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1. Mötets öppnande.  
Mötet är påkallat av ordförande till följd av beslutet på BHU 2020-05-05, paragraf 6, 
Diarienummer RS 2020-02575 gällande Förslag till omfördelning inom regional 
transportinfrastrukturplan 2018- 2029, förslag nya namngivna objekt. (Bilaga) 
 
I förslag till beslut föreslås att två ej tidigare prioriterade objekt ska läggas till potten 
”Vägåtgärder, Namngivna objekt” i Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029, 
Väg 678, deletapp Grohed-Bratteröd samt Förbifart Grästorp. Omfördelning och 
bedömning av objekt i sker normalt i den delen av processen som kallas 
Åtgärdsplanering. Den ordinarie åtgärdsplaneringen kommer att genomföras under 
år 2020-2021. Ärendet är inte berett i kommunalförbunden. 
 
Ledamöterna från de fyra kommunalförbunden ställde sig tveksamma till föreslaget 
beslut. Efter överläggningar beslutades att ordförande för de fyra 
kommunalförbunden skulle träffas för en diskussion av ärendet och därefter 
återkomma till BHU:s ordförande med ett ställningstagande. 
 

2. Val av justeringsperson:  
Till justeringsperson valdes Martin Carling. 
 
Objekt Grästorp 
Objektet är angivet och prioriterat av kommunalförbundet sedan tidigare, dock ej 
inom det åtgärdsområde där det nu prövas, ”Vägåtgärder, namngivna objekt”. 
Objektet har blivit betydligt dyrare än det beräknats till initialt. 

 
Kommunalförbunden har tidigare kritiserat stelheten i systemet med namngivna 
objekt, både utifrån att kraven på analyser och dokumentation blir betydligt 
skarpare när ett objekt passerar över 25-miljonerssträcket men också utifrån att 
gränsen på 25 mkr är en i dagsläget alltför lågt satt gräns.  
 
Beslut:  
Arbetsutskottet godkänner objektet men understryker att detta är ett specifikt 
undantag som på intet sätt ska få en normgivande status samt  
att i dialogen med VGR poängtera vikten av en översyn av regelverket så att en högre 
flexibilitet kan uppnås.  
 

3. Väg 678, deletapp Grohed-Bratteröd 
Objektet har prioriterats som ett objekt av nationellt intresse av Trafikverket region 
Väst. Förutsättningarna för finansieringen har nu förändrats då Trafikverket på 
nationell nivå nekat fortsatt finansiering med medel ur nationell plan. Trafikverket 
har ställt en förfrågan till VGR om att finansiera objektet med medel ur regional 
plan. 

  



 

Objektet är kostnadsberäknat till 100 mkr. Objektet är klart för byggstart. Under 
förutsättning att byggstarten sker innan år 2023 har Trafikverket för avsikt att 
delfinansiera objektet med 15-20 mkr. 

 
I nuvarande regional plan underförbrukas medel inom flera åtgärdsområden. I 
dagsläget saknas objekt som kan byggstartas inom åtgärdsområde Vägåtgärder. 
Tidigaste byggstart för de nu namngivna objekten i regional plan är runt år 2026. 
VGR ser en möjlighet att minska underproduktionen genom att föra in Väg 678 i 
produktion och därmed öka medelsförbrukningen och minska underförbrukningen 
av medel. 
 
Beslut:  
Arbetsutskottet beslutar att föreslå VGR att genomföra åtgärdsplaneringen i enlighet 
med den planerade beslutsprocessen och då ställa objektet i relation till övriga 
prioriteringar samt att inför kommande revidering önska att VGR tar fram en modell 
där risk för underförbrukning av medel minimeras. 
 
Anteckning  
Martin Carling, antecknar att Fyrbodals kommunalförbund förordar beslut i enlighet 
med förslaget till BHU 2020-05-05, paragraf 6 Förslag till omfördelning inom regional 
transportinfrastrukturplan 2018- 2029, förslag nya namngivna objekt Diarienummer 
RS 2020-02575.  
Ställningstagande om att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att 
besluta om att addera två nya namngivna objekt inom regional 
transportinfrastrukturplan 2018-2029, genom omfördelning. 
 
 
 

Bilaga: Tjänsteutlåtande till BHU: 
”Förslag till omfördelning inom regionaltransportinfrastrukturplan 2018-2029, förslag 
nya namngivna objekt” 
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