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Hårda prioriteringar 

- 22 
mdr



ENIG REGION!
1. Stambana Göteborg-Borås-Jönköping

- Från 7-19 milj resor inkl Förstärkningsalternativet

2. Fyra spår Göteborg - Alingsås
- Vårda det vi har - säkra nödvändig kapacitet

3. Oslo - Göteborg - Hamburg – del av TEN-T
- ett av EU´s 9 prioriterade stråk, upp till 50% medfinans

4. Satsningar på regionala järnvägar
- Lagt kort ligger även för reinvesteringsobjekt, såsom  Kinnekullebanan
- Södra Bohusbanan står på tur

5. Nya slussar i Trollhätte kanal
- Verka för en utveckling av Vänersjöfarten 

Dessutom ska löftet om fullt utbyggd E20 infrias.

Samtliga tre storstadsregioner föreslår:

Riktad pott för storstadsåtgärder

Vårda det vi har:

Vi ser särskilt stor nytta  
och potential i underhåll av 

det mindre vägnätet i 
länet som länge har varit 
eftersatt, men tjänar en 
viktig roll för näringsliv och 
boende. 

Modernare regelverk
Depåer och spårfordon som statsbidrag
Förenklat regelverk cykelvägsutbyggnad
Statlig finansiering av steg 1 & 2 åtgärder  



Regionala nyttor skapar nationell tillväxt

• VGR ser positivt på att ny stambana Göteborg – Borås ingår i 
förslaget och betonar vikten av byggstart 2025–2027. 

• VGR föreslår samtidigt att det så kallade 
”Förstärkningsalternativet” läggs till i planförslaget.

”förstärkningsalternativet”



Fyra mil dubbelspår Alingsås-Göteborg 
säkrar tillgång till resten av världen



Upp till 50% finansiering
med stöd av EU

Fehmarn-Belt skapar 
möjligheter

Skälebol - Kornsjö



Utökad ram behövs



Lagt kort ligger även för reinvesteringar

Kinnekullebanan - tillbaks i plan

Vårda ekonomiska överenskommelser

Södra Bohusbanan - finns medfinans

Mindre vägnätet - viktigt för industrin

Vårda det vi har! 



Klimatmålen förutsätter helhetssyn och modernare regelverk

• Storstadsåtgärder är transporteffektivt

• Trafikförsörjningsprogram tydliggöras 
som en utgångspunkt i planeringen

• Medfinansierade åtgärder på Södra 
Bohusbanan bör ingå i planen

• Modernare regelverk

• Depåer och spårfordon 
bör berättigas statsbidrag i 
stadsmiljöavtalen

• för att underlätta utbyggnad av 
cykelvägar

• Statlig finansiering av 
steg 1- och 2-åtgärder



Västra Götalandsregionen 
och kommunalförbund 
eniga!

1. Stambana Göteborg-Borås-Jönköping
- Lyft ut lämpliga projekt ur NTP för separat och ny finansieringsmodell

- Lyft in ”Förstärkningsalternativet” (Göteborg-Borås) i NTP

2. Fyra spår Göteborg - Alingsås
- Lyft in Fyra spår Göteborg-Alingsås, Västra stambanan i NTP

3. Oslo-Göteborg-Hamburg – del av TEN-T
- Lyft in fortsatt utredning Skälebol-Kornsjö, Norge/Vänerbanan i NTP

4. Satsningar på regionala järnvägar
- Lagt kort ligger–lyft tillbaka reinvestering på Kinnekullebanan i NTP
- Lyft in åtgärder för Södra Bohusbanan i NTP

5. Nya slussar i Trollhätte kanal
- Verka för en utveckling av Vänersjöfarten 

Dessutom ska löftet om fullt utbyggd E20 infrias.

Riktad pott för storstadsåtgärder
- Lyft in pott för Storstadsåtgärder för kollektivtrafik i NTP

Mindre vägnätet
- en avgörande roll för näringsliv och boende



Förslag till plan:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/nationell-
plan/
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