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§ 151 2019.468 KS

Avsiktsförklaring – E20, delen Sveaplan – Götaplan, Alingsås
Ärendebeskrivning
Sträckan E20 Genom Alingsås har tidigare varit ett namngivet objekt i Nationell plan 20142025, och är i Nationell plan 2018-2029 en utpekad brist. Delen Sveaplan – Götaplan har
betydande trafikmängder och med dem är förknippat trafikolyckor och tillbud, barriäreffekter,
bristande tillgänglighet etc. Därför beslutade Trafikverket i samråd med kommunen att
genomföra en åtgärdsvalsstudie, ÅVS E20 genom Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan för
sträckan för att studera åtgärder på kort och medellång sikt. Studien rekommenderar ett
antal åtgärder, bland annat en effektivisering av tätortens trafik, en cirkulationsplats vid
Götaplan, en planskild passage för oskyddade trafikanter och trimningsåtgärder. I samband
med åtgärdsvalsstudiens genomförande och ett eventuellt undertecknande av utkastet till
avsiktsförklaring anses den utpekade bristen vara utredd.
För de åtgärder där medfinansiering krävs ska parterna verka för att teckna
medfinansieringsavtal över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuella åtgärder
och, i förekommande fall, hur det framtida väghållningsansvaret ska fördelas.
Huvudprinciperna för kommande medfinansieringsavtal framgår av utkastet till
avsiktsförklaring. Medfinansieringsavtal avses tecknas så snart finansiering av åtgärderna är
hanterat.
Avsiktsförklaringen innehåller sju åtgärder utöver de mindre åtgärder som kommunen
genomför i sitt ordinarie arbete. De större åtgärderna består av en ny planskild GC-passage
vid Sveaplan, ny cirkulationsplats vid korsningen E20/180 samt ny planskild GC-passage vid
E20 Metallgatan-Lärkvägen.
Avsiktsförklaringen anses inte utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att
fullgöra vad som stadgas däri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
I flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun gavs kommunstyrelsen bland annat i
uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsen gavs
även i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden ta fram en plan för säker och trygg skolväg. De föreslagna åtgärderna
som nämns i utkastet till avsiktsförklaring bedöms ligga i linje med viljeinriktningen i
flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret anser att de föreslagna åtgärderna som föreslås i utkast till
avsiktsförklaring är av hög vikt för att förbättra trafiksäkerheten i området Sveaplan-Götaplan.
Därför föreslås att kommunen ska underteckna utkast till avsiktsförklaring. Vidare är
kommunledningskontoret av åsikten att kommunstyrelsen bör ges i uppdrag att säkerställa
finansieringen i samband med flerårsstrategi 2020-2022 samt att kommunstyrelsen bör
bemyndigas att underteckna eventuella medfinansieringsavtal om det blir aktuellt.
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KS § 151, forts
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 138 lämnat följande förslag till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut;
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utkast till avsiktsförklaring och
bemyndigar kommunstyrelsen att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal
ges ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige;
1. Utkast till avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa finansiering för att fullfölja avsiktsförklaring
E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, i samband med flerårsstrategi 2020-2022 för
Alingsås kommun.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att framöver underteckna
eventuella medfinansieringsavtal.
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Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 151, forts
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg i förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om byggnation i trä kan ske och är lämplig
avseende åtgärderna 1 och 6, nya planskilda gång- och cykelpassager.
Daniel Filipsson (M), Simon Waern (S) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons tilläggsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utkast till avsiktsförklaring och
bemyndigar kommunstyrelsen att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal
ges ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Utkast till avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa finansiering för att fullfölja
avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, i samband med
flerårsstrategi 2020-2022 för Alingsås kommun.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att framöver underteckna
eventuella medfinansieringsavtal.
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