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VästKoms styrelse 
 
Ulf Olsson, ordförande  Martin Carling 
Tomas Johansson   Liselotte Broberg 
Crister Persson   Paul Åkerlund 
Mattias Josefsson   Ingemar Samuelsson 
Jonas Ransgård, vice ordförande Katarina Jonsson   
Dennis Jeryd    Kjell Hedvall 
Stefan Svensson   Peter Lindroth 
Vakant GR    Conny Johansson 

 

KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE  
 

Tid: Tisdagen den 13 september 2016, kl. 09.15-11.00.  

Plats: Residenset, Vänersborg, lokal Biosalongen, plan 4. Anmälan i receptionen. 

Agenda: 

1. Mötet öppnas 
2. Välkommen Dennis Jeryd, ny styrelseledamot för GR. 
3. Val av justerande. 
4. Rapport om arbetet med översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
5. Angående utbyggnad av cykelvägar och Trafikverkets projekteringskostnader för 

detta samt Trafikverkets uppdrag att underhålla det finmaskiga vägnätet. Enligt 
styrelsens beslut den 31 maj har frågor ställts till Trafikverket som lämnat svar enligt 
bilaga. 

6. Rapport om läget i överläggningarna om naturbruksavtalet. 
7. Rapport om arbetet i 3R/FVM-projektet. Stående punkt. 

8. Styrelsens sammanträdestider 2017. Bilaga. 
9. Ärenden till dagens möte med BHU kl. 11.00. Se särskild kallelse. 

10. Övriga frågor. 
11. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 18 oktober 2016, kl. 09.15.  

12. Avslutning 

Var god anmäl eventuellt förhinder till Thomas Jungbeck. 

Med vänlig hälsning 

 

Ulf Olsson  /Thomas Jungbeck 

http://www.vastkom.se/


Från: Thomas Jungbeck <thomas.Jungbeck@vastkom.se> 
Datum: fredag 12 augusti 2016 12:02 
Till: "hakan.wennerstrom@trafikverket.se" <hakan.wennerstrom@trafikverket.se> 
Ämne: Några frågor.. 
 
VästKoms styrelse består av de politiker som kommunerna/kommunalförbunden har i BHU, totalt 16 
st. Vi försöker hålla ihop de kommungemensamma frågorna i VG.  
  
På det senaste styrelsemöte kom det upp två frågor som rör er verksamhet. Jag vänder mig till dig 
eftersom jag är osäker på vem som kan svara på frågorna.  
1. Vid utbyggnad av cykelvägnätet har Trafikverket en projekterings/kalkylmodell som innebär att 

projekteringskostnaderna överstiger själva byggkostnaderna. Detta verkar helt orimligt och 
frågan är om det verkligen stämmer.  

2. När det gäller det finmaskiga vägnätet, fyrsiffriga, har Trafikverket uppdraget att se till att dessa 
underhålls året om. Nu finns det kritik som säger att framförallt vinterunderhållet eftersätts med 
hänvisning till prioriteringar i budget och anslag. Detta innebär att företag utmed dessa stråk får 
problem med sina transporter, både av insatsvaror och färdiga produkter.  
Hur är situationen i denna fråga?  

  

Svar fråga 1 
Trafikverkets kalkylmodell innebär inte generellt att projekteringskostnaderna överstiger 
byggkostnaderna. Tvärt om visar erfarenheterna från senaste årens GC-satsningar att 
projekteringskostnaden enbart står för ungefär 25-30 % av totalkostnaden. I mindre projekt blir dock 
projekteringskostnaderna proportionellt sett högre till andelen jämfört med större projekt.  
 
Kontaktperson: Kristin Blomqvist, IVväp4 
 
 

Svar fråga 2 
Trafikverket har olika ambitionsnivåer beroende på hur mycket trafik det går på vägen. 
Trafikverket har delat upp vägnätet i 5 olika standardklasser. Varje standardklass har uttalade mål för 
vinterväghållningen. Det handlar både om hur snabbt en åtgärd påbörjas, hur lång tid en åtgärd får ta 
och hur/när vägen halkbekämpas. 
 
På Trafikverkets hemsida under resa och trafik/underhåll/så sköter vi vägar/vinterväghållning finns 
mer information om standardklasser för vinterväghållning. 
 
Dessutom har Trafikverket lagt ut ett 10 minuter långt inslag om varför vi har olika ambitionsnivåer 
och standardklasser för vinterväghållning på youtube. Inslaget är mycket informativt och väl värd att 
ta del av. Sök på ”när kommer plogbilen”. 
 
När det gäller vinterväghållningsstandard så gäller samma ambitionsnivå över hela landet. 
Då Sverige är långt och vintervädret väldigt olika tas det även hänsyn till temperaturer, exempelvis 
då salt fungerar sämre som halkbekämpning vid riktigt låga temperaturer.  
Ambitionsnivån har varit i huvudsak den samma under mer än 10 års tid.  
 
För att kunna kontrollera att Trafikverket uppnår uppställda ambitioner så upphandlas 
vinterväghållningen med krav på GPS-utrustning för vinterväghållningsfordonen. 
Med hjälp av erhållen GPS-data kan Trafikverket sedan kontrollera starttidpunkter och åtgärdstider. 
Detta möjliggör korrigeringar vid ej uppnådda standardklasskrav. 
 
Kontaktperson: Lars Svensson, UHdvvn, Tel 010 -123 82 43 
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MÖTESTIDER 2017 FÖR VÄSTKOM 
STYRELSE OCH ARBETSUTSKOTT SAMT 

SAMRÅDSORGANET MED VGR.  
 

Arbetsutskott + BHUpres 

Plats: Göteborg 

Tid: 09.00 – 10.30, 10.30-
12.30 

Samrådsorganet VGR 

Plats: Göteborg 

Tid: 12.30–14.00 (inkl. lunch) 

Styrelsen+BHU 

Plats: Vänersborg 

Tid: 09.15 – 10.30, 10.30-
14.30 

Fredag 13 januari 

 

Fredag 13 januari Tisdag 24 januari 

 

Torsdag 2 mars -- Tisdag 14 mars 

 

Fredag 5 maj Fredag 5 maj Tisdag 23 maj 

 

Fredag 22 juni 

 

-- Tisdag 5 september 

 

Fredag 22 september 

 

Fredag 22 september Tisdag 10 oktober 

 

Fredag 27 oktober Fredag 27 oktober 
Tisdag 14 november 

 

 

Styrelsens möten är förlagda på förmiddagen samma dag och på samma ort som BHU.  

 

Göteborg den 26 augusti 2016 

 

Thomas Jungbeck 

http://www.vastkom.se/

	Kallelse till styrelsem%C3%B6te 2 160913
	Trafikverket Tv%C3%A5 fr%C3%A5gor att besvara 160824
	M%C3%B6testider 2017 f%C3%B6r V%C3%A4stKom styrelse och arbetsutskott samt SRO

