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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.
Förvaltningens 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.

Ekonomisk bedömning
Ett undertecknande av avsiktsförklaringen innebär inte att kommunen förbinder sig till
kostnaderna som framgår av avsiktsförklaringen. Finansieringen kommer att säkerställas i
detalj i samband med kommande medfinansieringsavtal.
I utkastet till avsiktsförklaring framgår hur finansieringen ska fördelas mellan parterna och det
finns även beräknade kostnader för åtgärderna. Kommunens föreslås finansiera åtgärderna
med ungefär 50-80 miljoner kronor. Huruvida kommunen hanterar utgifterna som egen
investering eller som bidrag till statlig infrastruktur beror på om åtgärden bedöms ingå i den
statliga infrastrukturen eller i den kommunala infrastrukturen. Om vissa åtgärder innebär att
kommunen går in med medfinansiering till statlig infrastruktur kan kommunen välja mellan att
redovisa hela medfinansieringskostnaden under beslutsåret eller välja att fördela kostnaden
med enhetliga belopp under högst 25 år.
Trafikverket kommer att äga och förvalta investeringarna i statlig infrastruktur. Kommunen
kommer att äga och förvalta investeringarna i kommunal infrastruktur.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
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 beslut i kommunfullmäktige
Utkast till avsiktsförklaring E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås, godkänns.
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.
Kommunstyrelsen bemyndigas att framöver underteckna eventuella medfinansieringsavtal.
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