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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

Ett tillgängligt och trafiksäkert 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 kapaciteten på väg och järnväg.  

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

Fyra delsträckor på E20 är inte utbyggda till mötesfrihet och ingår inte i nationell plan 2010-2021. Västra 
Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och kommunerna i norra länsdelen vill således 
aktualisera arbetet med de delsträckor som inte ingår i nationell plan och som inte är mötesseparerade 
sedan tidigare.  

För att komma vidare i frågan har Trafikverket tillsammans med Västra Götalandsregionen, 

Skaraborgs kommunalförbund och kommunerna Vårgårda, Vara, Lidköping, Skara, Götene, Mariestad och 
Gullspång startat projektet Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland. Resultatet av projektet ska 
användas för diskussioner och inriktning om åtgärder i kommande infrastrukturplaner. Projektet 
innehåller tre etapper (arbetsmoment) och denna rapport är en dokumentation av 
Trafikslagsövergripande nulägesbeskrivning och fyrstegsanalys Göteborg- Stockholm. 

 
• Trafikslagsövergripande nulägesbeskrivning och fyrstegsanalys Göteborg- Stockholm (PM -

Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland) 

• Fördjupad investeringsanalys (PM - Kostnadsbedömning) 

• Nyttoanalys och finansieringsformer (PM – Samhällsekonomi och PM – Alternativa 
finansieringsformer) 

De tre etapperna har sammanfattats i en slutrapport, ”Åtgärdsvalsstudie, E20 genom Västra Götaland – 
sammanfattande slutrapport”.  

 

1.2. Syfte och innehåll  

Syftet med denna rapport är att översiktligt beskriva nuläget i stråket för samtliga trafikslag. Det ger 
underlag för en analys av vilka kvalitetsförbättringar som måste komma till stånd för att säkerställa 
stråkets funktioner, möta den framtida transportefterfrågan och uppnå de transportpolitiska 
målsättningarna. Ett särskilt fokus ligger på E20 genom Västra Götaland.    

Rapporten har även tjänat som underlag för andra etapper i projektet, såsom beräkning av kostnader och 
samhällsekonomiska bedömningar av åtgärder. Kostnadsberäkningarna och de samhällsekonomiska 
bedömningarna finns som separata PM men är även sammanfattade i den här rapporten.     

I denna rapport presenteras de nationella, regionala och lokala transportpolitiska målsättningarna. 
Nuläget i stråket beskrivs utifrån faktorer som regionutveckling, resande samt infrastruktur och standard. 
Även en översiktlig analys av framtida transportefterfrågan görs. Stråkets funktioner definieras och 
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eftersträvansvärda kvalitetsförbättringar beskrivs. Slutligen presenteras åtgärdskombinationer som ska ses 
som strategier för att lösa identifierade brister på E20.  

En stor mängd rapporter och strategiska dokument har använts som underlagsmaterial. De främsta 
källorna har varit verksamhetsplaner och målbilder från Västra Götalandsregionen, Trafikverket och 
Västtrafik. Dessa har kompletterats med prognoser över bland annat resandeutveckling och 
befolkningstillväxt från exempelvis SIKA och kommunerna längs E20. Kommunerna har även bidragit 
med översikts- och detaljplaner vilka givit en god bild av den framtida markanvändningen i stråket. Sist i 
rapporten finns en referenslista med de underlagsrapporter och de dokument som använts. 

 

1.3. Arbetsprocesser och organisation 

Åtgärdsvalsstudien har utarbetats av Trafikverket tillsammans med Västra Götalandsregionen, Skaraborgs 
kommunalförbund och Vårgårda kommun. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med deltagande 
organisationer och med styrgruppen för studien. Projektet har haft en arbetsgrupp med tjänstemän och en 
styrgrupp med politiker och tjänstemän. Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från Vara, Skara, 
Mariestad, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen samt Trafikverket.  

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. Närvarande intressenter var Göteborgs hamn, Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR), Länsstyrelsen Västra Götaland, Skaraborgs kommunalförbund, Svenska 
bussbranschens riksförbund, Sveriges åkeriföretag, Tågoperatörerna, Västsvenska handelskammaren, 
Västtrafik och Örebro region. En sammanfattning av workshopen finns som bilaga 1 till rapporten.  

Arbetsgruppen har haft månatliga möten där åtgärdsvalsstudiens innehåll och inriktning diskuterats. 
Bland annat genomfördes brist- och funktionsanalysen inom arbetsgruppen och även genereringen av 
åtgärder och åtgärdskombinationerna utarbetades inom gruppen, vilket redovisas i kapitel 5,6 och 7. Det 
praktiska utredningsarbetet har handlagts av Trafikverket med Sweco och Vectura som konsulter. 
Arbetsgruppen har gjort kontinuerliga avrapporteringar till styrgruppen om hur arbetet med 
åtgärdsvalsstudien fortlöpt och styrgruppen har stöttat och följt upp projektet.  

 

1.4. Avgränsningar 

Det stråk som beskrivs i rapporten sträcker sig mellan Göteborg och Stockholm genom Västra Götaland. 
Skaraborg ges ett särskilt fokus då det är den del av Västra Götaland där E20 inte är utbyggd och 
mötesseparerad. Rapporten beskriver framförallt situationen på E20 och Västra stambanan. Det är den 
infrastruktur som i dagsläget har en nationellt och regional funktion. Även Kinnekullebanan benämns, om 
än mer överskådligt. Bristanalysen och förslag på åtgärdskombinationer har begränsats till att enbart 
beröra E20.  

 

1.5. Metod – åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen  

Den här rapporten är i huvudsak framtagen i enlighet med Trafikverkets förslag till nytt planeringssystem 
för transportsystemet. Implementering av förslaget har påbörjats och en metodutveckling pågår. Denna 
rapport baseras på en tolkning av metoddokumenten och de första stegen i metoden har försökt tillämpas.  
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I förslaget till nytt planeringssystem har en ny processdel tillkommit – 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. Åtgärdsvalsprocessen föreslås bli den generellt använda 
metoden för att i tidiga skeden studera och utreda utmaningar inom transportsystemet. 
Åtgärdsvalsprocessen skiljer sig från en förstudie i den mån att förstudien enbart kan föra fram fysiska 
åtgärder och dessutom enbart inom ett trafikslag.  

Enligt åtgärdsvalsmetoden delas arbetet in i fyra faser: initiera, förstå situationen, pröva tänkbara åtgärder 
och forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Den 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 för att nå en eller flera 
specifika funktioner i transportsystemet som har bäring på de övergripande målen. Utifrån de bästa 
alternativen formas en övergripande inriktning och förslag till rekommenderade åtgärder. 

 
Figur 1: De fyra faserna i åtgärdsvalsmetoden  

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för hushållning med resurser och minskning 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 
 

 
Figur 2: Fyrstegsprincipen  
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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  
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2. Mål för transportförsörjningen i stråket 
Nedan redovisas de transportpolitiska målsättningarna. De transportpolitiska målsättningarna 
förekommer på såväl nationellt, regionalt och lokalt plan som på EU-nivå. Beskrivningen börjar på EU-
nivå och kommer steg för steg smalnas av och slutligen hamna på de målsättningar som gäller för Västra 
Götalandsregionen.  

  

2.1. EU:s vitbok 
EU:s vitbok är ett förslag från den europeiska kommissionen och har ännu inte antagits. 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 sysselsättning. EU:s vitbok har en vision för år 2050 vars övergripande 
målsättningar är följande:  

- Inga bilar i stadstrafik ska använda traditionella drivmedel. 

- 40 procent av luftfartens bränslebehov ska täckas med hållbara drivmedel med minimala 
koldioxidutsläpp och sjöfartens utsläpp ska minskas med minst 40 procent.  

- På medellånga avstånd (längre än 300 km) ska 50 procent av persontrafiken och godstrafiken 
mellan städer bort från vägarna och i stället gå via järnväg och vattenvägar.  

Till dessa målsättningar följer flera ytterligare, bland annat satsning på höghastighetståg, upprätta ett 
välfungerande och EU-omfattande multimodalt TEN-T-stamnät, uppnå ett mål med nästan inga 
dödsolyckor i trafiken, ansluta alla centrala flygplatser till järnvägsnätet med mera. Detta ska sammantaget 
bidra till att minska transportutsläppen med 60 procent till år 2050.  

För att förverkliga dessa mål beskriver europeiska kommissionen att man behöver skapa ett verkligt 
gemensamt europeiskt transportområde genom att avveckla återstående hinder mellan olika 
transportmedel och nationella system. Därutöver behövs en gemensam vision för infrastrukturpolitiken på 
transportområdet.  

 

2.2. Nationella transportpolitiska mål 
Regeringens har definierat ett övergripande mål för svensk transportpolitik. ”Det övergripande målet för 
svensk transportpolitik är att säkerställa 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. 

 

Funktionsmålet – tillgänglighet 

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

För att uppnå funktionsmålet föreslår regeringen följande preciseringar: 

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 
konkurrenskraften. 
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• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. 

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

• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. 

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer 
ökar. 

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

 

Hänsynsmålet – säkerhet, miljö och hälsa 

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

Målet är jämbördigt med funktionsmålet om tillgänglighet. För att uppnå hänsynsmålet föreslår 
regeringen följande preciseringar: 

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

• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet 
allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. 

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport- området respektive 
luftfartsområdet minskar fortlöpande. 

• 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.  

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

 

2.3. Västra Götalandsregionens mål för infrastruktur, transporter och 
resande 

I Västra Götalandsregionens dokument Det goda livet sätter regionen upp de visioner som ska genomsyra 
utvecklingsarbetet. Enligt visionsdokumentet ska Västra Götaland utvecklas till en väl sammanhållen 
region med kortare avstånd, attraktiva lokala arbetsmarknader med ökad tillgänglighet till arbete, 
utbildning och sociala kontakter med mera. I regionen ska det finnas en långsiktigt positiv 
befolkningsutveckling.  

Infrastrukturen och kommunikationerna ska bidra till att uppfylla visionen. I rapporten betonar man att 
Västra Götaland är Nordens främsta transportregion och en motor för svensk ekonomi. Investeringar i en 
hållbar och säker infrastruktur är av central betydelse för att uppnå ett konkurrenskraftigt näringsliv. 
Bland de viktiga inslag som nämns i visionen finns bland annat: 

- Investeringar i infrastrukturen som främjar en hållbar tillväxt, god tillgänglighet till och inom 
Västra Götaland samt ger hög säkerhet och en positiv utveckling i regionens olika delar.  
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- Infrastrukturutbyggnad som tar hänsyn till natur- och kulturmiljöer, bidrar till bättre 
bebyggelsemiljöer och beaktar både mäns och kvinnor värderingar.  

Västra Götalandsregionen har ambitionen att skapa en rundare region, i huvudsak på grund av att 
Göteborgsregionen framförallt vuxit i nord-sydlig riktning de senaste åren. För att uppnå detta krävs, 
enligt regionen, en infrastruktur som leder till kortare restider eftersom regionförstoring framförallt sker 
genom att arbetspendlandet ökar. Det är framförallt det långväga resandet inom regionen som påverkar 
takten i regionförstoringen.  

I Västra Götalands tillväxtprogram slår regionen fast att ett av huvudmålen är att utveckla infrastrukturen. 
Det krävs investeringar i ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem för att Västra 
Götaland ska bli en attraktiv, väl sammanhållen och internationellt konkurrenskraftig region. Ett ökat 
inflytande över planerings- och genomförandeprocessen eftersträvas också. Kollektivtrafiken ska erbjuda 
ett konkurrenskraftigt utbud och vara en del i ett långsiktigt hållbart transportsystem.  

 

2.4. Målbild för kollektivtrafiken 
Målbilden för kollektivtrafiken som beskrivs nedan är uteslutande begränsad till Västra Götaland. Västra 
Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet. Målsättningarna är i hög utsträckning beroende 
av vilken del av regionen man tittar på eftersom förutsättningarna i Göteborgsregionen skiljer sig 
väsentligt från förutsättningarna i övriga delar av regionen. Nedan fokuseras framförallt på Skaraborg då 
det är huvudfokus för den här rapporten.    

I dokumentet ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg”, utgiven av Västtrafik, Västra 
Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund, beskrivs de långsiktiga målsättningarna för 
regionutvecklingen i Skaraborg. De tre övergripande målen är:  

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

ii) Skaraborg ska utvecklas till en region med god tillgänglighet till arbete och studier, såväl 
inom som till och från Skaraborg. 

iii) Skaraborg ska utvecklas till en region med hållbar tillväxt.  

I målbilden beskrivs att resandet med buss och tåg ska öka med 50 procent fram till 2025 som en del i att 
nå målet om en attraktiv och konkurrenskraftig region. De tre övergripande målen för Skaraborgs 
utveckling har översatts i mål för kollektivtrafiken, ett marknadsmål, ett tillgänglighetsmål och ett 
miljömål. 

Marknadsmål: Ökat resande och nöjda resenärer.  

Tillgänglighetsmål: Fler resmöjligheter och regionförstoring. 

Miljömål: Minskad miljöpåverkan genom kollektivtrafiken.  

För att uppnå den tänkta resandeökningen har Västtrafik antagit en tvådelad strategi.   

i) Stråk och anslutningar 

ii) Resor inom Skaraborg och resor till angränsande kommuner samt stadstrafik.  

Med stråk och anslutningar menas att Västtrafik framförallt ska koncentrera resurser och åtgärder till de 
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 
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skapas. Den andra delen av strategin bygger på att utveckla etablerade och nya relationer mellan 
angränsande kommuner där det finns underlag. Idag dominerar resandet mellan huvudorterna och 
framförallt till och från Skövde. Ett svagare resandeunderlag finns i de nordöstra och de sydvästra delarna 
av Skaraborg. Det innebär att behovet av, och efterfrågan på, kollektivtrafikresor skiljer sig stort inom 
Skaraborg.  
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3. Nulägesbeskrivning 
I det här kapitlet beskrivs nuläget i stråket. Först beskrivs regionutvecklingen där fokus ligger på Västra 
Götalandsregionen. Därefter beskrivs trafikflöden i stråket och slutligen standarden på infrastrukturen.  

 

3.1. Regionutveckling 
Bilden nedan illustrerar befolkningsutvecklingen för kommunerna i stråket under 2000-talet och ger 
således en god bild av vilka områden och regioner som utvecklats mest.  

 
Figur 3: Befolkningsförändring i procent 2000 – 2010. Källa: SCB. 

Figuren illustrerar att det är i storstäderna den största befolkningstillväxten skett. Göteborgs- och 
Stockholmsregionen har växt påtagligt, liksom Jönköping, Linköping och Örebro. I Skaraborg har 
befolkningen i huvudsak minskat, med undantag för Skövde och Lidköping.  

När det gäller utvecklingen av de lokala arbetsmarknaderna i Västra Götaland illustrerar figurerna nedan 
den förändring som skett de senaste 40 åren.  
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Figur 4: Lokala arbetsmarknader i Västra Götaland, 1970 och 2009. Källa: SCB. 

Figuren visar att Göteborgs arbetsmarknadsregion framförallt har växt i sydlig riktning, där Kungsbacka, 
Varberg och Falkenberg inlemmats. I öster har Bollebygd, Alingsås och Vårgårda tillkommit. För Skövde 
har utvecklingen varit påtaglig och den lokala arbetsmarknaden innefattar nu 10 kommuner jämfört med 
endast en kommun, Skövde självt, år 1970. Även Borås, Lidköpings och Trollhättans lokala 
arbetsmarknader har växt sedan 1970.  

E20 genom Västra Götaland löper genom Skövdes, Lidköpings och Göteborgs lokala 
arbetsmarknadsregioner. Förmågan att nå önskad regionförstoring med en (1) arbetsmarknadsregion i 
Skaraborg påverkas således av E20:s framtida standard.  

En region kan växa på två sätt, antingen genom förtätning – att det blir fler invånare inom det geografiska 
området, eller genom förstoring – att ett nytt geografiskt område, genom kortare tidsavstånd, inlemmas i 
regionen. Det är genom förstoring som Skövdes lokala arbetsmarknad har kunnat växa så pass kraftigt de 
senaste 40 åren.  
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Figur 5: Förändring i förtätning och regionförstoring mellan 1970 och 2004. Källa: Västra Stambanan – 
tillväxtkorridor under utveckling, Arena för tillväxt. 

Den kanske viktigaste förklaringen till Skövdes kraftiga regionförstoring har varit att kortare restider på 
järnväg underlättat kommunikationerna och på så sätt minskat avstånden till de närliggande regionerna. 
Även utvecklingen av kollektivtrafiken mellan Skövde och närliggande kommuner har spelat in. I 
Göteborgs fall har regionutvecklingen framförallt skett genom förtätning. Utvidgningen av Göteborgs 
lokala arbetsmarknadsregion har också varit betydligt mindre än utvecklingen i Stockholm och framförallt 
Malmö. År 1970 var invånarantalet i Göteborgs lokala arbetsmarknad dubbelt så stort som i Malmös. Idag 
är Malmös lokala arbetsmarknad större än Göteborgs, nästan uteslutande till följd av geografisk förstoring, 
det vill säga minskade avstånd genom förbättrade kommunikationer.  

 
Figur 6: Förändringen av storleken på den lokala arbetsmarknaden, uppdelat på förtätning och geografisk 
förstoring. 1970 till 2004. Källa: Västra Stambanan – tillväxtkorridor under utveckling, Arena för tillväxt. 

Att den geografiska förstoringen varit större i Malmö än i Göteborg har flera förklaringsfaktorer enligt 
Västra Götalandsregionen. En faktor som lyfts fram är att Malmö har ett mer komplext utbyte av 
arbetskraft kommuner emellan medan Göteborgsregionen i hög utsträckning är beroende av Göteborg. Det 
sker till exempel väldigt lite arbetspendling från Göteborg till angränsande kommuner – nästan all 
arbetspendling sker till Göteborg.  

Västra Götalandsregionen har en viktig strategisk betydelse för industrin något som bland annat framgår 
av tidskriften Intelligent Logistiks årliga sammanställning av de bästa logistiklägena i landet. Värderingen 
görs efter en sammanvägning av faktorer som geografiskt läge, tillgänglighet till logistisk infrastruktur, 
samt samarbetsklimat och nätverk inom regionen. Av landets 20 bästa logistiklägen ligger cirka hälften, 
nio, i eller i direkt anslutning till stråket Göteborg – Stockholm genom Västra Götaland.  Storgöteborg 
bedöms vara landets bästa logistikläge, Örebroregionen det tredje bästa och Skövderegionen hamnar på 
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tolfte plats. En tredjedel av den svenska fordonsindustrins sysselsättning är baserad i Göteborgsregionen. 
Därutöver finns ett antal betydelsefulla logistiklägen runt Mälaren.  

 
Figur 7: De bästa logistiklägena i Södra Sverige år 2010. Källa: Tidskriften Intelligent logistik 2011. 

Enligt Intelligent logistik beror Göteborgs placering framförallt på att man har Nordens största import- 
och exporthamn. Man har även tillgång till stor logistikkompetens genom Chalmers tekniska högskola och 
Göteborgs universitet. Göteborgs Hamns expansion gör att man planerar för nya lösningar för att frigöra 
markutrymme och skapa kortare hanteringstider. En sådan lösning är exempelvis en dryport, torrhamn, i 
Falköping. Etablerandet av en dryport innebär att fler transporter kan ske på järnväg istället för med lastbil 
och att hamnens kapacitet kan öka.   

 

Kommunala planeringsförutsättningar 

De kommunala planeringsförutsättningarna är i hög utsträckning beroende av infrastrukturens 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 bidragit till att försvåra de 
kommunala planeringsförutsättningarna för kommunerna i Västra Götaland. Exempelvis har Skara 
kommun påtalat att flera pågående detaljplaner 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 lokaliseringsplanen. Det innebär att E20 placeras på längre avstånd från tätorten än idag. 
Det leder i sin tur till möjligheter att marken runt befintlig E20 kan tas i anspråk och kommunerna 
förtätas. För flera av kommunerna i stråket går dagens E20 i nära anslutning till tätorten. Mariestad har 
planerat att expandera med industrier och verksamheter utmed befintlig väg och Skara kommun avser 
exploatera marken nordväst om tätorten med verksamheter och bostäder under förutsättning att E20 
byggs ut enligt lokaliseringsplanen. 

En tydlig inriktning avseende E20:s framtida sträckning och standard kan komma att underlätta 
planeringsförutsättningarna för kommunerna i stråket.  
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3.2. Trafikflöden och resandemönster 

Trafikflödena på E20 mellan Göteborg och Stockholm visas i figuren nedan. I figuren redovisas även väg 
40/E4 vilket är den andra huvudsakliga vägen för resor mellan landets två största städer. Medan 
trafikflödet på väg 40/E4 är över 15 000 fordon/dygn (ÅDT)1

 

 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.  

Figur 8: Antal fordon per årsmedeldygn på E20, väg 40 och E4 år 2010. Källa: Trafikverket. 

 
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.  

Det sker fler resor på väg 40/E4 än på E20 och resandeutvecklingen visar samma tendens. 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.  

                                                      
1 ÅDT=Årsdygnstrafik, dvs medelvärdet per dygn för årets alla dagar 

E4 norr om Gränna 

Väg 40 väster om Ulricehamn 

E20 norr om Finnerödja 
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Figur 9: Förändring av trafikflöden på E20, väg 40 och E4. Uppdelning på total trafik och lastbilstrafik. Källa: 
Trafikverket. 

På järnvägssidan är framförallt Västra stambanan av relevans för stråket. Även Kinnekullebanan finns i 
stråket men är av låg standard. För att Kinnekullebanan i framtiden ska kunna avlasta och fördela gods- 
och persontransporter krävs att dess funktion och kvalitet höjs. Västra Stambanan går mellan Göteborg 
och Stockholm genom Västra Götaland och Kinnekullebanan söder om Vänern mellan Håkantorp och 
Gårdsjö. Figuren nedan illustrerar antalet persontåg under ett vardagsmedeldygn. 
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E4 norr om Gränna + 75 % 

Väg 40 väster om Ulricehamn + 38 % 
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Väg 40 väster om Ulricehamn + 100 % 

E20 norr om Finnerödja + 60 % 
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Figur 10: Antal persontåg under ett vardagsmedeldygn. Källa: Trafikverket 

Antalet persontåg är som störst på sträckan närmaste Göteborg och närmast Stockholm. Det är också dessa 
delar av Västra stambanan som är hårdast belastade då det utöver fjärrtrafik även förekommer omfattande 
pendeltågstrafik och godstrafik. Mellan Göteborg och Alingsås finns mellan 150 och 300 persontåg per 
vardagsmedeldygn. På övriga delar av Västra stambanan är antalet tåg mellan 30 och 150. På 
Kinnekullebanan går det relativt få persontåg, upp till 30 stycken. Västra stambanan är av stor betydelse 
även för godstrafiken. I ett uppdrag om godstransporter på järnväg gjord av ÅF Infraplan för Trafikverket 
analyserades godstransporternas vikt och varuvärde på ett antal järnvägar i Sverige.  

 
Figur 11: Gods på järnväg. Källa: Trafikverket, bearbetad av ÅF Infraplan (till vänster), Figur 12: Antal godståg 
under ett vardagsmedeldygn. Källa: Trafikverket (till höger) 
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Figuren ovan visar att det fraktas stora godsvolymer på Västra stambanan och att godset dessutom har ett 
relativt högt värde. Det kan jämföras med exempelvis det gods som fraktas på Malmbanan där det 
förekommer stora volymer men relativt litet varuvärde och på Västra stambanan närmast Stockholm där 
volymerna är små men värdet högt. Antalet godståg på Västra stambanan 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. 

När det gäller resor mellan ändpunktsmarknaderna, Göteborg och Stockholm framgår att tågresandet står 
för den största andelen, 41 % av resorna. Därefter följer bilresor som står för 36 % och flyget som står för 
20 %.   

Antal resor mellan Stockholms län och Göteborgsregionen inklusive Trollhättan och Borås lokala 
arbetsmarknader 

   Vardagsmedeldygn (bedömt antal resor 

en normal vardag) 

Flyg 1 000 000 20 % 3 300 

Tåg 2 000 000 41 % 6 600 

Bil 1 750 000 36 % 5 800 

Buss 150 000 3 % 600 

Totalt  4 900 000   

Tabell 1: Resor mellan Stockholms län och Göteborgsregionen inklusive Trollhättan och Borås lokala 
arbetsmarknader år 2008. Källa: Förstudie Götalandsbanan, delen Linköping – Borås, Banverket. Ombearbetad 
tabell.  

Genom en bedömd översättning av siffrorna till vardagsmedeldygn kan man dra slutsatsen att cirka 5 800 
resor mellan ändpunktsmarknaderna genomförs med bil. Av det kan man dra slutsatsen att andelen av 
biltrafiken på E20 som har ändpunktsmarknaderna som målpunkt troligen är mycket liten. Antalet 
personbilsresor på E20 är vid Finnerödja cirka 8 000 per årsmedeldygn och den största delen av 
ändpunktstrafiken nyttjar väg 40/E4 på grund av dess högre standard. De resor som görs på E20 är 
således framförallt av regional och lokal karaktär.  

Kollektivtrafikresandet i Västra Götaland hänger i hög grad utsträckning samman med vilken del av 
regionen man beaktar. Inom Göteborgs stad och Göteborgsregionen har resandet 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.  
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Figur 13: Miljoner delresor 1999 och 2010, Västtrafiks resor. Källa: Västtrafiks verksamhetsplan 2012-2014 

 
Figur 14: Resandeutveckling i procent, Västtrafiks resor. Källa: Västtrafiks verksamhetsplan 2012 – 2014. 

För Skaraborgs del har resandet ökat med 4,5 procent sedan 1999. Det är en utveckling som är lägre än 
trafikutbudsökningen. Utbudet har ökat med cirka 25 % de senaste 12 åren. Idag utförs cirka 28 000 resor 
per dag med kollektivtrafiken i Skaraborg. Enligt Västtrafiks kollektivtrafikprogram för Skaraborg bedöms 
antalet resor öka till 42 000 år 2025.  



Åtgärdsvalsstudie, E 20 genom Västra Götaland 

 

22 (87) 
 
  

 

 
Figur 15: Förändring av trafikutbudet som tidtabellskilometer/år. Källa: Västtrafiks verksamhetsplan 2012 – 2014 

När det gäller arbets- och studiependlandet med alla trafikslag och med start- eller målpunkt i Skaraborg 
ger figuren nedan en god bild av vilka stråk som i huvudsak används för denna typ av resor. Figuren är 
framtagen av Västtrafik i syfte att undersöka i vilka stråk kollektivtrafikandelen kan öka. Den visar att en 
stor del av utbytet sker i stråket Göteborg-Skövde men även i stråket Lidköping – Skara – Skövde. Relativt 
lite arbetspendling sker över regiongränsen, mellan Västra Götaland och Örebro län.  

 

Figur 16: Arbets- och studiependling med start- eller målpunkt i Skaraborg längs ett antal stråk. Antal resor, tur och 

retur, samtliga färdmedel. Källa: Västtrafik 
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Enligt Västtrafik uppgår det totala storregionala resandet i stråket E20/Västra stambanan till 6 100 resor 
(år 2004) varav kollektivtrafiken står för en andel på 24 %. Med en högre reshastighet än bilen har tåget 
god konkurrenskraft i stråket. I resrelationen Skövde – Göteborg har kollektivtrafiken en marknadsandel 
på 60 %.  

 

3.3. Infrastruktur och standard 

E20 förbinder storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm och är av stor betydelse för nationella och 
internationella transporter. Den fortsätter i väster från Malmö över till Danmark och via Stockholm till 
Tallin. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet och fyller en funktion för såväl regionala som långväga 
resor med både personbil 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. Delar av E20 ingår även i det 
transeuropeiska transportnätet TEN-T och regeringen har som målsättning att hela E20 ska ingå. EU vill 
genom TEN-T lyfta fram den europeiska dimensionen av infrastrukturplanering och tanken är att skapa ett 
sammanhängande, effektivt och klimatsmart transportnätverk.  

E20 används av flera olika trafikantgrupper, till exempel oskyddade trafikanter, lastbilar, långsamtgående 
jordbruksfordon och snabb genomfartstrafik. Denna blandtrafiksituation 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 mötesseparering, framförallt genom Västra Götaland där drygt 10 mil 
saknar separering. Det innebär att cirka 55 % av vägen saknar mötesseparering genom regionen.    
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Figur 17: Mötesseparering på E20, väg 40 och E4. Källa: Trafikverket. 

 

 
Figur 18: Vägtyper på E20 genom Västra Götaland. Källa: Trafikverket. 

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 
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separering planeras åtgärdas i kommande planperiod. För E20:s del kommer ytterligare cirka 36 kilometer 
väg att mötessepareras fram till 2021.  

Andelen av vägen som består av motorväg är betydligt högre längs väg 40/E4. Från Jönköping till 
Stockholm har E4 motorvägsstandard, liksom sträckan Göteborg – Rångedala. Längs E20 är sträckan 
mellan Göteborg och Tollered motorväg liksom mellan Lundsbrunn och Holmestad. I övrigt saknar E20 
genom Västra Götaland motorvägsstandard. Enligt nationell plan för transportsystemet kommer 27 
kilometer mellan Ingared och Vårgårda att få motorvägsstandard i planperioden.  

Mellan Jönköping och Stockholm är hastighetsgränsen minst 110 km/h, med undantag för två korta 
sträckor. På E20 är hastigheten lägre än 110 km/h genom i princip hela Västra Götaland, undantaget en 
sträcka vid Alingsås och en vid Lundsbrunn.  

E20 har, i förhållande till andra vägar med liknande vägtyp, låg trafiksäkerhet. På ej mötesseparerade 
delsträckor har 20 dödsolyckor och 47 svåra olyckor inträffat mellan 2003 och 2011.  

Sträcka Döda 
Svårt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

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 

Tabell 2: Trafikolyckor på ej mötesseparerade delsträckor av E20. Från 1/1 2003 till 31/12 2011. Källa: Strada 
(Transportstyrelsen) och Trafikverket.  

Den delsträcka där flest dödsolyckor skett är mellan Vårgårda och Vara. En fördjupning avseende 
olycksstatistiken görs längre fram i rapporten.  

Enligt nationell plan för transportsystemet kommer delar av E20 byggas ut till 2021. De sträckor som 
byggs ut enligt nationell plan är sträckan mellan Tollered och Vårgårda, trafikplats Jung samt förbifart 
Hova. Totalt byggs cirka 36 kilometer mötesseparerad väg och 27 kilometer motorväg. Det innebär att av 
totalt cirka 210 kilometer väg genom Västra Götaland kommer 130 kilometer, drygt 60 % att vara 
mötesseparerad. Cirka 90 kilometer, drygt 40 % av E20 genom Västra Götaland kommer att ha 
motorvägsstandard efter att utbyggnaderna är färdigställda.  

Beträffande kapaciteten på järnväg har rapporten tidigare beskrivit de stora flödena på Västra stambanan 
närmast Göteborg där fjärrtrafik blandas med pendeltågstrafik och godstrafik. Det får till följd att det ofta 
förekommer trafikstörningar med stora förseningar som följd. När Banverket gjorde en analys av 
kapacitetsutnyttjandet bedömdes det vara mellan 81 och 100 % mellan Alingsås och Göteborg.  
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Figur 19: Kapacitetsutnyttjande på järnvägsnätet. Källa: Kapacitetssituationen 2011, Trafikverket. 

Med stora kapacitetsbegränsningar menas att det finns en hög känslighet för störningar, låg 
medelhastighet och små möjligheter att planera för underhåll av banan. Mellan Alingsås och Hallsberg är 
kapacitetsbegränsningarna medelstora, vilket innebär att trafiken är störningskänslig. Bedömningen av 
kapacitetsbegränsningar baseras emellertid på den efterfrågade trafikeringen. Banor av låg standard kan 
ha små kapacitetsbegränsningar av det skälet att få aktörer har möjlighet eller önskar trafikera sträckan.  
Under 2011 gjorde Trafikverket bedömningen att även sträckan Göteborg – Lerum var överbelastad mellan 
21:30 och 22:40 efter en konflikt i vilken Green Cargo och Västtrafik båda ansökte om tåglägen och 
företräde gavs till Green Cargo. I Trafikverkets efterföljande analys drogs slutsatsen att sträckan Göteborg 
– Alingsås hade nått kapacitetstaket och att endast större åtgärder kunde ge tillräckligt kapacitetstillskott 
för att undvika liknande konflikter i framtiden. 

Flera aktörer har önskemål om utökad trafikering längs Västra stambanan, framförallt på sträckan mellan 
Göteborg och Skövde. För lokaltågen efterfrågas kvartstrafik och på längre sikt finns ambitionen att köra 
pendeltåg i tiominuterstrafik. Västtrafik bedömer att kapaciteten på spåren är fullt utnyttjad under de mest 
populära avgångstiderna på morgon och eftermiddag men att det är möjligt att köra fler tåg i lågtrafik och 
på helger. Man skriver i sitt kollektivtrafikprogram för Skaraborg att kapaciteten på banan behöver höjas 
och fler mötes-/förbigångsspår anläggas.  

För personresor med fjärrtrafik är Västra stambanan, enligt tågoperatörerna, en av de tre viktigaste 
banorna i landet när det gäller kundunderlag och konkurrenskraft. Den avreglerade persontrafiken 
kommer att innebära att fler aktörer än idag kommer att trafikera sträckan. Tågoperatörerna gör 
bedömningen att det sannolikt kommer att behövas 3-4 snabba kanaler per timme och riktning i attraktiva 
tidslägen. Utbyggnad av förbigångsspår och eventuellt fyrspår bedöms vara en förutsättning för såväl 
snabba som långsamma tåg ska kunna trafikera Västra stambanan med konkurrenskraftiga körtider.  

Kinnekullebanan, som är 120 kilometer lång och sträcker sig mellan Gårdsjö och Håkantorp, används 
främst för persontrafik. Den förbinder bland annat Mariestad och Lidköping med Västra Stambanan 
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respektive Älvsborgsbanan. Banan är oelektrifierad, enkelspårig och har en låg standard. På vissa sträckor 
är den i mycket dåligt skick. Det finns små eller inga kapacitetsbegränsningar längs Kinnekullebanan.  

Västtrafik bedömer att trafikeringen på Kinnekullebanan kan öka måttligt i högtrafik men att det finns 
stora möjligheter att öka trafikeringen i lågtrafik och på helger. För att möjliggöra tätare trafikering med 
styv tidtabell krävs nya mötesspår längs banan. Det finns enligt Västtrafik även ett akut behov av att 
förlänga plattformar på en del stationer och banan är också i stort behov av upprustning i form av nya spår 
och växlar.  

Infrastrukturens standard och kapacitet har betydelse för möjligheten att nå de uppsatta målsättningarna 
om en ökad kollektivtrafikandel. Västtrafik har som mål att öka kollektivtrafikens marknadsandel för 
Göteborgsregionen till 40 % år 2020.2

 

 För Skaraborg är målsättningen att det totala resandet med 
kollektivtrafik ska öka med 50 % fram till 2025. De begränsade möjligheterna att öka trafikeringen på 
Västra Stambanan och minska restiderna på Kinnekullebanan innebär att målsättningarna, enligt 
Västtrafik, är högt ställda. Den låga befolkningstätheten i Västra Götaland gör att det är svårt att bygga ut 
kollektivtrafiken så att den når alla verksamheter och boende. 

Fördjupad beskrivning av ej mötesseparerade sträckor på E20 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Kollektivtrafikens marknadsandel som andel av det totala resandet med bil- och kollektivtrafik.  
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Delsträcka Trafikmängd (ÅDT) Andel lastbilar 

Förbi Vårgårda 10 000 – 11 000 18 % 

Vårgårda – Vara 8 000 – 9 000 20 – 21 % 

Vara - Ardala 8 000 18 – 19 % 

Förbi Skara 9 000 – 10 000 18 – 20 % 

Lundsbrunn – Götene 9 000 17 % 

Götene – Mariestad 9 000 – 11 000 17 % 

Förbi Mariestad  9 000 – 11 000 19 – 21 % 

Norr Mariestad 13 000 17 % 

Tabell 3: Trafikflöden på ej mötesseparerade delsträckor av E20 genom Västra Götaland. Källa: Trafikverket 

Det finns fem delsträckor av E20 som inte är mötesseparerade i dagsläget, mellan Alingsås och Vara, 
mellan Skara och Lundsbrunn, mellan Götene och Mariestad samt förbi Hova. Enligt gällande förslag till 
nationell plan kommer sträckan mellan Alingsås och Vårgårda att byggas ut till motorvägsstandard och 
delen förbi Hova kommer att bli mötesfri landsväg. Övriga delar kommer inte att beröras av några åtgärder 
under planperioden.  

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

Sträcka Döda 
Svårt 

skadade 

Lindrigt 

skadade 
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 

Tabell 4. Trafikolyckor på ej mötesseparerade delsträckor av E20. Från 1/1 2003 till 31/12 2011. Källa: Strada 
(Transportstyrelsen) och Trafikverket.  

Bland dödsolyckorna är den dominerande olyckstypen mötesolyckor, följd av singelolyckor. För olyckor 
med svårt skadade är singelolyckor vanligast. Det har även förekommit dödsolyckor där oskyddade 
trafikanter har varit inblandade. Den vanligaste olyckssituationen är personbilar som kör av vägen följt av 
personbilar som kolliderar. 
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Olyckstyp Dödsolycka Svår olycka Lindrig olycka Uppgift saknas Summa 

Singel 4 18 85 10 116 

Möte 10 9 23 1 43 

Omkörning 1 1 2 0 4 

Upphinnande 0 3 18 2 23 

Avsvängande 2 4 17 0 23 

Korsande 0 7 14 1 22 

Fotgängare 1 2 0 0 3 

Cyklist 1 1 1 0 3 

Varierande 1 2 17 0 20 

Summa 20 47 177 14 259 

Tabell 5: Trafikolyckor på ej mötesseparerade delar av E20, uppdelad på olyckstyp. 

Relaterar man olyckorna till trafikarbetet på delsträckorna är E20 förbi Vårgårda den delsträcka som är 
mest olycksdrabbad. Därefter följer delen förbi Mariestad. Att E20 är olycksdrabbad jämfört med andra 
vägsträckor framgår bland annat av en rapport gjord av Svevia där företaget kartlagt Sveriges 55 farligaste 
vägar. På listan placerar sig E20 genom sin olycksstatistik som etta, vilket innebär att vägen är landets 
farligaste.  

 

Förbi Vårgårda 

Förbi Vårgårda är sträckan mellan korsningen med väg 42 i söder och väg 181 i norr. Sträckan är cirka 4 
kilometer lång och ingick inledningsvis i projektet Alingsås – Vårgårda men har lyfts ut. Antalet fordon per 
dygn (ÅDT) varierar mellan 10 000 och 11 000 år 2010. Lastbilsandelen är cirka 18,5 %. Antalet fordon i 
maxtimman är som mest strax under 1 000 fordon och riktningsfördelningen är relativt jämn.  

Den anslutande väg med störst flöden är väg 42 mot Borås som har ett årsdygnsflöde på 4 050 fordon år 
2010. Väg 26 ansluter till E20 i en trafikplats. Den korsning i plan som har störst flöden är väg 181 mot 
Herrljunga som hade 3 200 fordon/dygn år 2009. Hastigheten på sträckan är 90 km/h, undantaget 
plankorsningen med väg 181 där hastigheten är sänkt. Vägsträckan har haft två dödsolyckor och fem 
olyckor med svårt skadade de senaste fem åren. Båda dödsolyckorna har varit mötesolyckor där personbil 
av okänd anledning kommer över på motsatt körbana och frontalkrockat med lastbil. Olyckorna med svårt 
skadade har varit av varierad karaktär.  

 

Vårgårda - Vara 

Sträckan mellan Vårgårda och Vara är cirka 29 kilometer lång och har en hastighetsgräns på 90 km/h, 
bortsett från en plankorsning där hastigheten är sänkt till 70 km/h. Trafikflödet mitt på sträckan är enligt 
mätningar från år 2006 strax över 8 000 fordon/dygn (ÅDT) och lastbilsandelen är 21 %. Det största 
timtrafikflödet är drygt 800 fordon/timma totalt i båda riktningar. Trafikflödet är relativt jämnt fördelat i 
bägge riktningar. De anslutande vägar som har störst trafikflöde utanför tätorterna är väg 186 mot 
Nossebro med 900 fordon/dygn och väg 2552 vid Arentorp med 1310 fordon/dygn.  
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Av de två dödsolyckor som skett de senaste fem åren har båda varit mötesolyckor på sträckan. De svåra 
olyckorna har främst varit singelolyckor på sträckan, flera till följd av att föraren av olika anledningar kört 
av vägen.   

 

Förbi Skara 

Mellan Skara, norr om korsningen med väg 49, och Lundsbrunn, är hastighetsgränsen 90 km/h, bortsett 
från en plankorsning precis innan motorvägen börjar, där hastigheten är sänkt till 70 km/h. Trafikflödet är 
nästan 9 000 fordon/dygn och lastbilsandelen är 17 %. Som mest uppgår timtrafikflödet till strax under 
800 fordon/timma totalt i båda riktningar. Det sker något fler resor till Skara på morgonen och från Skara 
på eftermiddagen. Den anslutande vägen med störst trafikmängder är väg 2741 mot Lundsbrunn med 860 
fordon/dygn. Hastighetsgränsen på anslutande sträckor är 100 km/h i söder och 110 km/h i norr.  

På sträckan, som är drygt 7 km lång har det skett 2 dödsolyckor de senaste fem åren. Båda dödsolyckorna 
har varit mötesolyckor på sträckan. Av de svåra olyckorna har två varit olyckor som beror på att fordon 
som gjort en vänstersväng krockat med ett fordon från motsatt håll.  

 

Götene - Mariestad 

Mellan Götene och Mariestad uppgick trafikflödet år 2006 till 8 500 fordon/dygn närmast Götene och 
drygt 10 000 närmare Mariestad. Lastbilsandelen uppgår till mellan 17 och 22 %. Närmast Mariestad är 
trafikflödet under den mest belastade timma närmare 900 fordon/timma totalt i båda riktningar. Vid 
Götene är trafikflödet under maxtimman färre, cirka 700 fordon/timma. Det är något mer trafik i riktning 
mot Mariestad på morgonen och från Mariestad på eftermiddagen. Hastighetsgränsen är 90 km/h bortsett 
från en plankorsning vid Lugnås där hastigheten är 70 km/h och där det även finns ATK-kamera.  

Av de plankorsningar som finns längs sträckan är vägen mot Lugnås (väg 2735/Björnsätervägen) den med 
störst trafikflöden med 1 590 fordon/dygn (2008). Förutom väg 2735 ansluter även väg 2764 som har ett 
trafikflöde på 470 fordon/dygn (2008). Söder om Mariestad ansluter väg 26 till E20 i en trafikplats. 
Trafikflödet på väg 26, strax öster om E20, är drygt 7 000 fordon/dygn (2010). Av de tre dödsolyckorna 
som skett de senaste fem åren är en mötesolycka, en annan beror på att en bil som gör en vänstersväng blir 
påkörd från sidan och den tredje är en följd av hjärtinfarkt hos föraren.   

 

Förbi Mariestad 

Förbi Mariestad avser sträckan mellan trafikplatsen med väg 26 och Göteborgsvägen i söder och 
trevägskorsningen med väg 26 mot Mora vid Hassle. Den är cirka 12 kilometer lång och har 
hastighetsgräns 90 km/h, bortsett från tre hastighetssänkta partier efter Mariestads tätort. Vid korsningen 
med väg 2974 mot Torsö vid Berga, sträckan genom Fredslund samt korsningen med väg 26 vid Hassle är 
hastigheten sänkt till 70 km/h. Trafikflödet på sträckan varierar mellan 9 000/dygn och 13 500 
fordon/dygn. Störst trafikflöde återfinns på sträckan strax norr om tätorten. I maxtimman uppgår flödet 
totalt i båda riktningar till mellan 900 och 1200.  

De plankorsningar med störst trafikflöden på anslutande vägar är vid Berga och Hassle norr om Mariestad. 
Vid Berga är trafikflödet 1 550 fordon/dygn och på väg 26 vid Hassle 3 900 fordon/dygn. Det har skett tre 
dödsolyckor och 10 olyckor som inneburit svåra skador. Av de tre dödsolyckorna är en singelolycka, en är 
mötesolycka och den tredje är en kollision med oskyddad trafikant. Av de svåra olyckorna har fyra skett i 
korsningar.  
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Analys av kapacitetssituationen på ej mötesseparerade sträckor på E20 

I Trafikverkets aktuella utgåva av ”Vägar och gators utformning”, VGU, ges riktvärden för dimensionering 
av vägar i förhållande till trafikflöden. Enligt VGU skall nybyggnadsobjekt dimensioneras för trafikflödet 
under normal vardagsmaxtimma 20 år efter trafiköppning. Ett kompletterande riktvärde är att medelres-
hastigheten inte får sjunka under den föreslagna referenshastigheten.  

Tabellen nedan, som är hämtad från VGU, redovisar kapacitetsgräns (fordon/timma) för olika vägtyper 
och referenshastigheter. Kapacitetsgräns, dvs det största antal fordon som kan passera ett snitt, på 
vägtypen MML vid 90 km/h är 1 550 fordon/timma per riktning. Av tabellen framgår också att om flödet 
överstiger 1 000 fordon/timma kommer reshastigheten att minska med 10 km/h  

Vägtyp Referenshastighet 

(VR) 

Kapacitetsgräns 

(Q Max F/Timme) 

Kapacitetsgräns-10 

(VR – 10 KM/TIM) 

Fyrfältiga vägar 110 4300 3400 

MML3 110  1500 1000 

MML 90 1550 1550 

MLV4 110  1500 800 

MLV 90 1550 1540 

Tvåfältsväg 90 2600 (båda riktningar) 1300 

Tabell 6. Dimensionerande flöden under maxtimman på dygnet för olika vägtyper. Källa: VGU, vägar och gators 
utformning, Vägverket 2004. 

Beträffande de vägsträckor på E20 som beskrivs ovan är de maximala trafikflödena i dagsläget som störst 
omkring 1 200 fordon/timma vilket betyder att de inte når kapacitetsgränsen för en tvåfältsväg. Även vid 
jämförelse mot det andra riktvärdet, kapacitetsgräns-10, har befintlig vägstandard tillräcklig kapacitet. 

Hänsyn behöver dock tas till framtida trafikutveckling. I diagrammen nedan har trafiktillväxt motsvarande 
den prognos som användes i åtgärdsplaneringen använts. Trafiktillväxten antas vara 3 % för personbil och 
36 % för lastbil fram till 2020. Fram till år 2040 bedöms trafiktillväxten bli 27 % för personbil och 109 % 
för lastbil.  

                                                      
3 Mötesfri motortrafikled 
4 Mötesfri landsväg 
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Figur 20: Trafikflöden i maxtimman, båda riktningar. Dagens flöden och prognos till 2020 och 2040. 

Figuren ovan visar flöden i båda riktningar och kapacitetstaket för dagens vägstandard, tvåfältsväg. Ingen 
av delsträckorna når kapacitetstaket. Dock kan vissa sträckor till år 2040 komma att få trafikflöden som 
innebär att hastigheten sjunker med 10 km/h. Det gäller framförallt delen förbi Mariestad där de största 
flödena i maxtimman finns. För mötesfri landsväg används flöden under maxtimman i en riktning för att 
bedöma kapaciteten. 

 
Figur 21. Trafikflöden i maxtimman, en riktning. Dagens flöden och prognos till 2020 och 2040. 

Figuren visar att ingen av delsträckorna bedöms nå kapacitetstaket för en mötesfri landsväg. När det gäller 
val av korsningar beror valet på trafikflödet på både huvudvägen, i det här fallet E20, och anslutande 
vägar. På de ej mötesseparerade delarna av E20 är det främst vid Vårgårda, norr om Mariestad samt vid 
Lugnås som de stora trafikflödena på anslutande vägar finns. Vid Hassle är årsdygnstrafiken 3 900 och vid 
korsningen med väg 181 i Vårgårda är trafikflödena 3 200. Vid Lugnås är flödena cirka 1 600.  
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För att belysa hur kapacitetssituationen ser ut i de outbyggda större korsningarna har analyser genomförts 
för de två ovan nämnda korsningarna vid Lugnås och Hassle. Analyser har gjorts både för dagens 
trafikflöden samt med ett prognosscenario där trafiken antas öka med 40 % baserat på Trafikverkets 
prognos från den senaste åtgärdsplaneringen. Detta skulle motsvara nivån omkring år 2040. Som resultat 
från analyserna erhålles belastningsgrad5

I figurerna nedan redovisas analysresultaten där det framgår att kapaciteten för dagens trafikflöden är god 
i båda korsningarna. Detta gäller i stort även om trafikflödena skulle öka med 40 %. Enda tillfarten där 
belastningsgraden tangerar gränsen för god standard med framtida trafikflöden är vänstersväng från 
Lugnås mot norr. 

 per körfält där kvoten bör ligga under cirka 0,7 för att 
framkomlighetsstandarden enligt riktvärdena i VGU skall anses vara god. 
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Figur 22: Kapacitet i korsningarna vid Lugnås och Hassle. Dagens trafikmängder och prognos år 2040. 

 

 
  

                                                      
5 Kvoten mellan verkligt trafikflöde och mättnadsflöde (kapacitet) 
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3.4. Framtida transportefterfrågan 
Det finns flera aspekter att beakta när man analyserar det framtida transportbehovet i stråket. Av 
nulägesbeskrivningen är det tydligt att resandeutvecklingen med personbil och lastbil på E20 varit 
betydligt mindre än motsvarande utveckling på väg 40/E4. Det hänger i hög grad ihop med att väg- och 
hastighetsstandarden skiljer sig betydligt från varandra. Samtidigt har befolkningsutvecklingen längs E20 
genom Västra Götaland i hög utsträckning varit negativ och vissa kommuners befolkning har minskat med 
mer än 8 procent under 00-talet. Enligt befolkningsprognoserna för kommunerna längs E20 är 
befolkningen vikande eller konstant, bortsett från Vårgårda och Götene.  

 
Figur 23: Befolkningsprognos 2010 – 2020, kommunerna längs E20. Källa: Västra Götalandsregionen. 

Ser vi på hela Västra Götaland är emellertid bilden någon annorlunda. Befolkningen i regionen som helhet 
har ökat de senaste tolv åren, liksom befolkningsdensiteten. Kommunerna längs Västra stambanan 
beräknas få en befolkningsökning fram till år 2020 vilket bilden nedan illustrerar.   

 
Figur 24: Befolkningsprognos 2010 – 2020, kommunerna längs Västra Stambanan. Källa: Västra 
Götalandsregionen. 

Det tycks som om befolkningstillväxten framförallt kommer att äga rum inom Göteborgs lokala 
arbetsmarknad. Det här kan i sin tur leda till ökad efterfrågan på kommunikationer till och från Göteborg. 
I Skövdes lokala arbetsmarknad kommer befolkningstillväxten bli mindre, men befolkningen i både 
Skövde och Falköping bedöms öka något.  

NUTEK (nu Tillväxtverket) tar regelbundet fram prognoser över utvecklingen av de lokala 
arbetsmarknadsregionerna. Enligt NUTEK kommer trenden med allt större arbetsmarknadsregioner att 
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fortsätta. Göteborgs arbetsmarknadsregion bedöms växa till följd av förbättrad infrastruktur, utbyggd E45 
och järnväg till Trollhättan. Restiden förväntas minska från 50 till 35 minuter med tåg vilket får till följd att 
Trollhättan till 2030 bedöms inlemmas i Göteborgs lokala arbetsmarknad. För Skövdes lokala 
arbetsmarknad pekar NUTEK på att det inomregionala utbytet med Lidköping har stärkts och till år 2030 
bedöms Skövdes lokala arbetsmarknad innefatta Lidköping och Mariestad. Det innebär att Västra 
Götalandsregionen kommer att bestå av fyra arbetsmarknadsregioner – Göteborg, Skövde, Strömstad och 
Bengtsfors.  

De prognoser över trafikutvecklingen på väg och järnväg som användes i den senaste åtgärdsplaneringen 
togs fram av SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys (nu Trafikanalys). I prognoserna tas hänsyn 
till faktorer som befolkning, sysselsatta, BNP-utveckling bilinnehav och bränslepriser.  

 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 % 

Tabell 7: Förändring av trafikarbetet med basår 2006. Källa: Nationell plan för transportsystemet. 

Enligt prognosen bedöms resor med personbil i Västra Götaland öka i högre utsträckning i den västra 
delen av regionen. I östra Västra Götaland bedöms transportarbetet för personbil öka med 3 % jämfört 
med 11 % i den västra delen av regionen.  

En faktor att väga in i sammanhanget, när man analyserar resandeutvecklingen på E20, är 
trafiksituationen på E4 där trafikarbetet har ökat kraftigt under senare år. En möjlig konsekvens är att 
trafikmängderna blir så stora på väg 40/E4 att kapacitetsgränsen överskrids vilket skulle kunna leda till att 
långväga transporter istället väljer E20 i framtiden. En av de mest belastade sträckorna av E4 är genom 
Jönköping där delar av vägen har årsdygnsflöden som uppgår till över 50 000 fordon. Mellan 1993 och 
2006 har trafiken ökat med över 50 % och en liknande utveckling de kommande åren skulle leda till flöden 
upp mot 70 000 fordon/dygn år 2020. Enligt Jönköpings utbyggnadsstrategi planerar kommunen att växa 
från dagens drygt 125 000 invånare till 150 000. Det kommer bidra till ytterligare stora trafikmängder 
vilket sammantaget kan komma att minska E4:s attraktionskraft.  

Andra delar av E4, utanför storstadsregionerna, med stora trafikflöden är Borås där trafikmängderna 
uppgår till cirka 30 000 fordon/dygn (ÅDT) och där trafiktillväxten har varit drygt 30 % mellan 1993 och 
2006. Även förbi Norrköping är trafikmängden över 30 000 fordon/dygn och där har utvecklingen varit än 
kraftigare – 48 % mellan 1993 och 2006.  

I SIKA:s prognos över godstransportarbetet på väg och järnväg framgår att Västra Götaland är den region 
som står för den största delen av trafikarbetet på väg och att godstransportarbetet dessutom beräknas öka 
kraftigt fram till 2020.  
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Figur 25: Beräknat transportarbete på väg (transporter över 25 km) 2001 och 2020. Källa: SIKA Rapport 2005:9. 

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. 

 
Figur 26: Beräknat transportarbete på järnväg (transporter över 25 km) 2001 och 2020. Källa: SIKA Rapport 2005:9 

Prognosen visar även att transportarbetet på järnväg kommer att öka som mest i Västra Götaland. Dessa 
prognoser sammanvägt visar på Västra Götalands strategiskt viktiga roll som logistiknav i landet. Den 
förväntade utvecklingen i regionen ställer ytterligare krav på infrastrukturen för att kunna möta den ökade 
efterfrågan. I SIKA:s rapport från 2005 Prognoser för godstransporter 2020 görs en bedömning av den 
förväntade förändringen i godsflöden, mätt i värde och vikt.  
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Figur 27: Förändring av godsflöden totalt i ton mellan 2001 och 2020. 1mm=4 miljoner ton. Källa: SIKA Rapport 
2005:9 

 
Figur 28: Förändring av godsflöden totalt i kronor mellan 2001 och 2020. 1mm=200 miljarder kronor. Källa: SIKA 
Rapport 2005:9 

Enligt prognosen kommer betydelsen av Göteborgs hamn fortsättningsvis att vara stor och dessutom 
ökande. Såväl volymerna som godsvärdet till och från hamnen bedöms öka. Även godsflödena på E20 och 
Västra stambanan kommer att öka kraftigt. I SIKA:s rapport beskrivs att godstågens prioritering i 
förhållande till persontågen får stor betydelse för fördelningen mellan väg och järnväg. Ett scenario i vilket 
godstågen skulle ges högre prioritet skulle leda till att gods från E20 flyttades över till järnväg. Det bedöms 
dock inte möjligt idag givet de kapacitetsproblem som finns på Västra Stambanan.  

Västtrafik betonar i sina kollektivtrafikprogram att den utspridda befolkningen i framförallt Skaraborg 
innebär att det är svårt att uppnå en högre kollektivtrafikandel, trots ett större utbud. Den relativt låga 
befolkningstätheten i Skaraborg illustreras nedan.  
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Figur 29: Befolkningstäthet på Samsnivå i Skaraborg. Källa: Målbild för kollektivtrafiken i Skaraborg 2025. 

I de vitmarkerade områdena i figuren ovan bor färre än 1 boende/ha. Det är områden som i huvudsak 
utgörs av landsbygd och därför är allt för glesa för att ge underlag till en utbyggd kollektivtrafik. 
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. Västtrafik bedömer dock att det finns potential för ett ökat resande i ett antal stråk. 
Bedömningen är baserad på antal invånare och antal pendlingsresor inom respektive delsträcka.  

 
Figur 30: Potential för ökat resande med kollektivtrafiken i Skaraborg. Källa: Kollektivtrafikprogram för Skaraborg 
2012-2014. 
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Utifrån figuren ovan har Västtrafik valt att koncentrera insatserna i de stråk där effekten kan bli som 
störst. Längs stråken ska det finnas knutpunkter och bytespunkter som leder till god tillgänglighet till 
stråken. Kollektivtrafiken inom stråken ska vara så pass utbyggd att den kan konkurrera med biltrafiken 
för längre resor och arbetspendling. I idéskissen över stråken framgår att de i första hand är koncentrerade 
längs Vänern, Skövde och Falköping. 

  
Figur 31: Prioriterade stråk i Skaraborg enligt Västtrafik. Källa: Kollektivtrafikprogram för Skaraborg 2012-2014. 

Kollektivtrafikkommunikationerna till och från Skövde ser ut att stärkas så väl som den mellan Lidköping 
och Mariestad samt Lidköping/Mariestad och Tvåstad.  

Västtrafik planerar att nå de uppsatta målsättningarna om ökat resande genom att trafikera med buss. 
Kapacitetsbristen på framförallt Västra stambanan gör det svårt eller omöjligt att få in fler tåg under 
högtrafik. En tänkbar åtgärd för att nå arbets- och studiependlarna är emellertid att trafikera med längre 
tåg, något som Västtrafik planerar att genomföra när trängselskatt införs i Göteborg år 2013. Det bedöms, 
enligt Västtrafik, leda till att kapaciteten i högtrafik kan öka med upp till 50 %. Ett önskemål på lång sikt 
från Västtrafiks sida är att öka hastigheten för tågtrafiken på Kinnekullebanan.  

Tågoperatörerna ser framför sig en situation i vilken konkurrensen mellan företag som kör fjärrtåg på 
Västra stambanan kommer att öka, delvis till följd av marknadsavregleringen. Redan från 2012 har två nya 
operatörer ansökt om tåglägen. Trafikverket delar tågoperatörernas bedömning. I en analys av den 
överbelastade delen mellan Göteborg och Lerum skriver man att avregleringen av persontrafiken förväntas 
öka efterfrågan på tåglägen främst för snabba transporter mellan Göteborg och Stockholm. Trafikverkets 
skriver vidare att expansionen av Göteborgs Hamn kommer att leda till ökad efterfrågan på transporter 
som går på stambanan. 

Enligt Trafikverket kommer utbyggnader enligt nationell plan på Västra stambanan innebära att 
kapacitetsproblemen minskar söder om Skövde men kvarstår på sträckan närmast Göteborg. Den ökade 
trafiken mellan Hallsberg och Laxå medför att sträckan blir en getingmidja.  

 

Sammanfattning av framtida transportefterfrågan 

Faktorerna ovan ger sammantaget en mångfacetterad bild av den framtida transportefterfrågan. 
Utvecklingen av de lokala arbetsmarknadsregionerna pekar på att utbytet kommuner emellan kommer att 
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öka och att efterfrågan på att pendla 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. Det framtida 
ruttvalet för den långväga trafiken kan komma att bero på kapaciteten på väg 40/E4. Om delar av E4 blir 
överbelastad i framtiden kan E20 spela en större roll för långväga resor. Efterfrågan på utökad trafikering 
längs Västra Stambanan bedöms finnas kvar och kunna öka om vi beaktar kommunernas 
befolkningsprognoser, Västtrafiks målbilder och trafikoperatörernas visioner och önskemål.  

 

3.5. Sammanfattning av nulägesbeskrivningen 
Det stråk som redogörs för i nulägesbeskrivningen sträcker sig mellan Göteborg och Stockholm genom 
Västra Götaland. Den infrastruktur som berörs är främst E20 och Västra stambanan. Trots att stråket är 
geografiskt omfattande finns det ett antal slutsatser som kan dras om infrastrukturen och dess behov av 
kvalitetsförbättringar.  

Stråket fyller en viktig funktion både för personresor och för godstransporter. E20 har främst en funktion 
för lokala och regionala personresor. För godstransporter har E20 en strategisk funktion för såväl 
nationella som internationella godstransporter till Göteborgs hamn och till och från Örebro län, 
Stockholm, Västmanland, Dalarna och östra Värmland. E20 fyller även funktion för långsamtgående 
fordon och jordbruksmaskiner.  

Västra Stambanan har framförallt en funktion för regionala och långväga personresor samt nationella och 
internationella godstransporter. För godstransporter är Göteborgs Hamn en viktig målpunkt. Tåget har 
även den största marknadsandelen för personresor mellan Göteborg och Stockholm. Västra stambanan 
fyller även en funktion för regional pendling i stråket, särskilt närmare storstäderna. Såväl E20 som Västra 
stambanan har identifierats som strategiska och långsiktiga robusta godsstråk enligt SIKA (nu 
Trafikanalys).  

Vägstandarden på E20 genom Västra Götaland är ojämn p.g.a. många plankorsningar och avsaknad av 
mötesseparering. Av totalt cirka 210 kilometer genom Västra Götaland är cirka 95 kilometer 
mötesseparerad, det vill säga 45 % av sträckan, varav 58 kilometer har motorvägsstandard. Som en följd av 
vägstandarden är hastigheten ojämn och avsaknaden av mötesseparering leder till att E20 är 
olycksdrabbad. Hastighetsstandarden är också betydligt lägre än på den andra huvudsakliga vägen till 
Stockholm, väg 40/E4. På de ej mötesseparerade delsträckorna finns inga kapacitetsbrister i förhållande 
till VGU:s riktlinjer, varken på sträckan eller i korsningar. Dock är delsträckorna olycksdrabbade. De 
dödsolyckor som skett de senaste fem åren är framförallt mötesolyckor på sträckan.  

Utöver trafiksäkerheten är tillgängligheten på de ej mötesseparerade delsträckorna begränsad. Varierande 
hastighetsstandard, låg geometrisk standard och avsaknaden av mötesseparering i kombination med en 
hög lastbilsandel leder sammantaget till förlängda restider.   

Västra stambanan har betydande kapacitetsbegränsningar, framförallt mellan Göteborg och Alingsås i 
högtrafik, något som får följdverkningar för kommunikationerna mellan exempelvis Göteborg och Skövde. 
Under den workshop som genomfördes inom ramen för den här utredningen uttryckte flera aktörer 
önskemål om utökad trafikering. Industrin vill ha säkerställd kapacitet för godstågen till Göteborgs Hamn, 
Västtrafik vill utöka pendeltågstrafiken och tågoperatörerna önskar fler tidtabellslägen för fjärrtåg. Med 
hänsyn till dagens kapacitetsbegränsningar är det svårt att tillgodose dessa intressen.   

Den framtida transportefterfrågan pekar på att kapacitetsbegränsningarna på Västra stambanan kommer 
att bestå. Göteborgs Hamn planerar för en fördubbling av godsvolymerna och en stor del av transporterna 
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kommer att gå på järnväg enligt SIKA. För kollektivtrafiken ser Västtrafik en möjlig potential i stråket 
Göteborg – Alingsås – Skövde, vilket även det ställer krav på en förbättrad kapacitetssituation. För E20:s 
del bedöms ökningen av persontransportresor bli relativt liten fram till 2020 och 2040. Hela stråkets 
betydelse för godstransporter bedöms dock öka för både väg och järnväg. Den framtida 
transportefterfrågan tyder inte på att E20 kommer att få kapacitetsproblem före 2040, dock kan 
tillgängligheten komma att minska till följd av fler lastbilstransporter.  

Sammanfattningsvis visar nulägesbeskrivningen att det finns kvalitetsbrister på E20, Västra stambanan 
och i viss mån Kinnekullebanan. På E20 behövs kvalitetsförbättringar för att säkerställa god trafiksäkerhet 
och tillgänglighet och för att bidra till att de transport- och regionalpolitiska målsättningarna uppfylls. På 
Västra stambanan krävs förbättrad kapacitet för att säkerställa punktlighet, återställningsförmåga och för 
att möta den framtida transportefterfrågan. I kommande kapitel identifieras kvalitetsförbättringar och en 
åtgärdsanalys utifrån fyrstegsprincipen görs. 
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4. Åtgärdsvalsanalys 
I rapporten ”Tillämpning av åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen” från Trafikverket beskrivs hur och när en 
åtgärdsvalsstudie bör genomföras. Att arbeta med åtgärdsval handlar om att ta fram och säkra 
kostnadseffektiva lösningar sin beaktar alla trafikslag och färdmedel och alla typer av åtgärder. I första 
hand ska efterfrågan på transporter påverkas och befintligt transportsystem ska användas effektivare. 
Tanken med åtgärdsvalsprocessen är att fyrstegsprincipen sätts in i ett sammanhang och att man i högre 
utsträckning betraktar transportinfrastrukturen utifrån ett systemperspektiv. Åtgärdsvalsprocessen ska 
vara översiktlig, både vad gäller tänkbara lösningar och åtgärder och dess effekter. Åtgärdsvalsprocessen 
går inte in på olika tekniska aspekter, men de förslagna åtgärderna ska ändå vara så pass detaljerade att 
dess samhällsekonomiska effekter och kostnader överslagsmässigt kan uppskattas.   

För att en åtgärdsvalsstudie ska komma tillstånd krävs en konstaterad brist mot en funktionalitet eller 
behov av förbättrad funktionalitet i transportsystemet. I nulägesbeskrivningen har ett antal brister 
konstaterats när det gäller den infrastruktur som finns i stråket. För E20 är framförallt förbättrad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet som behöver åtgärdas. För Västra stambanan består utmaningen i att 
erbjuda tillräcklig kapacitet för alla de olika intressenter som efterfrågar en säkerställd framkomlighet.  

I det här kapitlet diskuteras och analyseras stråkets funktioner och dess behov av kvalitetsförbättringar. 
Därefter görs en bristanalys av E20. Utifrån bristanalysen ges förslag på åtgärdskombinationer utifrån 
fyrstegsprincipen.  

Det finns flera skäl till varför ett särskilt fokus läggs på E20. Som beskrivits tidigare fyller E20 och Västra 
stambanan delvis olika funktioner och tillgodoser olika resenärers behov och efterfrågan. På kort- och 
medellång sikt finns relativt små utbytbarheter mellan de två trafikslagen. På längre sikt är det tänkbart att 
pendlingsresor och långväga godstransporter kan byta trafikslag från väg till järnväg, men givet 
kapacitetsbristerna på Västra stambanan är det inte möjligt idag. De brister som finns på E20 kommer 
dessutom att bestå även om kapacitetsbristerna på Västra stambanan åtgärdas. Det ligger också i linje med 
projektets syfte att fokusera på ej utbyggda delar av E20.     

Trots att rapportens fokus fortsättningsvis kommer ligga på E20 är det av vikt att framtida studier 
analyserar även kvalitetsförbättringar och åtgärder på Västra stambanan. Nulägesbeskrivningen har visat 
att behovet av kapacitetsförstärkningar på stambanan är stort och flera aktörer har uttryckt önskemål om 
utökad trafikering och säkerställd punktlighet.  

 
4.1. Stråkets funktioner och behov av kvalitetsförbättringar 
För att kunna analysera olika åtgärdsval krävs att ett stråks funktion identifieras och definieras. Den 
funktion infrastrukturen fyller bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målsättningarna. En järnväg 
kan göra att funktionen arbets- och studiependling mellan två orter möjliggörs. Det bidrar till den 
transportpolitiska målsättningen om att förbättra tillgängligheten inom och mellan regioner. Om 
kvaliteten på järnvägen inte kan motsvara den efterfrågan som finns på till exempel turtäthet och restider 
är emellertid funktionen mindre väl uppfylld. Det innebär att åtgärder kan vara nödvändiga för att skapa 
en bättre funktionsuppfyllelse.  

Stråkets funktioner och dess behov av kvalitetsförbättringar har identifierats utifrån nulägesbeskrivningen 
och den bedömda framtida transportefterfrågan. I identifieringen av funktioner har workshopen som 
genomfördes med intressenter, näringsliv och kommunalförbund varit en viktig del. Workshopen syftade 
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till att skapa en samsyn vad gäller stråkets nuvarande och framtida funktion. Under workshopen fick 
intressenterna dessutom ge sin syn på stråket och dess behov av utveckling.  

En uppdelning har gjorts mellan å ena sidan övergripande funktioner och å andra sidan eftersträvansvärda 
kvalitetsförbättringar. De övergripande funktionerna är sådana som stråket erbjuder samhället och 
trafikanterna idag. Dessa kan vara av olika god kvalitet. De övergripande funktionerna följs således av 
eftersträvansvärda kvalitetsförbättringar. De eftersträvansvärda kvalitetsförbättringarna behöver 
säkerställas för att de övergripande funktionerna ska vara uppfyllda. För att uppnå kvalitetsförbättringarna 
krävs olika typer av åtgärder.  

Funktioner  

Övergripande funktioner: 

För regionala, nationella och internationella godstransporter på väg 

För långväga person- och godstransporter till/från Örebro, Stockholm, Västmanland, 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 

Eftersträvansvärda 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 

Säker trafiksituation på E20 

Tabell 8: Stråkets övergripande funktioner och förslag på eftersträvansvärda kvalitetsförbättringar 

Stråkets övergripande funktioner är av varierad karaktär, i hög utsträckning beroende på att stråket består 
av både väg och järnväg och därutöver tjänar som infrastruktur för både nationella, regionala och lokala 
resor. Rapporten har tidigare visat att infrastrukturen är av vikt för arbetspendling mellan orterna i stråket 
och till och från Göteborg. Skövdes arbetsmarknadsregion har växt kraftigt under de senaste åren och 
befolkningstillväxten i Göteborgs kranskommuner är påtaglig. Stråket fyller även en funktion för 
godstransporter till och från Göteborgs Hamn samt mer kortväga godstransporter vilka i huvudsak går på 
E20. E20 nyttjas även för längre personresor från Örebro, Västmanland, Dalarna och östra Värmland. För 
resor mellan ändpunktsmarknaderna är Västra Stambanan av störst vikt. På E20 förekommer även lokala 
transporter av jordbruksmaskiner. 
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5. Tidigare planeringsarbete 
Stråket, och framförallt E20 genom Västra Götaland, har beskrivits och diskuterats i ett flertal utredningar.   

1995 – Lokaliseringsplaner för E20 

Under mitten av 90-talet upprättades lokaliseringsplaner för delsträckorna Vårgårda-Holmestad, 
Holmestad – Brodderud samt Brodderud – Länsgränsen. Planerna slog fast en korridor för utbyggnad av 
E20 till motorvägsstandard i ny sträckning. Planerna bestod av en teknisk beskrivning och 
miljökonsekvensbeskrivning. Lokaliseringsplanerna kompletterades med sträckan Gerum – Holmestad år 
1997.  

2000 – Förstudie E20 Vårgårda – Holmestad 

År 2000 upprättades en förstudie för delen Vårgårda – Holmestad. Förstudiens syfte var att uppdatera och 
komplettera tidigare utredningsmaterial med hänsyn till bland annat miljöbalken, nya transportpolitiska 
målsättningar och trafikutveckling. I beslutshandlingen slog dåvarande Vägverket fast att sträckan ska 
utredas vidare i en vägutredning.  

2005 – Översiktlig studie E20 Alingsås – Örebro länsgräns 

Vägverket genomförde år 2005 en översiktlig studie för hela sträckan som syftade till att ta fram 
kortsiktiga trafiksäkerhetshöjande åtgärder i befintlig sträckning. I studien togs åtgärdsförslag fram och 
dessa prioriterades med avseende på kostnader och samhällsekonomisk lönsamhet.  

2009 – Förstudie E20, delen förbi Mariestad 

Förstudien för delen förbi Mariestad studerade fyra tänkbara utbyggnadsalternativ, från mötesseparering i 
huvudsak i befintlig sträckning till motorväg i lokaliseringsplanens korridor. Dåvarande Vägverkets förslag 
till ställningstagande blev att delen Hindsberg – Sandbäcken kan gå vidare till arbetsplan med inriktning 
att skapa fyrfältsväg i befintlig sträckning. Delen Sandbäcken – Tjo bör utredas vidare i en vägutredning 
utifrån förstudiens fyra alternativ. Ingen beslutshandling upprättades. 

2009 – Vägutredning E20 Alingsås – Vårgårda 

I vägutredningen utreddes åtgärder i befintlig sträckning med utbyggnadsalternativ i nya korridorer. 
Trafikverket beslutade att gå vidare med alternativ ”Skogskorridor”, det vill säga utbyggnad i ny 
sträckning. Målstandarden för vägen var 18,5 meter bred motorväg med referenshastighet 110 km/h. 
Nuvarande E 20 kommer att vara kvar som lokalväg. Objektet finns med i nuvarande nationell plan (2010-
2021) med undantag av delen förbi Vårgårda. 

2009 – Förstudie E20 Skara – Lilla Moholm 

Förstudien syftade till att utreda möjligheterna att mötesseparera i befintlig sträckning och därmed 
åstadkomma mötesfri landsväg med skyltad hastighet 100 km/h.  

 

Nuvarande planeringsläge på E20 kan sammanfattas med följande bild. Delsträckan mellan Tollered och 
Alingsås har eller kommer att bli fyrfältsväg eller motorväg enligt nu liggande nationell plan för 
transportsystemet. Förbi Hova kommer 10 kilometer väg att mötessepareras. Fem delsträckor av E20 
saknar idag separering – Förbi Vårgårda, Vårgårda – Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad och Förbi 
Mariestad.  
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Figur 32: Nuvarande planeringsläge för E20 genom Västra Götaland, källa: Trafikverket 
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6. Bristanalys E20 
Det finns två övergripande nationella transportpolitiska mål – funktionsmålet och hänsynsmålet. 
Funktionsmålet är tillgänglighet och innebär att transportsystemet ska erbjuda en god tillgänglighet och 
bidra till utveckling i hela landet. Hänsynsmålet syftar till att transportsystemet anpassas för att skapa 
trafiksäkerhet och bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås. De regionala transportpolitiska målen ligger i 
huvudsak i linje med de nationella målen. Västra Götalandsregionen slår fast att investeringar i 
infrastrukturen ska främja en hållbar tillväxt och god tillgänglighet och bör anpassas för att ge en hög 
säkerhet och en positiv regionutveckling.   

Trafiksäkerhet och tillgänglighet är de två främsta önskvärda kvalitetsförbättringarna på E20. Det finns 
flera brister på E20 som får konsekvensen att kvaliteten när det gäller trafiksäkerhet och tillgänglighet är 
mindre god. Bristerna analyseras nedan.  

 Önskvärd kvalitetsförbättring 

B
ri

st
er

 

Trafiksäkerhet Tillgänglighet 

Avsaknad av 

mötesseparering 
Låg korsningsstandard 

Jordbruksmaskiner 

förekommer frekvent 

Hög lastbilsandel i 

kombination med flöde 

och låg geometristandard 

Varierande 

hastighetsstandard 

Stort antal in- och 

utfarter 

Varierande och låg 

hastighetsstandard 
Låg korsningsstandard 

Hög lastbilsandel 
Jordbruksmaskiner 

förekommer frekvent 

Oskyddade 

trafikanter  

Oskyddade trafikanter    

 
 
6.1. Identifierade brister 
Funktionsmålet – tillgänglighet 

Av nulägesbeskrivningen och fördjupningen av de ej mötesseparerade delarna av E20 framgår att det inte 
finns några kapacitetsproblem på E20. Däremot finns det ett antal brister som ger försämrad 
framkomlighet och längre restider. Det innebär att det finns kvalitetsbrister vad gäller tillgängligheten.  

 

Jordbruksmaskiner och andra långsamgående fordon förekommer frekvent 

E20 fyller en funktion för lokala transporter av jordbruksmaskiner, till följd av att det finns flera jordbruk 
och gårdar längs vägen. I dagsläget saknas alternativ, i form av exempelvis parallellvägar, för dessa 
transporter. Jordbruksmaskiner håller en hastighet på 30 eller 50 kilometer i timmen vilket är betydligt 
lägre än den hastighetsstandard som finns på de ej mötesseparerade delarna på E20. Med hänsyn till 
vägens standard är omkörningsmöjligheterna begränsade. Att jordbruksmaskiner frekvent trafikerar vägen 
innebär således minskad framkomlighet för såväl personbilar som lastbilar.  
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Lastbilsandel i kombination med flöde och geometri  

E20 har en lastbilsandel som varierar mellan 17 och 22 procent 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 plankorsningar där hastigheten är sänkt. 
Hastigheten varierar mellan 70 och 110 km/h genom Västra Götaland. På ej mötesseparerade delsträckor 
varierar hastigheten mellan 70 och 90 km/h. Den varierande och låga hastighetsstandarden leder till en 
ryckighet och att restiderna blir längre.  

Låg korsningsstandard 

E20 består, på ej mötesseparerade delar, av flera plankorsningar med väjnings- eller 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 då samsas med 
lastbilar och personbilar i hög hastighet. Det leder till att hastigheterna minskar med förlängd restid som 
effekt för denna trafikantgrupp.   

  

Hänsynsmålet – säkerhet, miljö och hälsa 

När det gäller hänsynsmålet är det framförallt låg trafiksäkerhet som är en identifierad brist. Den 
bristande säkerheten beror på flera faktorer vilka beskrivs nedan. 

Avsaknad av mötesseparering 

Olycksstatistiken visar att avsaknad av mötesseparering har bidragit till majoriteten av dödsolyckorna på 
E20 de senaste fem åren. Av tolv dödsolyckor är åtta mötesolyckor. 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 trafikanter som ska ut på 
vägen som trafikanter som färdas utmed E20. Av de dödsolyckorna 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.  
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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 trafikanterna som för personbilar, lastbilar 
och övriga motorfordon.  

 
6.2. Kvalitetsförbättringar  
Utifrån bristanalysen kan ett antal kvalitetsförbättringar som rör ej mötesseparerade delar av E20 
identifieras.  De delar av E20 som inte är mötesseparerade och som inte kommer att mötessepareras inom 
den kommande planperioden (2010-2021) är sträckorna Vårgårda – Vara, Skara – Lundsbrunn samt 
Götene – Mariestad. Analysen av nuläget har visat att kapacitetssituationen på dessa sträckor inte är något 
betydande problem. Däremot visar nulägesbeskrivningen att det finns trafiksäkerhetsbrister på de ej 
mötesseparerade delarna, framförallt i form av mötesolyckor med allvarligt utfall. Vägstandarden på E20 
är dessutom varierande och delar med motorvägsstandard följs av sträckor med lägre standard och 
plankorsningar där hastighetsgränsen är sänkt till 70 km/h.  

De kvalitetsförbättringar som är av störst vikt att åtgärda är följande. 

 

Ökad trafiksäkerhet 

I det transportpolitiska hänsynsmålet ingår att halvera antalet döda i trafiken och minska antalet svårt 
skadade med en tredjedel mellan 2007 och 2020. På de ej mötesseparerade sträckorna på E20 har det de 
senaste fem åren omkommit totalt sju personer. Vid 21 olyckstillfällen har utfallet varit en allvarlig skada. 
Det finns ett stort antal faktorer som tillsammans bidrar till att E20 är olycksdrabbad. Vägen saknar 
mötesseparering och har en låg korsningsstandard med flera plankorsningar. Till det ska adderas ett stort 
antal in- och utfarter, smala vägbredder på vissa delsträckor samt en lastbilsandel som kan överstiga 20 %. 
Den varierande hastighetsstandarden leder till en ryckighet och en risk för upphinnandeolyckor.   

Att skapa en säker trafiksituation på E20 är av stor betydelse för att bidra till det transportpolitiska 
hänsynsmålet. En säker trafiksituation har även indirekt påverkan på andra transportpolitiska mål 
eftersom en trafiksäker väg ger förutsättningar för förbättrade kommunikationer och ökad tillgänglighet.  
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Ökad tillgänglighet 

Det finns flera brister på E20 som sammanvägt leder till minskad tillgänglighet. Den varierande och låga 
hastighetsstandarden innebär restidsosäkerhet och att vägens attraktivitet minskar. En hög lastbilsandel 
och frekvent förekommande jordbruksmaskiner leder till att personbilister som färdas i högre hastigheter 
får sakta ned eller tvingas till omkörningar som kan upplevas som osäkra på grund av risk för mötande 
trafik. Den låga korsningsstandarden med flera plankorsningar med väjnings- eller stopplikt minskar 
tillgängligheten för framförallt trafik som ska ut på E20.  

Ett av de två transportpolitiska målen är att transportsystemet ska erbjuda funktionen tillgänglighet. De 
brister som finns på E20 gör att tillgängligheten måste stärkas för att stråkets funktioner kan sägas vara av 
god kvalitet. En ökad tillgänglighet kan bidra till större lokala arbetsmarknader och en positiv 
regionutveckling i stråket.  
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7. Åtgärdskombinationer enligt fyrstegsprincipen 
I det här kapitlet presenteras exempel på hur fyrstegsprincipen och åtgärdskombinationer med alla steg i 
fyrstegsprincipen kan användas för att uppnå de kvalitetsförbättringar rapporten tidigare pekat på.  

 

7.1. Fyrstegsprincipen 

Åtgärder inom transportsystemet ska prövas enligt fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är en metod för 
att hitta den bästa åtgärden för att lösa problem eller brister i transportsystemet. Fyrstegsprincipen är inte 
en strikt modell utan ett allmänt förhållningssätt för hushållning av resurser och minskning av 
vägtransportsystemets negativa påverkan. Principen innebär att åtgärder ska analyseras i följande steg. 

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

Åtgärder som omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information som syftar till att minska 
transportefterfrågan eller föra över transporter till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare 
transportmedel.  

Exempel på åtgärder som ingår i steg 1 är: senarelagda skolstarter, integrerade trafikplaner för samtliga 
transportslag, bra fordon, kvalitetssäkrade tidtabeller, transportsnål 
bebyggelseplanering/markanvändning, information och kommunikation som förändrar människors val av 
färdmedel. 

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

Åtgärder som omfattar styrning, reglering, påverkan och information i syfte att använda befintlig 
infrastruktur effektivare.  

Exempel på åtgärder som ingår i steg 2 är: längre tåg, trångsektorplan och kanalplan, anslutande bussar, 
tidtabellsåtgärd, översyn av överhastigheter, höjd drift− och underhållsnivå, trafikstyrning och annan 
väginformatik, samåkning och samordning av transporter.  

Steg 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder  

Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintlig sträckning. Rör sig till exempel om 
trafiksäkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder.  

Exempel på åtgärder som ingår i steg 3 är: förlängda plattformar och längre tåg, nya stationsuppehåll, 
längre mötesspår, enklare ombyggnader av väg- och gatumiljön. 

Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.  

Omfattar om- och nybyggnadsåtgärder som tar ny mark i anspråk.  

Exempel på åtgärder som ingår i steg 4 är: partiella dubbelspår och fyrspår, automatisk tågdrift, 
nybyggnad av järnvägar, vägar och gator eller större ombyggnader av befintligt infrastruktur. 

 

 

7.2. Metod för generering av åtgärdskombinationer 

En åtgärdskombination syftar till att nå större ändamålseffekt än vad en åtgärd kan ge. Det sker genom att 
kombinera ett antal åtgärder från olika steg i fyrstegsprincipen. Om exempelvis en del av en järnväg byggs 
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ut kan det leda till minskade störningar och förbättrade möjligheter att bland annat arbetspendla. 
Kvaliteten på funktionen arbetspendling kan emellertid bli än högre om det samtidigt byggs 
pendelparkeringar och planeras för anslutande bussar och stationsnära bebyggelse. Det leder till att 
effekten av steg 4-åtgärden förstärks av åtgärder från tidigare steg i fyrstegsprincipen.   

Genom att analysera olika kombinationer av åtgärder är det också möjligt att se om två åtgärder uppfyller 
en och samma funktion, vilket i sådana fall kan innebära att en åtgärd kan bedömas som överflödig. Det 
skulle till exempel kunna vara möjligt att ett antal steg 1- och steg 2-åtgärder ger lika god effekt på den 
eftersträvansvärda kvalitetsförbättringen som steg 3- eller steg 4-åtgärder. 

I Trafikverkets rapport om tillämpning av åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen beskrivs hur en 
genereringsprocess av olika åtgärdsalternativ kan gå till. Processen består av flera steg som enligt 
Trafikverket kan genomföras parallellt. 

• Ett flertal åtgärdskoncept för att tillmötesgå behov och åtgärda brister samt nå ändamål och 
målsättningar genereras i enlighet med fyrstegsprincipen.  

• En bedömning av vilka åtgärdskoncept som bäst bedöms kunna leda till att funktionskraven 
uppnås görs. 

• En analys av vilka av de återstående åtgärdskoncepten som uppfyller övriga krav (exempelvis 
tidpunkt, samordning med annan exploatering, att inte många missgynnas eller stora negativa 
miljökonsekvenser uppstår) görs.  

• Ett antal åtgärdskoncept väljs ut och dessa alternativa åtgärdskoncept analyseras med avseende 
på kostnader, effekter och konsekvenser i förhållande till uppsatta mål. 

• Jämförande utvärdering redovisas, diskuteras och dokumenteras.  

I det första steget genereras således åtgärder med hjälp av fyrstegsprincipen. Genereringen av 
åtgärdskombinationer har skett utifrån bristanalysen vilket innebär att åtgärder som främst syftat till att 
förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten har analyserats. Åtgärdsgenereringen har skett inom 
arbetsgruppen för den här rapporten. En första översiktlig bedömning av de tänkbara åtgärdernas effekt 
och möjliga hinder för införande gjordes. Effekten av åtgärderna värderades i förhållande till nuläget på 
E20. Utifrån bedömningen gallrades vissa åtgärder bort. Kvarstående åtgärder användes för att skapa 
åtgärdskombinationer. Sex åtgärdskombinationer har tagits fram. Åtgärderna i åtgärdskombinationerna är 
tänkta att förstärka det huvudsakliga målet och syftet med kombinationen.  

   

7.3. Förslag till åtgärdskombinationer  

Åtgärdskombinationerna nedan har enbart bäring på E20. Åtgärdskombinationerna är ett sätt att visa att 
åtgärder från samtliga steg i fyrstegsprincipen kan användas för att uppnå en viss kvalitetsförbättring. 
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. Åtgärdskombinationerna kan användas som underlag för beslut om framtida 
utbyggnadsstrategi för stråket.   

Åtgärdskombinationerna graderas utifrån bedömd investeringskostnad. Åtgärdskombinationer under 
kategorin ”låg” bedöms således ha en låg investeringskostnad i förhållande till övriga 
åtgärdskombinationer. Åtgärdskombinationerna har även namngivits utifrån den övergripande strategin 
som ligger bakom kombinationerna.  
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Åtgärdskombination 1 – kollektivtrafikutbyggnad 

Fyrstegsprincipen Åtgärd 

Steg 1 Informationskampanjer 

 
IT-/Bredbandsutbyggnad 

 
Markanvändningsplanering 

 
Markanvändningsplanering utifrån kollektivtrafikstråk 

 
Kollektivtrafikutbyggnad 

Steg 2 Dynamisk pendelparkeringsinformation 

 
Dynamisk hållplatsinformation 

 
Resetjänst/-planerare i kollektivtrafiken. 

 
Samåkningssystem för personresor 

Tabell 9: Åtgärdskombination 1 - kollektivtrafikutbyggnad 

Åtgärdskombination 1 syftar till att åtgärda bristerna på E20 genom att minska transportefterfrågan och 
flytta över i första hand biltrafik till mindre utrymmeskrävande transportslag. Det ska framförallt 
åstadkommas genom en satsning på kollektivtrafiken i potentiella stråk där en överflyttning är möjlig, 
vilket innebär att busstrafiken mellan huvudorterna i stråket behöver utökas. För att stärka 
kollektivtrafikens attraktivitet genomförs informationskampanjer om kollektivtrafikutbudet, resetjänst för 
kollektivtrafik upprättas och förstärks och markanvändningsplaneringen ska ta hänsyn till 
kollektivtrafikstråken.  
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Åtgärdskombination 2 – effektivare utnyttjande av befintlig väg  

Fyrstegsprincipen Åtgärd 

Steg 1 Markanvändningsplanering 

 
Styrning av godstransporter i tid 

Steg 2 Automatisk hastighetskontroll (ATK) 

 Polisövervakning av tung trafik 

 Samverkan med näringslivet 

 Sänkta hastighetsgränser 

 
Variabla hastigheter i anslutning 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 

Tabell 10: Åtgärdskombination 2 – effektivare utnyttjande av befintlig väg 

Åtgärdskombination 2 ska bidra till att befintlig väg utnyttjas effektivare och att trafiksäkerheten 
förbättras. Åtgärdskombinationen innehåller trafiksäkerhetshöjande åtgärder både på sträcka och i 
korsningar. På sträckan är det framförallt automatisk hastighetskontroll (ATK) som ska hålla nere 
hastigheter och minska olyckor. Ökad polisövervakning av tung trafik ger lägre hastigheter, bättre 
efterlevnad av kör- och vilotidsregler, säkrare fordon och ökad nykterhet i trafik. Samverkan med 
näringslivet kring trafiksäkra och miljövänliga transporter ger potential för ökad trafiksäkerhet.  I 
korsningarna ska nya vänstersvängfält, accelerationsfält, variabla hastigheter och förbättrad belysning öka 
trafiksäkerheten.  
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Åtgärdskombination 3 – mötesseparerad 2+1-väg i befintlig sträckning med plankorsningar 

Fyrstegsprincipen Åtgärd 

Steg 1 Markanvändningsplanering 

Steg 2 Åtgärder för att begränsa antalet långsamtgående fordon 
på E20 

 
Variabla hastigheter i anslutning till plankorsningar 

 
Belysning i korsningar 

 Samverkan med näringslivet 

 Polisövervakning av tung trafik 

 
Trafikinformation  

Steg 3 Mötesseparerad 2+1-väg i befintlig sträckning inkl. 
breddning och bärighetsåtgärder 

 
Vänstersvängfält 

 
Accelerationsfält 

Steg 4 Begränsad utbyggnad av lokalvägnätet 

Tabell 11: 8.3.3. Åtgärdskombination 3 – mötesseparerad 2+1-väg i befintlig sträckning med plankorsningar 

Åtgärdskombination 3 syftar till att förbättra trafiksäkerheten och bidra till effektivare utnyttjande av 
befintlig väg. Det ska framförallt åstadkommas genom mötesseparering av vägen i befintlig sträckning. 
Mitträcke sätts upp längs hela sträckan och breddnings- och bärighetsåtgärder genomförs. Vägen blir 
varierande 1+1, 2+1 och 2+2-väg, med minst 40 % omkörningsbarhet. I övrigt genomförs 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar, såsom förbättrad belysning, vänstersvängfält, 
accelerationsfält och variabla hastigheter. Hastigheten kan höjas något på sträckan, i korsning behöver den 
eventuellt sänkas. Begränsad utbyggnad av lokalvägnätet sker i kombination med åtgärder för att minska 
konflikten mellan långsamtgående fordon, oskyddade trafikanter och övrig trafik. Kommunernas 
markanvändningsplanering föreslås understödja dessa åtgärder.  
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Åtgärdskombination 4 – mötesseparerad 2+1-väg i befintlig sträckning, planskilda korsningar  

Fyrstegsprincipen Åtgärd 

Steg 1 Markanvändningsplanering 

Steg 2 Polisövervakning av tung trafik 

 Samverkan med näringslivet 

 
Trafikinformation  

Steg 4 Mötesseparerad 2+1-väg i befintlig sträckning inkl. 
breddning och bärighetsåtgärder 

 
Planskilda korsningar längs hela sträckan 

 
Separat cykelväg 

 
Separat parallellväg för långsamtgående fordon 

 
Stänga in-/utfarter och samla ihop till säkrare 
korsningar 

Tabell 12: Åtgärdskombination 4 – mötesseparerad 2+1-väg i befintlig sträckning, planskilda korsningar 

Åtgärdskombination 4 innehåller åtgärder som ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten i 
huvudsak inom befintligt vägområde. Vägen blir varierande 1+1, 2+1 och 2+2-väg, med drygt 50% 
omkörningsbarhet.  Genom utbyggnad till 2+1-väg kan hastigheten på sträckan höjas samtidigt som 
trafiksäkerheten ska förbättras genom mitträcke. E20 byggs planskilt längs hela sträckan och anslutande 
vägar kanaliseras till några få korsningspunkter med hög trafiksäkerhet. För att minska konflikten med 
oskyddade trafikanter föreslås att en separat gång- och cykelväg anläggs. En separat parallellväg för 
långsamtgående fordon byggs för att förbättra framkomligheten och minska risken för 
upphinnandeolyckor.   
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Åtgärdskombination 5 – mötesseparerad 2+1-väg i ny sträckning 

Fyrstegsprincipen Åtgärd 

Steg 1 Markanvändningsplanering 

Steg 2 Samverkan med näringslivet 

 Polisövervakning av tung trafik 

Steg 4 Mötesseparerad 2+1-väg i ny sträckning 

 
Planskilda korsningar längs hela sträckan. 

 
Separat cykelväg 

 
Separat parallellväg för långsamtgående fordon 

 
Stänga in- och utfarter och samla ihop till säkrare 
korsningar 

Tabell 13: Åtgärdskombination 5 – mötesseparerad 2+1-väg i ny sträckning 

Åtgärdskombinationen 5 ska leda till förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet genom mötesfri 2+1-väg i 
ny sträckning och planskilda korsningar. Genom att bygga vägen i ny sträckning kan befintlig E20 
användas för långsamtgående fordon, oskyddade trafikanter och lokal trafik. Det innebär minskade 
konflikter och förbättrad tillgänglighet för alla trafikantgrupper. Befintlig E20 kan användas för omledning 
av trafik vid en eventuell olycka, vilket minskar sårbarheten.  

Det är även möjligt att bygga 2+1-väg förberedd för utbyggnad till 2+2-väg genom att befintliga passager 
breddas.  
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Åtgärdskombination 6 – mötesseparerad 2+2-väg i ny sträckning 

Fyrstegsprincipen Åtgärd 

Steg 1 Markanvändningsplanering 

Steg 2 Samverkan med näringslivet 

 Polisövervakning av tung trafik 

Steg 4 Mötesseparerad 2+2-väg i ny sträckning 

 
Planskilda korsningar längs hela sträckan. 

 
Separat cykelväg 

 
Separat parallellväg för långsamtgående fordon 

 
Stänga in- och utfarter och samla ihop till säkrare 
korsningar 

Tabell 14: Åtgärdskombination 6 – mötesseparerad 2+2-väg i ny sträckning 

I åtgärdskombination 6 är 2+2-väg i ny sträckning med motorvägsstandard den största åtgärden. I 
jämförelse med åtgärdskombination 5 innebär det att E20 får en högre hastighetsstandard, vilket får till 
följd att restiderna kan kortas ytterligare. Befintlig E20 fungerar som parallellväg för långsamtgående 
fordon, oskyddade trafikanter och lokal trafik.  Befintlig E20 kan användas för omledning av trafik vid en 
eventuell olycka, vilket minskar sårbarheten.  

Åtgärdskombinationen ska leda till förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet, vilket framförallt 
åstadkoms genom motorvägen och de planskilda korsningarna.  

 

Ökad kapacitet på Västra stambanan 

En annan möjlighet för att öka kapaciteten i stråket är att genomföra åtgärder på Västra stambanan. På 
längre sikt skulle det kunna leda till att framförallt nationella och regionala godstransporter flyttar över 
från väg till järnväg. Nulägesbeskrivningen visar att Västra stambanan har begränsad kapacitet och flera 
aktörer, såsom godstrafikföretag och Göteborgs Hamn, har efterfrågat ökad kapacitet. I en rapport från 
dåvarande Banverket - ”Godstrafik – möjliga strategier på längre sikt” – beskrivs tänkbara planer och 
utbyggnadsstrategier för att åstadkomma ökad kapacitet för godstrafik på bland annat Västra stambanan. 
Det finns potential för fördubblad godstrafik mellan Göteborg och Stockholm och möjlighet att få en 
järnvägsandel på 50 % i Göteborgs Hamn. För att nå dit pekas ett antal åtgärder ut, bland annat utbyggnad 
till fyrspår närmast Göteborg, partiella 3- eller 4-spår på sträckan Alingsås – Hallsberg och planskild 
korsning i Olskroken.  

Även mindre omfattande kapacitetshöjande åtgärder kan ge viss effekt på Västra stambanan och bör 
beaktas i framtida åtgärdsvalsstudier. Ett framtida beslut om Götalandsbanan kommer vidare att påverka 
kapaciteten och den framtida transportefterfrågan på Västra stambanan. Den här typen av frågeställningar 
har stor betydelse för transporterna i stråket. Tänkbara åtgärdskombinationer på Västra stambanan ligger 
emellertid utanför den här studiens ram. 
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8. Kostnadsbedömningar   
Nedan sammanfattas kostnadsbedömningar för olika utbyggnadsalternativ för ej mötesseparerade delar av 
E20. Investeringskostnaden gäller endast fysiska vägåtgärder, övriga åtgärder i de respektive 
kombinationerna har inte kostnadsbedömts. Kostnadsbedömningarna har genomförts enligt 
successivmetoden. En detaljerad beskrivning av kostnadsbedömningarna finns i separat underlagsrapport 
(”PM – Kostnadsbedömning”).  

Befintlig 
sträckning 

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 

 Åtgärdskombination 3 Åtgärdskombination 4 Åtgärdskombination 4+ 

1. Förbi Vårgårda 150 210 530 

2. Vårgårda – Vara 670 1 410 1 700 

3 (c). Förbi Skara6 240  480 610 

4. Götene – 
Mariestad 490 980 1 080 

5. Förbi Mariestad 440 790 890 

Summa 1 990 3 870 4 810 

Tabell 15: Kostnadsbedömningar av åtgärdskombinationer i befintlig sträckning 

Ny sträckning 
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 

Mötesseparerad 2+2-väg 

i ny sträckning med 

planskilda korsningar 

 Åtgärdskombination 5 Åtgärdskombination 5+ Åtgärdskombination 6 

1. Förbi Vårgårda 210 440 530 

2. Vårgårda – Vara 1 510 1 780 1 990 

3 (a). Förbi Skara 
söder Ardala 1 180 1 310 1 380 

3 (c). Förbi Skara 
norr Ardala 1 490 1 580 1 720 

4. Götene – 
Mariestad 970 1 000 1 090 

5. Förbi Mariestad7 1 210  1 250 1 330 

Summa 5080/5390 5780/6050 6320/6660 

Tabell 16: Kostnadsbedömningar av åtgärdskombinationer i ny sträckning 

                                                      
6 Endast ej mötesseparerade delar norr om trafikplats Vilan 
7 Inkluderar även nysträckning av väg 26 norr om Mariestad 



 Åtgärdsvalsstudie, E 20 genom Västra Götaland 

 

59 (87) 
 
  

 

Kostnadsbedömningar har genomförts av fysiska utbyggnadsåtgärder i åtgärdskombination 3, 4, 5 och 6. 
Därutöver har kostnadsbedömningar av två varianter av kombination 4 och 5 genomförts. 
Åtgärdskombination 4+ skiljer sig från åtgärdskombination 4 i det avseendet att vägen blir genomgående 
2+2-väg men förläggs i befintlig sträckning. I åtgärdskombination 5+ är E20, till skillnad från i 
kombination 5, förberedd för utbyggnad till 2+2-väg. Det åstadkoms bland annat genom att befintliga 
passager breddas.  

För delsträckan förbi Skara har kostnadsberäkningar för tre olika alternativ genomförts. I ett av 
alternativen byggs E20 ut i befintlig sträckning. För övriga två alternativ förläggs E20 i ny sträckning norr 
respektive söder om Ardala.  

Kostnaden för de fysiska vägåtgärderna inom de respektive åtgärdskombinationerna varierar från cirka 2 
miljarder för åtgärdskombination 3 till drygt 6 miljarder för åtgärdskombination 6. Kombinationer där 
vägen byggs ut i huvudsak i befintlig sträckning är generellt billigare än kombinationer där vägen förläggs i 
ny sträckning.  

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. 

  



Åtgärdsvalsstudie, E 20 genom Västra Götaland 

 

60 (87) 
 
  

 

9. Samhällsekonomiska bedömningar 
Samhällsekonomiska bedömningar av ovanstående utbyggnadsalternativ för E20 har genomförts med 
hjälp av analysverktygen EVA och Samkalk. Två typer av samhällsekonomiska bedömningar har gjorts, 
dels en systemanalys för att analysera effekterna av utbyggnad av samtliga ej mötesseparerade delsträckor 
genom Västra Götaland, och dels en bedömning av effekterna för respektive delsträcka. Samkalk har 
använts för systemanalysen och EVA har använts för bedömningen av delsträckorna. De två modellerna 
genererar olika resultat till följd av modellernas olika förutsättningar. I Samkalk-analysen 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 använts för att analysera 
åtgärdskombination 3, 4, 4+, 5 och 6. Endast utbyggnad av E20 har analyserats för de respektive 
kombinationerna. För övriga åtgärder i kombinationerna har ingen samhällsekonomisk bedömning gjorts. 

En detaljerad beskrivning av modellförutsättningarna och resultaten finns i en separat underlagsrapport 
(”PM – Samhällsekonomiska bedömningar”).  

 Åtgärdskombination 3 Åtgärdskombination 4 Åtgärdskombination 5 

 
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 
planskilda korsningar 

Samhällsekonomisk 

investeringskostnad8 1 740  

(Mnkr) 

4 790 5 940 

Nyttor 1 740 3 560 3 890 

Nettonuvärdeskvot 

(NNK) 
0,0 – 0,3 – 0,3 

Tabell 17: Samhällsekonomiska bedömningar av systemanalys för E20 

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. Såväl restidseffekterna som trafiksäkerhetseffekterna är större i åtgärdskombination 6 än i 
åtgärdskombination 3 och 5. Åtgärdskombination 6 ger dock större negativa effekter 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. Däremot ger de en 
indikation om exempelvis prioritering och utbyggnadsordning.  

                                                      
8 Anläggningskostnader korrigerade för samhällsekonomiska faktorer (bl.a. användning av offentliga medel) 
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Figur 33: Nettonuvärdeskvot för åtgärdskombinationer på delsträckan Förbi Vårgårda 

 
Figur 34: Nettonuvärdeskvot för åtgärdskombinationer på delsträckan Vårgårda-Vara 
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Figur 35: Nettonuvärdeskvot för åtgärdskombinationer på delsträckan Förbi Skara 

 

Figur 36: Nettonuvärdeskvot för åtgärdskombinationer på delsträckan Götene-Mariestad 
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Figur 37: Nettonuvärdeskvot för åtgärdskombinationer på delsträckan Förbi Mariestad 

 

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. Åtgärdskombination 6 är den kombination av åtgärder som 
uppvisar lägst samhällsekonomisk lönsamhet.   

 Nyttorna och därmed nettonuvärdeskvoterna är generellt sett lägre för EVA-kalkylerna är för Samkalk-
analyserna (systemanalysen). Det beror dels på att systemanalysen gör ett antagande om högre 
befolkningstillväxt i kommunerna i stråket och därmed en större trafikgenerering, dels på att 
systemanalysen tar hänsyn till att förbättrad vägstandard leder till nytillkomna resor och överflyttade resor 
från andra trafikslag. En fördjupad beskrivning av analysförutsättningarna finns i ett separat PM om de 
samhällsekonomiska kalkylerna.  
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10. Effekter och måluppfyllelse 
Åtgärdskombinationerna kommer att analyseras i förhållande till de 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, men 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 18: Förklaring effektbedömning åtgärdskombinationer 

Analysen är uppdelad i effektbedömning och transportpolitisk måluppfyllelse. Under rubriken 
effektbedömning används tillgängliga effektsamband och tillgänglig litteratur för att utröna vilka effekter 
som kan förväntas av respektive åtgärdskombination. Det är inte möjligt att göra en kvantifiering av 
samtliga effekter eftersom kombinationerna innehåller åtgärder som i många fall saknar effektsamband i 
nuvarande samhällsekonomiska modeller. Det handlar exempelvis om steg 1- och steg 2-åtgärder såsom 
markanvändningsplanering och mobility management. För dessa åtgärder är främst en kvalitativ 
bedömning möjlig. För åtgärdskombinationerna 3, 4, 5 och 6 har resultaten från analyser gjorda med 
modellverktygen Samkalk och EVA använts som stöd för bedömningen av effekterna. En utförligare 
beskrivning av resultaten från de samhällsekonomiska analyserna finns i en separat PM.  

De effekter som bedöms nedan är resor och transportmedel, restid, trafiksäkerhet, utsläpp, 
omgivningspåverkan samt regional utveckling.  

Under rubriken transportpolitisk måluppfyllelse görs en bedömning av vilken effekt 
åtgärdskombinationerna har på de uppställda transportpolitiska målsättningarna. Analysen görs med hjälp 
av Trafikverkets mall för samlade effektbedömningar och tabellen för transportpolitisk måluppfyllelse. 
Eftersom åtgärdskombinationerna är övergripande i sin karaktär är det svårt att bedöma effekterna 
avseende samtliga transportpolitiska mål.  
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10.1. Åtgärdskombination 1 - kollektivtrafikutbyggnad 
 

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 
beräkna efterfrågan på kollektivtrafik och bil och bedöma hur den påverkas beroende på uppoffringen som 
bil- och bussresenärer gör vid val av olika färdmedel.9

Eftersom det inte förekommer någon omfattande arbetspendling i stråket är potentialen för att lösa 
trafiksäkersäkerhetsbristerna och tillgänglighetsbristerna med kollektivtrafiken inte så stor. Västtrafik har 
andra prioriterade kollektivtrafikstråk som beskrivs i Målbild för kollektivtrafiken i Skaraborg med 
tillhörande kollektivtrafikprogram för år 2012-2014. Det enda delstråk längs E20 genom Skaraborg som 
lyfts fram med potential för ökad arbetspendling är mellan Götene och Mariestad. Detta stråk är klassat 
som potential medel till skillnad från många närliggande stråk som inte går längs E20 där potentialen för 
utveckling är hög. Den låga potentialen i stråket längs E20 beror på att antalet personer som arbets- och 
studiependlar är liten. Av denna anledning har åtgärdskombination 1 – kollektivtrafikutbyggnad, liten 
potential för att lösa de brister som framkommit.  

 Om turtätheten ökar, från timtrafik till 
halvtimmestrafik, kommer uppoffringen för resenären minska med cirka 5 minuter, som en följd av 
minskad dold väntetid. Det leder i sin tur till att efterfrågan på kollektivtrafik, i förhållande till bil, kommer 
att öka. Sannolikheten att en person som väljer kollektivtrafik ökar med cirka 8 procentenheter, vilket 
innebär att om det tidigare var 100 personer som pendlade med kollektivtrafik mellan två orter kommer 8 
personer som tidigare var bilister att byta färdmedel om man går från timtrafik till halvtimmestrafik. 
Därutöver tillkommer resenärer som inte är bilister.  

Restid: Åtgärdskombinationen kan innebära förkortade restider i vissa relationer för 
kollektivtrafikresenärer. Det kan exempelvis röra sig om personer som får kortare väntetider eller färre 
byten. För personer som tidigare nyttjade personbil men som efter kollektivtrafikutbyggnaden istället 
använder buss för att nå arbetsplatser eller service förkortas inte restiden.  

Trafiksäkerhet: Det norska forskningsinstitutet Transportökonomisk Institutt har i sin 
”Trafiksikkerhetshåndbok” från 2007 värderat risken att skadas per personkilometer med olika färdmedel. 
Risken att skadas i buss är mindre relativt risken att skadas i personbil, den relativa risken är 0,6. Eftersom 
antalet personer som bedöms kunna flyttas över från personbil till buss är relativt litet blir även 
trafiksäkerhetseffekterna försumbara.  

Utsläpp: Eftersom buss drar mer bränsle än personbil krävs överflyttning av ett visst antal personbilister 
till buss för att utsläppen ska minska. Västtrafik har bedömt att potentialen är liten varför effekten på 
utsläpp av koldioxid också bedöms försumbar.  

Omgivningspåverkan: Effekten av åtgärden på omgivningen bedöms marginell. Eftersom åtgärderna 
inte innebär några fysiska utbyggnader ger åtgärden inget intrång. Åtgärdskombinationen bedöms inte 
heller leda till förändringar i bullernivåer eller luftkvalitet eftersom åtgärderna bedöms få liten påverkan 
på trafikmängderna.  

Regional utveckling: Utbyggd kollektivtrafik ger förutsättningar för ökat utbyte mellan orterna i stråket. 
Åtgärdskombinationen bidrar emellertid inte till kortare restider eller förbättrad trafiksäkerhet för bilister. 
Kombinationen bidrar inte heller till frigörelse av mark vilket skulle kunna bidra till förtätning av orterna. 
Åtgärdskombination 1 bedöms därför endast innebära försumbara effekter för den regionala utvecklingen.  

                                                      
9 Vägverket (2008), Kollektivtrafik – effektkatalog (effektsamband för vägtransportsystemet). Sid. 157ff 
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Transportpolitisk måluppfyllelse  

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Försumbart 

Tryggt & bekvämt Försumbart 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Försumbart 

Nöjdhet & kvalitet Försumbart 

Tillgänglighet regionalt/ 
länder 

Pendling Försumbart 

Tillgänglighet storstad Försumbart 

Interregionalt Försumbart 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Ej bedömt 

Lika möjlighet Ej bedömt 

Funktionshindrade 
Kollektivtrafiknätet Ej bedömt 

Upplevelse Ej bedömt 

Barn och unga Skolväg Försumbart 

Kollektivtrafik, gång och 
cykel 

Gång & cykel Försumbart 

Kollektivtrafik Positiv effekt 

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Minskade CO2-ekv Försumbart 

Förnybar energi Ej bedömt 

Energieffektivitet Ej bedömt 

Hälsa 

Buller Försumbart 

Luft Försumbart 

Aktivitet Ej bedömt 

Vatten Ej bedömt 

Landskap 

Landskap Försumbart 

Mark Ej bedömt 

Biologisk mångfald Försumbart 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Försumbart  
Tabell 19: Transportpolitisk måluppfyllelse åtgärdskombination 1 

Sammanfattande bedömning: Åtgärdskombination 1 syftar till att förbättra trafiksäkerheten och 
tillgängligheten på E20 genom att minska transportefterfrågan och styra personbilister till 
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken förbättras genom åtgärden men i och med att potentialen för 
överflyttning är liten bedöms kombinationen påverka de transportpolitiska målsättningarna i mycket 
begränsad utsträckning.   
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10.2. Åtgärdskombination 2 – effektivare utnyttjande av befintlig väg  
 

Resor och transportmedel: Effekten på ruttval av att skylta om vägen mellan Stockholm och Göteborg 
är svår att bedöma. Väg 40/E4 är redan idag det snabbaste alternativet och tillgänglig information till 
trafikanterna i form av GPS med mera innebär sannolikt att relativt få använder E20 för resor mellan 
orterna. Om ATK-kameror installeras leder det till lägre hastigheter och något ökade restider (se nedan). 
Restiden bedöms öka med drygt 22 sekunder per mil. Det leder endast till försumbara effekter vad gäller 
färdmedelsval.  

Restid: ATK-kameror leder till sänkta hastigheter och längre restider. På en 90-väg sjunker 
friflödeshastigheten för en personbil med cirka 5 km/h. Det leder till cirka 22 sekunder längre restid per tio 
kilometer. Om hela den ej mötesseparerade delen av E20 (cirka 72 kilometer) skulle förses med ATK-
kameror skulle restiden öka med cirka 2 och en halv minut. Redan idag finns hastighetskameror utmed 
sträckan, bland annat mellan Götene och Mariestad, varför restidsökningen i realiteten skulle bli något 
mindre. 

Effekten av vänstersvängfält och accelerationsfält är att belastningsgraden i korsningarna minskar vilket i 
teorin kan leda till minskade restider. Eftersom belastningsgraden i de mest trafikerade korsningarna längs 
E20 är låg blir effekten på restiderna försumbar.  

Även ökad polisövervakning av trafiken med fokus på tung trafik leder till minskade hastigheter och 
därmed något längre restider. Om den tunga trafiken i större utsträckning håller gällande hastighetsgräns 
påverkar detta också hastigheten för personbilstrafiken. 

Trafiksäkerhet: Den största effekten av åtgärdskombination 2 är den som följer av ATK-kameror. 
Hastighetssänkningen till följd av kamerorna leder, enligt potensmodellen, till att antalet döda minskar 
med drygt 20 %. Svårt skadade minskar med cirka 15 %.  

För variabla hastigheter i korsningar saknas etablerade effektsamband, däremot har en 
utvärderingsrapport från Vägverket konstaterat att variabla hastigheter efterlevs väl i förhållande till fast 
skyltad hastighetsgräns. Utvärderingsrapporten indikerar att antalet döda och svårt skadade kan minska 
med mellan 15 och 40 %.  

Effekten av vänstersvängfält går att bedöma med hjälp av analysverktyget Capcal. En korsning som 
motsvarar trafikflödena vid Hassle skulle ha cirka 12 % färre olyckor med vänstersvängfält än utan 
svängfält.  

Ökad polisövervakning av tung trafik ger betydande trafiksäkerhetseffekt. Till skillnad från ATK ger 
polisiära kontroller också möjlighet till nykterhetskontroller av yrkesförare, kontroller av kör- och 
vilotidsregler samt kontroller av tunga fordon. Polisövervakningen inriktad mot tung trafik kan antas 
påverka även personbilstrafiken, då polisnärvaro har en avskräckande effekt för att bryta mot trafikregler. 
Enligt Trafikksikkerhetshåndboken (TØI) gav synlig stationär kontroll med radar en minskning av antal 
dödsolyckor med 14 % och för personskadeolyckor med 6 %.  Ökad mängd nykterhetskontroller har en 
trafiksäkerhetshöjande effekt. Beräkningar visar att en ökning med 100 000 utandningsprov per år ger en 
reduktion i 3-4 liv per år. Att kombinera nykterhetskontroller och hastighetskontroller med 
informationskampanjer ökar effekten av övervakningen då upplevelsen av upptäcktsrisk ökar.  

Utsläpp: Utsläppen minskar till följd av sänkta hastigheter och förbättrade flöden i korsningar. Effekterna 
blir dock relativt små, cirka 0,5 % minskade koldioxidutsläpp per år.  

Omgivningspåverkan: Åtgärdskombinationen innebär en begränsad fysisk utbyggnad 
(vänstersvängfält/accelerationsfält) och bedöms ge ett litet intrång i omgivande miljö. Då ATK-kameror 
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sätts upp och hastigheten sänks på vissa delar av sträckan kan buller och luftkvaliteten påverkas positivt. 
Effekten bedöms dock vara liten.   

Regional utveckling: Åtgärdskombination 2 bedöms ge försumbara effekter för den regionala 
utvecklingen i stråket. Även om trafiksäkerheten förbättras minskas inte restiderna vilket innebär att 
tillgängligheten för regionala och långväga resor påverkas marginellt av åtgärdskombinationen. 

 

Transportpolitisk måluppfyllelse 

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Försumbart 

Tryggt & bekvämt Positiv effekt 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Försumbart 

Nöjdhet & kvalitet Försumbart 

Tillgänglighet regionalt/ 
länder 

Pendling Försumbart 

Tillgänglighet storstad Försumbart 

Interregionalt Försumbart 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Ej bedömt 

Lika möjlighet Ej bedömt 

Funktionshindrade 
Kollektivtrafiknätet Ej bedömt 

Upplevelse Ej bedömt 

Barn och unga Skolväg Försumbart 

Kollektivtrafik, gång och 
cykel 

Gång & cykel Försumbart 

Kollektivtrafik Försumbart 

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Minskade CO2-ekv Försumbart 

Förnybar energi Ej bedömt 

Energieffektivitet Ej bedömt 

Hälsa 

Buller Försumbart 

Luft Försumbart 

Aktivitet Ej bedömt 

Vatten Ej bedömt 

Landskap 

Landskap Försumbart 

Mark Ej bedömt 

Biologisk mångfald Försumbart 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positiv effekt 
Tabell 20: Transportpolitisk måluppfyllelse åtgärdskombination 2 

Sammanfattande bedömning: Åtgärdskombination 2 bedöms innebära positiva effekter på 
trafiksäkerheten och på medborgarnas upplevelse av trygghet och bekvämlighet. I korsningarna bidrar 
vänstersvängfält- och accelerationsfält till förbättrad trafiksäkerhet. Studier har visat att variabla 
hastigheter har en god efterlevnad och att hastigheten sjunker markant i korsningar där dessa finns. Även 
ATK och ökade poliskontroller sänker genomsnittshastigheten vilket bidrar till en förbättrad 
trafiksäkerhetssituation. Poliskontroller av tung trafik ger också effekter på trafiksäkerheten utöver sänkt 
hastighet. Tryggheten och bekvämligheten bedöms öka av dessa åtgärder. Tillgängligheten för regionala 
och långväga resor påverkas marginellt av åtgärdskombinationen.  
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10.3. Åtgärdskombination 3 – mötesseparerad 2+1-väg i befintlig sträckning 
med plankorsningar  

 

Resor och transportmedel: Mötesseparering i befintlig sträckning gör det möjligt att höja hastigheten 
till 100 km/h. Vägen blir varierande 1+1, 2+1 och 2+2-väg, med minst 40 % omkörningsbarhet. I 
korsningar kan hastigheten behöva sänkas. Höjda hastigheter kan bidra till att efterfrågan på bilresor ökar 
vilket kan leda till nygenererad trafik på E20.  

Restid: Om hastigheten ökar enligt ovan kommer restiden minska med cirka 40 sekunder per mil jämfört 
med vanlig väg med skyltad hastighet 90 km/h. Enligt resultaten från Samkalkanalysen är förbättrade 
restider den största prissatta effekten. Framförallt personbilsresor påverkas positivt av 
åtgärdskombinationen.  

Trafiksäkerhet: Mötesseparering i form av mitträcke har stor positiv effekt på trafiksäkerheten. VTI har 
bedrivit omfattande forskning om effekterna av mötesfrihet, sammanfattat i rapporten ”Uppföljning av 
mötesfria vägar”. I rapporten konstateras att 2+1-vägar med mitträcke reducerar dödsolyckor med cirka 
76 % jämfört med normalt utfall på 13 meter bred väg eller motorled. Räknat endast på länk blir 
reduktionen 79 %. Mitträcke har även visat sig ha betydelse för upplevelsen av trafiksäkerheten. Av VTI:s 
rapport framgår att en stor majoritet upplever att trafiksäkerheten förbättrats när mitträcke satts upp 
jämfört med när vägen saknade mitträcke. I övrigt gäller samma trafiksäkerhetseffekter i korsningar som 
under åtgärdskombination 2.  

Polisövervakning av tung trafik och nykterhetskontroller bedöms, precis som i åtgärdskombination 2, 
kunna ge goda effekter på trafiksäkerheten och dessutom kunna verka förebyggande. Sammanvägt får 
åtgärdskombinationen mycket positiva effekter för trafiksäkerheten.  

Utsläpp: Utsläppen påverkas negativt av åtgärdskombinationen eftersom den möjliggör högre 
hastighetsgränser. De negativa effekterna av ökade utsläpp är jämförelsevis små i förhållande till andra 
prissatta effekter i Samkalkanalysen.  

Omgivningspåverkan: Åtgärden kommer att innebära att E20 blir mer trafiksäker och att hastigheten 
ökar. Det kommer generera viss ny trafik, vilket sammanvägt kommer leda till att bullernivåerna ökar. 
Eftersom de flesta åtgärder sker i befintlig sträckning kommer intrång i landsbygd vara begränsat. 
Åtgärdskombinationen kräver dock inlösen av fastigheter för att ge utrymme åt vägen och för att klara 
bullernivåer under 55 dBA. 

Regional utveckling:. Åtgärdskombinationen bedöms ge positiva effekter för den regionala utvecklingen 
då den interregionala tillgängligheten, framförallt till följd minskade restider genom höjda hastigheter. 
Även förbättrad trafiksäkerhet påverkar den regionala utvecklingen positivt.  
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Transportpolitisk måluppfyllelse 

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Försumbart 

Tryggt & bekvämt Positiv effekt 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positiv effekt 

Nöjdhet & kvalitet Positiv effekt 

Tillgänglighet regionalt/ 
länder 

Pendling Positiv effekt 

Tillgänglighet storstad Försumbart 

Interregionalt Positiv effekt 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Ej bedömt 

Lika möjlighet Ej bedömt 

Funktionshindrade 
Kollektivtrafiknätet Ej bedömt 

Upplevelse Ej bedömt 

Barn och unga Skolväg Positiv effekt 

Kollektivtrafik, gång och 
cykel 

Gång & cykel Positiv effekt 

Kollektivtrafik Försumbart 

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Minskade CO2-ekv Negativ effekt 

Förnybar energi Ej bedömt 

Energieffektivitet Ej bedömt 

Hälsa 

Buller Negativ effekt 

Luft Försumbart 

Aktivitet Ej bedömt 

Vatten Ej bedömt 

Landskap 

Landskap Försumbart 

Mark Ej bedömt 

Biologisk mångfald Försumbart 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Stor positiv 
effekt 

Tabell 21: Transportpolitisk måluppfyllelse åtgärdskombination 3 

Sammanfattande bedömning: Åtgärdskombination 3 bedöms ha stor positiv effekt på 
trafiksäkerheten, framförallt till följd av mitträckesseparering. Mötesseparering i befintlig sträckning 
innebär även minskning av restiderna. Det leder till positiva effekter för pendlingen och den interregionala 
tillgängligheten. Vänstersvängfält, accelerationsfält och variabla hastigheter bedöms också leda till 
förbättrad trafiksäkerhet. Den förbättrade trafiksäkerheten kan komma att innebära en ökad upplevelse av 
trygghet och bekvämlighet för medborgarnas resor. Eftersom åtgärden leder till höjning av 
hastighetsgränser och därmed ökad genomsnittlig hastighet på E20 kommer bullernivåerna att stiga.  
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10.4. Åtgärdskombination 4 – mötesseparerad 2+1 väg i befintlig sträckning, 
planskilda korsningar  

 

Resor och transportmedel: Precis som när det gäller åtgärdskombination 3 bedöms effekterna på 
färdmedelsvalet blir försumbara till följd av åtgärderna. Restiderna för personbilsresenärer bedöms 
minska, både på sträckan och i korsningarna. Det innebär att efterfrågan på personbilsresor ökar, och den 
förbättrade vägstandarden kan leda till nygenererad biltrafik.  

Restid: Vägen blir varierande 1+1, 2+1 och 2+2-väg, med mellan 50 – 60 % omkörningsbarhet. Eftersom 
omkörningsbarheten är högre än i åtgärdskombination 3 blir även restidsvinsterna större. 
Friflödeshastigheten bedöms öka med drygt 10 km/h jämfört med vanligt väg med skyltad hastighet 90 
km/h. Enligt resultaten från EVA-kalkyler för de ej mötesseparerade delsträckorna utgör förbättrade 
restider den största positiva prissatta effekten.   

Förutom effekterna av hastighetsökningen tillkommer positiva effekter till följd av att oskyddade 
trafikanter och långsamtgående fordon får separata vägar samt att vissa plankorsningar byggs bort. Det 
innebär förbättrad framkomlighet för såväl bilister på anslutande vägar som för bilister på huvudvägen 
samt cyklister. Effekten på restiden av korsningsåtgärderna bedöms dock bli marginell givet de 
belastningsgrader som råder idag.  

Trafiksäkerhet: Den stora effekten av åtgärdskombinationen beror på mitträckesseparering och 
planskilda korsningar. Framförallt mötesseparering i form av mitträcke har en stor positiv effekt på 
trafiksäkerheten, vilket VTI:s rapport (se åtgärdskombination 3) visade.  

Att bygga om en trevägskorsning med cirka 1 300 fordon på den anslutande vägen och 8 000 fordon på 
huvudvägen till planskild korsning ger en minskning av döda och svårt skadade med cirka 75 % i 
korsningen, vilket är en markant förbättring av trafiksäkerheten.  

Utsläpp: Utsläppen ökar till följd av hastighetshöjningen. Jämfört med åtgärdskombination 3 är 
omkörningsbarheten och därmed friflödeshastigheten i åtgärdskombination 4 högre, vilket leder till att 
större ökning av utsläppen.    

Omgivningspåverkan: Eftersom vägen breddas och planskilda korsningar byggs längs sträckan 
kommer åtgärdskombinationen innebära intrång i landsbygd. Framförallt bedöms de planskilda 
korsningarna ha betydelse för landskapsbilden då landskapet i Skaraborg är relativt flackt. Trafikverket 
skriver i dokumentet ”Landskap i långsiktig planering, pilotstudie i Västra Götaland” att ”Skara-
Varaslättens storskalighet och öppenhet gör den tålig för storskaliga vägar och järnvägar – så länge de 
ligger i anslutning till omgivande marknivå. Slätten är däremot känslig för vertikala element som syns väl i 
det flacka och öppna landskapet”. Utöver påverkan av landskapsbilden bedöms den högre hastigheten att 
leda till ökade bulleremissioner.  Åtgärdskombinationen kräver inlösen av fastigheter för att ge utrymme 
för vägen och för att klara bullernivåer (<55 dBA). 

Regional utveckling: Åtgärden bedöms ge stor positiv effekter för den regionala utvecklingen till följd av 
minskade restider. Eftersom vägen byggs ut i huvudsak i befintlig sträckning kan vägen utgöra en barriär 
och försvåra möjligheterna för vissa tätorter att växa.  
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Transportpolitisk måluppfyllelse 

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Försumbart 

Tryggt & bekvämt Positiv effekt 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positiv effekt 

Nöjdhet & kvalitet Positiv effekt 

Tillgänglighet regionalt/ 
länder 

Pendling Stor positiv 
effekt 

Tillgänglighet storstad Försumbart 

Interregionalt Stor positiv 
effekt 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Ej bedömt 

Lika möjlighet Ej bedömt 

Funktionshindrade 
Kollektivtrafiknätet Ej bedömt 

Upplevelse Ej bedömt 

Barn och unga Skolväg Positiv effekt 

Kollektivtrafik, gång och 
cykel 

Gång & cykel Positiv effekt 

Kollektivtrafik Försumbart 

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Minskade CO2-ekv Stor negativ 
effekt 

Förnybar energi Ej bedömt 

Energieffektivitet Ej bedömt 

Hälsa 

Buller Negativ effekt 

Luft Försumbart 

Aktivitet Ej bedömt 

Vatten Ej bedömt 

Landskap 

Landskap Negativ effekt 

Mark Ej bedömt 

Biologisk mångfald Försumbart 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Stor positiv 
effekt 

Tabell 22: Transportpolitisk måluppfyllelse åtgärdskombination 4 

Sammanfattande bedömning: Åtgärdskombination 4 bedöms ha stor positiv effekt på 
trafiksäkerheten. Det är framförallt mötesseparering i form av mitträcke som bidrar till 
trafiksäkerhetseffekterna. I kombination med planskildhet vid de större korsningarna och andra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, såsom variabla hastigheter, blir effekten av åtgärdskombinationen på 
trafiksäkerheten mycket god. Åtgärdskombinationen påverkar också pendlingen och den interregionala 
tillgängligheten positivt. Även kvaliteten för näringslivets resor förbättras. Det är framförallt en följd av att 
mötesseparering och planskildheter som leder till högre hastighetsgränser och minskade restider. 
Parallellvägarna innebär minskade konflikter och ökad tillgänglighet för alla trafikantgrupper. 

Eftersom hastigheten höjs bedöms bullernivåerna påverkas negativt av åtgärdskombinationen. Då vägen 
breddas och planskilda korsningar byggs längs sträckan kommer åtgärdskombinationen innebära intrång i 
landsbygd.  
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10.5. Åtgärdskombination 5 – mötesseparerad 2+1-väg i ny sträckning 

 

Resor och transportmedel: Åtgärdskombinationen innebär att E20 förläggs i ny sträckning och får en 
högre hastighet än dagens väg. Det kan innebära en viss överflyttning av resor från kollektivtrafik till bil, 
men givet dagens kollektivtrafikresande i stråket bedöms överflyttningen bli liten. Den förbättrade 
vägstandarden kan även komma att leda till nygenererade bilresor, vilket bland annat påverkar externa 
effekter negativt.  

Restid: Restiden påverkas positivt av åtgärdskombinationen. Kombinationen leder till att hastigheten kan 
höjas till 100 km/h samtidigt som konflikter i korsningar minskar till följd av planskildheter. 
Omkörningsbarheten bedöms bli cirka 60 %. I jämförelse med åtgärdskombinationer där E20 byggs ut i 
befintlig sträckning minskar konflikten med bland annat långsamtgående fordon och oskyddade 
trafikanter eftersom befintlig E20 i hög utsträckning kan användas som lokalväg för dessa 
trafikantgrupper. Enligt Samkalkanalysen är förbättrade restider den största positiva prissatta effekten. 

Trafiksäkerhet: Trafiksäkerheten påverkas positiv genom framförallt separering genom mitträcke och 
planskilda korsningar. Av dödsolyckorna på E20 de senaste åren har mötesolyckor varit den vanligaste 
olyckskategorin. En stor andel av dessa olyckor hade kunnat förhindras genom mitträckesseparering. 
Trafiksäkerheten förbättras även för oskyddade trafikanter som kan använda befintlig E20 som lokal 
parallellväg. Även konflikten med långsamtgående fordon bedöms minska.  

Utsläpp: Utsläppen påverkas negativt genom ökade friflödeshastigheter samt nygenererad trafik. De 
ökade utsläppen kommer framförallt från personbilstrafiken.  

Omgivningspåverkan: Nysträckning av E20 kommer att innebära negativ omgivningspåverkan. Den 
nya vägen kommer att utgöra en barriär, vilket kan påverka den biologiska mångfalden negativt. Bullret vid 
befintlig E20 kan minska till följd av minskad trafik, samtidigt som antalet bullerstörda vid E20:s nya 
sträckning kan öka. Den nya vägen i kombination med planskildheter kan vidare påverka landskapsbilden 
negativt. 

Regional utveckling: Den regionala utvecklingen påverkas positivt genom minskade restider och 
förbättrad trafiksäkerhet. Effekten på framförallt den regionala och interregionala tillgängligheten bedöms 
bli god. Genom att E20 förläggs i ny sträckning minskar barriären som befintlig E20 utgör idag. Det 
innebär att den planerade expansionen av bland annat Skara och Mariestad inte hindras av vägen i lika 
stor utsträckning som idag.   
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Transportpolitisk måluppfyllelse 

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Positiv effekt 

Tryggt & bekvämt Positiv effekt 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positiv effekt 

Nöjdhet & kvalitet Positiv effekt 

Tillgänglighet regionalt/ 
länder 

Pendling Stor positiv 
effekt 

Tillgänglighet storstad Försumbart 

Interregionalt Stor positiv 
effekt 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Ej bedömt 

Lika möjlighet Ej bedömt 

Funktionshindrade 
Kollektivtrafiknätet Ej bedömt 

Upplevelse Ej bedömt 

Barn och unga Skolväg Positiv effekt 

Kollektivtrafik, gång och 
cykel 

Gång & cykel Positiv effekt 

Kollektivtrafik Försumbart 

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Minskade CO2-ekv Stor negativ 
effekt 

Förnybar energi Ej bedömt 

Energieffektivitet Ej bedömt 

Hälsa 

Buller Negativ effekt 

Luft Försumbart 

Aktivitet Ej bedömt 

Vatten Ej bedömt 

Landskap 

Landskap Stor negativ 
effekt 

Mark Ej bedömt 

Biologisk mångfald Negativ effekt 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Stor positiv 
effekt 

Tabell 23: Transportpolitisk måluppfyllelse åtgärdskombination 5 

Sammanfattande bedömning: Åtgärdskombinationen ger en stor positiv effekt på såväl restid som 
trafiksäkerhet. Minskade restider är den största prissatta effekten. Förbättrad restid ger ökad 
tillgänglighet, såväl för pendling som för interregional trafik. Mötesfrihet ger förbättrad trafiksäkerhet på 
sträckan medan planskildhet ger bättre säkerhet i korsningar. Befintlig E20 kan användas för omledning 
av trafik vid en eventuell olycka, vilket även minskar sårbarheten, särskilt för godstransporterna. 
Störningarna under byggnation av vägen blir mindre än vid byggnation i befintlig sträckning.  

Åtgärdskombinationen bedöms ha stor negativ effekt på utsläppen vilka bedöms öka till följd av åtgärden. 
Det är en kombination av högre hastighet och förbättrade omkörningsmöjligheter som leder till att den 
genomsnittliga hastigheten på vägen ökar och att utsläppen av framförallt koldioxid stiger. Eftersom vägen 
i huvudsak går i ny sträckning och har flera planskilda korsningar påverkar den landskapet negativt. Den 
nya vägen kan vidare skapa barriärer som bidrar till försämrad biologisk mångfald.  
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10.6. Åtgärdskombination 6 – mötesseparerad 2+2-väg i ny sträckning 
 

Resor och transportmedel: Åtgärdskombinationen kommer att leda till att E20:s attraktivitet stärks 
till följd av förbättrad framkomlighet, högre hastigheter och förbättrad trafiksäkerhet. Det kommer att 
generera ny trafik på vägen. Däremot bedöms överflyttningen från kollektivtrafiken bli relativt liten då 
kollektivtrafikutbudet är begränsat i stråket idag.  

Restid: Åtgärdskombinationen bedöms innebära stora positiva effekter för restiden. Enligt 
Samkalkanalysen blir restidsvinsterna i åtgärdskombination 6 större än i övriga kombinationer. Det beror 
både på höjda hastigheter och på förbättrad framkomlighet genom 100 % omkörningsbarhet. Dessutom 
minskar konflikterna med oskyddade trafikanter och långsamtgående fordon samtidigt som vägen blir 
genomgående planskild. Dessa faktorer bidrar sammantaget till förbättrad regional och interregional 
tillgänglighet.  

Trafiksäkerhet: Trafiksäkerheten påverkas positivt genom mitträckesseparering och planskilda 
korsningar. Trafiksäkerhetseffekterna blir något bättre än i kombinationerna där E20 byggs ut till 2+1-väg, 
vilket beror på att omkörningsbarheten är högre i kombination 6.  

Utsläpp: Utsläppen påverkas negativt av åtgärdskombinationen. Resultaten från Samkalkanalysen visar 
att åtgärdskombination 6 är den kombination av åtgärder som leder till störst negativa konsekvenser 
avseende utsläpp.  

Omgivningspåverkan: Åtgärdskombination 6 påverkar landskapsbilden negativt genom framförallt 
planskilda korsningar. Genom att E20 anläggs i ny sträckning kommer vidare den nya vägen utgöra en 
barriär och därmed ha en negativ effekt på den biologiska mångfalden. Den nya vägen kommer även att 
generera ny trafik vilket kan få negativ påverkan på bulleremissionerna.  

Regional utveckling: Den regionala utvecklingen bedöms påverkas mycket positivt av 
åtgärdskombinationen. Kombinationen innebär att den regionala och interregionala tillgängligheten 
förbättras genom minskade restider och förbättrad trafiksäkerhet. Det här leder i sin tur till förbättrade 
förutsättningar för pendling och näringslivsutveckling. Genom att E20 anläggs i ny sträckning kan marken 
längs befintlig E20 exploateras i högre utsträckning än idag, vilket ökar möjligheterna för tätorterna längs 
stråket att växa.  
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Transportpolitisk måluppfyllelse 

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas resor 
Tillförlitlighet Positiv effekt 

Tryggt & bekvämt Positiv effekt 

Näringslivets transporter 
Tillförlitlighet Positiv effekt 

Nöjdhet & kvalitet Positiv effekt 

Tillgänglighet regionalt/ 
länder 

Pendling Stor positiv 
effekt 

Tillgänglighet storstad Försumbart 

Interregionalt Stor positiv 
effekt 

Jämställdhet 
Jämställdhet transport Ej bedömt 

Lika möjlighet Ej bedömt 

Funktionshindrade 
Kollektivtrafiknätet Ej bedömt 

Upplevelse Ej bedömt 

Barn och unga Skolväg Positiv effekt 

Kollektivtrafik, gång och 
cykel 

Gång & cykel Positiv effekt 

Kollektivtrafik Försumbart 

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Minskade CO2-ekv Stor negativ 
effekt 

Förnybar energi Ej bedömt 

Energieffektivitet Ej bedömt 

Hälsa 

Buller Negativ effekt 

Luft Försumbart 

Aktivitet Ej bedömt 

Vatten Ej bedömt 

Landskap 

Landskap Stor negativ 
effekt 

Mark Ej bedömt 

Biologisk mångfald Negativ effekt 

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Stor positiv 
effekt 

Tabell 24: Transportpolitisk måluppfyllelse åtgärdskombination 6 

Sammanfattande bedömning: Åtgärdsalternativ 6 bedöms få stor positiv effekt för tillgängligheten 
och trafiksäkerheten. Jämfört med åtgärdskombination 5 bedöms kombination 6 leda till större positiva 
effekter på den interregionala tillgängligheten. Det beror på att restidsvinsterna blir större med motorväg 
än med mötesfri 2+1-väg. Åtgärden bedöms även ha en positiv effekt på medborgarnas resor och 
näringslivets transporter eftersom både tillförlitligheten och kvaliteten förbättras. Befintlig E20 kan 
användas för omledning av trafik vid en eventuell olycka, vilket även minskar sårbarheten, särskilt för 
godstransporterna. Störningarna under byggnation av vägen blir mindre än vid byggnation i befintlig 
sträckning.  

Åtgärdskombinationen har en negativ effekt på landskapet eftersom motorvägen i huvudsak går i ny 
sträckning vilket innebär ökat intrång. Även de planskilda korsningarna påverkar landskapsbilden 
negativt. Eftersom motorvägen kommer att generera trafik samtidigt som hastigheterna höjs kommer 
åtgärden att innebära ytterligare koldioxidutsläpp. Precis som för åtgärdskombination 5 kommer vägen 
utgöra en barriär vilket kan försämra den biologiska mångfalden.   
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10.7. Sammanfattning och slutsatser av åtgärdskombinationer 
Ovan presenteras sex åtgärdskombinationer som kan betraktas som inriktningar eller strategier för att 
hantera de identifierade bristerna på E20. Samtliga åtgärdskombinationer har analyserats utifrån deras 
transportpolitiska måluppfyllelse. Åtgärdskombinationerna har i huvudsak effektbedömts utifrån 
tillgängliga effektsamband och tillgänglig litteratur. För vissa av åtgärdskombinationerna har resultaten 
från Samkalk och EVA-analyserna fungerat som stöd för bedömningen. Utförligare beskrivning om 
modellförutsättningar och resultat finns i en separat PM om samhällsekonomi. Bedömda nyttor och 
nettonuvärdeskvoter finns i kapitel 9.   

Utifrån bedömningarna av åtgärdskombinationerna, sammanfattade i tabellen nedan, är det möjligt att dra 
vissa generella slutsatser om de olika kombinationernas effekter. Åtgärdskombination 1 ger mycket små 
effekter på de transportpolitiska målsättningarna, i huvudsak försumbara. Åtgärdskombination 2 ger 
positiva trafiksäkerhetseffekter 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 trafiksäkerhetseffekter och gynnar pendling och 
interregional utveckling. Eftersom omkörningsbarheten bedöms bli högre i kombination 4 ger den större 
positiva effekter på tillgängligheten. 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 pendlingen och den interregionala utvecklingen. 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 åtgärdskombinationer med separata 
gång- och cykelvägar.  

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

En svårighet som avser bedömningen av åtgärdskombinationerna är att kombinationer av åtgärder kan ge 
en högre måluppfyllelse än om man ser på åtgärderna var och en för sig. Det är till exempel vedertaget att 
effekten, i form av ökad cykling, blir större om en informationskampanj genomförs samtidigt som ny 
cykelväg byggs än om de olika åtgärderna görs utan koppling till varandra. Den här typen av samverkande 
effekter är svåra att kvantifiera.  

För steg 1- och steg 2-åtgärderna saknas vidare ofta vedertagna effektsamband, vilket gör det svårt att 
bedöma samtliga konsekvenser av åtgärdskombinationerna. 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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Åtgärdskombination 1 2 3 4 5 6 

Bidrag till 
FUNKTIONSMÅLET 

Medborgarnas 
resor 

Tillförlitlighet             

Tryggt & bekvämt             

Näringslivets 
transporter 

Tillförlitlighet             

Nöjdhet & kvalitet             

Tillgänglighet 
regionalt/ länder 

Pendling             

Tillgänglighet 
storstad             

Interregionalt             

Jämställdhet 

Jämställdhet 
transport             

Lika möjlighet             

Funktionshindrade 
Kollektivtrafiknätet             

Upplevelse             

Barn och unga Skolväg             

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Gång & cykel             

Kollektivtrafik             

Bidrag till 
HÄNSYNSMÅLET 

Klimat 

Minskade CO2-ekv             

Förnybar energi             

Energieffektivitet             

Hälsa 

Buller             

Luft             

Aktivitet             

Vatten             

Landskap 

Landskap             

Mark             

Biologisk mångfald             

Trafiksäkerhet Döda & svårt 
skadade             

Tabell 25: Sammanfattning av transportpolitisk måluppfyllelse för åtgärdskombinationerna 
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11. Slutsatser 
 
Nedan redovisas arbetsgruppens och styrgruppens gemensamma slutsatser för åtgärdsvalsstudien för E20 
genom Västra Götaland. Trafikverkets inriktning och rekommendation finns i ett separat dokument, 
tillgängligt på Trafikverkets hemsida.  

 

• 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 hastighetsstandarden, låg geometrisk 
standard och avsaknad av mötesseparering i kombination med hög andel lastbilar. 
 

• Det finns ingen kapacitetsbrist (enlig 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 efterfrågan 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 trafikslagsövergripande 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 transportpolitiska 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 fyrstegsprincipen behövs och 
bör användas för att uppnå en kvalitetsförbättring av E20. Ansvaret för genomförandet av 
åtgärderna ligger däremot på olika parter (kommuner, myndigheter, privata företag). De 
föreslagna infrastrukturåtgärderna bör därför kombineras med åtgärder som Trafikverket inte 
ansvarar för, såsom markanvändningsplanering, polisövervakning och samverkan med 
näringslivet. 
 

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

• Bedömda kostnader för enbart infrastrukturåtgärder varierar mellan cirka 2 miljarder för 
åtgärdskombination 3 till 6,7 miljarder för åtgärdskombination 6. 
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• 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 samhällsekonomiskt lönsamma 
enligt Trafikverkets modeller. Åtgärdskombination 3, där E20 byggs som 2+1-väg med 
plankorsningar uppvisar en samhällsekonomisk lönsamhet 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 nyetableringar, investeringar och tillväxt i 
näringslivet. Trafikverkets modeller tar inte hänsyn till detta fullt ut. 
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12. Fortsatt arbete 
Prövning i nationell plan 

Trafikverket kommer att lyfta frågan om E20:s utbyggnad till revideringen av nationell plan för 
transportsystemet. I revideringen av den nationella planen kommer långsiktigt hållbara (ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt) och kostnadseffektiva åtgärder 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 genomgått 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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Bilaga 1 – anteckningar från workshop 2011-05-05 
Den 5 maj 2011 hölls en workshop inom projektet med representanter från intressenter, näringslivet, 
industrin och myndigheter. Målet med workshopen beskrevs i inbjudan som: 

• Bidra till samsyn vad gäller stråkets nuvarande och framtida funktion och dess behov av 
utveckling.  
 

• Tydliggöra läget i systemet, identifiera vilka behov som finns och vilka funktioner som efterfrågas 
för att möta målen och den framtida transportefterfrågan.  
 

• Ta del av organisationernas syn på stråkets framtid och utmaningar. 
 

• Ta del av hur organisationerna ser på stråkets framtid, mål och visioner med koppling till mark-
användningsplanering och till hela transportsystemet och alla trafikslag.   
 

På workshopen deltog representanter från följande organisationer: 

• Skaraborgs kommunalförbund 
• Västtrafik 
• Tågoperatörerna 
• Sveriges åkeriföretag 
• Länsstyrelsen Västra Götaland 
• Göteborgs hamn 
• Västsvenska handelskammaren 
• Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
• Svenska bussbranschens riksförbund 
• Örebro region 

Vi har valt att dela upp de åsikter och synpunkter som framkom under workshopen i två kategorier – 
sådana som rör nuläget i stråket och sådana som rör hur stråket bör utvecklas i framtiden. I den mån en 
synpunkt uttrycktes av flera olika mötesdeltagare redovisas den enbart en gång. Syftet med redovisningen 
är att skapa en bild av vilka olika åsikter som framkom, inte hur vanligt förekommande de var och vem 
som uttryckte dem.  

 

Nuläget i stråket 

Skaraborg är en stark region med tillväxtpotential men kapaciteten på Västra stambanan hindrar 
tillväxten. Stråket har ett fordonsproduktionskluster som är av stor vikt. Västsverige är landets största 
region och den mest exportberoende. Skaraborg är mest förtätat när det gäller industrin. Man har också 
många små och medelstora företag som måste värnas. Konkurrensen måste ske genom kostnader och 
logistikkostnaderna är en växande del av de totala kostnaderna för företagen. Företagen i Västsverige och 
Skaraborg trycker på och utvecklingen av E20 är mycket viktig. Ser vi i ett längre perspektiv kan E4 
komma att överbelastas och då behövs en utbyggd E20. 

E20 är mycket viktig för transport av gods. 90 % av godset går kortare än 30 mil och därför är en 
överflyttning till järnväg mycket svår.  

Godsflödena är större i nord-sydlig riktning än öst-västlig.  
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På västra stambanan är sträckan Göteborg-Hallsberg den mest belastade för gods. Underhållet är inte bra 
och det finns stora störningar. Mellan Göteborg och Alingsås finns det stora problem och hastigheten 
varierar mellan 80 km/h och 200 km/h. I dagsläget tas inte hänsyn till godståg eftersom fokus ligger på 
pendlarna. Även flödet från övre Norrland är viktigt med SSAB och Stora Enso som betydelsefulla företag. 

Det finns ett akut behov att göra åtgärder mellan Göteborg och Alingsås på Västra stambanan. 
Kommunpolitiken hindrar den nationella godstrafiken på järnväg och Göteborgs Hamns tilltänkta ökning 
kan inte ske på järnväg så som det ser ut idag. 

Containertransporter har fördubblats och det har skett fantastisk utveckling av transporter på järnväg.  

Volymerna på södra och västra stambanan ökar hela tiden och pengar till snabbtågsnät ligger mycket långt 
fram i tiden. Även om stambanan byggs ut enligt nationell plan nås kapacitetstaket år 2017.  

Kinnekullebanan skulle kunna fylla en större funktion om den blev elektrifierad.  

Transportslagen behöver inte sättas i motsatsförhållande till varandra. En god tillgänglighet och 
punktlighet är viktig för alla trafikslag.  

 

Stråkets framtida funktion och dess behov av utveckling 

Tillväxten i Skaraborg måste bli den samma som i Norrköping och Linköping. Idag finns en stor risk för 
avfolkning om det inte sker. Lösningen är en förbättrad infrastruktur.  

E20 måste få motorvägsstandard. Den förbinder landets två största städer och har inte den rättmätiga 
standarden. Det som eftersträvas bör vara 2+2 väg och minst 110 kilometer/timmen.  

Det är mer regionalpolitiska hänsyn än trafiksäkerhet som gör att E20 måste byggas ut.  

Det är viktigt att veta var E20 kommer att gå i framtiden för att kommunerna ska kunna säkra 
planeringsförutsättningarna för markanvändningen.  

Att bygga ut 2+1 på vissa sträckor är en lösning på kortare sikt.  

Västra stambanan måste rustas upp, för alla trafikslag. Det går inte att bara snegla på utredningen om 
höghastighetsbanan utan fokus måste flyttas till södra och västra stambanan.  

Restiden mellan Göteborg och Skövde måste förkortas med 10 minuter. Restidskvoten i förhållande till bil 
måste förbättras. Det primära sättet att förflytta sig mellan Göteborg och Stockholm ska vara med 
tågtrafik. Steg 1 och steg 2 åtgärder klarar vi oss med i närtid, sedan krävs steg 4-åtgärder.  

Kanske skulle det vara möjligt att bygga fyrspår på en del av sträckan Göteborg-Alingsås om det inte är 
möjligt politiskt att bygga på hela sträckan. Om det blir fyrspår mellan Sävenäs och Partille sker en 
kapacitetsökning som borde lyftas upp. Det har tyvärr saknats planering som sträcker sig längre än den 
närmaste planperioden, därför har Västra stambanan blivit lidande.  

Minst 50 % av de tillkommande godstransporterna bedöms gå på järnväg. Järnvägen och hamnbanan är 
oerhört viktig för att denna utveckling ska kunna hanteras. Det finns en potential att flytta över gods som 
ska till hamnen till järnväg.  

En fördubbling av godsvolymerna till Göteborgs hamn är på gång om 8-9 år. 
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