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Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss Åtgärdsvalstudie E45 Båberg, 

Vänersborgs kommun till Bloms, Melleruds kommun.

Bakgrund

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

E45 är i sin helhet Sveriges längsta väg och vägen går mellan Göteborg och 

Karesuando. E45 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV) som Trafikverket 

har tagit initiativ till att peka ut (vilka vägar som är viktigast för nationell och regional 

tillgänglighet), därav är vägen ett riksintresse för kommunikation. Det funktionellt 

prioriterade vägnätet avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar. E45 är 

dessutom rekommenderad som primär transportled för farligt gods. Vägen är också 

associerad till det europeiska TEN-T-nätverket. Delsträckan är den sista delen av E45 

inom Västra Götaland som inte har mötesfri landsväg som standard. Sträckan har varit 

diskuterad under mycket lång tid, och det finns bland annat en förstudie från 2002 och 

en ofärdig arbetsplan från ca 2018 som har använts som underlag. E45 sträcker sig från 

Palermo till Alta och är viktig även i ett internationellt perspektiv.

Åtgärdsvalsstudiens syfte har varit att se hur byggande av 2+1-väg i befintlig sträckning 

bäst kan göras, samt att uppnå en med övriga intressenter gemensam syn på problem, 

behov och mål, samt att föreslå åtgärder enligt fyrstegsprincipen på kort och lång sikt. I 

utredningens direktiv finns angivet att studien ska utreda hur 2+1-väg kan byggas på 

sträckan, och studien har därför inte utrett andra alternativ. Åtgärdsvalsstudien ska 

utgöra underlag för att pröva sträckan mot nationell infrastrukturplan för finansiering, 

som i dagsläget saknas.

Arbetet med studien initierades av Trafikverket 2018 och har varit organiserad med en 

Trafikverksintern styrgrupp, en projektgrupp med tjänstemän och politiker Vänersborgs 

och Melleruds kommuner.

Rapport som beskriver nuläge, brister, arbetsprocess och förslag till åtgärder på kort och 

lång sikt. Åtgärdsvalsstudien ger förslag på inriktning och rekommendationer och 

översänds nu för synpunkter.

Sammanfattning av yttrande

Kommunen anser att ÅVS E45 är en gedigen utredning som lyfter flera åtgärder som 

kommer att förbättra trafiksituationen inte bara på själva E45 utan även genom de 
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lokalvägarna som byggs vid sidan om E45. De åtgärder som föreslås i ÅVS E45 är bra. 

Att även tänka GC-vägar i utredningen skapar förutsättningar till ett mer hållbart 

resande. En viktig del kring detta är kostnaden för GC-vägar som skiljer sig åt mellan 

vem som bygger. Trafikverket bör hitta avvägningar i byggandet av GC-vägar som är 

anpassade till där de byggs och inte använda schabloner. 

Många har dock långa avstånd till bland annat resecentrumen, därför är det bra att 

Trafikverket tänker pendelparkering i denna ÅVS. Vad som däremot kommunen inte 

delar Trafikverkets åsikt om är att kommunen ska medfinansiera en ny på- och avfart i 

höjd med Öxnered. Denna är främst till för mer långväga resenärer medan boende i 

Öxnered/Skaven har en helt ny Brättelänk att tillgå som är helt kommunalt finansierad.

Yttrande

Vänersborgs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. E45 har 

under många år diskuterats bland annat utifrån trafiksäkerhet, godstrafikens möjligheter 

m.m. Kommunen ser positivt på att Trafikverket snabbat upp processen för att 

möjliggöra att den kan inlemmas tidigare i nationell plan än vad som från början var 

avsikten. Detta kan ge tidigarelagd byggstart vilket är önskvärt. 

I stort anser Vänersborgs kommun att ÅVS för E45 är ett gediget arbete där hänsyn 

tagits till synpunkter från gjorda Workchops. Exempel på detta är lokalvägar vid sidan 

om E45.

Målbild tåg 2028 redovisar Brålanda som ett nytt stationssamhälle där tågen på Norge- 

Vänerbanan planeras att stanna. Erfarenheten från att utveckla stationssamhällen är 

befolkningstillväxt. Flera exempel från Skåne visar detta. Mot bakgrund av detta ser 

kommunen det som angeläget att dessa båda infrastrukturprojekt samplaneras.

ÅVS E45 har uppmärksammat problem som tidigare inte varit belysta men som nu lagts 

till studien. Vad som avses är behovet av lokala omledningsvägar vid sidan om E45. 

Detta underlättar för framför allt transporter inom den viktiga jordbruksnäringen i 

området. Likaså har en skyfallskartering gjorts vilket är positivt då Brålanda vid olika 

tillfällen varit drabbat av översvämningar efter kraftiga regn. Vad som däremot är den 

centrala frågan för kommunen i ÅVS E45 är tidsplanen. Vänersborgs kommun anser att 

ombyggnationen bör ske tidigare än vad som tidigare redovisats.  

Nedan redovisas synpunkter över förslaget i punktform:

� Att en ny på- och avfart i höjd med Öxnered utreds är positivt. Däremot vänder 

sig kommunen mot det förslaget att kostnaden för motet ska delas av 

Trafikverket och kommunen. Vänersborgs kommun bygger Brättelänken för att 

leda lokalresandet den vägen istället för via E45 som då i första hand tjänar 

resenärer som ska till och från Resecentrum i Öxnered. 
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� Kommunen ställer sig bakom de mål för utredningen som preciseras i kapitel 2.3. 

Bland målen nämns bland annat ökad tillgänglighet, säkerställa näringslivets 

transporter samt ökad trygghet för oskyddade trafikanter.

� Vänersborgs kommun har tidigt uttryckt önskemål om att vägen dras utanför de 

båda samhällena Frändefors och Brålanda. Detta synsätt har även stöd av bland 

annat Brålanda företagarförening. 

� Vänersborgs kommun ser det som angeläget att lokalvägarna vid sidan om E45 

anpassas för gång- och cykeltrafik. Det är positivt att de förstärks där det behövs 

tex mellan Brålanda och Frändefors som går längs Vänerbanan.

� Kommunen vill i sammanhanget reda ut att något mål om att vara 50 000 

invånare år 2030 inte finns och att den fördjupade översiktsplanen för Brålanda 

förväntas antas 2023 och inte 2021. 

� Korsningen över järnvägen i Öxnered bör göras om till en planskild korsning då 

det ofta blir långa köer vid bomfällning som bland annat hindrar 

kollektivtrafiken. Detta tillsammans med en ny på och avfart på E45 i höjd med 

Öxnered skulle öka tillgängligheten för de som skall till Öxnered Resecentrum. 

Övriga resor förväntas ske via Brättelänken.

� Trafikverket redovisar de korsningar där åtgärder bör ske. Kommunen delar 

Trafikverkets uppfattning om var dessa behövs.

� Vad som saknas i utredningen är hur korsningarna vid de båda tätorterna ska 

utformas och var de ska angöra nuvarande E45 som genom ombyggnaden blir 

lokalgator. Det är viktigt att åtgärdsvalsstudien kompletteras med en fördjupning 

av förslagen på förbifarterna Frändefors, Brålanda och Mellerud. Förbifarternas 

läge och principer för utformning av på- och avfarter med dess koppling till 

tätorternas lokala vägnät behöver framgå av utredningen. Detta för att 

åtgärdsvalsstudien ska kunna ligga till grund för nödvändig kommunal planering, 

som t.ex. kommande fördjupad översiktsplan för Brålanda. Kommunen ser det 

som mycket angeläget att kommunen blir delaktiga i processen kring dessa 

fördjupningar över förbifarterna förbi Frändefors och Brålanda. Det är angeläget 

att dessa utredningar inte skjuts på framtiden utan görs inom ramen för 

åtgärdsvalsstudien.

� Kommunen vill redan nu trycka på att på och avfarterna vid de båda tätorterna 

utformas så att olycksriskerna vid Tånvägen kan minimeras samt att på och 

avfarterna söder om Brålanda anpassas till de planer som finns för en ny ringväg 

i Brålanda. 
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� Åtgärdspaket 13 är positivt då Trafikverket lyfter behovet av pendelparkeringar 

både i Brålanda och Frändefors på flera platser. 

� Åtgärder för GC -trafikanter är viktiga. Förutsättningarna finns för att fler och 

fler ska kunna cykla till och från både befintliga och tillkommande hållplatser för 

både buss och tåg.

� I Brålanda centrum bör korsningen mellan Storgatan och järnvägen göras 

planskild. Det finns risk att köer bildas när persontåg stannar i Brålanda.

� Kommunen delar inte Trafikverkets åsikt om är att kommunen ska medfinansiera 

en ny på- och avfart i höjd med Öxnered. Denna är främst till för mer långväga 

resenärer medan boende i Öxnered/Skaven har en helt ny Brättelänk att tillgå 

som är helt kommunalt finansierad.

� Vänersborgs kommun förutsätter att dialogen fortsätter kring E45 mellan berörda 

kommuner och Trafikverket. Vad som ännu inte är utrett och som påverkar 

kommunen är var korsningarna mellan nya E45 och blivande lokalgator byggs.

Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn.

Titel 1 Titel 2

Bilagor 

Bilagor ska användas sparsamt. Ange bilagor i punktform


