröd – Grohed är nytt och har inte tidigare 

prioriterats inom arbetet med regional plan. Etappen planeras att byggas om till en 

så kallad ”2+1 väg” och är kostnadsuppskattad till 100 miljoner kronor. Väg 678 

har drivits av Trafikverket utifrån att det är en olycksdrabbad vägsträcka och ingår 

som del av omledningsväg för E6 vid de tillfällen som Uddevallabron är avstängd 

för trafik. Åtgärden förutsätts öka trafiksäkerheten, underlätta för omledning och 

åtgärden beräknas ge ett ökat koldioxidutsläpp. Trafikverkets nationella ledning 

har nu meddelat att åtgärden inte kan finansieras med nationella medel vilket har 
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föranlett att Trafikverket regionalt har ställt frågan till Västra Götalandsregionen 

(VGR) om objektet kan prioriteras in i den regionala transportinfrastrukturplanen.  

Eftersom objektet inte är prioriterat av Fyrbodals kommunalförbund har 

ovanstående förslag lyfts av Koncernkontoret. Åtgärden överstiger 25 miljoner 

kronor och åtgärden föreslås därmed bli namngiven i regional 

transportinfrastrukturplan som en regional prioritering, vilket föreslås finansieras 

av befintligt utrymme för namngivna brister i RTP, i kombination med statligt 

stöd för 2+1-vägar. 

Objekt Förbifart Grästorp prioriterades i potten för mindre vägnätet redan 2015. 

Trafiksituationen genom tätorten Grästorp med stor andel tung trafik på väg 47 

har länge varit under utredning. Ett antal olika åtgärdsförslag har genom åren 

utretts. De större åtgärdsförslagen med ny sträckning norr eller söder om tätorten 

har av olika skäl valts bort. 2015 lyftes ett förslag fram i prioriteringen av den 

mindre vägnätspotten av Skaraborgs kommunalförbund. Förslaget var att sträckan 

genom tätorten förbjuds för tung trafik och istället leds via befintlig väg; Östra 

vägen som går mellan väg 44 och väg 47. För detta bedömdes att en 

cirkulationsplats skulle utföras i korsningen mellan väg 47 och Östra vägen. 

Åtgärden har visat sig kräva ytterligare åtgärder såsom bulleråtgärder och en 

cirkulationsplats i anslutningen med väg 44. Total kostnad för dessa åtgärder 

beräknas nu uppgå till mellan 50-55 miljoner kronor. Åtgärden beräknas ge ökat 

koldioxidutsläpp. Grästorps kommun föreslås ta över sträckan genom tätorten och 

därmed ges möjlighet för kommunen att skapa en bättre stadsmiljö och samtidigt 

utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

Eftersom åtgärden totalt sett, med olika punktinsatser, överstiger 25 miljoner 

kronor krävs att åtgärden bli namngiven i regional transportinfrastrukturplan för 

att kunna genomföras av Trafikverket enligt gällande förordning som styr planen. 

Finansiering föreslås ske genom befintliga ospecificerade potter i RTP och 

påverkar därmed inte det totala utrymmet för namngivna objekt. 

För båda föreslagna åtgärder har PM tagits fram som beskriver beräknade klimateffekter. 

Den här klimatredovisningen görs i enlighet med det beslut som togs i regionfullmäktige 

2020-02-04 gällande: ”PM uppdaterad analys av miljöeffekter, samt rekommendationer för 

kommande revidering av regional infrastrukturplan som återrapportering för 

regionfullmäktiges uppdrag 2018-01-30. Föreslagna rekommendationer beaktas som en 

integrerad del i arbetet med att revidera den regionala infrastrukturplanen”.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Nedan följer fördjupad beskrivning av objekten Väg 678 deletapp Bratteröd-

Grohed och Förbifart Grästorp. 
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Objekt väg 678 deletapp Bratteröd - Grohed 

Sträckan är olycksdrabbad och har både en omledningsfunktion vid avstängd 

Uddevallabro såväl som en möjlig avlastning av trafik på väg 44 genom 

Uddevalla. Objektet saknar finansiering och kommer ta i anspråk del av de 

ofördelade medel som anges under åtgärdsområde väg/brister. Eftersom 

framdriften av den regionala transportinfrastrukturplanen ligger under budgeterat 

så finns det utrymme i planen i närtid som inte bedöms kunna arbetas upp utifrån 

den årliga tilldelningen.  

Objektet har i sent skede blivit föremål att ses som ett namngivet objekt vilket 

betyder att det i nuläget inte finns färdig samlad effektbedömning (SEB). Arbetet 

med att ta fram en sådan är beställd och kommer redovisas inför beslut i 

regionfullmäktige. En preliminär övergripande konsekvensbeskrivning ges nedan. 

Utredningsalternativet med 2+1-väg och höjd hastighet innebär totalt ökade CO2-

utsläpp jämfört med jämförelsealternativet, motsvarande en ökning med ca 3%. 

NOx-utsläppen beräknas totalt sett hamna på samma nivå. Utsläppen beräknas 

komma från personbilar till följd av förändrad utformning och höjda hastigheter, 

vilket innebär högre emissionsfaktorer per fordonskilometer. Lastbilar beräknas få 

minskat CO2- och NOx-utsläpp i utredningsalternativet, och en möjlig förklaring 

till detta är att den föreslagna åtgärden innebär jämnare körmönster vilket i sin tur 

leder till minskade utsläpp. Se bilaga 1, PM klimateffekt av ombyggnad väg 678 

delen Bratteröd – Grohed. 

Förutom att åtgärden fyller ett ekonomiskt utrymme i närtid så finns det möjlighet 

att få 35% statlig medfinans för särskilt riktade medel för trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder för så kallade ”2+1 vägar”. Den statliga medfinansen går att få för 

åtgärder utförda innan år 2023 vilket för denna sträcka beräknas betyda ca 15–20 

mnkr. Ur ekonomisk synpunkt skapar objektet bättre förutsättningar att hålla en 

högre upparbetningsnivå i närtid. Samtidigt upptar objektet medel utifrån det 

totala utrymmet. Konsekvenser avseende åtgärder som därmed inte kommer göras 

är förtidigt att säga då detta ska hanteras i kommande process för komplettering 

av RTP, hösten/vintern 2020/2021 

Ovanstående förslag följer inte den process som normalt gäller för prioritering av 

nya objekt i regional transportinfrastrukturplan. Samtidigt är det nödvändigt att 

lyfta frågan redan nu eftersom det möjliggör att nyttja statlig medfinansiering på 

ca 15–20 mnkr och skapar en robusthet för att hålla genomförandet av regional 

plan på en högre nivå och ska därmed ses som en regional prioritering. 

Bedömningen är att objektet är efterfrågat och möjliggör avlastning av trafik 

genom Uddevalla och ökad trafiksäkerhet.  

Objekt förbifart Grästorp 

Objektet bestod ursprungligen i huvudsak av en cirkulationsplats i anslutningen 

mellan väg 47 och Östra vägen. Syftet var att lyfta bort den tunga trafiken genom 
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Grästorps tätort. Konsekvensen av ökad tung trafik på Östra vägen har gjort att 

projektet har utökats med bland annat trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Östra 

vägen, bullerdämpande åtgärder, gång och cykelväg (finansieras av Grästorps 

kommun) samt ytterligare en cirkulationsplats i anslutning till väg 44.  

Objektet har i sent skede blivit föremål att ses som ett namngivet objekt vilket 

betyder att det i nuläget inte finns färdig samlad effektbedömning (SEB). Arbetet 

med att ta fram en sådan är beställd och kommer redovisas inför beslut i 

regionfullmäktige. En preliminär övergripande konsekvensbeskrivning ges nedan. 

Utredningsalternativet beräknas innebär ökade utsläppen för lastbilar av både 

CO2 och NOx. Ökningen förklaras huvudsakligen av att den betydligt längre 

körsträckan som förbifarten innebär för den tunga trafiken. Se bilaga 2 PM väg 47 

åtgärd förbifart Grästorp. Trafikverkets samlade bedömning av åtgärderna är att 

dessa inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 15§ väglagen 

(enligt Trafikverkets Vägplan – samrådsunderlag, 2019-03-15). 

Trafikverket har planerat att finansiera utbyggnaden med medel ur olika potter 

och hanterade åtgärderna som separata åtgärder. Trafikverket har nu blivit 

uppmärksammade på att projektet har vuxit och måste ses som en gemensam 

större åtgärd. Därmed överstiger projektet 25 mnkr vilket betyder att objektet 

föreslås bli namngivet i den regionala transportinfrastrukturplanen.  

Detta objekt frångår den ordinarie processen för hantering av objekt av denna 

storlek. Bedömningen är att ett beslut i samband med kompletteringen av den 

regionala planen förutom en försening på ca 2 år sannolikt skulle medföra 

ytterligare kostnader. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Inget av förslagen påverkar Västra Götalandsregionens budget. Konsekvenserna 

hanteras inom ramen för de statliga medlen i regionala 

transportinfrastrukturplanen 2018-2029. 

Genomförande och uppföljning av beslut 

Beslutet är nödvändigt för att Trafikverket inte ska avbryta arbetet med dessa två 

objekt och därmed krävs omedelbar justering för vidare beslut av regionstyrelsen.  

Genomförandet av RTP i sin helhet sker en gång per år. Därutöver ges BHU 

information löpande om större avvikelser uppstår.  

Beredning 

Ärendet har informerats om på Västra Götalandsregionens avstämningsmöte i 

arbetsgruppen för strategisk infrastrukturplanering där bland annat 

kommunalförbundens tjänstepersoner deltog. Därefter föredrogs ärendet på 

BHU:s presidie den 17 april. Den 5 maj lyfts ärendet till BHU inför beslut i 

regionstyrelsen 12 maj och därefter till regionfullmäktige. 
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Koncernkontoret 

Helena L Nilsson 

Regionutvecklingsdirektör 

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

 Bilaga 1 PM klimateffekt av ombyggnad av väg 678 delen Bratteröd - 

Grohed  

 Bilaga 2 PM klimateffekt av väg 47 åtgärd förbifart Grästorp 

 

Besluten skickas till 

 Trafikverket, Britta Johnson, britta.johnson@trafikverket.se  

 

mailto:britta.johnson@trafikverket.se
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Ange datum  

Sida 1 av 2 

 

Information angående tilläggsavtal medfinansiering E20   

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna informationen vilken innebär att Fyrbodals 
kommunalförbund kommer att rekvireras av Trafikverket med ett belopp på 2 350 000 kronor 
under hösten 2020 enligt beslutat medfinansieringsavtal för E20  
 

Medfinansieringsavtal E20 

Regeringen har i beslut om nationell plan för transportsystemet 2014–2025 inrymt en satsning 
på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan beslutade utbyggnader. 
Satsningen har möjliggjorts genom att flera lokala och regionala intressenter inom och utanför 
Västra Götaland beslutat medverka till finansieringen. Mellan parterna tecknades ett 
huvudavtal om medfinansieringen av följande etapper; 
- Förbi Vårgårda 
- Förbi Vårgårda – Vara 
-Förbi Skara 
-Götene – Mariestad 
-Förbi Mariestad 
 
Fyrbodals direktion godkände huvudavtalet 2014-12-04 och beslutade då att Fyrbodal skulle 
medfinansiera utbyggnaden av aktuella etapper med 2 mkr i 2013 års penningvärde. 
Medfinansieringsbeloppet skulle avskrivas under fem år och tas från kommunalförbundets 
tillväxtmedel. Medfinansieringsbeloppet kommer att rekvireras under hösten 2020 och skall 
då räknas upp enligt Trafikverkets Infrastrukturindex Väg. Uppskattat belopp enligt index är 
350 000 kr, så total summa som Fyrbodal skall medfinansiera med är 2 350 000kr. 
 
Trafikverket har nu inkommit med ett förslag på tilläggsavtal för aktuella parter där de önskar 
ändra finansieringsordningen och ta från nationella medel före medfinansieringsbeloppen. Då 
Fyrbodal skall betala in sin medfinansiering i förskott under hösten 2020 kommer inte 
Fyrbodal att beröras av tilläggsavtalet.    
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Ansvarig tjänsteperson 

Förbundsdirektör Jeanette Lämmel, tel 0705-32 70 30, e-post: jeanette.lammel@fyrbodal.se 
Kontaktperson Helen Tisell, tel 0522-44 08 49, e-post: helen.tisell@fyrbodal.se 
 

Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:jeanette.lammel@fyrbodal.se
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Fyrbodals synpunkter på inspel av förbifart Grästorp till kompletterande 
regional plan 2022-2029 
 

Bakgrund 

Västra Götalandsregionen (VGR) har meddelat att de avser att föreslå förbifart Grästorp till 
kompletterande Regional plan 2022-2029. VGR kommer att lyfta frågan på Beredningen för 
hållbar utveckling den 5 maj.  
 

Beskrivning av ärendet 

Fördelning av medel för åtgärder på det regionala vägnätet fördelas i den regionala 
transportinfrastrukturplanen. Planen föregås av dialog och inspel med kommunerna genom 
kommunalförbunden där prioritering av befintliga brister görs. 
Västra Götalandsregionen vill nu föreslå ett kompletterande och lyfta in förbifart Grästorp till 
kompletterande Regional Plan 2022–2029. Frågan kommer att tas på Beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) den 5 mars. Förbifart Grästorp är en viktig omledningsväg och består i ett 
antal punktinsatser för att styra om trafiken så att de tunga transporterna inte kör genom 
centrala Grästorp, utan i stället via väg 2561. Nuvarande väg 2561 kommer att bli en ny 
sträckning av väg 47. Längs denna väg finns det behov av att öka kapaciteten och 
framkomligheten. Förbifarten kommer att öka trafiksäkerheten och möjliggöra utveckling i 
centrala Grästorp.  

 
Fyrbodals Synpunkter 

Förbifart Grästorp är ett viktigt och angeläget objekt. Samtidigt är det också så att objektet 
som nu föreslås hanteras utanför de spelregler som är brukligt för infrastrukturobjekt i Västra 
Götaland. Det sker också i ett läge där det är väldigt begränsat utrymme för nya namngivna 
objekt. Väg Förbifart Grästorp har från början varit ett projekt som av Trafikverket bedömts 
kosta mindre än 25 mnkr vilket gör att det inte behövt bli namngivet objekt. 
Kostnadsbedömningen är nuläget 40–50 mnkr. I dagsläget är det också oklart vilka potter i 
den regionala planen som objektet ska belasta.  Fyrbodals kommuner vill också peka på 
vikten att vägsatsningar görs i ”tvärstråken” i vår region. Det har de senaste decennierna varit 
fokus på infrastruktur in emot Göteborg, samt i och igenom Göteborg. Förbättringar av 
tvärstråken i vår region är viktiga för att knyta samman regionen utifrån arbets- och 
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studiependling, liksom för godstrafik. Fyrbodals kommuner ställer sig bakom att objektet 
föreslås lyftas in i kommande regional plan. Men vi vill att objektet diskuteras inom ramen för 
den åtgärdsplanering som är föreslagen att påbörjas hösten 2020. Fyrbodals kommuner vill 
också värna de spelregler som finns kring infrastrukturplanering, och därför bör det 
tydliggöras mer kring objektet bland annat om kostnader samt vilka potter som belastas.   
 

 

Ansvarig tjänsteperson 

Förbundsdirektör Jeanette Lämmel, tel 0705-32 70 30, e-post: jeanette.lammel@fyrbodal.se 
Kontaktperson Helen Tisell, tel 0522-44 08 49, e-post: helen.tisell@fyrbodal.se 
 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:jeanette.lammel@fyrbodal.se
mailto:helen.tisell@fyrbodal.se
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Fyrbodals synpunkter på inspel av Väg 678 till kompletterande regional 
plan 2022-2029 
 

Bakgrund 

Västra Götalandsregionen (VGR) har meddelat att de avser att föreslå väg 678, delen 
Bratteröd-Grohed till kompletterande Regional plan 2022-2029. VGR kommer att lyfta frågan 
på Beredningen för hållbar utveckling den 5 maj.  
 

Beskrivning av ärendet 

Fördelning av medel för åtgärder på det regionala vägnätet fördelas i den regionala 
transportinfrastrukturplanen. Planen föregås av dialog och inspel med kommunerna genom 
kommunalförbunden där prioritering av befintliga brister görs. I Fyrbodal har 14 brister  
spelats in varav 4 finns upptagna i den nu gällande planen.  
 
De högst prioriterade bristerna är: 
1. Väg 161 Uddevalla - Lyseskil etapp Bäcken – Skår 
2. Väg 172 Stora Bön – Skällsäter 
3. Väg 171 Gläborg-Kungshamn 
4. 173 Färgelanda-Frändefors   
 
Västra Götalandsregionen vill nu föreslå ett kompletterande och lyfta in Väg 678, etapp 1 
delen Bratteröd – Grohed. Frågan kommer att tas på Beredningen för hållbar utveckling 
(BHU) den 5 mars. Anledningarna till att man vill lyfta upp Väg 678 är bland annat att man 
befarar att Väg 161 som ligger överst på prioriteringslistan drar ut på tiden då man har fått ta 
omtag i projektet. Många av de andra objekten på listan är inaktuella och man riskerar då att 
inte kunna arbeta upp de avsatta medlen i den takt man önskar.  

 

Väg 678 

Väg 678 Lerbo-Råsseröd i Uddevalla kommun är en regional väg som ansluter till E6 i väst 
och riksväg 44 i öst. Sträckan fungerar som en omledningsväg vid störningar på 
Uddevallabron och är ett alternativ och en avlastning till väg 44 Torp-Råsseröd som tidvis har 
framkomlighetsproblem. Vidare ansluter vägen till väg 172 som är det största stråket 
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västerifrån mot Bengtsfors/Dalsland, vägen är viktig för tunga transporter till och från 
Dalsland. Vidare är väg 678 ett alternativ till E45 mot Göteborg där de båda alternativen 
fungerar som varandras omledningsvägar vid störningar. Trafikverket har utfört en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS), för delen Bratteröd-Lerbo beslut 2017-03-27. Bratteröd-Lerbo 
saknar mötesseparering och flera olyckor har skett varav några med dödlig utgång och 
allvarlig skada till följd. Trafikverket arbetar nu med att ta fram en vägplan som är i 
samrådsskedet. 
 
Då medlen är begränsade riktar Trafikverket in sig på att i första hand åtgärda etapp 1, som 
utgör sträckan mellan Bratterödsmotet och Grohed med trafiksäkerhetshöjande åtgärder och 
planerar för en 2+1 väg med mittseparering och begränsat antal utfarter. En grov 
kostnadsuppskattning för etapp 1 är 100 miljoner och byggstart skulle i bästa fall kunna ske 
2022. Fram till och med 2022 finns också möjligt att söka medel från nationell plan på ca 17 
miljoner.  
 
 

Fyrbodals Synpunkter 

Väg 678 är ett viktigt och angeläget objekt. Samtidigt är det också så att objektet som nu 
föreslås hanteras utanför de spelregler som är brukligt för infrastrukturobjekt i Västra 
Götaland. Det sker också i ett läge där det är väldigt begränsat utrymme för nya namngivna 
objekt. Väg 678 har utretts, men är inte inspelad som prioriterad brist i nuvarande plan. Ca 
100 mnkr har angetts ifrån VGR som kostnadsuppskattning. Kostnaden kommer att belasta de 
ca 750 mnkr av ”obundna medel” för vägåtgärder som finns i kommande plan. Ett argument 
som också framförts är att dessa objekt kan förbättra den underförbrukning av medel som idag 
finns i Regional plan.  Fyrbodals kommuner vill också peka på vikten att vägsatsningar görs i 
”tvärstråken” i vår region. Det har de senaste decennierna varit fokus på infrastruktur in emot 
Göteborg, samt i och igenom Göteborg. Förbättringar av tvärstråken i vår region är viktiga för 
att knyta samman regionen utifrån arbets- och studiependling, liksom för godstrafik. 
Fyrbodals kommuner ställer sig bakom att dessa objektet föreslås lyftas in i kommande 
regional plan. Men vi vill att objektet diskuteras inom ramen för den åtgärdsplanering som är 
föreslagen att påbörjas hösten 2020. Fyrbodals kommuner vill också värna de spelregler som 
finns kring infrastrukturplanering, och därför bör det tydliggöras mer kring dessa bägge objekt 
om kostnader samt vilka potter som belastas.   
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Ansvarig tjänsteperson 

Förbundsdirektör Jeanette Lämmel, tel 0705-32 70 30, e-post: jeanette.lammel@fyrbodal.se 
Kontaktperson Helen Tisell, tel 0522-44 08 49, e-post: helen.tisell@fyrbodal.se 
 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:jeanette.lammel@fyrbodal.se
mailto:helen.tisell@fyrbodal.se
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PM 

Detta PM är framtaget som underlag inför beslut i BHU (Beredskapsgrupp för Hållbar utveckling) i Västra 

Götalandsregionen. 

Syftet med PM är att beskriva de effekter som åtgärder vid Väg 678 Lerbo-Bratteröd ger upphov till ur ett 

klimatutsläppsperspektiv.  

Det är sannolikt att Samlade effektbedömningar på sikt behöver tas fram för objektet, och den processen kommer 

definieras av innefattande moment för Fullständig SEB inklusive samhällsekonomisk kalkyl: 

- Beskrivning av åtgärd med tillhörande nuläge och brister 

- Samhällsekonomisk analys, kvantifierbara effekter (verktyg EVA) såväl som ej kvantifierbara effekter 

- Fördelningsanalys 

- Måluppfyllelse inklusive klimatkalkyl som avser åtgärdens klimateffekter vid färdigställandet.  

Metod  

Vägtrafiken, trafikarbetet och de fordon som genererar detta, ger upphov till emissioner i form av exempelvis partiklar 

och kväveoxider, vilket påverkar luftkvaliteten lokalt. Därutöver alstras utsläpp av koldioxid, vilket bidrar till 

växthusgaseffekten. Utöver antalet fordonskilometer har fordonens hastigheter, fordonstyp, bränsletyp samt 

utformningen av de vägar de körs på betydelse för totala utsläppen. 

Beräkning av trafikens utsläpp görs genom multiplikation av trafikarbetet (fkm) för olika fordonstyper med aktuella 

emissionsfaktorer (gram utsläpp per km) för de ingående fordonstyperna.  

För att skatta klimateffekterna användes senaste versionen av HBEFA (Handbook Emission Factors for Road 

Transport) som är en europeisk emissionsmodell. Modellen anpassas kontinuerligt för svenska förhållanden och 

används bland annat av Trafikverket för att beräkna utsläppen av växthusgaser, NOx och partiklar för nationella och 

internationella rapporteringar. HBEFA-modellen innehåller utöver aktuella emissionsfaktorer även 

emissionsfaktorernas utveckling både historiskt (från 1990) och i framtiden (prognosticerat fram till 2050).  

Emissionsfaktorerna i HBEFA är en funktion av s k Trafiksituation (vägtyp, hastighetsgräns, trafikförhållande och 

lutning) och fordonstyp. I detta PM har HBEFA 4.1 använts för att ta fram emissionsfaktorer för de trafiksituationer 

som är aktuella som JA och UA i beräkningsfallen. Följande förutsättningar och antaganden ligger till grund för 

framtagande av emissionsfaktorerna: 

• Emissionsfaktorer har tagits fram för 2040 års fordonspark i Sverige för de Trafiksituationer som ingår i 

Förbifart Grästorp och för väg 678 Lerbo – Bratteröd. 

• Uppgifter om de ingående väglänkarnas vägtyp, hastighetsgräns, funktionella vägklass och grad av lutning 

har hämtats från NVDB (uttag från juni 2019). Dessa uppgifter har använts för att klassa ingående väglänkar i 

JA och UA enligt HBEFAs trafiksituationer.  

• Det har antagits att allt trafikarbete på de aktuella länkarna sker i s k fritt flöde dvs utan trängsel som påverkar 

fordonens körmönster i någon avgörande grad.  
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• För väg 678 Lerbo – Bratteröd har alternativa emissionsfaktorer även tagits fram för UA dvs att vägen byggs 

om till en mötesfri väg med hastighetsgräns 100 km/h.  

Antaganden avseende trafikarbetet i JA och UA beskrivs nedan.  

 

Väg 678, Lerbo - Bratteröd  

Det studerade objektet avser en delsträcka längs Väg 678, mellan Bratteröd och Grohed. I nuläget är det en vanlig 

väg med hastigheten 80 km/h. I utredningsscenariot planeras sträckan att göras om till en 2+1-väg med ny skyltad 

hastighet 100 km/h. 

 

Beräknade effekter - CO2- och NOx-utsläpp 

Med hjälp av HBEFA beräknas CO2-usläppen och NOx för ett jämförelsealternativ med emissionsfaktorer baserat på 

dagens utformning. Motsvarande beräkning görs med emissionsfaktorer för utredningsalternativet.  

Det aktuella trafikflödet har vidare räknats upp med hjälp av trafikverkets uppräkningstal1 till 2040 vilket motsvarar 

drygt 12 800-16 800 ÅDT med en andel tung trafik på 14-15%. Trafikarbetet antas vara samma för båda scenarierna, 

det vill säga att ingen hänsyn tagits till eventuella ruttvalseffekter. Skillnaden i CO2 beror på förändrade körmönster 

och hastighet till följd ändrad vägtyp och hastighet. Följande antagande har gjort för de två studerade alternativen:  

 Jämförelsealternativ (JA) 

▪ Vägtyp: Vanlig väg 

▪ Hastighet: 80km/h 

▪ Trafikflöden antas till dagen uppräknade trafikmätningar till år 2040 

 Utredningsalternativ (UA)  

▪ Vägtyp: 1+2-väg  

                                                   
1 Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2014-2040-2060 (TRV 2017/58771) 
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▪ Hastighet: 100 km/h 

▪ Trafikflöden antas vara samma i JA 

 
I nedanstående tabell redogörs för de beräknade effekterna på personbilars och lastbilars utsläpp av CO2 och NOx 
som beräknats för jämförelsealternativ respektive för utredningsalternativet. CO2-utsläppen har direkt effekt på 
klimatet medan NOx-utsläppet kan ses som en indikator på de hälsopåverkande avgasutsläppen.  
 

Tabell 1 Resultat Väg 678, beräknade årliga utsläpp av CO2 och NOx för år 2040 

 
JA 

Dagens 
utformning 

UA 
2+1-väg/ 
100km/h 

Skillnad 
(UA-JA) 

Skillnad 
(%) 

Personbil CO2 
(tusen ton) 

2,13 2,29 0,16 7% 

Lastbil CO2 
(tusen ton) 

2,80 2,78 -0,02 -1% 

Tot CO2 
(tusen ton) 

4,93 5,07 0,14 3% 

     

Personbil NOx 
(ton) 

0,62 0,68 0,05 9% 

Lastbil NOx 
(ton) 

4,12 4,06 -0,06 -1% 

Tot NOx 
(ton) 

4,74 4,74 0,00 0% 

 

Utredningsalternativet med 2+1-väg och höjd hastighet innebär totalt ökade CO2-utsläpp jämfört med 

jämförelsealternativet, motsvarande en ökning med ca 3%. NOx-utsläppen beräknas totalt sett hamna på samma 

nivå. Utsläppen beräknas komma från personbilar till följd av förändrad utformning och höjda hastigheter, vilket 

innebär högre emissionsfaktorer per fkm. Lastbilar beräknas få minskat CO2- och NOx-utsläpp i 

utredningsalternativet, och en möjlig förklaring till detta är att den föreslagna åtgärden innebär jämnare körmönster 

vilket i sin tur leder till minskade utsläpp.  
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PM 

Detta PM är framtaget som underlag inför beslut i BHU (Beredskapsgrupp för Hållbar utveckling) i Västra 

Götalandsregionen. 

Syftet med PM är att beskriva de effekter som åtgärderna vid Väg 47, förbifart Grästorp ger upphov till ur ett 

klimatutsläppsperspektiv.  

Det är sannolikt att Samlade effektbedömningar på sikt behöver tas fram för objektet, och den processen kommer 

definieras av innefattande moment för Fullständig SEB inklusive samhällsekonomisk kalkyl: 

- Beskrivning av åtgärd med tillhörande nuläge och brister 

- Samhällsekonomisk analys, kvantifierbara effekter (verktyg EVA) såväl som ej kvantifierbara effekter 

- Fördelningsanalys 

- Måluppfyllelse inklusive klimatkalkyl som avser åtgärdens klimateffekter vid färdigställandet.  

Metod  

Vägtrafiken, trafikarbetet och de fordon som genererar detta, ger upphov till emissioner i form av exempelvis partiklar 

och kväveoxider, vilket påverkar luftkvaliteten lokalt. Därutöver alstras utsläpp av koldioxid, vilket bidrar till 

växthusgaseffekten. Utöver antalet fordonskilometer har fordonens hastigheter, fordonstyp, bränsletyp samt 

utformningen av de vägar de körs på betydelse för totala utsläppen. 

Beräkning av trafikens utsläpp görs genom multiplikation av trafikarbetet (fkm) för olika fordonstyper med aktuella 

emissionsfaktorer (gram utsläpp per km) för de ingående fordonstyperna.  

För att skatta klimateffekterna användes senaste versionen av HBEFA (Handbook Emission Factors for Road 

Transport) som är en europeisk emissionsmodell. Modellen anpassas kontinuerligt för svenska förhållanden och 

används bland annat av Trafikverket för att beräkna utsläppen av växthusgaser, NOx och partiklar för nationella och 

internationella rapporteringar. HBEFA-modellen innehåller utöver aktuella emissionsfaktorer även 

emissionsfaktorernas utveckling både historiskt (från 1990) och i framtiden (prognosticerat fram till 2050).  

Emissionsfaktorerna i HBEFA är en funktion av s k Trafiksituation (vägtyp, hastighetsgräns, trafikförhållande och 

lutning) och fordonstyp. I detta PM har HBEFA 4.1 använts för att ta fram emissionsfaktorer för de trafiksituationer 

som är aktuella som JA och UA i beräkningsfallen. Följande förutsättningar och antaganden ligger till grund för 

framtagande av emissionsfaktorerna: 

• Emissionsfaktorer har tagits fram för 2040 års fordonspark i Sverige för de Trafiksituationer som ingår i 

Förbifart Grästorp.  

• Uppgifter om de ingående väglänkarnas vägtyp, hastighetsgräns, funktionella vägklass och grad av lutning 

har hämtats från NVDB (uttag från juni 2019). Dessa uppgifter har använts för att klassa ingående väglänkar i 

JA och UA enligt HBEFAs trafiksituationer.  

• Det har antagits att allt trafikarbete på de aktuella länkarna sker i s k fritt flöde dvs utan trängsel som påverkar 

fordonens körmönster i någon avgörande grad.  
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Antaganden avseende trafikarbetet i JA och UA beskrivs nedan 

 
Väg 47, förbifart Grästorp  

 

 

Syftet med utredningsalternativet förbifart Grästorp att styra om tung trafik från nuvarande väg 47 till befintlig väg 2561 

och vidare längs väg 44. Då åtgärderna i första hand avser att påverka den tunga trafik antas att övrig trafik förblir 

oförändrad. 

Beräknade effekter i form av CO2- och NOx-utsläpp 

För att skatta klimateffekterna av att styra om den tunga trafiken från väg 47, antas att samtliga lastbilar som idag kör 

på väg 47 strax väster om korsning 47/2561 istället kör via väg 2561 vidare till väg 44.  

Enligt trafikmätningar genomförda 20191 uppgår ÅDT för lastbilar till 900 fordon i båda riktningar. Det aktuella 

trafikflödet har vidare räknats upp med hjälp av trafikverkets uppräkningstal2 till 2040 vilket motsvarar drygt 1300 

lastbilar per årsmedeldygn. Uppräkningsfaktorn 1,64 för lastbilar i Västra Götaland för åren 2014–2040 har använts. 

 Jämförelsealternativ (JA) - Tung trafik via Grästorp 

▪ Trafikflöde: 1300 Lastbilar längs väg 47, vilket motsvarar uppräknat till 2040-års nivå  

                                                   
1 Trafikverkets Vägtrafikflödeskarta, hämtat 2020-04-27 
2 Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2014-2040-2060 (TRV 2017/58771) 
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 Utredningsalternativ (UA) - Tung trafik via förbifart (väg 44/2561)  

▪ Trafikflöde: Inga lastbilar längs väg 47, +1300 Lastbilar längs väg 2561 och väg 44 

I nedanstående tabell redogörs för de beräknade effekterna på lastbilars utsläpp av CO2 och NOx som beräknats för 

jämförelsealternativ respektive för utredningsalternativet. CO2-utsläppen har direkt effekt på klimatet medan NOx-

utsläppet kan ses som en indikator på de hälsopåverkande avgasutsläppen. I fallet förbifart Grästorp måste dock 

vägas in att utsläppsökningen vid alternativet med förbifart kan innebära lägre hälsopåverkan då utsläppen i högre 

grad sker där färre människor exponeras (utanför tätbebyggt område).  

Tabell 1 Resultat förbifart Grästorp, beräknade årliga utsläpp av CO2 och NOx för år 2040  

 
JA 

Tung trafik via 
Grästorp 

UA 
Tung trafik via 

förbifart 

Skillnad 
(UA-JA) 

Skillnad 
(%) 

Lastbil CO2 
(tusen ton) 

1,39 2,54 1,16 83% 

Lastbil NOx 
(ton) 

2,79 3,74 0,95 34% 

 

Utredningsalternativet beräknas innebär ökade utsläppen för lastbilar av både CO2 och NOx. Ökningen förklaras 

huvudsakligen av att den betydligt längre körsträckan som förbifarten innebär för den tunga trafiken.  
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