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Förord

Europaväg 20 sträcker sig från Irlands västkust till Ryssland och Sankt Petersburg i 
öst.  I Sverige går Europaväg 20 (E20) från Malmö via Göteborg genom Skaraborgs 
slättlandskap, vidare till Mälardalen och Stockholm. 

E20 fyller en viktig funktion för nationella och internationella godstransporter. E20 
används av flera trafikantgrupper: oskyddade trafikanter (cyklister), lastbilar, lång-
samtgående fordon och lokal och regional personbilstrafik. Den blandade trafiken 
i kombination med ojämn hastighetsstandard och låg trafiksäkerhet på delsträckor 
som inte är mötesseparerade ger en osäker trafiksituation. Det påverkar även till-
gängligheten för den regionala och nationella person- och godstrafiken.

Genom Västra Götaland är det fem delsträckor på E20 som saknar mötesseparering 
och där finns inga åtgärder med i den nationella planen för transportsystemet 2010-
2021. Mot den bakgrunden startade Trafikverket den här studien i samarbete med 
Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund och Vårgårda kom-
mun. Målet var att i ett tidigt planeringsskede skapa en bild över vilka åtgärder som 
behöver genomföras.  

Studien är ett gemensamt kunskapsunderlag där förslag till åtgärder presenteras 
och analyseras. Arbetet har utgått från Trafikverkets metodik för Åtgärdsval enligt 
fyrstegsprincipen, som är en del av planeringsprocessens tidiga skeden innan den 
formella, fysiska planeringen tar vid.  De fysiska åtgärder som föreslås i denna studie 
behöver därför prövas i ett senare skede i planeringsprocessen och i den nationella 
planen för transportsystemet. 

Arbetet har bedrivits i nära samverkan med deltagande organisationer och med styr-
gruppen för studien. Studien startade våren 2011 då intressenter och aktörer bjöds in 
till en workshop för att ge sin syn på stråkets nuvarande funktion och brister, framtida 
utveckling och transportefterfrågan, utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. 

Studien omfattar en översiktlig trafikslagsövergripande nulägesbeskrivning och fyr-
stegsanalys, fördjupad investeringsanalys samt en nyttoanalys. Med hjälp av fyrstegs-
principen har alternativa åtgärdskombinationer analyserats. Arbetsgruppen och 
styrgruppen har diskuterat åtgärder som rör såväl markanvändningsplanering och 
kollektivtrafik som mötesseparering i befintlig och ny sträckning. Detta dokument är 
en sammanfattning av alla arbetsmoment, och våra gemensamma slutsatser presen-
teras i denna rapport. 

Arbetet med studien har varit mycket spännande och givande i en föränderlig tid, 
där bland annat förslag till ny planeringsprocess för transportinfrastruktur har pre-
senterats av regeringen. En process som uppmuntrar samhällsekonomisk effektivitet 
och samverkan mellan organisationer, aktörer och intressenter i den gemensamma 
planeringen för ett långsiktigt hållbart transportsystem och samhälle.  Vårt arbete 
har präglats av den inriktningen. Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem 
som tar hänsyn till miljö och hälsa. 

Håkan Wennerström 

Styrgruppens ordförande, 
Regional Direktör, Trafikverket Region Väst 



Sammanfattning

E20 är en av de tre statliga infrastrukturella förbindelserna (Västra stambanan och 
väg 40/E4) i stråket mellan Stockholm - Göteborg.

Cirka 80 kilometer av E20 genom Västra Götaland saknar mötesseparering och där 
finns inga åtgärder med i den nationella planen för transportsystemet 2010-2021. E20 
används av flera olika trafikantgrupper: oskyddade trafikanter (cyklister), lastbilar, 
långsamtgående fordon, lokal och regional personbilstrafik och snabb genomfarts-
trafik. Den blandade trafiken i kombination med låg trafiksäkerhet på ej mötessepa-
rerade delsträckor ökar risken för olyckor. 

Åtgärder behövs för att förbättra säkerheten och tillgängligheten, men hur och när är 
fortfarande oklart. För att komma vidare i frågan har Trafikverket tillsammans med 
Västra Götalandsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund och Vårgårda kommun ge-
nomfört en åtgärdsvalsstudie för E20 genom Västra Götaland.

Studien omfattar en trafikslagsövergripande nulägesbeskrivning och fyrstegsanalys, 
fördjupad investeringsanalys, nyttoanalys samt en beskrivning av alternativa finan-
sieringsformer för infrastruktur.

Studiens mål är att ta fram en målbild och en utbyggnadsstrategi för E20 genom Väs-
tra Götaland. Som metod har åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen använts, vilket är ett 
nytt och förberedande steg i planeringsprocessen för transportsystemet.

Vägledande för projektet är de övergripande målen för transportförsörjningen som 
formulerats av EU, Sveriges riksdag och Västra Götalandsregionen. Målen fokuserar 
på hållbarhet, minskad klimatpåverkan, funktion för att skapa grundläggande god 
tillgänglighet samt hänsyn så att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, att miljökva-
litetsmålen uppfylls samt att hälsan förbättras.

Trafikflöden, infrastruktur och standard 
Trafikflödena på E20 mellan Göteborg och Stockholm varierar kraftigt med de störs-
ta flödena i anslutning till storstäderna och de lägsta flödena på sträckorna däremel-
lan. För de delar av E20 som inte är mötesseparerade ligger flödena  i flertalet fall på 
8 000 - 11 000 fordon/dygn (ÅDT). Omedelbart norr om Mariestad är flödet något 
större och uppgår där till cirka 13 000 fordon/dygn. Lastbilstrafiken utgör generellt 
cirka 20 procent. 

I stråket genom Västra Götaland finns även Västra stambanan och Kinnekulleba-
nan. Västra stambanan har i dag ett högt kapacitetsutnyttjande närmast Göteborg 
och Stockholm där det utöver fjärrtrafik även förekommer pendeltågstrafik och 
godstrafik. 

Hastighetsstandarden på E20 genom Västra Götaland är anpassad till vägstandarden, 
varför det i huvudsak är skyltat lägre än 110 km/tim. I anslutning till korsningarna är 
hastigheten ofta nedsatt ytterligare. Under 2000-talet har vägtypen mötesfri lands-
väg utvecklats (2+1 respektive 2+2) och E20 har bitvis byggts ut till denna standard.

Enligt gällande plan kommer sträckorna Alingsås-Vårgårda, förbi Hova och trafik-
plats Jung att byggas ut. När utbyggnaderna är genomförda återstår delsträckorna 
Förbi Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad och Förbi Mariestad.

Sträckorna som inte är mötesseparerade har låg trafiksäkerhet, och under perioden 
2003 till 2011 inträffade 20 dödsolyckor och 47 svåra olyckor. Tre fjärdedelar av dessa 
olyckor hade kunnat undvikas om det funnits mötesseparering.

Ur kapacitetssynpunkt finns inga brister varken på sträckor eller i korsningar. Dä-
remot innebär en relativt omfattande lastbilstrafik, långsamtgående fordon och den 
varierande hastighetsstandarden att tillgängligheten tidvis är låg.



Framtida transportefterfrågan
Stråkets betydelse för godstransporter bedöms fortsättningsvis vara stor och ökan-
de. Det gäller transporter på både väg och järnväg och här spelar Göteborgs hamn 
en mycket viktig roll. Både E20 och Västra stambanan har pekats ut som nationellt 
viktiga och robusta godsstråk. För persontransporterna på E20 bedöms ökningen bli 
relativt liten fram till 2020. Det kan delvis härledas till vikande befolkningsunderlag. 

Västtrafik beskriver i sitt kollektivtrafikprogram att den utspridda befolkningen i 
framför allt Skaraborg innebär att det är svårt att uppnå en större kollektivtrafikan-
del trots ett större utbud. 

Stråkets och E20:s funktion
Sammantaget fyller stråket mellan Göteborg och Stockholm genom Västra Götaland 
en viktig funktion för godstransporter till och från Göteborgs hamn samt mer kort-
väga godstransporter vilka i huvudsak går på E20. Infrastrukturen är även av vikt 
för arbetspendling i närheten av de större städerna i stråket. För personresor mellan 
Göteborg och Stockholm är Västra stambanan av störst vikt. 

E20 har följande funktioner: 

•	 För regionala, nationella och internationella godstransporter på väg

•	 För långväga person- och godstransporter till/från Örebro, Stockholm, Västman-
land, Dalarna, östra Värmland. 

•	 För regionala och lokala personresor (inom Västra Götaland)

•	 För långsamtgående fordon och jordbruksmaskiner

•	 För arbets- och studiependling mellan orterna i stråket 

•	 För fritidsresor

•	 För turism 

Dessa funktioner är av olika god kvalitet och följs således av önskvärda kvalitetsför-
bättringar. Önskvärda kvalitetsförbättringar är:

•	 Säker trafiksituation på E20

•	 Säkerställd tillgänglighet för person- och godstrafiken på E20

•	 Jämn hastighetsstandard på E20

•	 God/hög hastighetsstandard på E20 

•	 Trafikslagsövergripande bytesmöjligheter för resenärer 

•	 Trafikslagsövergripande omlastningsmöjligheter för gods

Åtgärdskombinationer enligt fyrstegsprincipen
I syfte att förbättra kvalitetsbristerna har sex kombinationer tagits fram med åtgär-
der från samtliga steg i fyrstegsprincipen. Utifrån genomförd bristanalys konstateras 
att det är främst trafiksäkerheten och tillgängligheten på E20 som bör förbättras. 

Åtgärdskombination 1 och 2 ger förslag till åtgärder som påverkar transportefterfrå-
gan och val av transportsätt och som ger ett effektivare nyttjande av befintlig infra-
struktur (steg 1- och steg 2 åtgärder enligt fyrstegsprincipen). Åtgärdskombination 
3-6 innehåller kombinationer av åtgärder från alla steg i fyrstegsprincipen, dvs även 
förslag till om- och nybyggnation. 



Effekterna för kombinationerna har bedömts översiktligt mot de transportpolitiska 
målen. Generellt kan sägas att kombination 1 och 2 ger relativt små bidrag till den 
transportpolitiska måluppfyllelsen, medan 3-6 i olika grad ger väsentligt större bi-
drag. Det är framför allt åtgärdskombinationer som innehåller mötesseparering ge-
nom mitträcke som ger stora positiva trafiksäkerhetseffekter. 

Att jämföra åtgärdskombinationer med varandra är svårt eftersom steg 1- och steg 
2-åtgärderna i kombinationerna varken kostnads- eller effektbedömts. Samhälls-
ekonomiska bedömningar har endast genomförts för de fysiska vägåtgärderna i åt-
gärdskombinationerna. Det innebär att hela effekten av en åtgärdskombination inte 
har täckts in. Att komplettera de fysiska åtgärderna med steg 1- och steg 2-åtgärder 
är dock av stor vikt för att nå högre måluppfyllelse och större samhällsekonomisk 
utväxling.  

Kostnaderna har beräknats för vägåtgärderna i kombination 3-6 och för dessa har 
även den samhällsekonomiska nyttan beräknats. Kostnaden för att bygga ut samtliga 
delsträckor till 2+1-väg med plankorsningar i befintlig sträckning (kombination 3) 
har beräknats uppgå till knappt 2 miljarder kronor. Att i stället bygga ut till 2+2-väg 
med planskilda korsningar (kombination 6) i ny sträckning kostar cirka 6,7 miljarder 
kronor. 

Utifrån ett kapacitetsperspektiv ger vägtypen 2+1 tillräcklig kapacitet även med de 
prognostiserade trafikflödena för år 2040.

Den övergripande samhällsekonomiska kalkylen som innefattar samtliga delsträckor 
visar att åtgärdskombination 3 har en lönsamhet som ligger nära noll, det vill säga 
nyttor och kostnader är lika stora. Övriga åtgärdskombinationer är enligt beräkning-
arna inte lönsamma, eftersom kostnaderna för att bygga ut vägen är betydligt större 
än de beräkningsbara nyttorna. Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler har även 
gjorts för de enskilda delsträckorna. Kalkylerna användas som underlag för beslut 
om åtgärder och utbyggnadsordning. 

Parlör

Kapacitetsbrist Om framkomligheten varaktigt inte är den som kan förväntas med 
hänsyn till vägens standard och trafikmängd. 

Tillgänglighetsbrist Ex vis när restiden mellan två orter är alltför lång i förhållande till  
efterfrågan på antalet resor och transporter.

Mötesseparering Mötesfrihet i form av mitträcke.

Plankorsning Tre eller fler vägar möts i samma plan med korsande trafikrörelser 
som konsekvens.

Planskild korsning Tre eller fler vägar möts i skilda plan och korsande trafikrörelser 
separeras.

Vanlig väg Tvåfältsväg utan mötesseparering.
2+1-väg/2+2-väg Mötesseparerad väg med antingen varierande 1 och 2 körfält (2+1) i 

varje riktning eller 2 körfält (2+2) i varje riktning. 
Motorväg Mötesseparerad väg med minst 2 körfält i varje riktning.  Långsamt-

gående fordon tillåts ej. 
Parallellväg Väg av lägre standard än huvudvägen som är till för lokal trafik, lång-

samtgående fordon och oskyddade trafikanter

Nettonuvärdeskvot 
(NNK)

Kvoten mellan nettonyttan (nyttoeffekter minus investeringskost-
nad) och investeringskostnad. Om kvoten är större än noll är objektet 
samhällsekonomiskt lönsamt.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Ett trafiksäkert och tillgängligt transportsystem i relationen Göteborg-Stockholm är 
av stor betydelse för samhällsutvecklingen lokalt, regionalt och nationellt. I Nationell 
plan för transportsystemet 2010-2021 ingår åtgärder på E20 genom Västra Götaland 
samt punktåtgärder på Västra stambanan, som syftar till att höja säkerheten och ka-
paciteten på väg och järnväg. 

Det finns många aktörer och intressenter med olika förväntningar och önskemål om 
en fortsatt utveckling av stråket Göteborg-Stockholm. Att säkerheten och tillgäng-
ligheten behöver förbättras är de flesta överens om, men hur och när är fortfarande 
oklart. 

Fem delsträckor på E20 saknar mötesseparering och finns inte med i den nationella 
planen för transportsystemet 2010-2021. Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kom-
munalförbund och kommunerna i norra länsdelen vill således aktualisera arbetet 
med de delsträckor som inte ingår i nationell plan och som inte är utbyggda sedan 
tidigare. 
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1. Tollered-Ingared
Är 4 km 4-fältsväg med plankorsningar
Ska bli motorväg
Planerad byggstart 2013

4. Alingsås-Vårgårda
Är 18 km väg utan mötesseparering
Ska bli motorväg
Planerad byggstart deletapp 2013
Planerad byggstart övrigt 2019-2021

3. Genomfart Alingsås
Är 5 km 4-fältsväg med plankorsningar
Ska bli 4-fältsväg med planskilda korsningar
Planerad byggstart 2016-2018

6. Vårgårda-Vara 
Är 26 km väg utan mötesseparering
Utredningar jämför mötes separerad 2+1-väg 
med motorväg  i ny eller befintlig sträckning
Ej med i plan för 2010-2021

7. Vara-Skara
Är mötesseparerad 35 km landsväg
Korsningen med väg 2623 byggs om
till Trafikplats Jung
Byggstartades i december 2011

9. Förbi Götene 
Ombyggd till 12 km motorväg 
I trafik sedan 2009
Inga ytterligare åtgärder aktuella

10. Götene-Mariestad
Är 20 km väg utan mötesseparering
Utredningar jämför mötesseparerad 2+1-väg 
med motorväg i ny eller befintlig sträckning
Ej med i plan för 2010-2021

12. Mariestad-Hova
Är 17 km mötesseparerad väg
Inga ytterligare åtgärder aktuella

13. Förbi Hova
Är 10 km väg utan mötesseparering
Ska bli mötesseparerad väg
Planerad byggstart 2016-2018

1

2

3

4
5

6

7

Trafikplats Jung

9

10

12

13

14. Hova-Laxå
Är 23 km mötesseparerad väg
Inga ytterligare åtgärder aktuella

14

82

11. Förbi Mariestad
Är 15,5 km E20 utan mötesseparering + 2,5 
km väg 26 mot Mora
Utredningar jämför mötesseparerad 2+1-väg 
med motorväg delvis i ny eller befintlig 
sträckning inkl ny anslutning av väg 26
Ej med i plan för 2010-2021

11

2. Ingared-Alingsås
10 km 4-fältsväg med plankorsningar
har byggts om till motorvägsstandard
I trafik sedan 2011

5. Förbi Vårgårda
Är 4 km väg utan mötesseparering
Utredningar jämför mötesseparerad 2+1-väg 
med motorväg i ny eller befintlig sträckning
Ej med i plan 2010-2021

81 Förbi Skara - södra delen
Är mötesseparerad till trafikplats Vilan
Utredningar jämför mötesseparerad 2+1-väg 
med motorväg väster om Skara
Ej med i plan för 2010-2021

82 Förbi Skara - norra delen
10 km väg norr om Skara ej mötesfri
Utredningar jämför mötesseparerad 2+1-väg 
med motorväg i ny eller befintlig sträckning
Ej med i plan för 2010-2021

81

Åtgärd i plan 2010-2021
Är el. blir mötesseparerad 
väg eller motorväg

Är ej mötesseparerad
Ingen åtgärd i plan 2010-2021
Utredningar pågår

Är ombyggd till mötesseparerad 
2+1-väg eller motorväg
Inga ytterligare åtgärder planeras

Är mötesseparerad
Ingen åtgärd i plan 2010-2021
Ny sträckning väster om Skara utreds

För att komma vidare i frågan har Trafikverket tillsammans med Västra Götalandsre-
gionen, Skaraborgs kommunalförbund och kommunerna Vårgårda, Vara, Lidköping, 
Skara, Götene, Mariestad och Gullspång startat projektet Åtgärdsvalsstudie, E20 ge-
nom Västra Götaland. Resultatet av projektet ska användas för diskussioner och in-
riktning om åtgärder i kommande infrastrukturplaner.

Projektet innehåller tre etapper (arbetsmoment) och detta är ett sammanfattande 
dokument av samtliga arbetsmoment.

•	 Trafikslagsövergripande nulägesbeskrivning och fyrstegsanalys Göteborg- 
Stockholm (PM -Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland)

•	 Fördjupad investeringsanalys (PM - Kostnadsbedömning) 

•	 Nyttoanalys och finansieringsformer (PM – Samhällsekonomi och PM – Alter-
nativa finansieringsformer) 

Översikt av den aktuella delen 
av E20 genom Västra Götaland
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1.2 Mål

Målet för arbetet är att ta fram en målbild och en utbyggnadsstrategi för E20 genom 
länet. 

Det övergripande målet är att utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv och uti-
från fyrstegsprincipen skapa ett effektivt nyttjande av ny och befintlig infrastruktur 
mellan Göteborg-Stockholm. Utvecklingen av stråket ska bidra till en långsiktigt 
hållbar och samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning. 

1.3 Metod – åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen

I mars 2012 kom regeringens proposition Planeringssystem för transportinfrastruk-
tur. Enligt regeringen bör den formella fysiska planeringen föregås av en förbere-
dande studie som innebär en förutsättningslös trafikslagsövergripande analys med 
tillämpning av fyrstegsprincipen.

En metod har därför tagits fram, Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen, och den ligger 
till grund för detta arbete. Åtgärdsval ska tillämpas för att utreda och definiera den 
egentliga anledningen till att en åtgärd behöver genomföras. Tanken är att möjliga 
lösningar ska prövas och de mest effektiva ska gallras fram i dialog med berörda ak-
törer och intressenter. 

 

Mål och syfte 
 
Målsättningen för arbetet är att slå fast en gemensam målbild och ta fram en fördjupad 
utbyggnadsstrategi för E20 genom länet. Samhällsekonomin är en viktig faktor och även politiska 
ställningstaganden. Möjliga finansieringsformer behöver belysas. 
 
Den övergripande målsättningen är att utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv och utifrån 
fyrstegsprincipen skapa ett effektivt nyttjande av ny och befintlig infrastruktur mellan Göteborg-
Stockholm. Utvecklingen av stråket ska bidra till en långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt 
effektiv transportförsörjning.  
 
Effektmål? 
 

Metod – åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen 
 
I februari 2010 presenterade trafikverken ett förslag till nytt planeringssystem för transportsystemet. 
I februari 2012 kom regeringens lagrådsremiss som i stort följer Trafikverkens förslag. Enligt 
regeringen bör den formella fysiska planeringen föregås av en förberedande studie som innebär en 
förutsättningslös trafikslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. En särskild 
metod för att genomföra detta har tagits fram och som ligger till grund för detta projekt – Åtgärdsval 
enligt fyrstegsprincipen. Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen ska tillämpas för att utreda och definiera 
den egentliga anledningen till att en åtgärd behöver genomföras. Tanken är att möjliga lösningar ska 
prövas och de mest effektiva ska gallras fram i dialog med berörda aktörer och intressenter. De mest 
intressanta åtgärdsalternativens effekter och konsekvenser bedöms sedan.  
 
I åtgärdsvalsmetodiken delas arbetet in i fyra faser: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara 
lösningar och forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Första fasen handlar om att initiera 
och starta projektet. Andra fasen handlar om att förstå situationen genom att identifiera mål, behov 
och ringa in en problembild. Det sker genom att involvera intresserade aktörer (workshop). Därefter 
prövas och analyseras alternativa åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån fyrstegsprincipen. 
Utgallring av alternativa lösningar sker och bedömning av deras effekter, konsekvenser, 
måluppfyllelse och kostnader, jämfört med nytta. Utifrån de bästa alternativen formas en 
övergripande inriktning och förslag utarbetas till rekommenderade åtgärder. 
 

 
Figur: Metod för Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen.  

Initiera Förstå 
situationen 

Pröva tänkbara 
lösningar 

Forma en 
inriktning och 

rekommendera 
åtgärder 

Metod för åtgärdsval enligt 
fyrstegsprincipen

I åtgärdsvalsmetoden delas arbetet in i fyra faser: initiera, förstå situationen, pröva 
tänkbara lösningar samt forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Första 
fasen handlar om att initiera och starta projektet. Andra fasen handlar om att för-
stå situationen genom att identifiera mål, behov och ringa in en problembild. Där-
efter prövas och analyseras alternativa åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån 
fyrstegsprincipen. Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter, konsekvenser, 
måluppfyllelse och kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas en över-
gripande inriktning och förslag till rekommenderade åtgärder.

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för hushållning med resurser och minsk-
ning av transportsystemets negativa påverkan. Principen innebär att åtgärder ska 
analyseras i följande steg:

•	 Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 

•	 Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och 
fordon

•	 Steg 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder 

•	 Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

9 2012-04-13

Fyrstegsprincipen

Steg 3.  Begränsade 
ombyggnadsåtgärder 

4. Nyinvesteringar och större 
ombyggnadsåtgärder

SAMHÄLLSUTVECKLING
Steg 1. Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt

Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt transportsystem och fordon 

Steg 3.  Begränsade 
ombyggnadsåtgärder 

Fyrstegsprincipen 
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Precisering av de nationella 
transportpolitiska målen

2 Mål för transportförsörjningen

Följande är en redovisning av de transportpolitiska målsättningarna på lokal, regional, 
nationell och EU-nivå och som har gett en tydlig riktning i  arbetet. 

2.1 EU:s vitbok – vision 2050

EU:s vitbok är en del i en övergripande strategi för att uppnå ett konkurrenskraftigt 
transportsystem som syftar till att öka rörligheten och skapa tillväxt och sysselsätt-
ning. Övergripande målsättningar för vision 2050 är bl a:

•	 Inga bilar i stadstrafik ska använda traditionella drivmedel

•	 40 % av luftfartens bränslebehov ska täckas med hållbara drivmedel med mini-
mala koldioxidutsläpp, sjöfartens utsläpp ska minskas med minst 40 %

•	 På medellånga avstånd (< 300 km) ska 50 % av person- och godstrafiken mellan 
städer bort från vägarna och gå via järnväg och vattenvägar 

•	 Satsning på höghastighetståg

•	 Upprätta ett EU-omfattande multimodalt TEN-T-stamnät

•	 Nästan inga dödsolyckor i trafiken

Ovanstående ska sammantaget bidra till att minska transportutsläppen med 60 pro-
cent till år 2050. EU:s vitbok är ett förslag från den europeiska kommissionen och har 
ännu inte antagits.

Precisering	av	funktionsmålet Precisering	av	hänsynsmålet

Transportsystemets	 utformning,	 funktion	 och	 användning	 ska	med-
verka	till	att	ge	alla	en	grundläggande	tillgänglighet	med	god	kvalitet	
och	användbarhet	samt	bidra	till	utvecklingskraft	i	hela	landet.	Trans-
portsystemet	 ska	 vara	 jämställt,	 dvs.	 likvärdigt	 svara	 mot	 kvinnors	
respektive	mäns	transportbehov.

Transportsystemets	utformning,	 funktion	och	användning	 ska	 an-
passas	till	att	ingen	ska	dödas	eller	skadas	allvarligt	samt	bidra	till	
att	miljökvalitetsmålen	uppnås	och	till	ökad	hälsa.

Medborgarnas	 resor	 förbättras	 genom	 ökad	 tillförlitlighet,	 trygghet	
och	bekvämlighet.

Antalet	omkomna	inom	vägtransportområdet	halveras	och	antalet	
allvarligt	skadade	minskas	med	en	fjärdedel	mellan	2007	och	2020.

Kvaliteten	för	näringslivets	transporter	förbättras	och	stärker	den	in-
ternationella	konkurrenskraften.

Antalet	omkomna	inom	yrkessjöfarten	och	fritidsbåtstrafiken	mins-
kar	fortlöpande	och	antalet	allvarligt	skadade	halveras	mellan	2007	
och	2020.

Arbetsformerna,	genomförandet	och	resultaten	av	transportpolitiken	
medverkar	till	ett	jämställt	samhälle.

Transportsektorn	 bidrar	 till	 att	 miljökvalitetsmålet	 Begränsad	
klimatpåverkan	 nås	 genom	 en	 stegvis	 ökad	 energieffektivitet	 i	
transportsystemet	och	ett	brutet	beroende	av	fossila	bränslen.	År	
2030	bör	Sverige	ha	en	fordonsflotta	som	är	oberoende	av	fossila	
bränslen.

Transportsystemet	 utformas	 så	 att	 det	 är	 användbart	 för	 personer	
med	funktionsnedsättning

Transportsektorn	bidrar	till	att	övriga	miljökvalitetsmål	nås	och	till	
minskad	ohälsa.	Prioritet	ges	till	de	miljöpolitiska	delmål	där	trans-
portsystemets	utveckling	är	av	stor	betydelse	för	möjligheterna	att	
nå	uppsatta	mål.

Barns	möjligheter	att	själva	på	ett	säkert	sätt	använda	transportsyste-
met	och	vistas	i	trafikmiljöer	ökar.

Antalet	omkomna	inom	vägtransportområdet	halveras	och	antalet	
allvarligt	skadade	minskas	med	en	fjärdedel	mellan	2007	och	2020.
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2.2 Nationella transportpolitiska mål

Regeringen har definierat ett övergripande mål för svensk transportpolitik; ”Att sä-
kerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgare och näringsliv i hela landet.” Det övergripande målet följs i sin tur av 
två mål, ett hänsynsmål och ett funktionsmål som är jämställda med varandra. 

 

 

Att säkerställa en 
samhällsekonomiskt e�ektiv 

och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för 

medborgarna och 
näringslivet i hela landet 

Hänsynsmål:
 Trafiksäkerhet, 

miljö och hälsa

 

Funktionsmål: 
Tillgänglighet

 

2.3 Västra Götalandsregionens mål   

Enligt Västra Götalandsregionens vision Det goda livet ska regionen utvecklas till en 
väl sammanhållen och internationellt konkurrenskraftig region med kortare avstånd 
och restider, attraktiva lokala arbetsmarknader med ökad tillgänglighet till arbete, 
utbildning och sociala kontakter. Västra Götalandsregionen har ambitionen att skapa 
en rundare region, i huvudsak pg a att regionen framförallt vuxit i nord-sydlig rikt-
ning de senaste åren.

I visionen betonas att Västra Götalandsregionen är Nordens främsta transportregion 
och en motor för svensk ekonomi. Investeringar i en hållbar och säker infrastruktur, 
kollektivtrafik och kommunikation med hög standard är av central betydelse för att 
uppnå visionen.

2.4 Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg 

I Skaraborgs målbild för kollektivtrafiken år 2025 beskrivs de långsiktiga målsätt-
ningarna för regionutvecklingen i Skaraborg: 

•	 Skaraborg ska utvecklas till en mer attraktiv och konkurrenskraftig region för 
boende, näringsliv och besökare

•	 Skaraborg ska utvecklas till en region med god tillgänglighet till arbete och stu-
dier, såväl inom som till och från Skaraborg 

Målbilden utgår från att resorna med kollektivtrafiken ökar med 50 % fram till 2025. 
Utifrån visionen har man skapat delmål för kollektivtrafiken: 

•	 Marknadsmål: Ökat resande och nöjda resenärer

•	 Tillgänglighetsmål: Fler resmöjligheter och regionförstoring

•	 Miljömål: Minskad miljöpåverkan genom kollektivtrafiken

För att uppnå resandeökningen omfattar målbilden en tvådelad strategi: 
Stråk	och	anslutningar Resor	inom	Skaraborg	och	resor	till	angränsande	

kommuner	samt	stadstrafik

Koncentrera	resurser	och	åtgärder	till	stråk	där	kollektivtrafiken	har	
störst	potential.	Dessutom	ska	trafiken	i	längre	relationer	prioriteras	
högt	för	att	uppnå	regionförstoring.	Genom	att	utveckla	de	långväga	
resmöjligheterna	kan	en	rundare	region	skapas.

Transportsektorn	bidrar	till	att	övriga	miljökvalitetsmål	
nås	och	till	minskad	ohälsa.	Prioritet	ges	till	de	miljöpoli-
tiska	delmål	där	transportsystemets	utveckling	är	av	stor	
betydelse	för	möjligheterna	att	nå	uppsatta	mål.
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3 Trafikslagsövergripande nulägesbeskrivning  
 Stockholm-Göteborg med särskilt fokus på Västra Götaland och E20

I det här kapitlet beskrivs nuläget i stråket. Först beskrivs regionutvecklingen där fokus 
ligger på Västra Götaland. Därefter beskrivs trafikflöden i stråket och slutligen standar-
den på infrastrukturen.

3.1 Regionutveckling

Genom att studera befolkningsutvecklingen för kommunerna i stråket under 
2000-talet kan det ge en bild av vilka områden och regioner som utvecklats mest. 
Figuren nedan illustrerar att det är i storstäderna den största befolkningstillväxten 
skett. Göteborgs- och Stockholmsregionen har växt påtagligt, liksom Jönköping, Lin-
köping och Örebro. I Skaraborg har befolkningen i huvudsak minskat, med undantag 
för Skövde och Lidköping. 

De lokala arbetsmarknaderna i Västra Götaland har de senaste 40 åren förändrats och 
blivit betydligt större. Göteborgs arbetsmarknadsregion har framförallt växt i sydlig 
riktning, där Kungsbacka, Varberg och Falkenberg kommuner inlemmats. I öster har 
Bollebygd, Alingsås och Vårgårda kommuner tillkommit. Även Borås, Lidköpings och 
Trollhättans lokala arbetsmarknader har växt sedan 1970. Den lokala arbetsmarkna-
den i Skövde innefattar nu 10 kommuner jämfört med endast en kommun, Skövde 
självt år 1970. Det är genom regionförstoring som Skövdes lokala arbetsmarknad har 
kunnat växa så pass kraftigt de senaste 40 åren. Det betyder att ett större geografiskt 
område har inlemmats i Skövdes arbetsmarknadsregion genom kortare tidsavstånd. 

En region kan växa på två sätt, antingen genom förtätning – att det blir fler invå-
nare inom det geografiska området, eller genom förstoring – att ett nytt geografiskt 
område, genom kortare tidsavstånd, inlemmas i regionen. Den kanske viktigaste för-
klaringen till Skövdes kraftiga regionförstoring har varit kortare restider på järnväg 
och utvecklingen av kollektivtrafik som underlättat kommunikationerna och på så 
sätt minskat avstånden till närliggande regioner och kommuner. I Göteborgs fall har 
regionutvecklingen framförallt skett genom förtätning, att det har blivit fler invånare 
inom det geografiska området.  

Befolkningsutveckling 
2000-2010

Befolkningsförändring i procent
2000 - 2010

>= 8 (40)

3 till 7,9 (16)

0,5 till 2,9 (12)

-0,5 till 0,4 (9)

-3 till -0,6 (15)

-8 till -3,1 (10)

<= -8,1 (4)

Befolkningsförändring i procent
2000 - 2010

>= 8 (40)

3 till 7,9 (16)

0,5 till 2,9 (12)

-0,5 till 0,4 (9)

-3 till -0,6 (15)

-8 till -3,1 (10)

<= -8,1 (4)
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3.2 Kommunala planeringsförutsättningar 

De kommunala planeringsförutsättningarna är i hög utsträckning beroende av infra-
strukturens standard och framtida utbyggnad. Vägar och järnvägar bidrar till ökad 
tillgänglighet till en ort men kan samtidigt utgöra fysiska barriärer, begränsningar för 
stadens expansion och källa till buller och miljöproblem. 

Framförallt osäkerheten avseende E20:s framtida sträckning och standard har bi-
dragit till att försvåra de kommunala planeringsförutsättningarna för kommunerna i 
Västra Götaland. Exempelvis har Skara kommun påtalat att flera pågående detaljpla-
ner är avhängig ett beslut om vägdragning. 

Flera av kommunerna längs E20 har i sina översiktsplaner antagit att E20 kommer 
att byggas i ny sträckning enligt den lokaliseringsplan som togs fram 1995. Det inne-
bär att E20 placeras på längre avstånd från tätorterna än idag. Det leder i sin tur 
till möjligheter att marken runt befintlig E20 kan tas i anspråk och kommunerna 
förtätas. En tydlig inriktning avseende E20:s framtida sträckning och standard kan 
komma att underlätta planeringsförutsättningarna för kommunerna i stråket. 

Förändring av lokala arbets-
marknader i Västra Götaland, 
1970 och 2009. Källa: SCB.

1970 2009
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3.3 Trafikflöden och resandemönster

Trafikflödena på E20 mellan Göteborg och Stockholm visas i figuren nedan. I figu-
ren redovisas även väg 40/E4 vilket är den andra huvudsakliga vägen för resor mel-
lan landets två största städer. Medan trafikflödet på väg 40/E4 är över 15 000 for-
don/dygn (ÅDT) på i princip hela sträckan mellan Jönköping och Stockholm är det 
färre än 8 000 fordon/dygn på delar av E20 i framförallt Västra Götalands län och 
Örebro län. På E20 finns de största trafikflödena närmast Göteborg, vid Örebro och 
Stockholm. 
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Delsträcka	 Trafik-
mängd	
[ÅDT]	

Andel		
lastbilar

Förbi	Vårgårda 10000	
-	11000

18%

Vårgårda	
–	Vara

8000-
9000

20-21%

Vara	–	Ardala 8000 18-19%
Förbi	Skara 9000-

10000
18-20%

Lundsbrunn	
-	Götene

9000 17%

Götene	
-	Mariestad

9000-
11000

17%

Förbi	Marie-
stad

9000-
11000

19-21%

Norr	Marie-
stad

13000 17%

Trafikflöden (ÅDT, dygnsmedel-
värde för årets alla dygn)

När det gäller lastbilsflöden skiljer sig inte E4 och E20 nämnvärt åt. Den största 
mängden lastbilar finns mellan Linköping och Stockholm på E4. På E20 är det endast 
vid Örebro som antalet lastbilar överstiger 3 500 fordon/dygn. Den totala trafiken har 
ökat med cirka 45 % mellan 1993 och 2010 på E20 och med mellan 38 % och 75 % på 
väg 40 och E4. För lastbilstrafiken har utvecklingen på väg 40/E4 varit än kraftigare, 
mellan 100 och 140 % ökning jämfört med 60 % på E20. 

På järnvägssidan finns det två banor med relevans för stråket - Västra Stambanan och 
Kinnekullebanan. Västra Stambanan går mellan Göteborg och Stockholm genom Väs-
tra Götaland och Kinnekullebanan söder om Vänern mellan Håkantorp och Gårdsjö. 
På Västra stambanan går det mycket tågtrafik närmast Göteborg och Stockholm då 
det utöver fjärrtrafik även förekommer omfattande pendeltågstrafik och godstrafik. 
Västra stambanan är av stor betydelse för godstrafiken. Antalet godståg är som störst 
närmast Hallsberg, en viktig knutpunkt. I övrigt är antalet godståg i stort sett konstant 
genom Västra Götaland och något färre än på Södra stambanan söder om Mjölby.

Gällande personresor mellan ändpunktsmarknaderna, Göteborg och Stockholm, står 
tågresandet för den största andelen, 41 % av resorna. Därefter följer bilresor som står 
för ca 36 % och flyget som står för 20 %. Trafiken mellan ändpunktsmarknaderna 
utgör sannolikt en relativt liten andel av resorna på E20 eftersom stråket väg 40/E4 
är både snabbare och mer trafiksäkert.

Kollektivtrafikresandet i Göteborgsregionen har de senaste tolv åren ökat kraftigt, 
med cirka 30 %. I övriga delar av regionen, Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal, har 
resandeutvecklingen varit betydligt mer måttlig och i Fyrbodals fall till och med 
minskat. För Skaraborgs del har resandet ökat med 4,5 procent sedan 1999. Det är en 
utveckling som är lägre än trafikutbudsökningen som är 25 %. 

Arbets- och studiependlandet i Skaraborg (alla trafikslag och med start- eller mål-
punkt i Skaraborg), sker främst i stråket Göteborg-Skövde men även i stråket Lid-
köping – Skara – Skövde. Relativt lite arbetspendling sker över regiongränsen, mel-
lan Västra Götaland och Örebro län. Enligt Västtrafik uppgår det totala storregionala 

E20

E4

Väg 40



15

resandet i stråket E20/Västra stambanan till 6 100 resor (år 2004) varav kollektiv-
trafiken står för en andel på 24 %. Med en högre reshastighet än bilen har tåget god 
konkurrenskraft i stråket. I resrelationen Skövde kommun – Göteborgs kommun har 
kollektivtrafiken en marknadsandel på 60 %. 
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Arbets- och studiependling med start- 
eller målpunkt i Skaraborg längs ett 
antal stråk. Antal resor, tur och retur, 
samtliga färdmedel. Källa: Västtrafik. 

3.4 Infrastruktur och standard 

E20 förbinder storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm och är av stor betydelse 
för nationella och internationella godstransporter. Den fortsätter i väster från Malmö 
över till Danmark och via Stockholm till Tallin. Vägen ingår i det nationella stamväg-
nätet och fyller en funktion för såväl regionala som långväga resor med både person-
bil och lastbil. E20 har vidare en viktig strategisk position i landet, som knutpunkt för 
gods- och personresor från Örebro län, Dalarna, Västmanland och östra Värmland. 

E20 bedöms, enligt den nationella planen för transportsystemet 2010-2021 utgöra en 
del av huvudvägnätet för långväga godstransporter (HVN-1). Utpekandet baseras på 
godsflöden och stråkets relation till noder i såväl ett nationellt som internationellt 
perspektiv. E20 ingår även i det transeuropeiska transportnätet TEN-T som ett Com-
prehensive Network, vilket ställer krav på vägens standard och kapacitet. Vägen in-
går emellertid inte i kärnnätverket vilket gör utbyggnad mindre prioriterad från EU:s 
sida. EU vill genom TEN-T lyfta fram den europeiska dimensionen av infrastruktur-
planering och tanken är att skapa ett sammanhängande, effektivt och klimatsmart 
transportnätverk. 

E20 används av flera olika trafikantgrupper, oskyddade trafikanter, lastbilar, lång-
samtgående jordbruksfordon och snabb genomfartstrafik. Denna blandtrafiksitua-
tion medför ökade risker för trafikolyckor. 

I mitten av 90-talet började man att planera för att bygga ut E20 till motorväg. Under 
2000-talet har vägtypen mötesfri landsväg utvecklats och E20 har bitvis byggts ut 
till denna standard. En relativt stor andel av sträckan saknar fortfarande mötesse-
parering, framförallt genom Västra Götaland där drygt 10 mil saknar separering. Det 
innebär att ca 55 % av vägen saknar mötesseparering genom regionen.  
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Det finns fem delsträckor av E20 som inte är mötesseparerade i dagsläget, Alingsås-
Vara, Skara-Lundsbrunn, Götene-Mariestad samt förbi Hova. Enligt den nationella 
planen kommer sträckan Alingsås-Vårgårda byggas ut till motorvägsstandard och 
delen förbi Hova kommer att bli mötesfri 2+1-väg. Totalt byggs cirka 36 kilometer 
mötesseparerad väg. Det innebär att av totalt cirka 210 kilometer väg genom Västra 
Götaland kommer 130 kilometer, drygt 60 % att vara mötesseparerad.  

E20 kan jämföras med väg 40/E4, vilket är den andra huvudsakliga vägen i relationen 
Göteborg – Stockholm.  I princip hela väg 40/E4 är mötesseparerad och den del av 
väg 40 som fortfarande saknar separering planeras åtgärdas i närtid. 

Hastigheten på E20 är anpassad och är en effekt av vägstandarden. På E20 är hastig-
heten lägre än 110 km/h genom i princip hela Västra Götaland, undantaget en sträcka 
väster om Alingsås och en vid Lundsbrunn. 

Vägtyp för E20 genom 
Västra Götaland

Mötesseparering på E20 
och E4/väg 40

E20

E4

Väg 40
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Avsaknaden av mötesseparering leder till att E20 är olycksdrabbad. I tabellen nedan 
redovisas olyckor på ej mötesseparerade delsträckor från 2003 till 2011. Under perio-
den inträffade 20 dödsolyckor och 47 svåra olyckor. Tre fjärdedelar av dessa olyckor 
hade kunnat undvikas om det funnits mötesseparering

Delsträcka Dödsolycka Svår	olycka Lindrig	olycka Uppgift	
saknas

Summa

Förbi	Vårgårda 2 5 12 1 20

Vårgårda-Vara 7 12 68 5 92

Förbi	Skara 3 3 20 0 26

Götene-Mariestad 3 14 41 6 64

Förbi	Mariestad 5 13 36 2 56

Summa 20 47 177 14 259

Bland dödsolyckorna är den dominerande olyckstypen mötesolyckor. För olyckor 
med svårt skadade är singelolyckor vanligast. Den vanligaste olyckssituationen är 
personbilar som kör av vägen följt av personbilar som kolliderar. 

De vägsträckor på E20 som inte är mötesseparerade har som mest trafikflöden om-
kring 1 200 fordon/timma, vilket betyder att de inte når kapacitetsgräns för en två-
fältsväg. Dock kan vissa sträckor till år 2040 komma att få trafikflöden som innebär 
att hastigheten sjunker med 10 km/h. Det gäller framförallt delen norr om Mariestad 
där de största trafikflödena finns. Ingen av delsträckorna bedöms nå kapacitetstaket 
för 2+1-väg.

Inte heller i korsningarna längs E20 finns kapacitetsbrister i dagsläget. På de ej mö-
tesseparerade delarna av E20 är det främst vid Vårgårda, söder (Lugnås) och norr 
(Hassle) om Mariestad som de stora trafikflödena på anslutande vägar finns. Vid 
korsningen med väg 181 i Vårgårda är trafikflödena 3 200. Vid Lugnås är flödena cirka 
1 600 och vid Hassle är årsdygnstrafiken 3 900. 

I samtliga analyserade plankorsningar är kapaciteten god idag. Detta gäller i stort 
även om trafikflödena skulle öka med 40 %. Dock kan väntetiderna för anslutande 
trafik i vissa fall bli långa och innebära låg tillgänglighet.

Tabell. Trafikolyckor på ej mötessepa-
rerade delsträckor av E20. Från 1/1 
2003 till 31/12 2011. 

Källa: Strada (Transportstyrelsen) och 
Trafikverket. 
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4 Framtida transportefterfrågan 
Enligt SIKA:s senaste prognos över trafikutvecklingen på väg bedöms resor med per-
sonbil i Västra Götaland öka i högre utsträckning i den västra delen av regionen jäm-
fört med den östra delen av regionen. 

Utveckling	år	2006	-	2020 Utveckling	år	2006	-	2040

Personbil Lastbil Personbil Lastbil

Västra	E20	(VGR) 11	% 36	% 35	% 109	%

Östra	E20	(VGR) 3	% 36	% 27	% 109	%

I SIKA:s prognos för godstransportarbetet på väg och järnväg framgår att Västra Gö-
taland är den region som står för den största delen av trafikarbetet på väg och att 
godstransportarbetet dessutom beräknas öka fram till 2020. Prognosen förstärker 
bilden av Västra Götaland som en region av stor betydelse för gods- och logistik. För 
godsarbetet på järnväg beräknas volymen i Västra Götaland bli näst högst i landet, 
efter Norrbotten, år 2020. Vidare bedöms betydelsen av Göteborgs Hamn fortsätt-
ningsvis att vara stor och ökande. Såväl volymerna som godsvärdet till och från ham-
nen bedöms öka.

Västtrafik betonar i sina kollektivtrafikprogram att den utspridda befolkningen i 
framförallt Skaraborg innebär att det är svårt att uppnå en högre kollektivtrafikan-
del, trots ett större utbud. Kollektivtrafiken är bäst utbyggd för resor till och från 
Skövde. Utöver relationer med start eller målpunkt i Skövde är kommunikationerna 
mellan Lidköping och närliggande orter goda. För kommunerna i direkt anslutning 
till E20 är kollektivtrafiken inte lika väl utbyggd, istället är biltätheten som högst i 
dessa kommuner. 

Den framtida transportefterfrågan i stråket pekar delvis i olika riktningar. Utveck-
lingen av de lokala arbetsmarknadsregionerna pekar på att efterfrågan på att pendla 
mellan kommuner kommer att bli större. När det gäller persontransporterna på E20 
bedöms ökningen bli relativt liten fram till 2020. Det kan delvis härledas till vikande 
befolkningsunderlag. Stråkets betydelse för godstransporter bedöms fortsättningsvis 
vara stor och dessutom ökande. Det gäller transporter på både väg och järnväg och 
här spelar Göteborgs Hamn en mycket viktig roll.  
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5 Stråkets och E20s funktion
För att kunna analysera olika åtgärdsval är det viktigt att stråkets funktion identi-
fieras och definieras. Den funktion infrastrukturen fyller bidrar till att uppfylla de 
transportpolitiska målsättningarna. En trafikerad järnväg kan exempelvis göra att 
funktionen arbets- och studiependling mellan två orter möjliggörs. Det bidrar till den 
transportpolitiska målsättningen om att förbättra tillgängligheten inom och mellan 
regioner.

Ett stråks funktion kan vara av olika god kvalitet. Om järnvägen har kapacitetsbrist 
kan det leda till att efterfrågan på arbetspendling inte kan tillfredsställas. Det leder i 
sin tur till försämrad transportpolitisk måluppfyllelse. 

Stråkets övergripande funktioner är av varierad karaktär, i hög utsträckning bero-
ende på att stråket består av både väg och järnväg och därutöver tjänar som infra-
struktur för både nationella, regionala och lokala resor. 

Sammantaget fyller stråket en viktig funktion för godstransporter till och från Göte-
borgs Hamn samt mer kortväga godstransporter vilka i huvudsak går på E20. Infra-
strukturen är även av vikt för arbetspendling i närheten av de större orterna i stråket. 
För personresor mellan Göteborg och Stockholm är Västra Stambanan av störst vikt. 

För E20 har följande funktioner identifierats: 

•	 För regionala, nationella och internationella godstransporter på väg

•	 För långväga person- och godstransporter till/från Örebro, Stockholm, Västman-
land, Dalarna, östra Värmland. 

•	 För regionala och lokala personresor (inom Västra Götaland)

•	 För långsamtgående fordon och jordbruksmaskiner

•	 För arbets- och studiependling mellan orterna i stråket 

•	 För fritidsresor

•	 För turism 

Dessa funktioner är av olika god kvalitet och följs således av önskvärda 
kvalitetsförbättringar

Önskvärda kvalitetsförbättringar:

•	 Säker trafiksituation på E20

•	 Säkerställd tillgänglighet för person- och godstrafiken på E20

•	 Jämn hastighetsstandard på E20

•	 God/hög hastighetsstandard på E20 

•	 Trafikslagsövergripande bytesmöjligheter för resenärer 

•	 Trafikslagsövergripande omlastningsmöjligheter för gods 

För att uppnå transportpolitisk måluppfyllelse krävs att de eftersträvansvärda kvali-
tetsförbättringarna åtgärdas. I följande kapitel kommer fokus att ligga på E20 och de 
brister som finns på ej mötesseparerade delar genom Västra Götaland. 
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6 Bristanalys E20 

En bristanalys har genomförts utifrån E20s nuvarande funktion och önskvärda kva-
litetsförbättringarna. Främst är det trafiksäkerheten och tillgängligheten på E20 som 
bör förbättras. 

Bristerna analyseras och beskrivs nedan. Bristerna på E20 kan kopplas till de na-
tionella transportpolitiska målsättningarna. Bristande tillgänglighet leder till sämre 
måluppfyllelse vad gäller det transportpolitiska funktionsmålet och bristande trafik-
säkerhet påverkar hänsynsmålet negativt. 

Önskvärd	kvalitetsförbättring

Trafiksäkerhet Tillgänglighet

Brister Avsaknad	av	
mötesseparering

Låg	korsnings-
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låg	geometri-
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Stort	antal	in-	
och	utfarter

Varierande	och	
låg	hastighets-
standard

Låg	korsnings-
standard

Hög	
lastbilsandel

Jordbruksmaski-
ner	förekommer	
frekvent

Oskyddade	
trafikanter

Oskyddade	
trafikanter

6.1 Funktionsmålet – tillgänglighet

Jordbruksmaskiner och andra långsamgående fordon förekommer frekvent
E20 fyller en funktion för lokala transporter av jordbruksmaskiner och långsamtgå-
ende fordon, till följd av att det finns flera jordbruk och verksamheter längs vägen. I 
dagsläget saknas vägvalsalternativ, på grund av avsaknad av parallellvägar, för dessa 
transporter. De långsamtgående fordonen håller en hastighet på 30 - 50 km/h vilket 
är betydligt lägre än hastighetsstandarden på  E20. Med hänsyn till vägens standard 
är omkörningsmöjligheterna begränsade. När långsamtgående fordon trafikerar vä-
gen innebär det minskad framkomlighet för person- och lastbilar. 

Lastbilsandel i kombination med flöde och geometri 
E20 har en lastbilsandel som varierar mellan 17 - 22 % på ej mötesseparerade delar. 
Den höga lastbilsandelen i kombination med trafikflödet och låg geometrisk standard 
minskar omkörningsmöjligheterna och bidrar till längre restider. 

Varierande och låg hastighetsstandard
Hastighetsstandarden på E20 är varierande. Det beror dels på att vägtyperna och 
vägens geometriska standard varierar genom Västra Götaland och dels på flera plan-
korsningar där hastigheten är sänkt. Hastigheten varierar mellan 70 och 110 km/h 
genom Västra Götaland. På ej mötesseparerade delsträckor varierar hastigheten mel-
lan 70 och 90 km/h. Den varierande och låga hastighetsstandarden leder till en ryck-
ighet och att restiderna blir längre. 
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Låg korsningsstandard
E20 består, på ej mötesseparerade delar, av flera plankorsningar med väjnings- el-
ler stopplikt. Vid stora trafikflöden kan det innebära att bilar och lastbilar får vänta 
innan de har möjlighet att köra ut på vägen, något som leder till ökade restider. Vid 
plankorsningarna är ofta hastigheten sänkt vilket leder till ökade restider för trafik 
på E20. 

Oskyddade trafikanter  
Eftersom parallellvägar till E20 saknas på stora delar av den icke mötesseparerade 
sträckan förekommer oskyddade trafikanter på vägen. Framförallt cyklister använder 
vägrenen och måste samsas med lastbilar och personbilar i hög hastighet. Det leder 
till att hastigheterna minskar med förlängd restid för last- och personbilar som följd.
 

6.2 Hänsynsmålet – säkerhet, miljö och hälsa

Avsaknad av mötesseparering
Olycksstatistiken visar att avsaknad av mötesseparering har bidragit till hälften av 
dödsolyckorna på E20 de senaste nio åren. Av 20 dödsolyckor är 10 mötesolyck-
or. Jämfört med andra vägsträckor är de ej mötesseparerade delarna av E20 mer 
olycksdrabbade. 

Låg korsningsstandard
Plankorsningarna längs E20 bidrar även till en osäker trafiksituation såväl för tra-
fikanter som ska ut på vägen som trafikanter som färdas utmed E20. Av de dödso-
lyckorna de senaste fem åren har en berott på att ett vänstersvängande fordon blivit 
påkört av ett mötande. Av de svåra olyckorna har flera varit korsningsolyckor. 

Varierande hastighetsstandard
E20 har en varierande hastighetsstandard till följd av en varierande vägstandard 
och en hög andel plankorsningar. Den varierande hastighetsstandarden bidrar 
till en ryckighet, tvära hastighetssänkningar vid korsningar samt en osäkerhet 
om vilken som är aktuell hastighet. Det här leder sammantaget till en försämrad 
trafiksäkerhetssituation. 

Stort antal in- och utfarter
Längs de ej mötesseparerade delarna av E20 finns flera in- och utfarter från gårdar 
och privata fastigheter. Jämfört med andra plankorsningar saknar in- och utfarter 
belysning och kanalisation. Hastigheten på E20 är dessutom inte sänkt vid in- och 
utfarterna. 

Hög lastbilsandel
Lastbilar som har en lägre hastighet än övrig trafik skapar upphinnandesituationer 
och önskemål om att köra om. Den här situationen, i kombination med avsaknad av 
mötesseparering och låg geometrisk standard leder till en förhöjd olycksrisk. 

Jordbruksmaskiner och andra långsamgående fordon förekommer frekvent
Precis som när det gäller lastbilar skapar jordbruksfordon och andra långsamgående 
fordon på E20 en situation med önskemål om omkörning från trafikanter som håller 
en högre hastighet. Eftersom omkörningsmöjligheterna är begränsade leder det till 
en försämrad trafiksäkerhet på vägen.

Oskyddade trafikanter
Oskyddade trafikanter använder E20 eftersom parallellvägar saknas. Det här leder 
till en osäker trafiksituation med ökade olycksrisker såväl för de oskyddade trafikan-
terna som för personbilar, lastbilar och övriga motorfordon. De senaste nio åren har 
två dödsolyckor med oskyddade trafikanter inträffat.
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7 Åtgärdskombinationer enligt 
fyrstegsprincipen

I detta kapitel presenteras sex olika förslag till åtgärdskombinationer. Samtliga åt-
gärdskombinationer har tagits fram med hjälp av fyrstegsprincipen, se avsnitt 1.3 om 
metod och fyrstegsprincipen.

Åtgärdskombinationerna är ett sätt att visa att åtgärder från samtliga steg i fyrstegs-
principen behövs och kan användas för att uppnå en viss kvalitetsförbättring. De 
presenterade åtgärdskombinationerna berör endast E20. Bristanalysen har varit ut-
gångspunkt i genereringen av åtgärder. 

Specifika sträckor eller korsningar som berörs av åtgärderna pekas inte ut. Det är 
ett medvetet val eftersom åtgärdskombinationerna ska betraktas som strategier eller 
inriktningar, inte som färdiga förslag som kan implementeras rakt av. Åtgärdskombi-
nationerna kan användas som underlag för beslut om framtida utbyggnadsstrategi. 

Nedan beskrivna förslag till åtgärdskombinationer graderas utifrån bedömd investe-
ringskostnad där åtgärdskombination 1 har låg bedömd investeringskostnad och åt-
gärdskombination 6 har hög bedömd investeringskostnad. Åtgärdskombinationerna 
har övergripande effektbedömts och analyserats utifrån deras transportpolitiska 
måluppfyllelse i jämförelse med dagens situation.

Åtgärdskombination 1 – kollektivtrafikutbyggnad

Fyrstegs-
principen

Åtgärd Beskrivning och syfte Övergripande effekt- 
bedömning

Steg	1 Informationskampanjer Minska	transportefterfrågan	och	
styra	över	framförallt	personresor	till	
andra	trafikslag.

Satsning	på	kollektivtrafiken	i	stråk	
där	en	överflyttning	bedöms	vara	
möjlig.	

Utöka	framförallt	busstrafiken	mellan	
huvudorterna	i	stråket.	För	att	stärka	
kollektivtrafikens	attraktivitet	genom-
förs	informationskampanjer	om	kol-
lektivtrafikutbudet	och	resetjänst	för	
kollektivtrafik	upprättas	och	förstärks.
Markanvändningsplaneringen	ska	ta	
hänsyn	till	kollektivtrafikstråken.

Kollektivtrafiken	förbättras	men	i	och	
med	att	potentialen	för	överflyttning	
till	kollektivtrafik	är	liten	i	stråket	be-
döms	åtgärdskombinationen	ha	liten	
effekt	på	övriga	transportpolitiska	
målsättningar.

Det	delstråk	längs	E20	genom	
Skaraborg	som	har	potential	för	ökad	
arbetspendling	med	kollektivtrafik	är	
mellan	Götene	och	Mariestad.

Bedöms	inte	avhjälpa	de	identifie-
rade	bristerna	trafiksäkerhet	och	
tillgänglighet.	

IT-/Bredbandsutbyggnad
Markanvändningsplanering
Markanvändningsplanering	
utifrån	kollektivtrafikstråk
Kollektivtrafikutbyggnad

Steg	2 Dynamisk	
pendelparkeringsinformation
Dynamisk	hållplatsinformation
Resetjänst/-planerare	i	
kollektivtrafiken.
Samåkningssystem	för	
personresor
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Åtgärdskombination 2 – effektivare utnyttjande av befintlig väg

Fyrstegs- 
principen

Åtgärd Beskrivning och syfte Övergripande effekt- 
bedömning

Steg	1 Markanvändningsplanering Bättre	utnyttjande	av	befintlig	väg	
och	förbättrad	trafiksäkerhet.

Nya	vänstersvängfält,	accelerations-
fält,	variabla	hastigheter	och	förbätt-
rad	belysning	ska	öka	trafiksäkerhe-
ten	i	korsningarna.	ATK	ska	hålla	nere	
hastigheterna.

Åtgärder	för	att	begränsa	antalet	
långsamtgående	fordon	på	E20	mins-
kar	konflikter	med	övrig	trafik.	

Ökad	polisövervakning	ger	lägre	
hastigheter,	bättre	efterlevnad	av	kör-	
och	vilotidsregler,	säkrare	fordon	och	
ökad	nykterhet	i	trafiken.	

Samverkan	med	näringslivet	
kring	trafiksäkra	och	miljövänliga	
transporter	ger	potential	för	ökad	
trafiksäkerhet.	

Bedöms	ge	förbättrad	trafiksäkerhet	
och	ökad	upplevelse	av	trygghet	och	
bekvämlighet.	

I	korsningarna	bidrar	vänstersväng-
fält-	och	accelerationsfält	till	förbätt-
rad	trafiksäkerhet.	

ATK	och	ökade	poliskontroller	
sänker	genomsnittshastighe-
ten	vilket	bidrar	till	en	förbättrad	
trafiksäkerhetssituation.	

Tillgängligheten	för	regionala	och	
långväga	resor	påverkas	marginellt	av	
åtgärdskombinationen.

Styrning	av	godstransporter	i	
tid

Steg	2 Automatisk	hastighetskontroll	
(ATK)
Polisövervakning	av	trafik
Samverkan	med	näringslivet
Sänkta	hastighetsgränser
Variabla	hastigheter	i	anslut-
ning	till	plankorsningar
Belysning	i	korsningar
Trafikinformation	
Omskyltning	väg	40/E4	till	
Stockholm
Åtgärder	för	att	begränsa	
antalet	långsamtgående	fordon	
på	E20

Steg	3 Vänstersvängfält
Accelerationsfält
Målning/räfflor	vägrenen

Åtgärdskombination 3 – Mötesseparerad 2+1-väg i befintlig sträckning med plankorsningar

Fyrstegs-
principen

Åtgärd Beskrivning och syfte Övergripande effekt- 
bedömning

Steg	1 Markanvändningsplanering Bättre	utnyttjande	av	befintlig	väg	
och	förbättrad	trafiksäkerhet	–	
framförallt	genom	uppsättning	av	
mitträcke.	

Trafiksäkerhetshöjande	åtgärder	i	
korsningar,	såsom	förbättrad	belys-
ning,	vänstersvängfält,och	variabla	
hastigheter.	

Vägen	blir	varierande	1+1,	2+1	
och	2+2-väg,	med	minst	40	%	
omkörningsbarhet.	

Hastigheten	kan	höjas	något	på	
sträckan,	i	korsning	behöver	den	ev.	
sänkas.

Begränsad	utbyggnad	av	lokalvägnä-
tet	sker	i	kombination	med	åtgärder	
för	att	minska	konflikten	mellan	
långsamtgående	fordon,	oskyddade	
trafikanter	och	övrig	trafik.	

Bedöms	ge	stor	positiv	effekt	på	tra-
fiksäkerheten	och	ökad	upplevelse	av	
trygghet	och	bekvämlighet,	framfö-
rallt	till	följd	av	mötesseparering	med	
mitträcke.	

Höjda	hastigheter	på	sträckan	
innebär	minskning	av	restiderna.	
Det	leder	till	positiva	effekter	för	
pendlingen	och	den	interregionala	
tillgängligheten.

Höjd	hastighet	ger	ökade	koldioxid-
utsläpp	och	bulleremissioner,	vilket	
påverkar	måluppfyllelse	av	hänsyns-
målet	negativt	med	avseende	på	
klimat	och	hälsa.

Kräver	inlösen	av	fastigheter	för	att	
ge	utrymme		åt	vägen	och	för	att	
klara	bullernivåer	under	55	dBA.	

Steg	2 Åtgärder	för	att	begränsa	
antalet	långsamtgående	fordon	
på	E20
Variabla	hastigheter	i	anslut-
ning	till	plankorsningar
Belysning	i	korsningar
Samverkan	med	näringslivet
Polisövervakning	av	trafik
Trafikinformation	

Steg	3 Mötesseparerad	2+1-väg	i	be-
fintlig	sträckning	inkl.	breddning	
och	bärighetsåtgärder
Vänstersvängfält
Accelerationsfält

Steg	4 Begränsad	utbyggnad	av	
lokalvägnätet
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Åtgärdskombination 4 – Mötesseparerad 2+1-väg i befintlig sträckning, planskilda korsningar

Fyrstegs-
principen

Åtgärd Beskrivning och syfte Övergripande effekt- 
bedömning

Steg	1 Markanvändningsplanering Förbättrad	trafiksäkerhet	och	tillgäng-
lighet	i	huvudsak	med	åtgärder	inom	
befintlig	sträckning.

Vägen	blir	varierande	1+1,	2+1	och	
2+2-väg,	med	drygt	50%	omkörnings-
barhet.	E20	byggs	planskilt	längs	hela	
sträckan.

Separat	gång-	och	cykelväg	anläggs	
samt	en	parallellväg	för	långsamtgå-
ende	fordon.	

Anslutande	vägar	kanaliseras	till	
några	få	korsningspunkter	med	hög	
trafiksäkerhet.	

Det	är	möjligt	att	istället	för	2+1-väg	
bygga	2+2-väg	i	befintlig	sträckning	
(benämns	åtgärdskombination	4+	
nedan).	

Ger	stor	positiv	effekt	på	trafiksäkerhe-
ten	och	ökad	upplevelse	av	trygghet	och	
bekvämlighet.	

Ger	stor	positiv	effekt	för	pendlingen	ge-
nom	mötesseparering	och	planskildheter.

Höjd	hastighet	och	nygenererad	tra-
fik	ger	ökade	koldioxidutsläpp	och	
bulleremissioner.

Parallellvägarna	innebär	minskade	konflik-
ter	och	ökad	tillgänglighet	för	alla	trafikant-
grupper.	Vägarna	innebär	dock	ett	ökat	
intrång	längs	med	E	20.	

Kräver	inlösen	av	fastigheter	för	att	ge	
utrymme	för	vägen	och	för	att	klara	buller-
nivåer	(<55	dBA).	Påverkar	landskapsbilden	
genom	byggnation	av	planskilda	korsningar.

Steg	2 Polisövervakning	av	trafik
Samverkan	med	näringslivet
Trafikinformation	

Steg	4 Mötesseparerad	2+1-väg	i	be-
fintlig	sträckning	inkl.	breddning	
och	bärighetsåtgärder.
Planskilda	korsningar	längs	hela	
sträckan.
Separat	cykelväg
Separat	parallellväg	för	lång-
samtgående	fordon
Stänga	in-/utfarter	och	samla	
ihop	till	säkrare	korsningar

Åtgärdskombination 5 – Mötesseparerad 2+1-väg i ny sträckning

Fyrstegs-
principen

Åtgärd Beskrivning och syfte Övergripande effekt- 
bedömning

Steg	1 Markanvändningsplanering Förbättrad	trafiksäkerhet	och	tillgäng-
lighet	genom	mötesfri	2+1-väg	i	ny	
sträckning	och	planskilda	korsningar.	

Nuvarande	E	20	fungerar	som	paral-
lellväg.	Vägbanan	kan	minskas	och	
ge	plats	för	en	separerad	gång-	och	
cykelbana.

Det	är	även	möjligt	att	bygga	2+1-väg	
förberedd	för	utbyggnad	till	2+2-väg	
(benämns	åtgärdskombination	5+	
nedan).	

Ger	stor	positiv	effekt	på	trafiksäkerhe-
ten	och	ökad	upplevelse	av	trygghet	och	
bekvämlighet.

Ger	stor	positiv	effekt	för	pendlingen	genom	
mötesseparering	och	planskildheter.

Höjd	hastighet	och	nygenererad	tra-
fik	ger	ökade	koldioxidutsläpp	och	
bulleremissioner.

Nuvarande	E	20	fungerar	som	parallellväg.	
Det	innebär	minskade	konflikter	och	ökad	
tillgänglighet	för	alla	trafikantgrupper.	Be-
fintlig	E	20	kan	användas	under	byggtiden	
vilket	resulterar	i	en	relativt	liten	påverkan		
på	tillgängligheten	under	byggnation.

Ianspråkstagande	av	jordbruksmark.	Den	
nya	vägen	skapar	nya	barriärer	vilket	kan	
försämra	den	biologiska	mångfalden.	
Minskar	dock	barriäreffekten	i	befintlig	
sträckning.

Påverkar	landskapsbilden	genom	bygg-
nation	i	ny	sträckning	och	planskilda	
korsningar.

Steg	2 Samverkan	med	näringslivet
Polisövervakning	av	trafik

Steg	4 Mötesseparerad	2+1-väg	i	ny	
sträckning
Planskilda	korsningar	längs	hela	
sträckan.
Separat	cykelväg
Separat	parallellväg	för	lång-
samtgående	fordon
Stänga	in-	och	utfarter	
och	samla	ihop	till	säkrare	
korsningar
Stänga	in-/utfarter	och	samla	
ihop	till	säkrare	korsningar
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Åtgärdskombination 6 – Mötesseparerad 2+2-väg i ny sträckning

Fyrstegs-
principen

Åtgärd Beskrivning och syfte Övergripande effekt- 
bedömning

Steg	1 Markanvändningsplanering Förbättrad	trafiksäkerhet	och	
tillgänglighet	genom	2+2	väg	med	
motorvägsstandard	i	ny	sträckning.

I	jämförelse	med	åtgärdskombination	
5	innebär	det	att	E20	får	en	högre	
hastighetsstandard,	vilket	får	till	följd	
att	restiderna	kan	kortas	ytterligare.

Nuvarande	E	20	fungerar	som	paral-
lellväg.	Vägbanan	kan	minskas	och	
ge	plats	för	en	separerad	gång-	och	
cykelbana.

Ger	stor	positiv	effekt	på	trafiksäkerhe-
ten	och	ökad	upplevelse	av	trygghet	och	
bekvämlighet.

Bedöms	ge	stor	positiv	effekt	för	
pendlingen	och	den	interregionala	
tillgängligheten.

Stor	negativ	effekt	på	koldioxidutsläpp.

Nuvarande	E	20	fungerar	som	parallell-
väg.	Det	innebär	minskade	konflikter	och	
ökad	tillgänglighet	för	alla	trafikantgrup-
per.	Befintlig	E	20	kan	användas	under	
byggtiden	vilket	resulterar	i	en	relativt	
liten	påverkan		på	tillgängligheten	under	
byggnation.

Ianspråkstagande	av	jordbruksmark.	Den	
nya	vägen	skapar	nya	barriärer	vilket	kan	
försämra	den	biologiska	mångfalden.	
Minskar	dock	barriäreffekten	i	befintlig	
sträckning.

Boendemiljön	längs	med	befintlig	E	20	
blir	avsevärt	förbättrad	men	ett	antal	
fastigheter	inom	lokaliseringsplanens	
korridor	påverkas	och	ett	antal	kommer	
att	behöva	lösas	in.

Påverkar	landskapsbilden	genom	bygg-
nation	i	ny	sträckning	och	planskilda	
korsningar

Steg	2 Samverkan	med	näringslivet
Polisövervakning	av	trafik

Steg	4 Mötesseparerad	2+2-väg	i	ny	
sträckning
Planskilda	korsningar	längs	hela	
sträckan
Separat	cykelväg
Separat	parallellväg	för	lång-
samtgående	fordon
Stänga	in-	och	utfarter	
och	samla	ihop	till	säkrare	
korsningar
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8 Effekter och måluppfyllelse
Åtgärderna bedöms i förhållande till de nationella transportpolitiska målsättning-
arna. Effekterna graderas i fem steg – stor positiv effekt, positiv effekt, försumbar, 
negativ effekt och stor negativ effekt. Effekterna av åtgärderna värderas i förhållande 
till nuläget på E20 och ställs inte i relation till investeringskostnaderna.

Utifrån bedömningarna av åtgärdskombinationerna, sammanfattade i tabellen, är 
det möjligt att dra vissa generella slutsatser om de olika kombinationernas effekter. 
Åtgärdskombination 1 ger mycket små effekter på de transportpolitiska målsättning-
arna, i huvudsak försumbara. Åtgärdskombination 2 ger positiva trafiksäkerhetsef-
fekter och bidrar till ökad trygghet och bekvämlighet.

Åtgärdskombination 1 och 2 bedöms inte ge några negativa effekter och skiljer ut sig i 
det avseendet. Åtgärdskombination 3 och 4 ger båda stora positiva trafiksäkerhetsef-
fekter och gynnar pendling och interregional utveckling. Eftersom omkörningsbar-
heten bedöms bli högre i kombination 4 ger den större positiva effekter på tillgänglig-
heten. Både åtgärdskombination 3 och 4 bedöms ge ökade bulleremissioner. 

Åtgärdskombination 5 och 6, med nybyggnation av 2+1-väg respektive 2+2-väg i ny 
sträckning, ger stora positiva effekter för tillgängligheten och den regionala utveck-
lingen. Samtidigt får åtgärdskombination 5 och 6 negativa konsekvenser för miljön 
genom ökade utsläpp. Åtgärderna innebär dessutom ökat intrång och större negativ 
påverkan på den biologiska mångfalden. 

Generellt sett ger de åtgärdskombinationer som innehåller mötesseparering genom 
mitträcke störst positiva trafiksäkerhetseffekter. Oskyddade trafikanter gynnas av åt-
gärdskombinationer med separata gång- och cykelvägar. 

Den regionala utvecklingen påverkas i hög utsträckning av restiderna. Kortare resti-
der ger förbättrade pendlingsmöjligheter och därmed ökad rörlighet av arbetskraft. 
Det leder till att matchningen förbättras och att arbetmarknadsregionerna blir stör-
re. Åtgärdskombination 4, 5 och 6 där E20 byggs ut med genomgående planskildhet 
bedöms ge störst positiva effekter i det avseendet. Om E20 byggs ut i ny sträckning 
kan marken vid befintlig E20 exploateras av kommunerna. 

Att jämföra åtgärdskombinationer med varandra är svårt eftersom steg 1- och steg 
2-åtgärderna i kombinationerna varken kostnads- eller effektbedömts. I kommande 
kapitel om samhällsekonomiska bedömningar har endast de fysiska vägåtgärderna i 
åtgärdskombinationerna analyserats. Det innebär att hela effekten av en åtgärdskom-
bination inte har täckts in. Att komplettera de fysiska åtgärderna med steg 1- och steg 
2-åtgärder är av vikt för att nå högre måluppfyllelse och större samhällsekonomisk 
utväxling.  
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9. Effekter och måluppfyllelse 

Åtgärdskombinationerna kommer att analyseras i förhållande till de transportpolitiska målsättningarna. Det 
är inte möjligt att göra en kvantifiering av effekterna eftersom åtgärdskombinationerna innehåller åtgärder 
som i många fall saknar effektsamband. Det handlar exempelvis om steg 1- och steg 2-åtgärder såsom 
markanvändningsplanering och mobility management. För dessa åtgärder är främst en kvalitativ 
bedömning möjlig.  

Åtgärderna bedöms i förhållande till de nationella transportpolitiska målsättningarna. Effekterna graderas i 
fem steg – stor positiv effekt, positiv effekt, försumbar, negativ effekt och stor negativ effekt. Effekterna av 
åtgärderna värderas i förhållande till nuläget på E20. Effekterna ställs inte i relation till 
investeringskostnaderna.  

Effekt Förklaring 

Ej bedömt Effekten har ej bedömts. 

Stor positiv effekt Mycket positiv effekt på de transportpolitiska målsättningarna jämfört med 
nuläget. 

Positiv effekt Positiv effekt på den transportpolitiska målsättningen jämfört med nuläget. 

Försumbart Marginell eller ingen effekt på den transportpolitiska målsättningen jämfört med 
nuläget. 

Negativ effekt Negativ effekt på den transportpolitiska målsättningen jämfört med nuläget. 

Stor negativ effekt Mycket negativ effekt på den transportpolitiska målsättningen jämfört med 
nuläget. 

Tabell 13: Förklaring effektbedömning åtgärdskombinationer 

Analysen är uppdelad i effektbedömning och transportpolitisk måluppfyllelse. Under rubriken 
effektbedömning används tillgängliga effektsamband och tillgänglig litteratur för att utröna vilka kvantitativa 
effekter som kan förväntas av respektive åtgärdskombination. För åtgärdskombination 5 och 6 används 
resultaten från analyser gjorda med modellverktyget Sampers för att beskriva effekterna.  

Under rubriken transportpolitisk måluppfyllelse görs en bedömning av vilken effekt åtgärdskombinationerna 
har på de uppställda transportpolitiska målsättningarna. Analysen görs med hjälp av mallen för samlade 
effektbedömningar och tabellen för transportpolitisk måluppfyllelse. Eftersom åtgärdskombinationerna är 
övergripande i sin karaktär är det svårt att bedöma effekterna på samtliga transportpolitiska mål.  

 

9.1. Åtgärdskombination 1 

9.1.1. Effektbedömning 

Resor och transportmedel: Kollektivtrafikens attraktivitet stärks genom att turtätheten ökar. Hur stor 
effekten blir beror på ett stort antal faktorer såsom efterfrågan, kollektivtrafikandel samt hur många turer 
som utökas och på vilka sträckor utbyggnaden sker. Utifrån Vägverkets effektkatalog är det möjligt att 
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9 Kostnad och nytta 

9.1 Principiell utformning och översiktlig kostnadsbedömning

De fem delsträckorna på E 20 som studeras är:

•	 Förbi Vårgårda (3,7 km)

•	 Vårgårda – Vara (29 km)

•	 Förbi Skara, alternativ söder och norr om Ardala respektive befintlig sträckning 
(13,5 km, 18,5 km respektive 8 km)

•	 Götene – Mariestad (20 km)

•	 Förbi Mariestad (16,5 km samt 2,7 km ny väg 26)

För varje delsträcka redovisas sex tänkbara principiella utformningar (Åtgärdskom-
bination 3-6) för E 20 :

Befintlig sträckning Ny sträckning enligt Lokaliseringsplaner 
1995* 

Åtgärdskombination 3

Mötesseparerad	 2+1-väg	 i	 befintlig	 sträckning	
med	plankorsningar	

För	 att	 möjliggöra	 en	 eventuell	 framtida	 ut-
veckling	 av	 2+1-väg	 till	 2+2-väg	 är	 vägsektio-
nerna	 1+1	 körfält	 respektive	 2+2	 körfält	 valda.	
1+1-sträckorna	är	 förlagda	vid	broar,	 trafikplat-
ser,	korsningar	och	på	sträckor	som	kräver	ex-
tra	geotekniska	åtgärder	etc.	Mellan	40	-	48	%	
omkörningsbarhet.	

Åtgärdskombination 5

Mötesseparerad	 2+1-väg	 i	 ny	 sträckning	 med	
planskilda	korsningar

För	att	möjliggöra	en	eventuell	framtida	utveck-
ling	av	2+1-väg	till	2+2-väg	är		är	vägsektionerna	
1+1	körfält	 respektive	2+2	körfält	valda.	Sektio-
nerna	är	10,5	respektive	18,5	meter	breda.	Den	
skyltade	hastigheten	blir	 100	km/tim.	Ca	60	%	
omkörningsbarhet.	

Åtgärdskombination 4

Mötesseparerad	 2+1-väg	 i	 befintlig	 sträckning	
med	planskilda	korsningar

För	att	möjliggöra	en	eventuell	framtida	utveck-
ling	av	den	mötesfria	 landsvägen	till	motorväg	
är	 vägsektionerna	 1+1	 körfält	 respektive	 2+2	
körfält	valda.	Sektionerna	är	10,5	respektive	18,5	
meter	breda.	Den	skyltade	hastigheten	blir	100	
km/tim.	Ca	60	%	omkörningsbarhet.	

Åtgärdskombination 5 +

Mötesseparerad	 2+1-väg	 i	 ny	 sträckning	 med	
planskilda	korsningar	 förberedd	 för	utbyggnad	
till	2+2-väg

Motsvarande	 som	 åtgärdskombination	 5	 men	
i	detta	alternativ	är	 trafikplatser,	passager	och	
broar	utformade	för	fyra	körfält.	För	att	vid	ett	
senare	 tillfälle	 bygga	 om	 vägen	 till	 genomgå-
ende	fyrfältsväg	kräver	då	endast	att	1+1-sträck-
orna	 breddas	 upp	 till	 18,5	 meter.	 Ca	 60	 %	
omkörningsbarhet.	

Åtgärdskombination 4 + 

Mötesseparerad	 2+2-väg	 i	 befintlig	 sträckning	
med	planskilda	korsningar

Innebär	en	18,5	meter	bred	sektion	med	två	kör-
fält	per	riktning.	Referenshastigheten	är	110	km/
tim.

Åtgärdskombination 6

Mötesseparerad	 2+2-väg	 i	 ny	 sträckning	med	
planskilda	korsningar	

Innebär	en	18,5	meter	bred	sektion	med	två	kör-
fält	per	riktning.	Referenshastigheten	är	110	km/
tim.

*Under mitten av 90-talet upprättades lokaliseringsplaner för etapperna Vårgårda – Holmestad, 
Holmestad – Brodderud samt Brodderud – Örebro länsgräns. I planerna, som består av teknisk 
beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning, fastslogs en korridor för ny E 20 med motorvägsstandard. 
Under 1997 upprättades en komplettering avseende sträckan Gerum – Holmestad. De korridorer som 
togs fram under arbetet med lokaliseringsplanerna ligger till grund för denna strategistudie.
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mnkr
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kkr
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Meter-
kostnad kkr

1. Förbi Vårgårda 150 41 210 57 530 143 210 57 440 119 530 143
2. Vårgårda – Vara 670 26 1410 55 1700 66 1510 52 1780 61 1990 69
3a. Förbi Skara 
Söder Ardala x x x x x x 1180 87 1310 97 1380 102

3b. Förbi Skara Norr 
Ardala x x x x x x 1490 81 1580 85 1720 93

3c. Förbi Skara* 240 30 480 56 610 72 x x x x x x
4. Götene – 
Mariestad 490 24 980 48 1080 53 970 49 1000 50 1090 55

5. Förbi Mariestad 440 35 790 46 890 52 1210** 63 1250** 65 1330** 69

Totalt (söder / norr 
Ardala) 1990 3870 4810 5080 / 

5390
5780 / 
6050

6320 / 
6660

Mötesseparerad 2+2-
väg i ny sträckning med 
planskilda korsningar

Åtgärdskombination 4 Åtgärdskombination 4+ Åtgärdskombination 5 Åtgärdskombination 5+ Åtgärdskombination 6 

Mötesseparerad 2+1-väg 
i befintlig sträckning med 
plankorsningar 

 Mötesseparerad 2+1-väg 
i befintlig sträckning med 
planskilda korsningar

Mötesseparerad 2+2-väg i 
befintlig sträckning med 
planskilda korsningar

Mötesseparerad 2+1-
väg i ny sträckning med 
planskilda korsningar

Mötesseparerad 2+1-väg i 
ny sträckning med 
planskilda korsningar 
förberedd för utbyggnad 
till 2+2-väg

Åtgärdskombination 3 

Nedan redovisas investeringskostnader för de principiella utformningar som ingår 
i åtgärdskombinationerna. Investeringskostnaden avser endast fysiska vägåtgärder, 
övriga åtgärder i de respektive kombinationerna har inte kostnadsbedömts. 

Meterkostnaden varierar beroende på principiell utformning och delsträcka. Kost-
naden för att bygga om E20 till 2+1-väg med plankorsningar i befintlig sträckning är 
det billigaste alternativet, sett till både totalkostnad och meterkostnad. Det dyraste 
alternativet är att bygga mötesseparerad 2+2-väg i ny sträckning, även det sett till 
både totalkostnad och meterkostnad.  

Förslag till korridorer för 
utbyggnad i befintlig 
sträckning och ny 
sträckning (enligt 
lokaliseringsplan 1995)

Investeringskostnader 
för utbyggnad av E20 
enligt de principiella 
utformningar som tagits 
fram inom respektive 
åtgärdskombination

*Endast ej mötesseparerade delen norr om trafikplats Vilan
**Inkluderar även nysträckning av väg 26 norr om Mariestad
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Kostnadsdrivande för principutformningarna i befintlig sträckning är vägrenar som 
behöver bytas ut, utbyggnad av parallellvägar och nya eller ombyggda planskilda 
korsningar. E20:s nuvarande bristande bärighet innebär att behovet av utskiftning av 
vägrenar är stort längs hela sträckan. Därutöver innebär bebyggelse i nära anslutning 
till vägen  att ett betydande system av parallellvägar behöver skapas. 

I ny sträckning är behovet av nya parallellvägar mindre eftersom befintlig E20 i hög 
utsträckning kan användas som parallellväg. Däremot behöver en helt ny vägkropp 
för ny E20 skapas vilket gör att meterkostnaden generellt sett är högre. 

I principutformningarna med 2+2-väg och 2+1-väg som förbereds för utbyggnad till 
2+2-väg tillkommer ytterligare kostnader för broar som idag endast har  tillräcklig 
bredd för 2+1 körfält. 

9.2 Samhällsekonomiska bedömningar

En samhällsekonomisk analys skall identifiera, kvantifiera och värdera alla effek-
ter som en åtgärd har på samhället och dess medborgare. En utbyggnad av E20 har 
påverkan på flera aktörer och samhällsintressen. De modeller som används av Tra-
fikverket för samhällsekonomisk analys beräknar merparten, men inte alla, effekter 
som uppstår i samband med en väg- eller järnvägsinvestering. De effekter som inte 
beräknas är exempelvis:

•	 intrång (vare sig buller eller barriäreffekter)

•	 förseningar

•	 regionala utvecklingseffekter

Två typer av samhällsekonomiska bedömningar har genomförts i projektet. En sys-
temanalys har gjorts för att analysera utbyggnad av hela E20 genom Västra Göta-
land. Därutöver har en samhällsekonomisk bedömning av de ej mötesseparerade del-
sträckorna tagits fram. Systemanalysen har genomförts med hjälp av analysverktyget 
Samkalk medan EVA har använts för att bedöma delsträckorna. 

Den största skillnaden mellan EVA och Samkalk är att Samkalk fångar upp och be-
skriver effekterna av de trafikökningar som är orsakade av själva väginvesteringen. 
I EVA antas att ingen trafik nygenereras dvs trafiken är den samma före- och efter 
genomförd väginvestering

Samkalk och EVA genererar olika resultat till följd av olika förutsättningar i indata 
och möjligheten att beskriva förändringar i trafik- och resmönster. I Samkalk-ana-
lysen antas en högre befolkningstillväxt i kommunerna längs E20 vilket leder till 
högre trafikflöden än i EVA. I Samkalk genererar dessutom förbättrad vägstandard 
ny trafik och trafikomfördelning från andra trafikslag. Det leder sammantaget till att 
systemanalysen genererar högre samhällsekonomiska nyttor än vad bedömningen av 
delsträckorna gör. 

Samkalk har använts för att analysera åtgärdskombination 3, 5 och 6. EVA har an-
vänts för att analysera åtgärdskombination 3, 4, 4+, 5 och 6. Endast utbyggnad av E20 
har analyserats för de respektive kombinationerna. För övriga åtgärder i kombinatio-
nerna har ingen samhällsekonomisk bedömning gjorts. 
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Samhällsekonomiska bedömningar av systemanalys för E20

Åtgärdskombination 3 Åtgärdskombination 5 Åtgärdskombination 6

Mötesseparerad 2+1-väg 
i befintlig sträckning med 

plankorsningar

Mötesseparerad 2+1-väg i ny 
sträckning med planskilda 

korsningar

Mötesseparerad 2+2-väg i 
ny sträckning med plan-

skilda korsningar

Samhällsekonomisk	
investeringskostnad*	
(Mnkr)

1	740 4	790 5	940

Nyttor	(Mnkr) 1	740 3	560 3	890

Nettonuvärdeskvot	
(NNK)

0,0 -0,3 -0,3

* Anläggningskostnader korrigerade för samhällsekonomiska faktorer (bla användning av offentliga 
medel)

Enligt resultaten från Samkalk bedöms att den samhällsekonomiska lönsamheten av 
åtgärdskombination 3 är runt noll, dvs nyttor och kostnader är ungefär lika stora. 
Varken åtgärdskombination 5 eller 6 är lönsam. I samtliga kombinationer kommer 
den största nyttan från minskade restider och därefter förbättrad trafiksäkerhet. Så-
väl restidseffekterna som trafiksäkerhetseffekterna är större i åtgärdskombination 6 
än i åtgärdskombination 3 och 5. Åtgärdskombination 6 ger dock större negativa ef-
fekter avseende exempelvis luftföroreningar än övriga åtgärdskombinationer, medan 
åtgärdskombination 3 ger minst negativa effekter i detta avseende. 

Bedömningen av delsträckorna är inte direkt jämförbara med systemanalysen. Däre-
mot ger de en indikation om exempelvis prioritering och utbyggnadsordning. 

Den samhällsekonomiska analysen indikerar att ingen av åtgärdskombinationerna 
lönsam för någon av delsträckorna. Delsträckan Götene-Mariestad utbyggd till 2+1-
väg med plankorsningar (åtgärdskombination 3) är minst olönsam. 

Att de samhällsekonomiska kalkylerna är olönsamma kan till stor del härledas till 
kostnaderna. För vissa av deletapperna gjordes samhällsekonomiska bedömningar 
inför senaste åtgärdsplaneringen 2010-2021. Dessa bedömningar genererar i hög ut-
sträckning liknande nyttor som de kalkyler som nu tagits fram. Det gäller till exem-
pel sträckorna Vårgårda-Vara och Götene-Mariestad. Däremot är kostnaden för dessa 
sträckor betydligt högre nu än i åtgärdsplaneringen vilket innebär att nettonuvärdes-
kvoten är lägre.  

För låga trafikflöden i kombination med för höga kostnader leder sammantaget till 
olönsamhet för samtliga analyserade delsträckor och åtgärdskombinationer. Däre-
mot visar systemanalysen, där hänsyn även tas till nygenererad trafik, omflyttning 
mellan trafikslag och högre befolkningstillväxt, att kostnaderna och nyttorna är lika 
stora vid en utbyggnad av E20 till 2+1-väg i befintlig sträckning med plankorsningar.
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10 Alternativ och kompletterande finansiering 

En lagändring trädde i kraft år 2009 som underlättade möjligheterna för kommuner 
att bidra till finansiering av statlig väg och järnväg. I Regeringens direktiv inför före-
gående planeringsprocess för transportinfrastruktur angavs således att Trafikverken 
skulle verka för medfinansieringslösningar. Planeringsprocessen för perioden 2010-
2021 resulterade i ett 50-tal olika avtal och överenskommelser om medfinansiering. 
Nedan beskrivs olika möjligheter till alternativ och kompletterande finansiering till 
statlig väg och järnväg. 

Alternativ eller kompletterande finansiering kan uppfylla olika syften. Komplette-
rande finansiering kan möjliggöra att sträckor eller deletapper som är lägre priorite-
rade av Trafikverket aktualiseras och byggs ut fortare än vad de annars skulle gjort. 
Kompletterande finansiering kan även bidra till att vägen får en högre standard eller 
annan sträckning än den planerade genom att finansieringen bidrar till mellanskill-
naden i investeringskostnad.

I huvudsak finns tre källor till kompletterande finansiering – kommunal eller re-
gional medfinansiering, brukaravgifter eller EU-finansiering. Brukaravgifter är inte 
möjliga att komplettera med eurovinjettdirektivet. Eurovinjettdirektivet, till vilket 
Sverige anslutit sig, tillåter inte att vägtull tas ut på vägar som omfattas av vägavgifter. 

E20 ingår inte, enligt nu liggande förslag, i EU:s kärnnätverk (core network) utan i 
det så kallade övergripande nätverket (comprehensive network). Det försvårar möj-
ligheten att få EU-finansiering för utbyggnad av E20. Kraven på kvaliteten i det över-
gripande nätverket är lägre än i kärnnätverket. Vidare finansieras det övergripande 
nätverket i hög utsträckning av strukturfondsmedel, vilket normalt inte får användas 
i Europas rikaste regioner. 
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11 Gemensamma slutsatser

•	 På E20 behöver trafiksäkerheten förbättras, framför allt genom Västra Götaland 
där avsaknad av mötesseparering och korsningar i plan leder till höga olyckstal. 

•	 De delsträckor av E20 som inte är mötesseparerade har brister i tillgängligheten 
i form av förlängda restider. Detta är en följd av den varierande hastighetsstan-
darden, låg geometrisk standard och avsaknad av mötesseparering i kombination 
med hög andel lastbilar.

•	 Det finns ingen kapacitetsbrist (enligt Trafikverkets definition) på de delsträckor 
som inte är mötesseparerade, varken på sträckan eller i korsningar. Den framtida 
transportefterfrågan visar inte på några förändringar i det avseendet.

•	 Enligt de prognoser som används i Trafikverkets åtgärdsplanering kommer ef-
terfrågan på persontransporter främst att öka på Västra stambanan och i mindre 
omfattning på E20. 

•	 E20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk och är en del av huvudvägnätet för 
långväga godstransporter. Andelen godstrafik på E20 är relativt hög (cirka 
20 procent). Godstransporterna bedöms öka på E20 och kapacitetsbristerna på 
Västra stambanan gör att det troligen inte är effektivt på kort sikt med en trafik-
slagsövergripande lösning, där en betydande andel av godstransporterna flyttas 
över till järnväg. Efterfrågan av godstransporter på järnväg bedöms dock vara 
större än på väg. 

•	 På E20 krävs i närtid en förbättrad trafiksäkerhet för att uppnå de transportpoli-
tiska målen. På Västra stambanan är ökad kapacitet nödvändigt.

•	 De kortsiktiga åtgärderna bör gå i linje med de långsiktiga för att uppnå så stor 
samhällsekonomisk nytta som möjligt. Åtgärder från samtliga steg i fyrstegs-
principen behövs och bör användas för att uppnå en kvalitetsförbättring av E20. 
Ansvaret för genomförandet av åtgärderna ligger däremot på olika parter (kom-
muner, myndigheter, privata företag). De föreslagna infrastrukturåtgärderna bör 
därför kombineras med åtgärder som Trafikverket inte ansvarar för, såsom mark-
användningsplanering, polisövervakning och samverkan med näringslivet. 

•	 Åtgärdskombinationer där E20 mötessepareras genom mitträcke ger störst posi-
tiva trafiksäkerhetseffekter. Trafiksäkerhetseffekterna blir ännu större om plan-
skilda korsningar byggs på hela sträckan. Åtgärdskombinationer där det ingår att 
E20 genomgående får planskilda korsningar ger större positiva effekter på resti-
derna än kombinationer där man behåller de planskilda korsningarna. 

•	 Bedömda kostnader för enbart infrastrukturåtgärder varierar mellan cirka 2 mil-
jarder för åtgärdskombination 3 till 6,7 miljarder för åtgärdskombination 6. 

•	 Utifrån Trafikverkets riktlinjer ger vägtypen 2+1 tillräcklig kapacitet även med 
prognostiserade trafikflöden för 2040. 

•	 De åtgärdskombinationer där E20 anläggs i ny sträckning är inte samhällsekono-
miskt lönsamma enligt Trafikverkets modeller. Åtgärdskombination 3, där E20 
byggs som 2+1-väg med plankorsningar uppvisar en samhällsekonomisk lönsam-
het som ligger nära noll. 

•	 Den regionala utvecklingen påverkas positivt av minskade restider. Det ökar 
pendlingsmöjligheterna och förbättrar matchningen på arbetsmarknaden. God 
tillgänglighet och bra infrastruktur kan förbättra förutsättningarna för nyetab-
leringar, investeringar och tillväxt i näringslivet. Trafikverkets modeller tar inte 
hänsyn till detta fullt ut.  
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•	 De åtgärdskombinationer där E20 anläggs i ny sträckning är inte samhällsekono-
miskt lönsamma enligt Trafikverkets modeller. Åtgärdskombination 3, där E20 
byggs som 2+1-väg med plankorsningar uppvisar en samhällsekonomisk lönsam-
het som ligger nära noll. 

12 Fortsatt arbete

Prövning i nationell plan

Trafikverket kommer att lyfta frågan om E20:s utbyggnad till revideringen av na-
tionell plan för transportsystemet. I revideringen av den nationella planen kommer 
långsiktigt hållbara (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) och kostnadseffektiva åtgär-
der att prövas. Den preliminära tidplanen för revideringen är: 

•	 Regeringens direktiv hösten 2012

•	 Regeringen fastställer ny plan i slutet av 2013 

Formell process

Åtgärdsvalsstudien som tagits fram är en tjänstemannaprodukt och har inte genom-
gått den formella och lagbundna processen med bl a miljökonsekvensbeskrivning 
och samråd. För att de fem delsträckorna ska byggas ut krävs även en formell process.
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