AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM
VÄSTRA GÖTALAND
I april 2012 redovisades en åtgärdsvalsstudie gällande E20 genom Västra Götaland med fokus
på de sträckor som ännu inte har mötesseparering och heller inte ingår i gällande nationell
plan. Studien genomfördes av trafikverket i samverkan med kommuner i Skaraborg, Vårgårda
kommun och Västra Götalandsregionen. I utredningen konstaterades att E20 har stora brister
genom låg trafiksäkerhet och framkomlighet.
Bland övriga slutsatser i studien kan nämnas: E20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk och
en del av huvudvägnätet för långväga transporter och det krävs en förbättrad trafiksäkerhet för
att uppnå de transportpolitiska målen. Vidare konstaterades att åtgärdskombinationer där E20
mötessepareras genom mitträcke ger störst positiva trafiksäkerhetseffekter och att effekterna
blir än större om planskilda korsningar byggs på hela sträckan.
Trafikverket föreslog med studien som grund en inriktning för utbyggnaden av E20
innebärande 2+2väg Förbi Mariestad och 2+1väg för övriga etapper.
Västra Götalandsregionen, de fyra kommunalförbunden och Västsvenska Handelskammaren
har uttalat sitt stöd för trafikverkets förslag som en grundansats med tillägget att utbyggnaden
av nämnda etapper behöver prioriteras in i den nationella investeringsplanen för perioden
2014 – 2025 och att förslaget behöver utvecklas för att ytterligare öka trafiksäkerheten,
förbättra framkomligheten och kraftigt förbättra berörda regioners utvecklingsmöjligheter.
Parterna uttryckte också ett intresse att värna miljön och bidra till att utbyggnaden av E20
görs på sådant sätt att påverkan på landskap, buller och emissioner så långt möjligt begränsas.
Regionfullmäktige i Västra Götaland har den 27 november 2012 uttalat att hela E20 ska
byggas ut till motorvägsstandard och bl a uppdragit åt regionstyrelsen att till regeringen föra
fram krav på att frågan om E20 prioriteras i kommande infrastruktursatsningar.
Kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen konstaterar att utbyggnaden av
E20 i grunden är ett statligt ansvar men också att utbyggnaden hittills gått alldeles för
långsamt. Vi bedömer att en utbyggnad i närtid till högre standard på de sträckor som ovan
åsyftas utöver den nationella nyttan också medför lokala och regionala nyttor. Vi avser därför
komplettera den statliga finansieringen med en lokal/regional medfinansiering. Den
gemensamma utgångspunkten är att staten prioriterar in en utbyggnad av aktuella delsträckor i
kommande nationella plan för transportinfrastrukturen med minst föreslagen standard. Västra
Götalandsregionen vill utöver detta särskilt prioritera åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten. Kommunerna i Skaraborg och Västsvenska Handelskammaren avser att
medfinansiera utbyggnaden av ett fjärde körfält.
Skövde kommun tillkännager härmed sin avsikt att medfinansiera utbyggnaden av E20 på
sträckorna Förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, Förbi Skara samt Götene till Mariestad med
81 mnkr i 2013 års penningvärde.

Avsiktsförklaringen förväntas i nästa skede följas av ett genomförande- och finansieringsavtal
där förutsättningarna för vägutbyggnaden och användningen av lokal/regional
medfinansiering specificeras ytterligare. Innehållet i ett sådant genomförande- och
finansieringsavtal ska godkännas av kommuner/kommunalförbund/Västra Götalandsregionen
samt statens företrädare senast i anslutning till att nationell plan fastställs av regeringen under
2014.
Denna avsiktsförklaring har beslutats av…
Ort och datum….

___________________________________________________________________________
Enskilda företag, organisationer och andra intressenter inom och utanför Västra Götaland
kommer att erbjudas möjlighet att medfinansiera utbyggnaden av E20.
Kommuner och region har möjlighet att periodisera sin medfinansiering med upp till 25 år.
Beskrivning av periodiseringsmöjligheter återfinns i ”PM Medfinansiering av statlig
infrastruktur” (bilaga 1).
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För att uppnå det övergripande målet för transportpolitiken, vilket är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet, är åtgärdsplaneringen
ett viktigt instrument. I åtgärdsplaneringen upprättar Trafikverket och planeringsorganen på länsnivå förslag
till hur de ekonomiska ramarna ska disponeras under 2014-2025. Sedan den förra åtgärdsplaneringen för
nationell plan 2010-2021, ingår att pröva möjligheterna till medfinansiering från olika intressenter. Intresset
för att medverka med medfinansiering i åtgärdsplaneringen 2010-2021 var stort och har lett till att ett
betydande antal överenskommelser om medfinansiering träffats mellan kommuner/regioner samt staten.
Begreppet medfinansiering innebär att delar av den statliga infrastrukturen finansieras av någon annan aktör
än staten. Medfinansiering förekommer som bidrag från kommuner, regioner, kommersiella aktörer eller EU
och i form av förskotteringar för att tidigarelägga investeringar. Till medfinansiering kan även brukaravgifter
och trängselskatter räknas in.
Syftet med medfinansiering av statlig infrastruktur är att få ut ett högre värde av den samlade åtgärden än om
respektive part agerar var för sig. Genom medfinansiering förs ett nytt förhandlingsmoment in i
planeringsprocessen där stat och kommuner förhandlar om en investeringsutformning, innehåll och finansiella
lösningar. Enligt KTH:s rapport Finansiering av Infrastruktur antas medfinansiering leda till bättre
prioritering av investeringsobjekt då kommunerna genom sin medfinansiering visar på angelägenheten av att
genomföra ett visst projekt. Bland rapportens slutsatser lyfts fram att medfinansieringens stora potential ligger
i samordningen mellan trafik- och stadsplanering samt att medfinansiering kan bidra till effektivare och
tidsmässigt kortare planerings-och genomförandeprocesser.
I december 2012 fattade regeringen beslut om direktiven för åtgärdsplaneringen. Åtgärdsplaneringen är det
sista steget i den process som ska leda fram till att regeringen kan besluta om en ny nationell plan för Sveriges
transportsystem 2014-2025. Det är i åtgärdsplaneringen som detaljerna för Sveriges transportsystem ska
mejslas fram. I åtgärdsplaneringsdirektivet (N2012/6395/TE) anges att Trafikverkets arbete med
medfinansiering genom bidrag ska genomföras enligt de riktlinjer och utgångspunkter som redovisas nedan:
• De transportpolitiska målen ska vara utgångspunkt för urvalet av projekt (vilket bl.a. innebär att
projekten som huvudregel ska vara samhällsekonomiskt lönsamma samt att medfinansiering inte ska
kunna innebära att en kommun eller annan kan ”köpa sig förbi i kön”).
• Ansvarsfördelningen i fråga om statligt och kommunalt huvudmannaskap ska inte ändras.
• All medfinansiering ska vara frivillig.
• Initiativen ska som huvudregel komma från bidragsgivarna.
• All medfinansiering ska utgå från bidragsgivarnas nytta.
• Medfinansiering ska i första hand avse tillägg eller förbättringar i förhållande till projekt som
Trafikverket ändå anser bör genomföras.
• Om medfinansiering ska gå till ett projekts grundutförande ska det motiveras särskilt.
• Trafikverket ska redovisa uppskattade nyttor hos medfinansiärerna, som en del i den samlade
bedömningen.
Medfinansiering nämns på över 100 ställen i direktivet för åtgärdsplaneringen. Det är ingen tvekan om att
regeringen ser medfinansiering som ett sätt att kunna utföra mer åtgärder som reflekterar lokala och regionala
nyttobedömningar. Regionala och lokal nyttor sträcker sig ofta utanför Trafikverkets bedömningsmodell.

Varför medfinansiering av transportinfrastruktur?
Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun när det gäller transportinfrastruktur, trafikering
och bebyggelse. För kommuner är frågor rörande möjlig stads- och bebyggelseutveckling av högsta prioritet
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medan finansieringsfrågan är central för Trafikverket. Utan medfinansiering uppstår därmed målkonflikter
mellan motparterna på grund av deras olika ansvarsområden.
Vid projekt där medfinansiering tillämpas är finansieringen istället en gemensam angelägenhet. Kommunerna
får incitament att påverka kostnaderna för projektet samtidigt som deras förhandlingsläge vad gäller
infrastrukturutvecklingen förbättras. Parterna blir mer jämställda och förhandlingarna handlar om att hitta
lösningar som gynnar båda parter i stället för att enbart fördela en given kostnadsmassa. En fördel med
medfinansiering är att en bättre utformning med en större total nytta kan komma till stånd om de lokala
företrädarna från början kan vara med och påverka infrastrukturplaneringen.
Den typ av avtal eller avsiktsförklaringar som förekommit i samband med kommunal medfinansiering är
regelmässigt beslutade i fullmäktigeförsamlingar efter beredning i styrelserna. Även i kommunerna kan
kommunen företrädas av tjänstemän i förhandlingar med statliga företrädare. I mandatet för tjänstemännen
ingår inte att träffa avtal. Däremot kan förslag till avtal upprättas för att därefter underställas styrelse och
fullmäktige för godkännande. Avtal skrivs regelmässigt under av representant för styrelsen enligt gällande
kommunalt reglemente.

Ansvarsfördelning vid medfinansiering
Den grundläggande ansvarsfördelningen för transportinfrastruktur är att staten ansvarar för investeringar i
transportinfrastrukturen och Trafikverket har ansvar för effektiviteten i transportsystemet. För de allmänna
vägarna finns en principiell uppdelning mellan stat och kommun, som innebär att staten har ansvaret för
landsbygdsvägarna och genomfartslederna i tätorterna. De flesta kommuner är också egna väghållare med ett
geografiskt bestämt väghållningsområde. En viktig princip för gränsdragningen är att den part som är mest
lämpad ska svara för skötseln av de allmänna vägarna.
För att medfinansiering ska bli aktuell krävs att kommunen kan tillgodogöra sig nyttor utöver de som
Trafikverket har att beakta. Medfinansieringsutredningen har listat ett antal situationer när det kan vara
aktuellt med medfinansiering, vilka redovisas nedan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Staten bygger och den andra parten vill ta tillfället att samtidigt göra investeringar som faller inom
dennes ansvar.
Staten bygger och den andra parten vill ha en tidsmässig samordning med investeringar som denne har
planerat.
Staten bygger och den andra parten vill ha en högre standard hos den aktuella statliga anläggningen
(väg eller bana med högre hastighet och/eller kapacitet).
Staten bygger och den andra parten vill ha en annan utformning (t ex överdäckning, planskild
korsning).
Staten bygger och den andra parten vill ha en annan lokalisering för anläggningen som bättre
överensstämmer med dennes planering.
Staten bygger och den andra parten vill ha en annan principiell lösning (Pågatåg Nordost).
Staten och den andra parten vill ta ett större samlat grepp om flera komponenter av
transportförsörjningen i ett område (Stockholmsöverenskommelsen, Västsvenska
Infrastrukturpaketet).

Punkt 1 och 2 är renodlade ur ett medfinansieringsperspektiv, då varje part tar sin del av kostnaderna enligt
den gängse ansvarsfördelningen. Punkterna 3–7 kan innebära mer komplexa frågeställningar.

Finansieringsalternativ vid kommunal medfinansiering
Två centrala lagändringar har trätt i kraft för att underlätta kommunal medfinansiering. Den första var
förändringen i Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som trädde i kraft 1 mars 2009.
Lagändringen innebär att kommuner och landsting får lämna bidrag till byggande av väg och järnväg som

PwC

2

2013-02-25

Medfinansiering

staten ansvarar för om det är till nytta för invånarna, även om den finansierade åtgärden geografiskt ligger
utanför den administrativa gränsen för verksamhetsområdet i fråga. Bestämmelsen innebär en möjlighet, men
ingen skyldighet för kommunen att lämna bidrag till byggande av statlig väg och järnväg.1
Den andra lagförändringen trädde i kraft den 1 januari 2010 och ger kommunerna möjlighet att redovisa
medfinansieringsbelopp till statlig infrastruktur i balansräkningen. Tiden för avskrivningstiden,
periodiseringen, får uppgå till högst 25 år och ska påbörjas det år som bidraget beslutas. Genom
lagförändringen avlägsnades de legala hindren mot att sluta avtal om medfinansiering som tidigare ofta
skapade problem i den kommunala budgetprocessen.2

Exempel på finansieringsalternativ vid medfinansiering
Direkta bidrag genom skatteintäkter eller lånefinansiering
Bidrag från kommunerna kan finansieras t.ex. genom skatteintäkter eller överskott från kapital. Om kommuner
har beslutat att bidra till statlig infrastruktur med stöd av lagen om vissa kommunala befogenheter, får bidraget
aktiveras i balansräkningen och ska då redovisas på en särskild rad i kommunens eller landstingets
balansräkning. I en särskild not till balansräkningen ska det för varje enskilt projekt
framgå vad bidraget avser, det sammanlagda bidraget, hur mycket av bidraget som upplösts av i
balansräkningen upptaget belopp. Därigenom ger kommunen en upplysning om åtagandet. Aktiveringen ska
ske i samband med beslutet om medfinansiering och upplösningen ska påbörjas. Bidraget ska upplösas med
årliga enhetliga belopp under högst 25 år.
Förskottering
Förskottering innebär räntefria lån till staten. Trafikverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och
investeringar i järnvägsanläggningar där förskottering sker från kommuner eller landsting under förutsättning
att avtalet inte inne håller sådana villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterat belopp.
Lånen måste vara räntefria, eftersom det då inte innebär någon kostnad för myndigheten att låna. Det skulle
strida mot 1 § i lag (1988:1387) om statens upplåning att myndigheten tog upp ett verkligt lån, eftersom endast
regeringen eller efter regeringens bemyndigande riksgäldskontoret får ta upp lån för statens räkning.
Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor ska underställas regeringens prövning.
Trafikverket ska följa vissa av regeringen angivna riktlinjer vid hanteringen av förskotteringar:
 Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med 5 år i förhållande till plan.
 Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.
 För att sluta avtal om förskottering från kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet
 Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell
påverkan på andra objekt ska klargöras
 Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering,
annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget
 Ingen ränta utgår på det förskotterade beloppet, som heller ej får uppräknas med index.
Brukaravgifter
Exempel på brukaravgifter kan vara t ex broavgifter, trängselskatter och banavgifter. Avgifter kan också vara av
olika karaktär t ex system med bompengar, avståndsbaserade avgifter som debiteras med elektroniska
hjälpmedel, avgifter kopplade till drivmedel, avgifter kopplade till innehav av fordon etc. Brukaravgifter som tas
ut eller kan tas ut på vid användning eller finansiering av statlig transportinfrastruktur beslutas av regeringen
eller av myndighet med stöd av lag. Staten är således ensamrådande om avgifter ska införas eller ej. Frågan om
riktlinjer för och när brukaravgifter ska komma ifråga i finansierande och/eller styrande syfte är därför i första
hand en statlig angelägenhet.

1
2

SOU 2011:12
Cars et al., 2011, Infrastruktur med finansiering

PwC

3

2013-02-25

Medfinansiering

Förslag till finansieringslösningar med brukaravgifter ska innehålla analyser av de konsekvenser som
finansieringslösningen för med sig samt analys av uppfyllelse av de transportpolitiska målen, utöver sedvanliga
planeringsunderlag, kostnadsberäkningar och samhällsekonomiska kalkyler. För att en finansieringslösning
med brukaravgifter ska bli aktuell ska den bedömas ge ett betydande nettotillskott till den statliga
investeringsramen. En utgångspunkt vid analysen bör vara att återbetalningstiden för lånen som längst ska
spegla den ekonomiska livslängden för tillgången.
Exploateringsavtal
Då stora lokala exploateringsvinster uppstår i samband med en infrastruktursatsning t ex genom att attraktiv
mark frigörs eller markvärdet ökar kan det bli aktuellt med exploateringsavtal. Det innebär att fastighetsägare
och exploatörer i aktuella områden bidrar med finansiering. Någon uttrycklig reglering av exploateringsavtal
finns inte i lagstiftningen. Som grundprincip gäller dock att avtalens bestämmelser måste ha stöd i
offentligrättslig lagstiftning. Avtalen ska därför utformas i enlighet med vissa bestämmelser i ett antal lagar,
däribland plan- och bygglagen (PBL).
EU-medel
Det är möjligt att ansöka om EU-medel för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Det
transeuropeiska transportnätet omfattar infrastruktur (vägar, järnvägar, inre vattenvägar, hamnar, flygplatser,
navigeringssystem, anordningar för överföring av gods mellan olika trafikslag, pipelines) och de tjänster som
krävs för att denna infrastruktur ska fungera. Vilka villkor och regler som gäller för olika typer av
medfinansieringsprojekt måste undersökas i varje enskilt fall.
Förslag från Riksgälden om att kunna ge lån till kommuner
Medfinansieringen kan innebära en ökad skuldsättning för kommunerna. Riksgälden har nyligen lagt ett
förslag (januari 2013) om att låta kommuner, landsting och regioner låna i Riksgälden i samband med
kommunal medfinansiering och förskottering av infrastruktur. Enligt förslaget skulle utlåning av Riksgälden
bidra med minskade finansieringskostnader för kommuner.3 Riksgäldens generaldirektör Bo Lundgren menar
att det inte är rimligt att kommuners, regioners och landstings kostnader för medfinansiering ska vara högre än
statens. I Riksgäldens förslag anges att ”Det skulle falla sig både naturligt och rimligt att staten bidrar med
finansiering för sådana åtaganden som i grund och botten är ett statligt ansvar. Riksgälden anser därför att det
finns goda skäl för regeringen att överväga att inhämta riksdagens bemyndigande att ge kommuner en
möjlighet att låna i Riksgälden för att undvika onödiga kostnader i samband med kommunal medfinansiering
och förskottering.” Riksgälden har studerat skillnaden i upplåningskostnad mellan staten och Kommuninvest
de senaste sex åren och kom fram till att upplåningskostnaden skiljer sig 0,20 – 1,00 procentenheter mellan
staten och Kommuninvest under perioden. Hur stor skillnad är varierar beroende på vilken löptid, valuta och
tidpunkt som studeras.
PwC bedömer att förslaget sannolikt behöver utredas vidare innan riksdagen tar ställning.

Iakttagelser från tidigare medfinansieringsförhandlingar
PwC genomförde under hösten 2010 en kartläggning av de medfinansieringsförhandlingar som ägt rum inför
fastställandet av den nationella åtgärdsplanen under perioden 2010-2021. I uppdraget identifierades både
framgångsfaktorer och faktorer som skapade sämre förutsättningar i förhandlingsprocesserna.
Bland identifierade framgångsfaktorer återfinns:


3

Tydligt identifierade nyttor, vilket skapar starkare motiv till att åtgärden genomförs.

Dnr 2013/228, Förslag om lån i Riksgälden. Se bilaga.
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Framtagning av ett omfattande beslutsunderlag som ligger till grund för förhandlingarna. Utöver
samhällsekonomiska kalkyler bör beslutsunderlaget även omfattas av andra utredningar, t ex förstudier
och fördelningsmodeller.



En tydlighet avseende parternas mandat.



Medfinansiärernas förhandlare är samspelta med politiken och hade inte ett stort behov av att förankra
förhandlingarna bakåt.



Medverkan av erfarna förhandlare och jurister vid förhandlingarna skapar förtroende för samtliga
parter.

Faktorer som skapar sämre förutsättningar för förhandlingsprocesser:


Brist på samverkan, styrning och uppföljning under processens gång, kan medföra sämre utgångslägen
vid förhandlingarna.



Inget ramverk med riktlinjer och förslag på medfinansieringsandelar framtaget

Brist på samverkan och styrning i kombination med otillräckliga förberedelser kan därmed skapa dåliga
förutsättningar för förhandlingsprocessen. Dialog om medfinansiering bör för en framgångsrik
förhandlingsprocess inledas i tidigt skede. Detta för att identifiera möjligheterna att öka nyttan med det
aktuella projektet och lösningar på finansieringen. 4

Översiktlig beskrivning av medfinansieringsprocessen

1. Förberedelser
I förberedelsefasen utförs intressentanalyser och beslutsunderlag upprättas som ligger till grund för
investeringen och förhandlingen. Majoriteten av genomförda medfinansieringsförhandlingar visar att
kompletterande beslutsunderlag utöver en samhällsekonomisk analys har tagits fram. Kompletterande
underlag kan exempelvis utgöras av exploaterings- och miljöbedömningar, förstudier, utredningar,
arbetsplaner, detaljplaner eller projektbeskrivningar.
2. Dialog med Trafikverket och berörda kommuner
Efter att intressentanalysen har genomförts och beslutsunderlaget tagits fram upprättas en dialog mellan
Trafikverket och berörda parter. Möjligheten att påverka är störst i de tidiga stegen, varför det finns
anledning att involvera och ta upp förhandlingar med parter tidigt i processen för att diskutera möjligheter
till ökad nytta och hitta lösningar på hur finansieringen av den fortsatta driften ska ske.
3. Förhandlingsprocessen
I förhandlingsprocessen diskuteras investeringens utformning, innehåll och finansiella lösning.
Förhandlingar om den principiella frågan om medfinansiering förs normalt av politiker i berörd kommun
och ibland tillsammans med kommunförbund eller region.

4

Finansiell samverkan i infrastrukturprojekt – modeller och metoder
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4. Avtal
Förhandlingarna leder normalt fram till en avsiktsförklaring och i ett senare skede till ett genomförandeeller finansieringsavtal. Frågan om utformning av finansierings- och genomförandeavtal utförts främst av
tjänstemän. Förhandlingarna är frivilliga vilket möjliggör att de avslutas utan att avtal tecknas. Både
avsiktsförklaringarna och avtalet har först träffats och därefter bekräftats av kommunstyrelse och
fullmäktige. I de fall där förhandlingar lett fram till avtal om medfinansiering har skälet så gott som alltid
varit att den kommunala nyttan varit större än insatsen.

Praktisk hantering av medfinansiering
Nedan visas exempel på konkreta frågor som kommunen bör ställa sig vid beslut att medfinansiera statlig
transportinfrastruktur.
•

Hur ser vår budget ut just nu?

•

Väntar några andra stora investeringar?

•

Hur ser vår finansiella situation ut?

•

Kan vi låna pengar?

•

Är vi intresserade av att ha en periodisering av detta åtagande?

•

I vilken takt kommer bidraget att behöva betalas ut med hänsyn till byggprojektet och
avsiktsförklaringen?

Budget och andra investeringar

Hur kommunens budget ser ut och vilka övriga investeringar som är planerade påverkar kommunens val både
vad gäller finansieringsalternativ och om kommunen ska aktivera medfinansieringsbidraget i
balansräkningen/periodisera eller inte. Är t ex många andra stora investeringar planerade så kan en
periodisering ev. konkurrera om det framtida investeringsutrymmet för dessa. Däremot så kommer
upprustningen av E20 att ske under flera år och nyttan av den nya vägen kommer invånarna till gagn många år
fram över. Det kan vara ett argument för att periodisera och sprida ut avskrivningskostnaden under flera år.

Den finansiella situationen och lån

Medfinansieringsbidraget kan finansieras på flera olika sätt som beskrivits ovan. Om kommunen beslutar att ge
ett direkt bidrag kan detta finansieras genom t ex överskott i kommunens finanser, skatteintäkter eller lån.
Kommunens finansiella situation påverkar om kommunen väljer att lånefinansiera eller inte samt vilka vilken
ränta och finansieringsvillkor som ges. Har kommunen sedan innan en hög upplåning kan räntekostnaderna
påverka möjligheten att uppfylla Kommunallagens balanskrav.

Exempel:
•

PwC

Kommun A är en mindre kommun som inte har utrymme att finansiera bidraget med överskott.
Kommunens upplåning är sedan tidigare moderat. Kommunen väljer därmed att låna till
medfinansieringsbidraget från Kommuninvest där kommunen är medlem. Kommuninvest strävar efter
att ge medlemmarna bättre finansieringsmöjligheter än på övriga kreditmarknaden och prövar varje
medlems situation individuellt.

6

2013-02-25

•

Medfinansiering

Kommun B har god ekonomi och väljer att finansiera medfinansieringsbidraget med överskott i
kommunens finanser. Kommunen vill t ex inte öka sin upplåning och räntekostnader och har beslutat
om en intern policy om att lånefinansiera så lite som möjligt. Kommun B har dessutom många andra
stora investeringar planerade de kommande åren som ska lånefinansieras. Eftersom den kommunala
ekonomin just nu är god väljer man därför att inte låna till investeringen/medfinansieringen i E20.

Periodisering eller direkt kostnadsföring

Enligt lag ska kommunens bidrag till statlig infrastruktur redovisas som en kostnad i resultaträkningen eller tas
upp i kommunens balansräkning under en särskild post ”Bidrag till statlig infrastruktur”. Tidigare var gällande
normer för redovisning av medfinansiering till statlig infrastruktur att medfinansieringen skulle redovisas som
en kostnad i bidragsgivarens resultaträkning och att värdet av förpliktelsen skulle redovisas som avsättning i
balansräkningen redan det år då förpliktelsen uppstod. Det innebär att hela den ekonomiska konsekvensen av
ett medfinansieringsavtal belastar det år då avtal sluts, även om utbetalningarna kan komma att ske långt
senare. I den SOU (2009:21) där redovisningen av medfinansieringsbidrag utreddes talar man om hur de
tidigare reglerna ger en bristande matchning mellan kostnaden och den nytta som investeringen medför. Vidare
innebar de tidigare reglerna konsekvenser när det gäller möjligheten för kommunerna att uppfylla
kommunallagens balanskrav, det vill säga kravet på att redovisade intäkter varje år ska vara större än
redovisade kostnader.
Lag (2009:1319) innehåller en undantagsregel som innebär att bidraget istället kan aktiveras som en tillgång i
balansräkningen. De kommuner och landsting som skulle medverka till finansieringen av Citybanan genom
Stockholm är exempel på kommuner som hade önskat att bidragen skulle aktiveras som tillgång hos respektive
bidragsgivare för att därefter successivt kostnadsföras i form av avskrivningar under en längre tidsperiod.
Argumentet var att åstadkomma en bättre matchning mellan utgifterna och den nytta som uppstår när
investeringen färdigställts och under dess nyttjandeperiod. Lagen medger att varje bidrag som redovisas i
balansräkningen ska upplösas med årliga enhetliga belopp under högst 25 år. Kommunen kan välja under hur
många år upplösningen ska ske. Den valda perioden för upplösningen kan inte ändras över tiden. Bidrag ska
börja upplösas det år som beslut om bidrag fattas av kommunen eller landstinget/regionen.
Exempel:
Periodisering
•

Kommun A ska medfinansiera 11 miljoner kronor. Kommun A är en mindre kommun med sämre
ekonomi och väljer därför att aktivera medfinansieringsbidraget som en tillgång i balansräkningen.
Genom detta val så belastar inte hela medfinansieringsbeloppet resultaträkningen just det aktuella år
som avtalet sluts, utan under de år som kommunen väljer avskrivningsperioden till. Eftersom
kommunen har en ganska liten ekonomi skulle en belastning under endast ett år påverka
budgetprocessen negativt. I tabellen nedan visas exempel på årlig kostnad och vissa nyckeltal vid olika
avskrivningstider (10, 15 resp 20 år).

Årlig kostnad

PwC

Periodisering 10 år

Periodisering 15 år

Periodisering 20 år

1,1 MSEK

0,73 MSEK

0,55 MSEK

Årlig medfinansiering i förhållande till
kommunkoncernens intäkter

0,6%

0,4%

0,3%

Årlig medfinansiering i förhållande till
kommunkoncernens resultat

17,7%

11,8%

8,9%

Årlig medfinansiering i förhållande till
kommunkoncernens eget kapital

0,005%

0,003%

0,002%
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Direkt kostnadsföring
•

Kommun B ska medfinansiera 54 miljoner kronor. Kommun B är en större kommun med god ekonomi
och väljer att kostnadsföra hela beloppet i resultaträkningen ett och samma år. Kommunen har inga
problem att klara kommunallagens balanskrav och vill inte skjuta på kostnadsföringen då man ser flera
stora investeringar som kräver investeringsutrymme de kommande åren. I tabellen nedan visas
exempel på kostnad och vissa nyckeltal då direkt kostnadsföring av medfinansieringsbeloppet väljs.
Direkt kostnadsföring
Engångskostnad

54 MSEK

Årlig medfinansiering i förhållande till
kommunkoncernens intäkter år 2011

4,5%

Årlig medfinansiering i förhållande till
kommunkoncernens resultat år 2011

75,4%

Årlig medfinansiering i förhållande till
kommunkoncernens eget kapital år 2011

0,11%

Det finns dock exempel på både stora och små kommuner som har gjort det omvända. Det är upp till varje
kommun att motivera om en periodisering ska tillämpas eller inte och vilka konsekvenser detta får för den
enskilda kommunen.

Utbetalning av bidraget

När medfinansieringsbidraget ska betalas ut och om det ska ske under flera år regleras i avtal mellan stat och
kommun. Det är den faktiska utbildningsplanen av bidraget som direkt påverkar kommunens likviditet. Detta
förhandlas vanligtvis med motparten. Det är viktigt att notera att avsiktsförklaringen för medfinansiering inte
är bindande. Kommunen kommer att ha möjlighet att ta ställning ytterligare en gång innan avtal skrivs.

PwC
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Källor
PwC:s PM till medfinansieringsutredningen
SOU 2011:49, Medfinansieringsutredningen
KTH forskningsrapport, Infrastruktur med finansiering
Finansiell samverkan i infrastrukturprojekt – modeller och metoder
Dnr 2013/228, Förslag om lån i Riksgälden
Regeringsbeslut, 2012-12-20, Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för
utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur
(rskr. 2012/13:119)

PwC
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2. Ingared-Alingsås

3. Genomfart Alingsås

Är 4 km 4-fältsväg med plankorsningar
Ska bli motorväg
Planerad byggstart 2014

10 km 4-fältsväg med plankorsningar
har byggts om till motorvägsstandard
I trafik sedan hösten 2011

Är 5 km 4-fältsväg med plankorsningar
Ska bli 4-fältsväg med planskilda korsningar
Planerad byggstart 2016-2018

±
³

Laxå

50

±
³

6. Vårgårda-Vara

Är 18 km väg utan mötesseparering
Ska bli motorväg
Planerad byggstart deletapp 2014
Planerad byggstart övrigt 2019-2021

Är 4 km väg utan mötesseparering
Utredningar jämför mötesseparerad 2+1-väg
med motorväg i ny eller befintlig sträckning
Ej med i plan 2010-2021

Är 26 km väg utan mötesseparering
Utredningar jämför mötesseparerad 2+1-väg
med motorväg i ny eller befintlig sträckning
Ej med i plan 2010-2021

13

Mellerud1

Är mötesseparerad till trafikplats Vilan
Utredningar jämför mötesseparerad 2+1-väg
med
45 motorväg väster om Skara
Ej med i plan för 2010-2021

±
³

±
³

±
³
Är 15,5 km E20 utan mötesseparering 32
+ 2,5 km väg 26 mot Mora
Utredningar jämför mötesseparerad 2+1-väg
Vadstena
med motorväg delvis i ny
eller befintlig
sträckning inkl ny anslutning av väg 26
Ej med i plan för 2010-2021
50

±
³

±
³
49

Tibro

Skövde

81

±
³

82

47

Trollhättan

Hjo

±
³

Vara

26

6

±
³

±
³
45

Är 10 km väg utan mötesseparering
Ska bli mötesseparerad väg, delvis i befintlig
delvis i ny sträckning
Planerad byggstart 2016-2018

Herrljunga

46

Vårgårda

14. Hova-Laxå

±
³

4

±
³

Tidaholm

5

E20

±
³

Kungälv

32

Alingsås

1

Gråbo

3
Floda

Göteborg

Lerum

Mullsjö

42

Åtgärd i plan 2010-2021
Ulricehamn
Är el. blir mötesseparerad
Fristad
väg eller motorväg

Är mötesseparerad
Ingen åtgärd i plan 2010-2021
Ny sträckning väster om Skara utreds

±

2

Tranås

Är 23 km mötesseparerad väg
Inga ytterligare åtgärder aktuella

±
³

Älvängen

Är 17 km mötesseparerad väg
Inga ytterligare åtgärder aktuella

13. Förbi Hova

42

sund

Mjölby

12. Mariestad-Hova
E4

Falköping
Lilla Edet

Motala

11. Förbi Mariestad

±
³

±
³

Karlsborg

Skara

Trafikplats Jung

44

50

9

44

Uddevalla

10

Lidköping

7

±
³

Vänersborg

E6

Är 20 km väg utan mötesseparering
Utredningar jämför mötesseparerad 2+1-väg
med motorväg i ny eller befintlig sträckning
Ej med i plan för 2010-2021

Götene

10 km väg norr om Skara ej mötesfri
Utredningar jämför mötesseparerad 2+1-väg
med motorväg i befintlig sträckning
Ej med i plan för 2010-2021

Ombyggd till 12 km motorväg
I trafik sedan 2009
Inga ytterligare åtgärder aktuella

10. Götene-Mariestad

±
³

8 Förbi Skara - norra delen
2

9. Förbi Götene

Töreboda

11
E20

49

12

Mariestad

8 Förbi Skara - södra delen

Är mötesseparerad 35 km landsväg
(Korsningen med väg 2623 byggs om
till Trafikplats Jung som öppnar för trafik i
december 2012)

Askersund

±
³

5. Förbi Vårgårda

7. Vara-Skara

14

26

4. Alingsås-Vårgårda

±
³

al

1. Tollered-Ingared

40

Habo
Bankeryd
Är ej mötesseparerad
Ingen åtgärd i plan 2010-2021
Utredningar pågår

Jönköping

Är ombyggd till mötesseparerad
2+1-väg eller motorväg
Inga ytterligare åtgärder planeras

Fördelning samfinansiering E20 400 Mkr

Gullspång
Essunga
Grästorp
Töreboda
Vårgårda
Götene
Vara
Skara
Mariestad
Falköping
Lidköping
Skövde

7,5
7,5
7
13
18
26
30
36
48
48
58
81
380

Karlsborg
Hjo
Tibro
Tidaholm

3
5
6
6
20

400

En miljöprofilerad och
trafiksäker E20 med god
framkomlighet senast 2025

Höj ambitionen
för E20
• Vi vill mer: Motorväg
• Vid möte med infrastruktur-ministern 24 juni är
syftet att gå från 2+1 till 2+2
• Behoven som föranleder mötet med ministern:
– Förbättrad framkomlighet
– Förbättrad trafiksäkerhet
– Ökad konkurrenskraft och fler jobb
– Ett internationellt godsstråk
– En miljöprofilerad E20 senast 2025

Förbättrad framkomlighet
• Bristande framkomlighet på E20 på
grund av låg och varierad
vägstandard
• Utbyggnaden av E20 släpar efter
jämförbara vägar.
• Hög andel tung trafik – var femte
fordon är en lastbil.
• Skaraborgaren är oroligast i Sverige
för trafikolyckor. Oron är befogad.

Källa: E20 – gods- och industristråket (VGR)

Bilden från 2008 visar antalet förändringar i hastighet på E20 och E4.

Förbättrad trafiksäkerhet
Hög olycksfrekvens: 75% av dödsolyckorna kan
relateras till den låga standarden på E20.

Konsekvens av
nuvarande
vägstandard

Förväntat utfall
om E20 hade varit
utbyggd

• 26 dödsolyckor
• 33 omkomna
• 126 svårt skadade

• 8 dödsolyckor
• 8 omkomna
• 21 svårt skadade

E20 är tre gånger farligare än riksväg 40.

E18
Götene-Mariestad
0,033
E45

E6

E20

Vårgårda – Vara
0,037

E4
Effekt: En utbyggnad av E20 skulle ha
förhindrat 18 dödsolyckor samt minskat antalet
svårt skadade personer med 105.

V 40
Härryda-Borås
0,012

E6

E4

Antal döda och svårt skadade per miljoner
fordonskilometer, åren 2008-2012
Källa: Trafikverket

Källa: STRADA

Ökad framtidstro och fler jobb
Göteborgsregionen, Örebro
och Jönköping ligger högt i
rankningen över Sveriges
logistikområden.
Skaraborg ligger långt efter.
Och mitt i.

E18

En investering i E20 skapar
framtidstro och leder till ökad
konkurrenskraft med nya jobb
och tillväxt.

3
E6

E45

E20

En utbyggd E20 leder till:

14

E4
V 40

1

3
E6

Källa: Intelligent logistik 2013

Region
Göteborg
Skaraborg
Örebro
Totalt

Antal nya jobb
1220
260
320
1800

Nuvärde (milj. kr.)
11000
2360
2900
16260

E4
Källa: Internationella Handelshögskolan i
Jönköping.

Ett internationellt godsstråk
• E20 är ett av Sveriges allra viktigaste
godsstråk enligt VTI:s kartläggning
• Sveriges handel med omvärlden kommer
att öka
• Kapaciteten på Västra stambanan är full.
Tillväxt av godstransporter kommer att
ske på väg.
• En betydande del av transporterna
kommer ske utefter E20.

Källa: VTI – Kartläggning av godsflöden

En miljöprofilerad E20 senast 2025
• Vi vill att påverkan på landskap och
bebyggelse ska minimeras när E20
byggs ut genom en omsorgsfull och
väl genomtänkt planering
• Vi vill satsa på en modern och
miljövänlig teknik för att minska
trafikens miljöpåverkan bl a genom att
bygga ut en kedja av laddstationer för
elbilar och göra det möjligt att tanka
biogas i nära anslutning till en utbyggd
E20
• En bättre vägstandard möjliggör en
jämnare trafikrytm med färre
inbromsningar och accelerationer
vilket sänker bränsleförbrukningen
och därmed utsläppen av koldioxid.

Framgångsfaktorer
för E20-projektet
• Sakskäl för utbyggnad finns i Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie
• Bred enighet såväl inom politiken som med näringslivet.
Dessutom stor uppslutning i andra delar av Sverige
• Lokal och regional beredskap för att bidra finansiellt för att
skapa en miljöprofilerad och trafiksäker E20 med god
framkomlighet senast 2025.

Talarmanus till presentation om E20
Bild1. En miljöprofilerad och trafiksäker E20 med god framkomlighet
senast 2025
I april 2012 presenterade Trafikverket ” Åtgärdsvalsstudie, E20 Genom Västra Götaland” som också
Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Vårgårda kommun står bakom. Målet
med studien var att i ett tidigt planeringsskede skapa en bild över vilka åtgärder som behöver
genomföras. Utredningen handlar om de fem sträckor på E20 i Västra Götaland som ännu inte är
mötesseparerade och som inte finns med i gällande nationell plan.
Studien visar att brister i trafiksäkerhet och framkomlighet gör det motiverat att bygga ut fyra av
dem till 2+1, nämligen:





Förbi Vårgårda
Vårgårda – Vara
Skara – Lundsbrunn
Götene – Mariestad

Utöver trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl talar dessutom kapacitetsskäl för att en av
sträckorna byggs ut till 2+2, nämligen:


Förbi Mariestad

Åtgärdsvalsstudien är ett kraftfullt argument för att få in dessa sträckor i Trafikverkets
remissförslag till nationell plan.
Den 13 juni presenterar Trafikverket sitt förslag. Remisstiden pågår till september.

Bild 2. Höj ambitionen för E20
Trafiksäkerhet och framkomlighet är ett tungt vägande skäl för utbyggnad av E20. Västra
Götalandsregionen, näringslivet och de västsvenska kommunerna har dessutom en hög
ambitionsnivå för E20 också vad gäller framkomlighet. Målet är att E20 byggs ut till motorväg. Fram
till 2025 vill vi ha nått etappmålet om 2+2 utefter de ännu icke mötesseparerade sträckorna.
Den 24 juni uppvaktar representanter för politik och näringsliv i Västsverige infrastrukturminister
Catharina Elmsäter-Svärd. Målet är att då komma överens om en gemensam ambition att ytterligare
öka standarden på E20 så att alla dessa fem sträckor byggs ut till 2+2. Rent konkret handlar det om
att komma överens om en gemensam inriktning för vägutbyggnaden samt att regeringen ska utse en
förhandlingsman för E20.
Anledningen till denna högre ambitionsnivå är att E20:





har en för dålig vägstandard
som leder till för många olyckor, samt
att en förbättrad E20 leder till ökad konkurrenskraft i Västsverige och
ett bättre fungerande nationellt transportsystem.



Dessutom vill vi lyfta fram E20 som miljöprofilerad väg

Bild 3. Förbättrad framkomlighet
Idag har E20 mycket stor variation avseende vägens standard och hastighet. Den generellt låga
vägstandarden och de många olika hastighetsgränserna skapar brister i framkomligheten för såväl
gods- som persontrafik.
En jämförelse med andra liknande vägar visar att vägstandarden på E20 släpar efter. Det är sex
gånger fler hastighetsförändringar per kilometer på E20 i Västra Götaland än vad det är på den väl
utbyggda E4 mellan Jönköping och Södertälje.
Den högsta tillåtna hastighet på E20 genom Västra Götaland från Floda i söder till länsgränsen i norr
är 100 km/h. Men detta handlar inte främst om hastighet, utan om att det är en för låg standard på
en så viktig väg som E20. Som exempel kan nämnas att E20 har en hög andel tung trafik där var
femte fordon är en lastbil.
Att många västsvenskar vill ha en utbyggnad på E20 är därför inte förvånande. En studie från
Länsförsäkringar visar att skaraborgaren är oroligast i landet för att:



Skadas i en trafikolycka (andel som oroar sig mycket eller något: 69% )
Skada annan människa i trafiken (64 %)

Endast oron för att barnen skall skadas är högre.

Bild 4. Förbättrad trafiksäkerhet
E20 är en av de mest olycksdrabbade vägarna i Sverige.
Under perioden 2005-2012 rapporterar Trafikverket att det på E20 från Alingsås till länsgränsen i
norr har:




Inträffat 26 dödsolyckor.
Omkommit 33 personer.
126 personer skadats svårt.

Trafikverkets beräkningar visar att om E20 hade varit mötesseparerad så hade:




18 dödsolyckor förhindrats.
25 liv kunnat sparats.
105 färre personer skadats svårt.

Detta innebär att en utbyggnad av E20 räddar ungefär tre personers liv och att 15 personer färre
drabbas av svåra skador per år. Vid en jämförelse mellan E20 och riksväg 40 är antalet svåra
trafikolyckor cirka tre gånger fler på E20. Detta visar på den förbättring som kan förväntas om E20
byggs ut till fyrfältsväg med mötesseparering.
Studien från Länsförsäkringar visar en signifikant ökning av antalet olyckor, särskilt sådana som
resulterat i svårt skadade personer.
Effekten av detta är:





Högre försäkringspremier för privatpersoner.
Ökade kostnader för sjukförsäkringssystem, sjukvård, kommuner och företag.
Stor oro och lidande till följd av olyckor som beror på vägens otillräckliga standard.

Bild 5. Ökad framtidstro och fler jobb
Ökad framkomlighet är en starkt bidragande faktor till företagens konkurrensvillkor.
I den rankning som tidskriften Intelligent Logistik har gjort visar det sig att Skaraborg rankas som
Sverige 14 starkaste logistikområde. Området ligger mitt emellan Göteborg (som rankas på första
plats) och Örebroregionen (som rankas på en delad tredjeplats). En bättre E20 skulle innebära
mycket för företagens konkurrenskraft – och leda till att området skulle komma att rankas högre.
När Internationella Handelshögskolan i Jönköping har beräknat effekterna av en utbyggd E20, visar
prognoserna hur betydelsefull investeringen är. Den här typen av beräkningar är alltid förenade med
stor osäkerhet, och kan endast användas som indikation på utbyggnadens effekter.
För Skaraborg skulle utbyggnaden kunna innebära en förstärkt konkurrenskraft som genererar 260
nya jobb. Värdet av de dynamiska effekterna på tillväxten uppskattas ligga i storleksordningen 2
miljarder kronor under de kommande 40 åren.
Också i arbetsmarknadsregioner i angränsning till investeringarna får utbyggnaden effekt. I
Göteborgsregionen skulle en utbyggd E20 kunna leda till 1220 nya jobb och en tillväxt som
uppskattas till 11 miljarder kronor. I Örebroregionen blir motsvarande effekter 320 jobb och knappt 3
miljarder kronor.
De totala effekterna för dessa tre regioner blir då 1800 nya jobb och dynamiska effekter på mer än
16 miljarder kronor för de kommande 40 åren. Även om effekterna i absoluta tal blir minst i
Skaraborg är effekten på arbetsmarknad och ekonomi störst där om man sätter det i relation till
befolkningen.

Bild 6. Ett internationellt godsstråk
Svensk utrikeshandel har successivt ökat och ingenting tyder idag på att globaliseringen kommer att
minska i betydelse. För det nationella transportsystemet är E20 ett av de utpekade nationella
godsstråken. För Västsverige innebär detta trafiken genom regionen kommer att vara betydande
också i framtiden.





E20 är ett utpekat, robust, nationellt stråk för godstrafik.
E20 är en nödvändig länk mellan Mälardalen, Bergslagen, Södra Norrland och Västsverige
E20 har stor betydelse för ett stort antal företag både regionalt och nationellt, bl a för
Electrolux, Volvo, Autoliv, ABB, Scania, Sandviken, m fl
E20 är viktig för transporterna till och från Göteborg som är Nordens största hamn

Redan idag är kapaciteten på Västra stambanan i praktiken fullt utnyttjad. Detta innebär att ökningen
av godstransporter framförallt kommer att ske på väg. Som vi redan har konstaterat är vart femte
fordon på E20 ett tungt fordon vilket kan jämföra med vart åttonde fordon i normalfallet.

Bild 7. En miljöprofilerad E20 senast 2025
Vi vill att påverkan på landskap och bebyggelse ska minimeras när E20 byggs ut genom en
omsorgsfull och väl genomtänkt planering
Vi vill satsa på en modern och miljövänlig teknik för att minska trafikens miljöpåverkan bl a genom
att bygga ut en kedja av laddstationer för elbilar och göra det möjligt att tanka biogas i nära
anslutning till en utbyggd E20
En bättre vägstandard möjliggör en jämnare trafikrytm med färre inbromsningar och accelerationer
vilket sänker bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid.

Bild 8. Framgångsfaktorer för E20-projektet
Företaget Pwc har kartlagt de medfinansieringsförhandlingar som ägt rum inför fastställandet av den
nationella åtgärdsplanen under perioden 2010-2021.
•

Bland framgångsfaktorerna som identifierats i förhandlingsprocesserna märks bland annat
ett tydligt mandat och att förhandlarna är samspelta med politiken. Bland faktorer som
försvårar framgång nämns brist på samverkan. Enighet över politiska partigränser och med
andra samhällsaktörer är av mycket stor vikt.

•

En annan faktor som skapar sämre förutsättningar för förhandlingsprocessen var bland annat
avsaknad av förslag på medfinansiering.

I bifogat dokument (se bilaga) finns ett utkast på den avsiktsförklaring som vi har för avsikt att
överlämna vid vårt möte med infrastrukturministern den 24 juni. Den föreslås bland annat innehålla
ett gemensamt åtagande från Västra Götalandsregionen, berörda kommuner, kommunalförbund och
Västsvenska Handelskammaren om att medfinansiera en utbyggnad av E20 utöver det som föreslås i
åtgärdsvalsstudien från april 2012.
Kommuner kan enligt lag medfinansiera investeringar i statliga vägar. Pwc skriver i sin studie (se
bilaga) att kommunerna vid en medfinansiering får incitament att påverka kostnaderna för projektet
samtidigt som deras förhandlingsläge vad gäller infrastrukturutvecklingen förbättras. Vidare anges
att en situation där det kan vara aktuellt med medfinansiering är när staten bygger ut och den andra
parten vill ha en högre standard hos den aktuella statliga anläggningen (väg eller bana med högre
hastighet och/eller kapacitet).
Frågan om en utbyggd E20 är en angelägenhet för hela Västra Götalandsregionen. Därför diskuterar
region, kommuner m fl möjligheterna att tillsammans medfinansiera E20-utbyggnaden med i
storleksordningen en miljard kronor. Fler intressenter inklusive företag och organisationer är
inbjudna att medverka till finansieringen.
En förutsättning för en eventuell medfinansiering är att staten prioriterar in en utbyggnad av
samtliga fem etapper i nationell plan för 2014-2025. Målet är att medfinansieringen ska bidra till att
staten därutöver ska investera ytterligare 2,7 miljarder så att samtliga sträckor som identifierats i
åtgärdsvalsstudien byggs ut till 2+2-väg.
En regional och kommunal medfinansiering kan direktavskrivas eller tas upp i balansräkningen och
periodiseras i upp till 25 år.

Vi behöver nu påverka regeringens kommande beslut om nationell plan för transportinfrastruktur för
2014-2025. Kommunal och regional enighet bland annat vad gäller eventuell medfinansiering är
central för att vi ska kunna lyckas med detta.

