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Missiv

Remiss Regional transportinfrastrukturplan för
Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande
hållbarhetskonsekvensbeskrivning
Bakgrund
Västra Götalandsregionen har ansvar för att ta fram en regional transportinfrastrukturplan som en del av den nationella infrastrukturplanen. Rollen som
länsplaneupprättare ingår i det regionala utvecklingsuppdraget och planen ska, med
hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de transportpolitiska målen
uppnås. Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna. Hur medlen ska fördelas
inom den regionala infrastrukturplanen beslutas av regionfullmäktige.
Den regionala infrastrukturplanen är framarbetad i nära dialog med de fyra
kommunalförbunden. Västtrafik och Trafikverket har bistått arbetet. Dialog med
kommunerna har förts via kommunalförbunden och politisk förankring har skett
löpande i beredningen för hållbar utveckling. Arbetet har även stämts av med
Länsstyrelsen och Klimat 2030 kopplat till hållbarhetsbedömningen som skett
integrerat med planarbetet. Trafikverket ansvarar för planens genomförande.

Innehåll
Långsiktigt syftar planförslaget till att förbättra tillgängligheten i hela regionen med
större fokus på olika funktioner i transportsystemet samt på ett hela-resan perspektiv
både för person- och godstransporter. Infrastrukturplanen innehåller sju
åtgärdsområden baserade på funktion och inkluderar två nya namngivna vägåtgärder,
fyra nya namngivna kollektivtrafikåtgärder samt flera utpekade förstärkta satsningar.
En utökad miljöbedömning i form av en hållbarhetsbedömning, har skett integrerat
med de olika stegen i planens framtagningsprocess. Sammanfattningsvis visar
hållbarhetsbedömningen att infrastrukturplanen i sin helhet inte medför några
betydande negativa miljöeffekter. Föreslagna åtgärder och inriktningar bidrar eller
har potential att bidra till de flesta hållbarhetsaspekterna. Planen bedöms inte ha
något bidrag men inte heller motverka hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk
mångfald och trygghet. I planförslaget bedöms det finnas förutsättningar för en
utveckling i linje med ett transporteffektivt samhälle.
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Remiss
Regionstyrelsen remitterar härmed förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande
hållbarhetskonsekvensbeskrivning.
Fram till den 31 januari 2022 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via
e-post eller brev till:
•

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

•

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret,
Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen, att: Anna Kronvall
Regionens hus,
405 44 Göteborg

Märk remissvaret med:
”Er organisation – Remissvar Regional infrastrukturplan, RS 2019-08293”.

Remissversionen med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning finns tillgänglig
på: https://www.vgregion.se/regionalplan
Fredag 10 december klockan 13:00-14:30 kommer en digital remisskonferens att
hållas där det även finns möjlighet att ställa frågor. Mer information om detta
kommer att skickas ut till alla remissinstanser inom kort.
Frågor angående remissen besvaras av Anna Kronvall, anna.kronvall@vgregion.se
och Aako Raoofi, aako.raoofi@vgregion.se.

Med vänlig hälsning

Ann-Sofie Lodin

Helena Lundberg Nilsson

Regiondirektör

Regionutvecklingsdirektör

Sändlista:
Kommunalförbunden i Västra Götaland
- Boråsregionen
- Göteborgsregionen
- Fyrbodal
- Skaraborg
Kommunerna i Västra Götaland

Organisationer
Cykelfrämjandet
Funktionsrätt Västra Götaland
Gröna Bilister
Hela Sverige ska leva

Angränsande regioner
Region Halland

Naturskyddsföreningen
NTF Väst

Region Jönköping

NTF Skaraborg

Region Värmland

NTF Fyrbodal

Region Örebro

Nätverket jämställdhet i transportsektorn
Svenska cykelstäder

Viken fylkeskommune
Myndigheter och statliga bolag
Försvarsmakten

Inom Västra Götalandsregionen

Jernhusen
Länsstyrelsen i Västra Götaland

Miljönämnden

Naturvårdsverket

Västtrafik

Swedavia AB
Trafikverket Region Väst
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Företrädare för näringslivet
Branschföreningen Tågoperatörerna
Företagarnas Riksorganisation, Göteborg
LRF Västra Götaland
Näringslivets Transportråd
Sveriges redareförening – Svensk Sjöfart
Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland
Taxiförbundet
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Västsvenska handelskammare

Kollektivtrafiknämnden
Turistrådet Västsverige

