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Svar på remiss Trafikverkets Förslag till nationell plan 
för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Paragraf KS § 13 Ärendenummer KS 2021/0763-440 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har tagit fram förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022 – 2033. Alla kommuner har getts tillfälle att 

yttra sig med svar senast den 28 februari 2022.  

Planen innehåller prioriteringar av åtgärder i den statliga infrastrukturen och 

beskriver hur den ska underhållas och utvecklas. Den omfattar bland annat 

drift, underhåll och investeringar i järnvägar och vägar. Utgångspunkten är 

att i första hand vårda och utveckla befintlig infrastruktur och vidta åtgärder 

så att den nyttjas effektivt.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande från Tanums 

kommun:  

Tanums kommun har inga synpunkter på fördelningen av medel i stort. 

Trafikverket lyfter att en satsning görs på att rusta, bygga ut och 

modernisera järnvägen. Samtidigt framgår att de lägre trafikerade banorna 

kommer att få ett försämrat tekniskt tillstånd, vilket kan mötas med förstärkt 

underhåll. Även lägre trafikerade banor, däribland Bohusbanan, är viktig 

inte minst för att möta klimatmålen samt att möjliggöra klimatsmart resande 

för invånare i hela Sverige. Den norra delen av Bohusbanan behöver rustats 

upp så att det blir en robust och tillförlitlig resmöjlighet, till skillnad från 

idag.  

Trafikverket lyfter åtgärder på vägnätet för att öka trafiksäkerheten, vilket är 

bra. Detta ska främst ske genom mittsepareringar. Tanums kommun vill 

uppmärksamma att dåligt underhållna vägar är en risk för trafiksäkerheten 

och att underhåll av vägar därför är en viktig trafiksäkerhetsåtgärd, inte 

minst på de vägar som inte har förutsättningar för mittseparering. E6 i 

Bohuslän är en viktig infrastrukturlänk, inte minst för godstrafik mellan 

Göteborg och Norge. Den norra delen av E6 i Sverige är smal, vilket är 

olyckligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Under åren 2017 – 2019 (2020 och 

2021 är borttagna på grund av kraftigt minskad trafik kopplat till pandemin) 
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har det varit i snitt 36 olyckor per år endast på den sträckan som går genom 

Tanums kommun. De flesta av dessa är orsakade av trångt körfält. Tanums 

kommun anser att åtgärder bör övervägas till följd av de 

samhällsekonomiska kostnader alla olyckor på sträckan medför.  

Beslutet skickas till 

Regeringskansliet  
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