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Kommunfullmäktige i Vänersborg 

Motion om att prioritera vägar och järnvägar 

De nationella och regionala planerna för vägar, järnvägar och cykelvägar m.m. kommer snart att 

fastställas. Vi kommer då troligen att sakna en del investeringar som har betydelse för Vänersborg. 

Prioriteringen av de olika objekten arbetas fram av regeringen men även Västra Götalandsregionen 

och kommunalförbunden i regionen har möjlighet att påverka besluten. 

Om vägar och järnvägar som berör Vänersborg ska få en högre prioritering behöver vi en samlad syn i 

kommunen på vad som behöver åtgärdas först. Det kan exempelvis gälla väg 45 norr om Vänersborg 

ellerjärnvägen från Öxnered till Oslo. Vi har också många mindre vägar som har behov av 

upprustning. Gestadvägen är bara ett exempel. 

Enligt NTF inträffade ca 700 trafikolyckor på gator och vägarna inom Vänersborgs kommun de 

senaste fem åren. 

Med hänsyn till att bilisterna i Vänersborgs kommun betalar stora summor i skatt borde en större del 

av detta användas till väginvesteringar. 

Inom Vänersborgs kommun finns idag cirka 20800 bilar. Ett snabbt överslag visar att skatteintäkterna 

för dessa ger staten drygt 370 miljoner kronor per år. Tyvärr vet vi att betydligt mindre går till 

investering och underhåll av vägarna i Vänersborg. 

En kartläggning behöver göras av både kommunala gator samt statens infrastruktur inom 

kommunen. Brister utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet och pendlingsmöjligheter bör ingå. 

När kartläggning och prioritering är klar kan detta vara ett utmärkt verktyg att använda för att 

påverka Trafikverket samt vara ett bra underlag inför kommande arbete med de nationella och 

regionala infrastrukturplanerna. 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar: 

Att 	Vänersborgs kommun tar fram en kartläggning av brister i väg, järnväg och cykelnätet i 

kommunen. 

Att 
	

I<artläggningen utgör grunden för en prioritering av infrastrukturinsatser som kan 

användas för uppvaktning av Trafikverket och som inspel till kommande arbete med 

infrastrukturplaner. 

Vänersborg den 12 mars 2018 

Dan Åberg (M) 	- 
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