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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 
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