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Sammanfa� ning
Problem som överskridna riktvärden för buller samt osäker tra� kmiljö för oskyddade 
tra� kanter bidrar ibland � ll a�  förbifarter byggs förbi tätorter. Tillkomsten av en förbifart 
ändrar planeringsförutsä� ningarna i området, framförallt förändras � llgängligheten både 
vid den � digare genomfarten och � ll områden längs den nya förbifarten. Examensarbetet 
sy� e är a�  genom en mul� pel fallstudie undersöka hur � llkomsten av en förbifart påverkar 
den kommunala fysiska planeringen. Tidigare studier visar framförallt på a�  de största 
förändringarna i markanvändningen sker vid korsningar eller avfarter samt a�  ny bebyggelse 
tenderar a�  koncentreras � ll enbart e�  område, även kallad en ak� v zon. Städerna tenderar 
också a�  växa över � ll andra sidan förbifarten.

I fallstudien har Vänersborg och Köping studerats. De är båda centralorter i sin kommun och 
förbifarter har byggts förbi de respek� ve städerna på vägar i det na� onella stamvägnätet 
under 90-talet. I båda fallen rör det sig om vägprojekt där planeringen börjat redan på 
40-talet. Under planeringens gång har kommunerna framförallt varit med och påverkat 
vägens sträckning genom utredningsgrupper där även grannkommunerna, Tra� kverket och 
länsstyrelsen ingå�  samt genom kommunens översiktliga planer. I Vänersborg har förbifarten 
resulterat i en korsning mellan de två största vägarna i regionen i anslutning � ll en korsning 
mellan två järnvägar. Vänersborgs kommun har satsat på utbyggnad i de� a område som 
inte si� er ihop med staden. I Köping har det be� ntliga handels- och verksamhetsområdet 
vid förbifartens startpunkt vuxit något längs med den nya vägen, medan marken vid den nya 
tra� kplats som � llkommit söder om staden for� arande är obebyggd.

Fallstudien har visat a�  de � llsa� a utredningsgrupperna och kommunens översiktliga 
planer är de e� ek� vaste verktygen för kommunen a�  påverka vägens sträckning. De största 
förändringarna i bebyggelsen sker i områden som ligger både nära tra� kplatser och nära 
själva vägen. En trend som stämmer överens med � digare studier. I båda områdena är det 
framförallt handel som har etablerat sig och kommunerna har få�  ändra be� ntliga planer 
som från början enbart � llå� t industri. Handeln i områdena vänder sig framförallt � ll bilburna 
kunder. Trestad center i Vänersborg har lockat � ll sig mer industrietableringar än vad området 
närmast förbifarten i Köping har gjort.

Kommunernas långsik� ga utbyggnadsområden redovisas med fåtal undantag på samma 
sida av förbifarten som stadens centrum och hi�  lls har inte någon av städerna byggts ut på 
andra sidan förbifarten från centrum se� . Undantaget är Trestad center som dock inte ligger 
i anslutning � ll själva Vänersborg. Kommunens övriga planering har påverkats mycket lite av 
förbifarten. Det � nns inget som tyder på a�  området närmast den nya genomfarten skulle 
genomgå någon form av omvandling när genomfartstra� ken försvunnit.
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Stadens struktur beror på e�  	 ertal faktorer som kan delas in i bebyggelsestruktur och 
transportstruktur (Book & Eskilsson 2001). Dessa två strukturer påverkar varandra genom 
a�  bebyggelsestrukturen skapar e�  visst transportbehov beroende på sin u� ormning och 
transportstrukturen ger platser en viss � llgänglighet beroende på sin u� ormning.

Städer har historiskt vuxit upp längs vägar och städernas centrum har länge varit den mest 
� llgängliga punkten i staden (Brunnberg, Dunér & von Platen 1998, s. 9; Book & Eskilsson 
2001). Handel och service har valt a�  etablera sig i dessa � llgängliga lägen där många 
människor passerat och på så vis format städernas centrum (Bergman 2008). Under bilismens 
framväxt förändrades synen på vad som ansågs vara den mest � llgängliga platsen i staden, då 
� llgängligheten för bilburna kunder blev allt vik� gare för handeln. Den ökande tra� ken gjorde 
också a�  e�  	 ertal nega� va konsekvenser av genomfartstra� k i tätorter uppmärksammades 
(Planering av vägtransportsystemet 1999, s. 4). Kapacitetsproblem, tra� kolyckor, buller och 
barriäre� ekter har i 	 era fall resulterat i byggande av förbifarter (Nilsson 1994a, ss.1-2). En 
sådan förändring i transportsystemet leder � ll a�  � llgängligheten förändras i vissa områden, 
något som i sin tur kan påverka markanvändningen (Book & Eskilsson 2001). A�  markan-
vändningen ändras som en e� ekt av förändrad � llgänglighet beror på a�  marken har blivit 
a� rak� vare för vissa typer av verksamheter a�  etablera sig på (Falleth, Kollbotn & Tombre 
1995). Förändringarna i markanvändningen kan handla an� ngen om ändrad markanvändning 
i redan planlagda eller bebyggda områden eller a�  e�  � digare område planläggs och bebyggs.

O� a är det detaljhandel och service för motorfordon som etablerar sig nära förbifartens 
tra� kplatser (Hagson, Elmquist, Karlsson & Mossfeldt 2001; Falleth, Kollbotn & Tombre 1995). 
Handeln i stadens centrum är därför o� a skep� sk � ll byggande av förbifarter. Bergman (2008) 
kallar E4 genom Stockholm för stadens nya storgata och påpekar a�  det � nns både stadsliv och 
möjlighet � ll o� entliga möten i de områden som växt upp längs E4. Däremot saknas många 
andra element som o� a förknippas med staden, så som torg, parker och kvartersbebyggelse. 
Området i närheten av förbifarten bebyggs i stor utsträckning med stora byggnader i e�  plan 
med � llhörande stora arealer och parkering (Falleth, Kollbotn & Tombre 1995). Utbyggnaden 
av denna typ av bebyggelse är en konsekvens av den ökade rörlighet som bilismen medfört, 
men bidrar också i sin tur � ll ökat behov av transporter genom si�  perifera läge (Banister 
red. 1995, s. 2). De områden som växer fram längs förbifarten har möjlighet a�  bli regionala 
centrum, vilket dock tenderar a�  motverkas av de stadsideal som � nns bland arkitekter och 
planerare (Bergman 2008). Dessa ideal bygger på den historiska staden som växte fram ur helt 
andra behov än de som � nns idag och med hänsyn � ll en lägre rörlighet hos invånarna i staden.

1.1. Problemformulering
Då de etableringar som o� a uppkommer i närheten av förbifarter genererar y� erligare tra� k 
är det inte längre självklart a�  bygga nya vägar när problem med vägnätet uppmärksammats. 
A�  det � nns andra möjliga lösningar än nybygge visar Tra� kverkets användning av fyrstegs-
principen där lösningar i första hand ska sökas i förändrad e� erfrågan på transporter, 
e� ek� vare utny� jande av be� ntligt vägnät och mindre förbä� ringar av vägnätet (Vägverket 
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2002b, s. 5). Det är därför inte självklart a�  en förbifart är den bästa lösningen vid problem 
med exempelvis buller, tra� kolyckor och barriäre� ekter. Ändå är förbifarter en vanlig lösning 
på den typen av uppmärksammade problem.

Tra� kverket och berörda kommuner har olika roller vid planeringen av nya vägar. Tra� kverket 
har ansvaret för planeringen medan kommunen är en vik� g samrådspart. Då planerade vägar 
inte får strida mot översiktsplan, områdesbestämmelser eller detaljplaner (Vägverket 2005a) 
så är samarbetet mellan de två aktörerna vik� gt. För kommunen innebär en ny förbifart 
en stor förändring som kommunen ändå inte har full kontroll över och vars konsekvenser 
påverkar den kommunala fysiska planeringen.

Då förändringar i transportstrukturen även ger förändringar markanvändningen så behöver 
kommunen anpassa sin planering � ll en planerad förbifart. Genom det kommunala 
planmonopolet har kommunen möjligheten a�  styra vilken typ av etableringar som ska 
� llkomma i närheten av en ny förbifart. Då förbifarter idag o� ast � llkommer genom a�  en 
helt ny vägsträcka byggs (Nilsson 1994a) så � nns o� a liknande förutsä� ningar för etableringen 
i grannkommunen. E� ersom kommuner konkurrerar med varandra kan en restrik� v hållning 
från en kommun resultera i a�  företag väljer en annan kommun. Kommunen kan därför 
tvingas välja mellan a�  följa den önskade utvecklingen eller låta den fak� ska utvecklingen 
längs förbifarten avvika från kommunens inten� oner för a�  � llgodose önskemål om nya 
etableringar som kan ge ökad service för kommuninvånarna samt nya arbets� llfällen.

1.2. Syfte
Sy� et med examensarbetet är a�  genom en mul� pel fallstudie undersöka hur den kommunala 
fysiska planeringen i två olika kommuner påverkats av etableringen av en förbifart kring 
respek� ve kommuns centralort. Den kommunala fysiska planeringens inriktning för stadens 
fortsa� a utveckling både före, under och e� er förbifartens � llkomst ligger i fokus, � llsammans 
med frågan om i vilken utsträckning kommunen kan påverka sträckningen och u� ormningen 
av förbifarten.

1.3. Avgränsning
Arbetet ska studera hur den kommunala fysiska planeringen påverkats av förbifartens � llkomst 
och sy� ar inte � ll a�  ta ställning för huruvida förbifartens � llkomst varit generellt se�  posi� v 
eller nega� v för staden eller kommunen. Inte heller omfa� ar arbetet några ställningstaganden 
om huruvida kommunen eller andra aktörer tagit korrekta beslut. Arbetet ska inte omfa� a 
maktstrukturer inom den kommunala organisa� onen utan kommunen behandlas som en enad 
aktör.
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På grund av arbetets � dsgräns och inriktning på strategisk planering ska fallstudien 
genomföras på en översiktlig nivå. Fallstudierna ska inte redogöra för några ekonomiska 
konsekvenser för kommunen, privatpersoner eller företag på grund av förbifartens � llkomst. 
Den inledande li� eraturgranskningen ska ändå behandla ekonomiska konsekvenser av 
förbifarter e� ersom det ger en förståelse för varför vissa förändringar kan inträ� a.

En geogra� sk avgränsning görs för varje enskilt studieobjekt, karta � nns vid genomgången av 
de respek� ve fallen. Avgränsningen omfa� ar centralorten och förbifarten med infarter samt 
en kilometer utanför dessa.

1.4. Frågeställningar
Examensarbetet ska besvara följande frågeställningar:

 
 Vilka uppmärksammade problem i det � digare vägnätet resulterade i utbyggnaden av 
förbifarten och varför valdes just förbifart som lösning?

 
 Hur och i vilken utsträckning har den aktuella kommunen påverkat sträckningen och 
u� ormningen av förbifarten?

 
 Har den aktuella kommunen i sin strategiska planering visat en tydlig inriktning på 
utvecklingen av stadens bebyggelsestruktur? Ändrades denna planeringsinriktning, och i 
så fall hur och varför, under och e� er förbifartens planering och � llkomst?

 
 Hur har stadsstrukturen ändrats e� er förbifartens � llkomst?

1.5. Möjligheter och svårigheter
Vid studier av orsakssammanhang mellan transport, bebyggelse och ekonomisk utveckling är 
e�  av de stora metodproblemen a�  klargöra vad man jämför (Banister red. 1995, s. 8). Det 
är inte möjligt a�  veta vad som skulle ha hänt om e�  projekt inte hade genomförts. Genom 
a�  jämföra 	 era studieobjekt med varandra och med be� ntliga teorier är det dock möjligt a�  
klargöra vad som sannolikt beror på förbifartens � llkomst.

En annan svårighet ligger i a�  hantera � dsaspekten (Banister red. 1995, s.8). Planering och 
byggna� on av både vägar och bebyggelse pågår under lång � d och är kända innan projektet 
är avslutat vilket gör det svårt a�  avgränsa följderna av e�  projekt i � den. En kronologisk 
tydlig redovisning som relaterar förändringar i den kommunala planeringen � ll förbifartens 
planerings-, projekterings- och byggprocess motverkar de� a.

Det långa � dsperspek� vet resulterar också i vissa restrik� oner angående vilka metoder som är 
möjliga a�  använda för datainsamling. Intervjuer angående de � digaste skedena i planeringen 
av förbifarten är inte aktuella då de som varit med i projektet med stor sannolikhet har by�  
arbetsplats eller gå�  i pension. Om det är möjligt a�  få kontakt med lämpliga informanter 
kan det inte heller förutsä� as a�  de kommer ihåg detaljer angående projekten. Insamling av 
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data kommer därför i första hand a�  ske genom granskning av handlingar och material som 
sparats från planeringsskedet. Det långa � dsperspek� vet gör a�  det bör � nnas en stor mängd 
material a�  � llgå kring projektets � llkomst. En granskning av skrivet material bör därför kunna 
ge en god helhetsbild. Delar av kommunens fysiska planering ligger närmare i � d, vilket gör det 
möjligt a�  i dessa frågor komple� era skrivet material med intervjuer.

1.6. Disposition
Denna del är arbetets inledning och redovisar bakgrund, problemformulering, sy� e, frågeställ-
ningar, svårigheter och möjligheter samt de� ni� oner för begrepp som används i rapporten. 
E� er denna inledande del följer en genomgång av den teore� ska bakgrunden med en 
redovisning av � digare studier inom ämnet. Teoriavsni� et följs av e�  metodavsni�  som 
redovisar hur arbetet gå�  � ll väga och vilket material som använts.

I redovisningen av själva fallstudien presenteras först planeringen och händelseutvecklingen 
i de två orterna, först Vänersborg och däre� er Köping. Varje genomgång avslutas med en 
analys. I resultatdelen presenteras skillnader och likheter mellan de två fallen och resultatet 
jämförs med resultat från � digare studier med liknande inriktning.

Sist i rapporten redovisas avslutande re	 ek� oner. Här tas upp hur problem och osäkerheter 
under arbetets gång hanterats, liksom möjligheter � ll fortsa� a studier.

1.7. Definitioner
För a�  rapporten ska bli tydlig de� nieras i de� a kapitel vik� ga begrepp som används. Varje 
begrepp har en egen rubrik.

1.7.1. Stadsstruktur
I arbetet används begreppet stadsstruktur för a�  beskriva stadens rumsliga uppbyggnad. 
Stadsstrukturen består av bebyggelsestrukturen och transportstrukturen. Andra begrepp som 
ibland används är stadsbild eller townscape (Hall & Dunér red. 1997).

1.7.2. Trafikverket
Vägverket ingår sedan 1 april 2010 i Tra� kverket, � llsammans med Banverket och vissa 
verksamheter från SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen (Snabbfakta om Tra� kverket 
2011). På grund av a�  ämnet för uppsatsen kräver studier av dokument från innan Tra� kverket 
bildades kan viss begreppsförvirring uppstå. För a�  förenkla läsningen av rapporten används 
genomgående namnet Tra� kverket oberoende av om verket vid � dpunkten för planeringen 
he� e Vägverket eller Tra� kverket. Gällande äldre förslag och utredningar som återfunnits 
i Tra� kverkets arkiv, där verket inte tydligt stå�  som förfa� are, så har ini� a� ven � ll dessa 
förutsa� s komma från Tra� kverket om inte annat ange� s. Det som � digare he� e Banverket 
benämns i rapporten också Tra� kverket.
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1.7.3. Förbifart
Begreppet förbifart används för alla vägsträckor som kan användas som alterna� v � ll 
genomfarter genom tätorter. I de sammanhang då det � nns behov av a�  skilja mellan olika 
typer av u� ormning för förbifarter gäller nedanstående de� ni� oner.

1.7.3.1. Traditionell förbifart
Begreppet tradi� onell förbifart används när vägen dragits om utanför tätorten men anslu� ts 
� ll be� ntlig väg på ömse sidor om orten. En tradi� onell förbifart kan både innebära en omväg 
eller en genare väg (Nilsson 1994a, s. 59). Se � gur 1 och 2 nedan.

Teckenförklaring

  Stad

  Huvudled

  Mindre väg

  Förbifart

Figur 1. Tradi� onell förbifart. Längre än ursprunglig väg. E� er Nilsson (1994a)

Teckenförklaring

  Stad

  Huvudled

  Mindre väg

  Förbifart

Figur 2. Tradi� onell förbifart. Genare än ursprunglig väg. Fri�  e� er Nilsson (1994a)
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1.7.3.2. Halv förbifart
Begreppet halv förbifart används när vägen dragits om utanför orten men bara mellan 
exempelvis en västlig och en sydlig infart � ll orten, se � gur 3 nedan. En halv förbifart är 
vanligtvis genare än den � digare genomfarten för orter med under 10 000 invånare (Nilsson 
1994a, s. 59). 

1.7.3.3. Förbifart genom ny väg
Begreppet förbifart genom ny väg används när en helt ny vägsträckning ersa�  den be� ntliga 
vägen som den gamla genomfarten ligger längs, se � gur 4 nedan. En ny väg ger o� ast en 
vägförkortning, men resultaten varierar (Nilsson 1994a). För den enskilda tätorten kan det 
� nnas stora likheter mellan förbifart genom ny väg och tradi� onell förbifart.

Teckenförklaring

  Stad

  Huvudled

  Mindre väg

  Förbifart

Figur 3. Halv förbifart. E� er Nilsson (1994a)

Teckenförklaring

  Stad

  Huvudled

  Mindre väg

  Förbifart

Figur 4. Förbifart genom ny väg. E� er Nilsson (1994a)
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1.7.4. Miljöprioriterad genomfart
Begreppet miljöprioriterad genomfart används när åtgärder vidtagits för a�  minska 
has� gheten hos tra� ken. De� a kan ske med olika typer av farthinder som exempelvis 
avsmalningar och fartgupp (Planering av Vägtransportsystemet 1999, s. 6). Se foto 1 nedan. 
A�  ge den gamla genomfarten en ny u� ormning som miljöprioriterad genomfart är e�  sä�  a�  
påverka tra� ken � ll a�  i så stor utsträckning som möjligt välja den nya förbifarten.

1.7.5. Kommunen
Begreppet kommunen sy� ar i denna rapport på kommunen som aktör i olika planerings-
processer. I arbetet görs ingen skillnad mellan olika delar i den kommunala organisa� onen.

1.7.6. E45
Den väg förbi Vänersborg och Trollhä� an som idag heter E45 har by�  namn under planeringen 
av den nya vägsträckningen. Tidigare har vägen hetat riksväg 7 (Stadsarkitektkontoret 
1955-56) och riksväg 45 (ÖP Vänersborg 2006 2006). I rapporten används dagens beteckning, 
E45, oberoende av vad vägen he� e vid den � dpunkt som redovisas.

1.7.7. Riksväg 44
Det som idag är riksväg 44 förbi Vänersborg och Trollhä� an he� e � digare länsväg 186 
(Stadsarkitektkontoret 1955-56). I de� a arbete används benämningen riksväg 44 oberoende av 
vad vägen he� e vid den redovisade � dpunkten.

Foto 1. Miljöprioriterad genomfart i Annelund.
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Genom historien har städers utbyggnad resulterat i olika stadsstrukturer beroende på � dens 
planeringsideal (Björk & Reppen 2000; Hall & Dunér red. 1997). I Sverige anlades de första 
städerna, Birka och Sigtuna, på 700- respek� ve 900-talet vid den � dens vik� gaste va� enleder. 
Va� enledernas betydelse visade sig i stadens kamlika struktur där gatorna slutade i bryggor 
ut i va� net. Under kristendomens framväxt på 1100- och 1200-talet � ck städerna istället en 
cirkulär form med kyrkan placerad i stadens mi� . En stegvis utbyggnad under medel� den 
resulterade i slingrande gator och gränder. I 	 era svenska städer � nns denna struktur kvar idag 
även om bebyggelsen har by� s ut.

På 1500- och 1600-talet präglades stadsbyggandet av nya eller för	 y� ade städer med 
rutnätsplaner (Björk & Reppen 2000; Hall & Dunér red. 1997). Även be� ntliga städer byggdes 
ut med rutnätsplaner utanför den medel� da stadskärnan. Rutnätsplaner användes i bland 
annat Grekland redan runt 500 f Kr och intresset för dem återuppväcktes under renässansen 
och de nådde då även Sverige (Åström 1993; Linn 1989). Rutnätet ansågs ra� onellt och rä� vist, 
och passade den centraliserade statsmakten.

Under 1800-talet började en ny typ av bebyggelse växa fram, enstaka industrier, 	 erbostadshus 
för arbetarklassen, kåkstäder samt ins� tu� onsbyggnader som skolor, sjukhus och fängelser 
(Björk & Reppen 2000; Hall & Dunér red. 1997; Åström 1993). Upprepade stadsbränder 
resulterade, � llsammans med byggnadsstadgan från 1874, i reglering av gatunätet i många 
städer och breda trädkantade brandgator, esplanader, anlades.

Under industrialismens fortsa� a framväxt gjorde nya spårbundna transporter det möjligt 
för villasamhällen a�  växa fram utanför städerna med början kring sekelski� et 1900 (Björk 
& Reppen 2000; Hall & Dunér red. 1997). Städernas struktur anpassades e� er kollek� vtra� k-
stråken vilket o� a gav dem en stjärnformad utbredning (Book & Eskilsson 2001, ss. 29-30). 
De � digare utbyggnaderna av städer med rutnätsplaner ifrågasa� es och utbyggnaden skedde 
med mer organiska planmönster (Björk & Reppen 2000). Den täta bebyggelsen ordnades � ll a�  
börja med i storgårdskvarter och senare öppnades kvarteren upp för a�  få in så mycket solljus 
som möjligt i lägenheterna.

Den växande bilismen på 1950-talet gjorde det möjligt a�  bo längre från centrum utan a�  vara 
beroende av a�  bygga ut i kollek� vtra� ksstråken (Björk & Reppen 2000). Stadsbyggandets 
inriktning på zonering av staden gjorde a�  äldre bebyggelse i många svenska stadskärnor revs 
under 60- och 70-talet för a�  ersä� as med nya byggnader avsedda för olika typer av cityverk-
samheter. Sam� digt pågick Miljonprogrammet där storskaliga områden med 	 erbostadshus 
byggdes i städernas utkanter. Även områden med villor byggdes ut under Miljonprogrammet. 
Bilismens expansion medförde stora satsningar på vägbyggen och vägen ersa� e järnvägen som 
det vik� gaste transportsystemet på land. Den höga rörligheten har gjort det möjligt a�  	 y� a 
ut verksamheter från staden, bland annat handeln genom etablering av externa köpcentra 
(Book & Eskilsson 2001, ss. 30-31; Åström 1993). Under de senaste decennierna har � digare 
hamn- och industriområden i centrala, va� ennära lägen varit föremål för omvandling � ll 
bostadsområden som o� a integreras med verksamheter (Åström 1993).
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2.1. Stadens rumsliga struktur
Varje � dsperiod har sa�  sin prägel på bebyggelsestrukturen och transportstrukturen vilka 
� llsammans bildar stadsstrukturen (Book & Eskilsson 2001). Den inbördes påverkan mellan 
transportstrukturen och bebyggelsestrukturen syns i den historiska genomgången, de äldsta 
städernas riktning mot va� net, den � dens vik� gaste transportleder, och hur staden utvidgats 
när kommunika� onerna förbä� rats. Vilken eller vilka aktörer som har eller har ha�  störst 
in	 ytande i samhället har också stor betydelse för stadens rumsliga struktur. De� a syns i de 
medel� da städerna som samlats runt kyrkan och i de städer som byggts under stormakts� den, 
enligt centralt producerade rutnätsplaner. Olika fördelning av makten över stadsbyggandet 
mellan staten, kommunen, marknadskra� erna och den enskilde markägaren är också en orsak 
� ll a�  bebyggelsestruktur och transportsstruktur skiljer sig mellan olika länder.

Hur markanvändningen är fördelad i staden påverkar mängden tra� k (Banister red. 1995, s. 
2).Ju längre från centrum arbetsplatser är lokaliserade desto större del av resandet dit sker 
med bil (Book & Eskilsson 2001). E�  utspri�  boendemönster ökar transportarbetet, framförallt 
genom a�  det minskar möjligheten för närservice a�  hålla en � llräcklig nivå. Vid förändringar 
i transportsystemet förändras platsers rela� va � llgänglighet, vilket gör dem mer eller mindre 
a� rak� va för olika verksamheter. Verksamheter väljer a�  etablera sig på platsen om transport-
kostnader och lokalkostnader � llsammans med övriga fördelar för lokaliseringen överväger de 
fördelar som � nns på konkurrerande platser (Banister red. 1995, ss. 1-8). Transportkostnaden 
är idag dock en sekundär faktor vid etablering.

Om förändringar av transportstrukturen sker i e�  obebyggt område är e� ekterna på bebyggel-
sestrukturen större än om förändringar sker i e�  redan bebyggt område (Banister red. 1995, 
ss. 1-8). Störst poten� al för förändring av bebyggelsestrukturen � nns på de platser där två 
olika transportslag möts. I västerländska stater, som har väl utbyggda transportsystem, 
tenderar dock y� erligare länkar i transportsystemet endast a�  bidra � ll mindre skillnader i 
� llgängligheten.

2.2. Planering i Sverige
I Sverige är stadsstrukturen beroende av planering från både kommunalt och statligt håll. 
Genom det kommunala planmonopolet är det kommunen som har ansvar för planeringen av 
mark och va� en (Plan- och bygglagen SFS 1987:10, 1 kap. 2§) medan det är Tra� kverket som 
har ansvar för planering, byggande och dri�  av statliga vägar (Förordning (2010:185) med 
instruk� on för Tra� kverket SFS 2010:185).

Den kommunala fysiska planeringen sker med stöd av Plan- och bygglagen (SFS 1987:10). 
Översiktsplaner har strategisk karaktär och omfa� ar hela kommunens yta (Boverket 2002). De 
är inte juridiskt bindande � ll skillnad från områdesbestämmelser och detaljplaner. De senare 
omfa� ar geogra� skt avgränsade områden.
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Tra� kverkets planering av vägar sker med stöd av Väglagen (SFS 1971:948) och u� från det 
transportpoli� ska mål som är fastställt av riksdagen:

…a�  säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet (Mål för 
fram� dens resor och transporter 2009, s. 14).

Det övergripande transportpoli� ska målet har också delats upp i två delmål, funk� onsmål; 
� llgänglighet samt hänsynsmål; hälsa, säkerhet och miljö, vilka dessutom preciserats y� erligare 
(Mål för fram� dens resor och transporter 2009). Sedan slutet av 1990-talet arbetar Tra� kverket 
också enligt den så kallade fyrstegsprincipen där möjliga åtgärder ska prövas i tur och ordning 
för a�  lösa be� ntliga problem (Sveriges kommuner och lands� ng 2007). De fyra stegen är:

Steg 1  Åtgärder som påverkar transporte� erfrågan och val av transportsä� .
Steg 2  Åtgärder som ger e� ek� vare utny� jande av be� ntligt vägnät.
Steg 3  Vägförbä� ringsåtgärder.
Steg 4  Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder (Vägverket 2002b, 
s. 5).

Planering och investeringar av vägar sker på två nivåer, na� onell och regional, men också 
långsik� gt och kortsik� gt e� er � lldelningen av ekonomiska medel (Vägverket 2005a, s. 
46). Planering för byggande av allmän väg delas upp i planeringsskede, där förstudie och 
vägutredning ingår, och projekteringsskede, där arbetsplan och bygghandlingar ingår (Vägverket 
2010, s. 48).

Både planering av vägar och kommunal fysisk planering kräver samverkan mellan statlig, 
regional och kommunal planering (Boverket 2002; Vägverket 2010). De� a är tydligt genom 
planinstrumentens krav på samråd med andra planeringsorgan och myndigheter på olika 
nivåer. Planerade vägar får inte strida mot översiktsplan, områdesbestämmelser eller detaljplan 
och av denna anledning bör de � diga skedena i vägplaneringen samordnas med kommunens 
översiktsplanering (Vägverket 2010). Tra� kverket anser också a�  kommunernas och 
länsstyrelsens synpunkter ska väga tungt vid valet av lokaliseringsalterna� v. Hagsson, Elmquist, 
Karlsson & Mossfeldt (2001, ss. 17-21) visar i en studie a�  de� a e� erlevs då studerade 
förbifarter i många fall lokaliserats närmare orten enligt önskemål från kommunen.

2.3. Förbifarter
För a�  öka framkomligheten på en väg samt förbä� ra miljön och tra� ksäkerheten inom tätorter 
med genomfartsvägar byggs i Sverige o� a en förbifart eller en väg i helt ny sträckning utanför 
tätorten (Nilsson 1994a, ss. 2-3; Planering av vägtransportsystemet 1999, s. 4; Hagson et al. 
2001, s. 2). Genomfartstra� ken gör ekonomiska och � dsmässiga vinster av dessa förändringar 
och för boende på orten minskar störningar från emissioner, buller och vibra� oner. Det blir 
också lä� are a�  korsa den � digare genomfarten för både gående, cyklister och bilister (Nilsson 
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1994a, ss. 2-3). I � ll exempel Danmark får genomfarter o� a en ny u� ormning som dämpar 
tempot, en så kallad miljöprioriterad genomfart, istället för a�  en förbifart byggs (Brunnberg, 
Dunér & von Platen 1998, s. 10; Hagsson et al. 2001, s. 32). I Sverige har sådan u� ormning 
endast använts i begränsad omfa� ning som slutlig lösning på tra� ksitua� onen (Nilsson 1994a, 
s. 1).

2.3.1. Förbifarters påverkan på markanvändningen
Tidigare studier har visat a�  det förekommit förändringar av markanvändningen i förbifartens 
närområde (Hagson et al. 2001; Falleth, Kollbotn & Tombre 1995). Hagson et als studie har 
inriktat sig på markanvändningsförändringar inom e�  område av en kilometer på ömse sidor 
om förbifarten samt områden som kan nås på en minuts verklig kör� d från förbifartens av- 
och påfarter. Detaljhandel och service för motorfordon är de verksamheter som har störst 
benägenhet a�  etablera sig i dessa områden, framförallt nära förbifartens av- och påfarter. 
Hagson et als resultat stöds av Falleth, Kollbotn och Tombre (1995), trots a�  de båda studierna 
omfa� ar orter av olika storlekar och har undersökt verksamheter inom olika snäva områden 
längs förbifarten. Tillsammans täcker de båda studierna orter med mellan 2000 och 98 000 
invånare (Falleth, Kollbotn & Tombre 1995; Hagson et al. 2001; Sta� s� ska centralbyrån 2006). 
Falleth, Kollbotn och Tombre (1995) undersökte e�  område av 300 meter på ömse sidor om 
förbifarten och har också � � at närmare på vägnära områden inom 100 meter från förbifarten, 
korsningsnära områden inom 400 meter från avfarter eller korsningar med förbifarten. De har 
också � � at på vad de kallar ak� va zoner där det sker en rad etableringar inom e�  begränsat 
område inom 300 meter från förbifarten. De ak� va zonerna består o� ast av byggklara tomter 
som passar verksamheter med behov av stora arealer. Planering och byggande i området längs 
förbifarten har många gånger börjat innan förbifarten öppnat för tra� k (Hagson et al. 2001; 
Falleth, Kollbotn & Tombre 1995). I vilken utsträckning det sker en generell tätorts� llväxt i 
området närmast vägen tycks bero på hur långt det är mellan förbifarten och tätorten, inte på 
förbifartens etablering som sådan. I 	 era fall har förbifarten successivt integrerats i orten och 
� ll slut blivit en genomfart.

2.3.2. Förbifartens påverkan på befintligt centrum
Vid planeringen av en förbifart � nns o� a farhågor från centrumhandeln om a�  deras 
förutsä� ningar ska försämras (Brunnberg, Dunér & von Platen 1998; Falleth, Kollbotn & Tombre 
1995; Nilsson 1994b). Brunnberg, Dunér och von Platen (1998) visar a�  handeln, i de tre fall de 
studerat, inte har minskat i den omfa� ning som befarats innan genomfartens � llkomst. Nilsson 
(1994b) visar a�  ortens servicenivå inte påverkas nega� vt av etableringen av en förbifart. 
Tvärtom upplever invånare i en ort med förbifart a�  servicenivå på orten är något bä� re än 
vad invånarna i orter av motsvarande storlek som saknar förbifart upplever sin servicenivå. I 
USA har Rogers och Marshment (2000) undersökt orten Stonewall med ungefär 500 invånare. 
De har kommit fram � ll a�  utvecklingen för a� ärsverksamheter e� er förbifartens � llkomst inte 
avvikit från utvecklingen i orter i kontrollgruppen. Minskningen av vissa verksamheter på orten 
kunde härledas � ll na� onella trender. Ingen av de be� ntliga a� ärsverksamheterna i ortens 
centrum omlokaliserades heller � ll ny�  läge vid förbifarten. Tvärtemot Rogers och Marshments 
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redovisade minskning visar Falleth, Kollbotn och Tombre (1995) a�  förekomsten av privat 
tjänsteproduk� on, där bland annat handel ingår, har ökat längs den gamla genomfarten. 
Här kan an� ngen orternas olika storlek, eller olika förutsä� ningar på grund av a�  undersök-
ningarna gjorts i olika länder, vara en möjlig förklaring. Falleth, Kollbotn och Tombre (1995) har 
� ll skillnad mot Rogers och Marshment (2000) inte använt sig av någon kontrollgrupp varför 
na� onella trender kan ha förbise� s.

2.3.3. Kommunal planering vid etablering av förbifarter.
En del av de markområden som exploaterats e� er förbifartens � llkomst har redovisats som 
utbyggnadsområden långt � digare av kommunen (Hagsson et al. 2001, ss. 13-16; Falleth, 
Kollbotn & Tombre 1995). De� a antas bero på a�  förbifartens � llkomst planerats under lång 
� d. De studerade kommunerna har också ha�  e�  tydligt u� alat förhållningssä�  � ll den nya 
förbifarten och det � nns en inställning från kommunernas sida a�  förbifarten ska vara en resurs 
för staden. Förhoppningen har också varit a�  förbifarten ska kunna bära stora delar av den 
lokala tra� ken. Planering och utbyggnaden av nya områden kring förbifarten har o� a tagit fart 
redan innan förbifarten stå�  klar.

Falleth, Kollbotn och Tombre (1995) visar a�  det o� ast är kommunen som föreslår möjliga 
utbyggnadsområden längs förbifarten och a�  de 	 esta av dessa stämmer överens med de 
kommunövergripande planerna. I fyra av fem kommuner har även planförslag i anslutning � ll 
förbifarten avslagits av kommunen. Ibland har de� a bero�  på a�  kommunen ha�  invändningar 
mot a�  sprida ut centrumfunk� oner eller mot e�  speciellt utbyggnadsmönster. A�  andra 
myndigheter ge�  anmärkningar på planen har också le�  � ll a�  kommunen tagit beslut om a�  
inte driva planen vidare.

2.3.4. Förbifarter och uppfyllelse av de trafikpolitiska målen
Hagsson et al hävdar a�  vissa av de, när studien skrevs, sex transportpoli� ska delmålen 
går i nega� v riktning vid byggandet av förbifarter (Hagsson et al. 2001, s. 2). De � digare 
delmålen överensstämmer i stort med de nuvarande delmålen (Mål för fram� dens resor och 
transporter 2009). Förbifarter bidrar sam� digt � ll a�  närma sig de transportpoli� ska målen. 
När en förbifart � llkommer blir det lä� are a�  korsa genomfarten sam� digt som störningar 
från buller, vibra� oner och emissioner minskar i tätortens centrala delar (Nilsson 1994a). Även 
om motsvarande störningar ökar vid den nya förbifarten är det sällan lika många människor 
som påverkas som � digare. Samma princip gäller för tra� ksäkerheten, olyckorna minskar 
på den gamla genomfarten men blir allvarligare längs den nya förbifarten på grund av högre 
has� gheter. Om förbifarten placeras � llräckligt långt från tätorten blir barriäre� ekten också 
begränsad, sam� digt som barriäre� ekten minskar på den gamla genomfarten i och med 
minskad tra� kmängd (Nilsson 1994b). Minskade res� der uppstår på både förbifarten och den 
gamla genomfarten, även om minskningen på den gamla genomfarten inte är lika stor som på 
förbifarten (Nilsson 1994a, ss. 75-76).
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De skyddszoner och den stora andelen verksamheter som tenderar a�  etablera sig längs 
förbifarter kan bidra � ll a�  gång- och cykelvägar mellan olika delar i kommunen passerar 
genom områden som kvälls� d kan uppfa� as som ödsliga (Hagsson et al. 2001, ss. 25-26). 
Tunnlar för planskilda korsningar kan förstärka den känslan. Kollek� vtra� kförsörjningen 
tenderar också a�  bli bris� ällig � ll verksamhetsområdena längs förbifarten. I mindre orter kan 
� llgängligheten � ll kollek� vtra� k försämras för samtliga områden genom a�  busshållplatser 
	 y� as från ortens centrala delar ut � ll förbifarten (Nilsson 1994b, ss. 20-21).

En av det transportpoli� ska målets preciseringar är ökad interna� onell konkurrenskra�  för 
de svenska företagen och förbä� rade förutsä� ningar för regionförstoring (Mål för fram� dens 
resor och transporter 2009). Enligt Nilsson (1994b, s. 30) medför dock förbifarten endast a�  
män i viss mån tenderar a�  pendla � ll andra orter i större utsträckning än � digare. Även enligt 
Johansson och Klaesson (2003, ss. 14-20) leder minskade res� der � ll något ökad benägenhet 
a�  pendla på sträckor med över 45 minuters res� d men denna ökade benägenhet a�  pendla 
är, liksom i Nilssons studie, liten. För kortare sträckor ökar däremot benägenheten a�  pendla 
vare sig res� den förkortas eller inte. Johansson och Klaesson anser ändå a�  investeringar i 
infrastruktur kan leda � ll regionförstoring i södra Sverige. I norra Sverige är dock regionerna 
för små och avstånden mellan dem för stora för a�  investeringar i infrastruktur ska leda � ll 
regionförstoring.
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3. Metod3. Metod
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För a�  uppfylla examensarbetets sy� e och besvara de uppställda frågeställningarna har en 
mul� pel fallstudie med två studieobjekt genomförts. Fallstudien som metod ger möjlighet 
a�  undersöka frågeställningar trots komplexa orsakssamband och begränsad � d (Backman 
1998, ss. 48-49; Ejvegård 2009, ss. 35-36). Den kri� k som � nns mot fallstudier ifrågasä� er 
bland annat värdet i a�  studera enstaka händelser och a�  det kan vara svårt a�  generalisera 
resultaten (Bell 2006, ss. 21-22). Av denna anledning har två studieobjekt ingå�  i fallstudien 
och dessa har valts ut e� er tydliga kriterier för a�  visa hur de passar in i e�  generellt mönster. 
Genom a�  jämföra resultatet av fallstudien med be� ntliga teorier går det också a�  visa vilka 
resultat som antas vara generella. Avsikterna med fallstudien har således varit både explora� va 
och deskrip� va (Backman 1998, ss. 48-49).

I en fallstudie kan informa� onen vara svår a�  kontrollera vilket ger risk för snedvridna 
resultat. Då denna fallstudie bygger på informa� on från 	 era olika aktörer har möjligheten a�  
kontrollera informa� on ökat, genom a�  jämföra hur de olika aktörerna redovisar den. A�  en 
fallstudie varit den bäst lämpade metoden för a�  svara på arbetets sy� e stöds av a�  � digare 
studier i ämnet har utgjorts av fallstudier.

En fallstudie består av fyra faser: design, datainsamling, analys och rapportskrivning (Yin 2007). 
Designfasen motsvaras av det program som skrevs under arbetets början. Datainsamlingen 
har pågå�  under hela arbetets gång, först parallellt med designfasen och sedan parallellt med 
analysfasen. Rapportskrivningen har även den pågå�  under hela arbetet, med ökat fokus på 
denna del i arbetets slu� as.

3.1. Val av studieobjekt
Tidigare studier har fokuserat på orter med mellan 330 och 10 000 invånare (Brunnberg, 
Dunér och von Platen 1998), mellan 2200 och ca 40 000 invånare (Falleth, Kollbotn & Tombre 
1995) samt orter med mellan 28 000 och 98 000 invånare (Hagson et al. 2001). I Tra� kverkets 
na� onella plan för perioden 2004-2015 föreslås förbifarter runt 38 orter (Vägverket 2003). 
Nedanstående lista visar hur de föreslagna projekten är fördelade mellan orter av olika 
storleksklass enligt Sta� s� ska centralbyråns indelning. Då de 	 esta av projekten ännu inte är 
genomförda visar listan även vilken fördelning som kan väntas framöver.

Procent av orterna i respek� ve storleksklass som föreslås få en förbifart perioden 2004-2015, 
högst procentandel överst i listan:

1. Orter med >100 000 inv. (40 %)
2. Orter med 20 000-49 999 inv. (8,1 %)
3. Orter med 50 000-99 999 inv. (6,7 %)
4. Orter med 10 000-19 999 inv. och 2000-4999 inv. (5,4 %)
5. Orter med 5000-9999 inv. (2,8 %)
6. Orter med 1000-1999 inv. (1,5 %)
7. Orter med 500-999 inv. (0,9 %)
8. Orter med 200-499 inv. (0,6 %)
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Förutom a�  en högre andel av de större orterna föreslås få en förbifart så är dessa orter även 
intressanta då det tenderar a�  ske mer förändringar i stadsstrukturen i orter med stort antal 
invånare än i orter med få invånare. För större orter och då framförallt centralorter i kommuner 
kan det också vara lä� are a�  hi� a dokumenta� on från både planeringsprocessen och ortens 
historia (Brunnberg, Dunér & von Platen 1998, s. 10). Allt för stora orter kan dock vara svåra a�  
studera då mängden material antas öka med ortens storlek.

Då förändringar i stadsstrukturen tar � d är kriteriet för under vilken period förbifarten ska ha 
� llkommit essen� ellt. Förhållandevis aktuella projekt bör studeras för a�  fallstudien inte ska 
vara en upprepning av � digare studier, men förändringar måste ha få�  � d a�  genomföras för 
a�  kunna uppfylla examensarbetets sy� e.

Då en del av sy� et med fallstudien är a�  visa hur och i vilken utsträckning kommunen kan 
påverka förbifartens sträckning och u� ormning är det vik� gt a�  andra aktörer än enbart 
den aktuella kommunen har intresse av a�  förbifarten byggs. Det är därför vik� gt a�  
studieobjekten består av förbifarter längs vägsträckningar som är av regional eller na� onell 
betydelse.

Kriterierna är följande:

 
 Förbifarten ska ha öppnats under perioden 1990-2000.

 
 Förbifarten ska ha � llkommit på en väg som ingår i det na� onella stamvägnätet.

 
 Förbifarten ska ha dragits förbi en centralort.

 
 Den aktuella centralorten ska ha mellan 10 000 och 30 000 invånare och de två orterna 
som väljs ska helst ligga nära varandra i invånarantal.

 
 Centralorten ska ligga i södra Sverige för a�  underlä� a inventering.

Orterna Vänersborg och Köping har valts ut som studieobjekt för fallstudien.

3.2. Insamling av data
För a�  förbereda fallstudien har en li� eraturgranskning genomförts (Yin 2007, s. 51). En kort 
genomgång gjordes i kapitel 2 Teori, som visade varför fallstudien är intressant a�  genomföra. 
Li� eraturgranskningen har också underlä� at datainsamlingen och analysen.

3.2.1. Litteratur
Som grund för orsakssambandet mellan transportstruktur och bebyggelsestruktur har 
framförallt Book & Eskilssons (2001) avhandling Stadens struktur varför och hur? använts. Även 
delar av Transport and Urban Development (Banister red. 1995) har anse� s relevanta. Viss 
li� eratur om ekonomiska konsekvenser av investeringar i motorvägar och förbifarter har också 
inkluderats. För bakgrunden � ll ämnet har även Bosse Bergmans bok E4 Staden använts som 
li� eratur.
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För a�  få en bakgrund � ll hur planering av vägar går � ll i Sverige har Tra� kverkets handböcker 
om förstudie, vägutredning och arbetsplan använts (Vägverket 2002a, 2005a, 2010). Lagar och 
förordningar som exempelvis Väglagen (SFS 1971:948) har fungerat som e�  komplement � ll 
dessa handböcker. Även de tra� kpoli� ska målen ingår i li� eraturen (Mål för fram� dens resor 
och transporter 2009). För bakgrund � ll kommunal fysisk planering har framförallt Boverkets 
allmänna råd samt Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) använts.

Två svenska studier med inriktning som liknar examensarbetets sy� e har studerats. I 
Förändringar av stadens markanvändning � ll följd av förbifarter – sammanfa� ning (Hagson 
et al. 2001) studeras hur markanvändningen påverkats av de förbifarter som byggts kring 
sju större svenska städer. Rapporten är � nansierad av Tra� kverket, men Tra� kverket har inte 
tagit ställning � ll eller formellt godkänt rapporten varför förfa� arna bör ha ha�  vetenskaplig 
frihet vid projektet. Rapporten Vägen runt byn – en studie av förbi- och genomfarter vid några 
mindre orter (Brunnberg, Dunér& von Platen 1998) har undersökt förändringar i tre mindre 
orter av olika storlek. Förfa� arnas utgångspunkt för rapporten är en skepsis mot byggandet 
av förbifarter, vilket ska tas i beaktande när resultat från rapporten jämförs med andra 
studier. Utöver dessa har en norsk rapport studerats, Arealutvikling langs omkjørningsveier 
(Falleth, Kollbotn & Tombre 1995). Denna rapport redovisar studier av fem förbifartsprojekt 
kring tätorter med mellan 2200 och ca 40 000 invånare. Studien anses relevant e� ersom 
planeringssystemet i Sverige och Norge är förhållandevis lika (Hall 1991, s. 257). Väg- och 
transpor� orskningsins� tutets rapporter Förbifarter del 1 och 2 (Nilsson 1994a, 1994b) har 
också anse� s relevanta för fallstudien, även om de har något annan inriktning än de � digare 
nämnda rapporterna. De bidrar � ll a�  ge en helhetsbild för förbifarters möjliga e� ekter.

Den svenska li� eraturen angående förbifarter och förändringar i bebyggelsestrukturen är 
begränsad. De� a antas bero på a�  det är e�  smalt ämnesområde. En stor del av li� eraturen 
är äldre än � o år. På grund av den begränsade � llgängliga li� eraturen har jag valt a�  studera 
också äldre li� eratur, men fokuserat på den som är mest aktuell.

3.2.2. Dokumenterat material
De första två frågeställningarna, se kapitel 1.4. Frågeställningar på sidan 10, besvaras av 
� llgängliga handlingar från planeringen av förbifarten upprä� ade av både Tra� kverket och 
aktuell kommun, men också material framtaget av � llfälliga utredningsgrupper där de � digare 
nämnda aktörerna ingå� . Det rör sig framförallt om förstudier och vägutredningar, eller 
äldre motsvarigheter som  lokaliserings- och utredningsplaner, men också om arbetsplaner 
(Vägverket 2002a).

Den tredje frågeställningen, besvaras framförallt genom a�  studera översiktsplaner och 
fördjupade översiktsplaner, men även detaljplaner och de sy� en eller den bakgrund för 
planläggningen som u� alas i dessa. Äldre motsvarigheter � ll dessa planer, exempelvis 
generalplaner, kommunöversikter och stadsplaner har också ingå�  i materialet.
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Den sista frågeställningen besvaras genom a�  studera detaljplaner samt a�  inventera om, och 
i vilken utsträckning, de antagna detaljplanerna realiserats. Samtliga detaljplaner som antagits 
inom studieobjektens geogra� ska avgränsning måste studeras för a�  ställa utvecklingen i 
anslutning � ll förbifarten i rela� on � ll utvecklingen i resten av orten.

Materialet som funnits a�  � llgå i de olika fallen har varierat. I vissa fall har det även omnämnts 
material som inte har gå�  a�  få tag på. I andra fall har det endast funnits samrådshandlingar 
istället för antagna handlingar. Av denna anledning kan viss händelseutveckling saknas. 
De� a har motverkats i viss mån genom komple� erande intervjuer, se mer i kapitel 3.2.5. 
Intervjuer. För a�  ge en god bild av vilket material som använts listar bilaga 1, sidan 111, 
både de dokument som varit � llgängliga och de dokument som omnämnts, men saknas i 
arkivmaterialet.

3.2.3. Kartor
För a�  följa förändringar i transport- och bebyggelsestrukturen används äldre kartor. Dessa 
visar skillnad på verksamhetsområden, större byggnader och övrig bebyggelse, vilket ge�  
möjligheten a�  följa både stadens generella utbredning och eventuella förändringar i markan-
vändningen. Tillgången � ll äldre kartor har skilt sig åt mellan de två kommunerna och de olika 
kartorna har dragit olika gräns för vad som räknats � ll tätortsbebyggelse eller inte. Det � nns 
därför en osäkerhet i a�  redovisa städernas utveckling med hjälp av äldre kartor, men det är 
ändå möjligt a�  se en generell utveckling.

Då större delen av informa� onen som redovisas på kartor i rapporten inte � digare har 
varit digitaliserad så ska redovisade områden och sträckningar inte ses som exakta. Vissa 
utredningar och planer har innehållit mycket informa� on, vilket gjort det möjligt a�  med stor 
exakthet placera in de föreslagna sträckningarna eller utbyggnadsområdena. Andra kartor 
har innehållit väldigt lite informa� on, vilket gjort det svårt a�  placera in informa� onen exakt. 
Informa� on från vissa kartor är digitaliserad e� er fotogra� er då kartorna bestod av grundkarta 
med påklistrat papper. På grund av kartornas ålder och storlek var de inte möjligt a�  kopiera 
eller scanna in dem utan a�  de förstördes.

3.2.4. Besök på plats
För a�  skapa mig en bild av de respek� ve städerna har besök gjorts och en enklare inventering 
genomförts. Bebyggelsen i olika delar av städerna och u� ormningen av vägar har kartlagts 
genom fotografering. Inventeringen har framförallt legat � ll grund för beskrivningar av 
bebyggelse i anslutning � ll avfarter eller förbifarter samt hur de � digare genomfarterna ser ut 
idag.

3.2.5. Intervjuer
För a�  komple� era det skrivna materialet har intervjuer genomförts med � digare anställda i 
de respek� ve kommunerna. Det handlar om en planchef, en stadsarkitekt och en teknisk chef. 
Samtliga informanter hade arbetat i den aktuella kommunen i mer än � o år innan förbifarten 
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öppnades. Intervjuerna har genomförts via telefon eller öga mot öga med informanterna där 
informanterna själva har få�  välja hur de vill a�  intervjun ska genomföras. Huvudsakligen har 
intervjuerna varit av halvstrukturerad typ där e�  antal större frågor har fungerat som stöd. 
Samtliga informanter har innan intervjun få�  dessa frågor skickade via e-post, med informa� on 
om a�  frågorna endast ska ses som stöd för intervjun. I stort har intervjuerna styrkt det som 
framkommit av dokumenterat material, men de har även bidragit med nya synvinklar och 
förtydliganden.

3.3. Bearbetning och analys
Insamlad data har bearbetats och analyserats dels genom a�  läsa och jämföra text i 
dokumenterat material och dels genom a�  studera kartor för planförslag. Föreslagna 
alterna� va vägsträckningar, kommunernas strategiska planering och städernas fak� ska 
utbyggnad har jämförts genom a�  kartorna bearbetats så a�  de få�  en enhetlig u� ormning 
och informa� on från olika kartor har samlats på samma karta.

Den stora mängden material gör a�  det inte är möjligt a�  inom � dsramen gå igenom allt som 
� nns � llgängligt. Det som är mest relevant för arbetet har därför studerats mer ingående 
medan material av mindre relevans endast studerats övergripande eller inte alls. För det 
material som kommer från Tra� kverket handlar det framförallt om a�  arkeologiska och 
geologiska utredningar och bulleruträkningar inte studerats då � llräcklig summering av dessa 
� nns i övriga dokument. Vissa avsni�  har lästs mer översiktligt än andra, exempelvis om 
korsningar med el- eller telefonledningar, vägens standard och liknande. Samma princip gäller 
vid studier av översiktsplaner och detaljplaner även om det delvis handlar om andra avsni�  i 
dessa.

Datorprogram för geogra� sk informa� onsbehandling har använts för a�  ta fram zoner runt 
de nya vägsträckningarna och de � digare genomfarterna samt för tra� kplatser. Genom 
överlagring med lager innehållande antagna detaljplaner och bebyggelseutveckling har e�  
må�  på hur många detaljplaner som � llkommit inom de respek� ve zonerna åstadkommits. E�  
	 ertal zoner med olika avstånd � ll förbifarten, den � digare genomfarten eller tra� kplatserna 
gjordes från början med utgångspunkt i de avstånd som använts i � digare studier. De antagna 
detaljplanerna och städernas storlek gjorde a�  de zoner som valdes var 300 m från förbifarten, 
500 m från avfarternas mi�  och 100 m från den � digare genomfarten. Större zoner än dessa 
tenderade a�  innehålla mycket bebyggelse även från långt innan förbifarten byggdes, varför de 
valdes bort.

Genom a�  jämföra resultaten för de två studieobjekten har det varit möjligt a�  dra mer 
generella slutsatser om de formulerade frågeställningarna. Då � digare studier redovisat 
resultat för vissa av de formulerade frågeställningarna har en jämförelse också gjorts mellan 
dessa och fallstudiens resultat.
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4. Fallstudie4. Fallstudie
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De två studieobjekten som ingår i fallstudien, Köping och Vänersborg, ligger i Västmanlands 
län respek� ve Västra Götalands län. Från Köping är det cirka femton mil � ll Stockholm och från 
Vänersborg är det cirka nio mil � ll Göteborg. De två kommunerna � llhör olika regioner inom 
Tra� kverket samt olika länsstyrelser. Karta 1, nedan, visar de båda städernas läge i Sverige.

4.1. Vänersborg
Vänersborg grundades i mi� en av 1600-talet och byggdes enligt den � dens ideal, rutnätsplanen 
(Årtal i Vänersborgs historia 2011). Platsen valdes för si�  strategiska läge vid Vänerns strand 
och dåvarande gränsen mot Danmark och Norge (Corin 1944, ss. 30-50). Befolkningen 
beordrades från köpstaden Brä� e, sydväst om den nuvarande staden. Vänersborgs centrala 
delar ligger på en ö mellan Vänern, Göta älv och den grävda kanalen Karls grav. Staden 
var � digare residensstad i Älvsborgs län (Årtal i Vänersborgs historia 2011) och är sedan 
1999 regionhuvudstad i Västra Götalandsregionen (Kommunen). Bå� ra� k � ll Göteborg har 
pågå�  sedan 1800-talet och hamnen ingår idag i Vänerhamn, som består av sju hamnar runt 
Vänern och är av riksintresse för sjöfart (ÖP Vänersborg 2006 2006, s. 104). Tillsammans 
med Trollhä� an bildar Vänersborg tvåstads-området och de två städerna ingår � llsammans 
med Uddevalla i Trestadsområdet (Vårt fram� da Trollhä� an – Översiktsplan 2003 2010, s. 6). 
Avståndet mellan centrala Vänersborg och centrala Trollhä� an är knappt 1,5 mil.

Vänersborg

Köping

Göteborg

Stockholm

Karta 1. Vänersborgs och Köpings geogra� ska läge.

© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0071© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0071
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Karta 2, nedan, visar Vänersborg med studieobjektets geogra� ska avgränsning. Avgränsningen 
innefa� ar tätbebyggelsen i Vänersborg och området fram � ll förbifarten, samt e�  område 
på en kilometer utanför dessa. Vargön har inte tagits med i den geogra� ska avgränsningen 
trots sin närhet � ll Vänersborg och trots a�  Vänersborg och Vargön redovisas som e�  
sammanhängande område för tätbebyggelse i den senaste översiktsplanen. De� a beror dels 
på a�  fallstudiens fokus ligger på förbifarten för väg E45 vilken inte � digare passerat Vargön. 
Dessutom utgör bron över Göta älv en naturlig gräns mellan Vänersborg och Vargön och när 
den geogra� ska avgränsningen läggs en kilometer från be� ntlig bebyggelse i Vänersborg 
hamnar inte bebyggelse i Vargön innanför avgränsningen.

4.1.1. Nuvarande och tidigare vägnät i Vänersborg
Det som idag är E45 förbi Vänersborg he� e � digare riksväg 7 (Stadsarkitektkontoret 
1955-56) och riksväg 45 (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991a). Vägen kallas även för 
Inlandsvägen och går mellan Göteborg och Karesuando (Inlandsvägarna – en resa genom 
Sverige). På 40-talet gick vägen genom Trollhä� an och vidare norrut öster om Göta älv via 
Vargön och Vänersborg, medan lokal tra� k mellan Trollhä� an och Vänersborg använde 
kla�  ron i centrala Trollhä� an och åkte väster om Göta älv � ll Vänersborg (Vägförvaltningen 
i Älvsborgs län 1979-1991a). Senare gick även E45 via bron i centrala Trollhä� an och väster 
om Göta älv upp � ll Vänersborg och vidare norrut. 1981 öppnades Stallbackabron för tra� k 
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Karta 2. Geogra� sk avgränsning för studieobjektet Vänersborg.
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och 1991 öppnade förbifarten förbi Vänersborg för tra� k (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 
1979-1991a). För � llfället pågår breddning av be� ntlig väg E45 genom Trollhä� an (Stenröset-
Trollhä� an 2011).

Riksväg 44 går mellan Götene och Uddevalla. Tidigare gick vägens sträckning mellan Halleberg 
och Hunneberg samt genom centrala Vargön och Vänersborg vidare västerut (Statens vägverk 
Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1973). I slutet av 60-talet byggdes Gropbovägen för a�  
avlasta centrala Vänersborg (Stadsingenjörskontoret 1965; Statens vägverk Vägförvaltningen 
i Älvsborgs län 1973). Sedan 1990 går riksväg 44 söder om Hunneberg (Vägförvaltningen i 
Älvsborgs län 1979-1991b). De nuvarande och � digare vägsträckningarna visas på karta 3, 
nedan.
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Karta 3. Nuvarande och � digare vägnät vid Vänersborg och Trollhä� an.
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4.1.2. Planering av E45 och riksväg 44 förbi Vänersborg

4.1.2.1. Tidig planering av nya sträckningar för E45 och riksväg 44

1944 kom det första förslaget för ny sträckning av E45 förbi Trollhä� an och Vänersborg 
(Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991c). Två vägar föreslogs förbi Trollhä� an, E45 väster 
om Göta älv med bro söder om slussarna och en lokal väg öster om Göta älv med bro vid 
Stallbacka. Alterna� vet väster om Göta älv och Trollhä� an kom från e�  förslag om a�  	 y� a 
E45 � ll västra sidan av älven hela vägen från Göteborg. Förbi Vänersborg föreslogs E45 passera 
öster om Öxnered och väster om Vänersborg. 1949 kom en utredning som innehöll kostnads-
beräkningar men som i övrigt överensstämde med det föregående föreslaget (Vägförvaltningen 
i Älvsborgs län 1979-1991a). Båda vägsträckningarna skulle realiseras, men det påpekades a�  
om sträckningen öster om Trollhä� an med bro vid Stallbacka byggdes så kunde byggandet 
av vägen väster om Göta älv skjutas långt på fram� den. Karta 4, på nästa uppslag, visar de 
föreslagna sträckningarna. Dessa � diga förslag � llkom framförallt för a�  få igång en diskussion i 
de berörda kommunerna (Stadsarkitektkontoret 1955-56).

Situa� onen vid de be� ntliga broarna ansågs vara en stor del av vägsträckans problem, samtliga 
broar, en i Trollhä� an och två i Vänersborg, öppnades för all fartygstra� k vilket ledde � ll 
långa köer (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991a). De vik� gaste a�  förbä� ra ansågs 
vara Dalbobron, som då endast � llät en bil i taget passera, och Gropbron. Osäkerheten om 
sträckningen för e�  fram� da vägnät försvårade investeringar i en ny Dalbobro e� ersom en ny 
bro behövde passa in också i e�  fram� da vägnät (Stadsarkitektkontoret 1955-56). Övriga delar 
av E45 på sträckan mellan Trollhä� an och Vänersborg ansågs också vara en del av problemet, 
vägen var smal, krokig och en omväg (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991a).

Fortsa� a utredningar kretsade kring möjliga lägen för en bro över Göta älv. Förslaget om a�  
förlägga E45 väster om Göta älv ända från Göteborg togs � llbaka och för sträckan mellan 
Trollhä� an och Vänersborg presenterades två möjliga brolägen norr om Trollhä� an, Stallbacka 
och Malöga (Stadsarkitektkontoret 1955-56), se karta 5 på nästa uppslag. Vänersborgs kommun 
ansåg för egen del a�  båda alterna� ven kunde genomföras, men a�  det norra alterna� vet i 
princip omöjliggjorde etablerandet av en 	 ygplats i Trollhä� ans kommun, tänkt a�  vara 
gemensam för de kringliggande kommunerna. Vänersborgs kommun förordade alterna� vet 
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Karta 4. E45 utbyggnadsförslag från 1944.
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med bro vid Stallbacka. Kommunen såg i de� a skede vägens sträckning som i princip fastlagd. 
För den sträckning kommunen förordade önskades också en justering så a�  vägen skulle 
förläggas så långt norr om kulturreservatet i Brä� e som möjligt.

I början av 60-talet var dock förslaget med bro söder om slussarna i Trollhä� an � llbaka och 
e�  ny�  möjligt läge vid Hjulkvarn presenterades också (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 
1979-1991d), se karta 5 på föregående uppslag. Under 60-talet skedde en förbä� ring av E45 
genom Vänersborg då både den nya Dalbobron och den nya Gropbron invigdes (Liljewall 1994, 
s. 328). Strax e� er 	 y� ades också genomfartstra� ken på riksväg 44 � ll Gropbrovägen utanför 
stadskärnan (Stadsingenjörskontoret 1965; Statens vägverk Vägförvaltningen i Älvsborgs län 
1973).

4.1.2.2. Översyn av hela vägnätet i området

I samband med a�  Trollhä� an gjorde en översyn av sin generalplan i slutet av 60-talet framkom 
e�  behov av a�  samordna planeringen med Vänersborg och Västra Tunhems kommun 
(Statens vägverk Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1973). Västra Tunhems kommun ingår sedan 
1974 i Vänerborgs kommun (Kommunsammanslagningen). Den så kallade TVV-kommi� én 
bildades med sy� e a�  studera markbehov och utbyggnadsinriktningar i området och det 
fram� da vägsystemets uppbyggnad (Statens vägverk Vägförvaltningen i Älvsborgs län 
1973). Kommi� én beslutade 1970 a�  e�  alterna� v kallat 3b skulle ligga � ll grund för den 
fortsa� a planeringen (Statens Vägverk Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1981), se karta 6 
� ll höger. Förslaget för vägsträckningar för E45 och riksväg 44 är dock samma i samtliga fyra 
alterna� v som presenterades och stämmer i stora drag med det vägnät som sedan byggdes 
(Länsarkitektkontoret i Älvsborgs län 1970, kartor). Det som skiljde de olika alterna� ven åt är 
istället etappindelning, lägen för tra� kplatser och sträckningar för lokala vägar.

Två år senare presenterade Tra� kverket en analys av huvudvägsystemet i TVV-området, 
Trollhä� ans, Vänersborgs och Västra Tunhems kommuner (Statens vägverk Vägförvaltningen 
i Älvsborgs län 1973). Då pågick redan projektering av den första etappen som inkluderade 
en högbro vid Stallbacka. Minskade ekonomiska anslag för vägbyggna� on var en av 
anledningarna � ll översynen då Tra� kverket framförallt sökte e�  billigare alterna� v � ll 
Stallbackabron. I översynen ställdes e�  antal krav på det fram� da vägnätet. Dels skulle det 
ge god framkomlighet för � ärrtra� k på E45 och riksväg 44, men också för pendeltra� ken 
mellan Vänersborg och Trollhä� an. Trestadsområdet tänktes fungera som en gemensam 
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3737Karta 6. TVV-kommi� éns förslag 3b från 1970.
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arbetsmarknads- och bostadsregion och det fram� da vägnätet skulle ge möjlighet a�  utny� ja 
marken i området på e�  lämpligt sä� . Det nya vägsystemet skulle också avlasta Trollhä� ans 
och Vänersborgs centrala delar från långväga tra� k. På grund av de minskade ekonomiska 
anslagen behövde utredningen också innehålla ändamålsenliga etapper e� ersom det inte gick 
a�  garantera a�  en etapp skulle följas av nästa. Det alterna� v som presenterades utredde 
möjligheterna hos e�  � digare föreslaget broläge vid Hjulkvarn som e�  första steg. I däre� er 
kommande etapp skulle en högbro uppföras söder om slussarna Trollhä� an och E45 passera 
väster om Göta älv enligt � digare förslag. Det nya alterna� vet visade sig dock vara både 
dyrare och ge lägre måluppfyllnad än det be� ntliga förslaget. Riksväg 44 redovisades med två 
alterna� va sträckningar söder om Hunneberg, en som kopplades � ll bron i Stallbacka och en 
som kopplades � ll bron söder om slussarna i Trollhä� an. Förslagen visas på karta 7 � ll höger.

4.1.2.3. Stallbackabron

I den förberedande arbetsplanen, daterad 1974, för E45 på sträckan Stallbacka – Korseberg 
och riksväg 44 på sträckan Stenbacken – Skogsbo (hädane� er kallas sträckan Stallbacka – 
Korseberg/Stenbacken) framhålls for� arande de rörliga broarna som e�  av huvudproblemen 
både på E45 och riksväg 44 (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991e). De� a trots a�  både 
Dalbobron och Gropbron vid � dpunkten är förhållandevis nybyggda. A�  förbä� ringar gjorts på 
andra sträckor på de båda vägarna nämns också, varför den aktuella sträckan har jämförelsevis 
låg standard.

Vägens läge i arbetsplanen, se karta 8 på nästa uppslag, har ändrats sedan utredning-
splanen, daterad 1965 (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991e). Väglinjen har lagts mer 
åt öster för a�  minska bullerstörning på be� ntliga bostadsområden i Trollhä� an och för a�  
minska risken för överbelastade tra� kplatser på grund av stor mängd lokaltra� k. Vänersborgs 
kommun önskade en dragning öster om järnvägen för a�  få så bra � llgänglighet � ll Onsjö som 
möjligt, vilket dock inte har � llgodose� s. Tra� kverket har föreslagit a�  vägen kan klassas ner 
och därmed få 	 er korsningar och föreslagit a�  kommunen skissar på e�  sådant förslag. Det 
� nns inget som tyder på a�  Vänersborgs kommun gjort de� a. Järnvägen har senare få�  ny 
sträckning vilket gör a�  vägen idag ändå ligger öster om järnvägen. Vänerborgs kommun har 
också drivit frågan om möjligheten � ll gång- och cykelbana på den nya bron, vilket inte heller 
� llgodose� s. En av Trollhä� ans kommun e� erfrågad tra� kplats vid Överby � nns med i planen 
men utan en bestämd � dpunkt för utbyggnad. Sträckan Stallbacka – Korseberg/Stenbacken 
öppnades för tra� k i juni 1981 (Statens vägverk Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1973) medan 
tra� kplatsen vid Överby byggdes först under andra halvan av 80-talet.
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4040 Karta 8. E45 sträckan Stallbacka - Korseberg/Stenbacken.
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4.1.2.4. Riksväg 44 söder om Hunneberg

En översiktsplan för E45 på sträckan Stallbacka – Korseberg/Stenbacken från 1977, visar två 
alterna� v för fram� da utbyggnad av riksväg 44 (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991e). 
E�  alterna� v norrut från Stallbacka som knyter an � ll be� ntlig väg i Vargön och e�  alterna� v 
öster ut från Stallbacka, söder om Hunneberg, se karta 9 på nästa uppslag.

I arbetsplanen för riksväg 44 på sträckan från väg E45 vid Stallbacka � ll länsgränsen mot 
dåvarande Skarborgs län, daterad 1984, anses TVV-utedningens förslag 3b for� arande 
aktuellt (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991e), � digare visat på karta 6, sidan 39. En 
vägsträckning söder om Hunneberg har valts, se karta 10 på nästa uppslag. Önskemålen från 
Vänersborgs kommunen har varit a�  förlägga vägen så långt från en be� ntlig skola som möjligt 
samt a�  minimeras störningar för boende längs vägen. Avsaknaden av utredningsplan gör a�  
det är svårt a�  avgöra om justeringar gjorts eller inte. I arbetsplanen framhålls minskad tra� k 
genom Vänersborg och Vargön som vik� ga konsekvenser. Vänersborgs kommun påpekar dock 
a�  mycket av bullerproblemen, framförallt i Vargön, ändå kommer a�  � nnas kvar.

I 	 erårsplanen för 1986-1988 har riksväg 44 få�  medel � lldelade för utbyggnad på sträckan 
mellan Skaraborgs läns gräns � ll Stallbacka (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991d). 
E45 förbi Vänersborg hade i samma plan inte få�  några medel � lldelade. Både Vänersborgs 
kommun och länsstyrelsen ansåg a�  E45 skulle prioriteras före riksväg 44. De� a framförallt på 
grund av a�  E45 ansågs vara e�  projekt som skulle gynna både långväga tra� k och lokaltra� k, 
medan riksväg 44 ansågs vara e�  mer renodlat projekt för a�  gynna långväga tra� k. Riksväg 
44 på sträckan Skaraborgs länsgräns – Stallbacka öppnade för tra� k 1990 (Vägförvaltningen i 
Älvsborgs län 1979-1991b).
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4242 Karta 9. Två alterna� va sträckningar för riksväg 44 mellan gränsen � ll Skaraborgs län och Stallbacka.
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4.1.2.5. E45 förbi Vänersborg

Planeringen av etapp två för E45 förbi Vänersborg följde, i likhet med planeringen av riksväg 
44, det förespråkade förslaget 3b från TVV-utredningen (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 
1979-1991d), � digare visad på karta 6, sidan 39. I utredningsplanen för sträckan Stenbacken – 
Stärkebo, daterad 1981 och � llägget daterat 1982, var sträckan redan mer eller mindre fastlagd 
(Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991d). Utredningsplanen hade framförallt som uppgi�  
a�  mer i detalj bestämma vart vägen skulle dras. E� er förslag från boende i Botered prövades 
även en alterna� v sträckning över Boteredssjön som dock inte ansågs realis� sk a�  genomföra. 
De alterna� va sträckningarna visas på karta 11 � ll höger.

A�  förlägga E45 utanför Vänersborg ansågs vik� gt för a�  avlasta vägnätet i centrala 
Vänersborg. De� a ansågs ge posi� va e� ekter dels för oskyddade tra� kanter och dels för 
miljön i form av mindre avgaser och buller (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991d). 
Lasare� et i Vänersborg ly� es fram som e�  område där miljön skulle komma a�  förbä� ras. 
Förbifarten ansågs även öka � llgängligheten � ll det planerade industriområdet Trestad center. 
Anslutningspunkten � ll riksväg 44 vid Stenbacken valdes både för a�  få en gen sträckning för 
den långväga tra� ken i nord-sydlig riktning och för a�  ge möjlighet a�  bygga ut vägen söderut 
enligt de � diga utredningarna. Trollhä� ans kommun ville a�  anslutningspunkten skulle 
förläggas längre västerut för a�  stämma bä� re med kommunens önskade sträckning söderut 
väster om Trollhä� an. De� a skulle dock riskera långväga tra� k genom Vänersborg på grund av 
längre vägsträcka på förbifarten.

De två alterna� va sträckningarna i området vid Trestad center har anpassats � ll kommundel-
splanen för Onsjö och Båberg (Vägförvaltningen i Älvsborgs län 1979-1991d). Redovisningen 
av E45 i kommundelsplanen syns på karta 12 på nästa uppslag. Möjlighet ska � nnas a�  ordna 
en planskild förbindelse om industriområdet byggs ut på båda sidor av E45 i enlighet med 
kommundelsplanen. Den slutliga sträckningen för förbifarten valdes på grund av a�  den skulle 
ge minst påverkan på be� ntlig bebyggelse och ge störst möjlighet a�  utny� ja vägen för lokal 
tra� k. Tra� kverket och Vänersborgs kommun var eniga på den punkten. En smärre justering på 
grund av geotekniska förhållanden gjordes innan antagande av arbetsplanen, daterad 1985. 
Sträckan öppnade för tra� k 1991.
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Karta 12. E45 enligt kommundelsplanen för Onsjö Båberg från 1978.
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4.1.3. Kommunal planering i Vänersborg

4.1.3.1. Generalplan för Vänersborg, 1955-56

I generalplanen för Vänersborg från 1955-56 var en av huvuduppgi� erna a�  föreslå e�  ny�  
vägnät så a�  Vänersborgs centrala delar kunde avlastas från genomfartstra� ken på riksväg 44 
och E45 (Stadsarkitektkontoret 1955-56). Genomfartstra� ken var inte den största andelen av 
tra� ken, men alla åtgärder som kunde avlasta det centrala gatunätet skulle övervägas. I planen 
antas a�  tra� k från norr på E45 mot öster på riksväg 44 och omvänt for� arande kommer a�  
åka genom centrala Vänersborg även om vägarna 	 y� as ut, men de� a ses inte som e�  större 
problem då det handlar om e�  litet antal fordon. Inte heller tra� k mellan Trollhä� an och 
Vänersborg antas använda förbifarten. Vägsträckningen som redovisas går enligt Tra� kverkets 
förslag från 1949 öster om Öxnered och Botered. Förslaget med bro vid Malöga redovisas 
också. Frågan om den med grannkommunerna gemensamma nya 	 ygplatsens � llkomst avgörs 
beroende på de nya vägarnas placering.

Stadens bebyggelse låg vid den här � den på Huvudnäsön samt a�  det även fanns bebyggelse 
i Blåsut, Botered och Öxnered (Stadsarkitektkontoret 1955-56). Den förväntade befolknings-
� llväxten antogs utan problem rymmas inom redan planlagda områden. Ny industri föreslogs 
vid Tenggrentorp samt i Öxnered, se karta 13 på nästa uppslag. Det sistnämnda området låg 
nära järnvägen och ansågs därför lämpligt för tyngre industri.
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Karta 13. Föreslagen industri och vägar i generalplanen från 1955-56.
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4.1.3.2. Kommunöversikt 1977 och kommundelsplaner 1975-1982

I kommundelsplanen för Onsjö och Båberg från 1978 redovisas fram� da vägsträckningar 
för E45 och riksväg 44 (Vänersborgs kommun 1978). Dessa stämmer med TVV-utredningens 
förslag från 1970. Arbetet med kommundelsplanen påbörjades 1975. Det utbyggnadsområde 
som redovisas i Onsjö innehåller framförallt bostäder och sträcker sig söderut från Vänersborg 
ner � ll kommungränsen mot Trollhä� an. Planen redovisar också e�  område för industri norr 
om den fram� da korsningen mellan E45 och riksväg 44, det som idag är Trestad center. Den 
redovisade sträckningen för E45 har i stort samma sträckning som senare byggdes och det 
redovisas även en tänkt fortsä� ning av E45 söderut på västra sidan av Trollhä� an. Karta 14 
på nästa uppslag visar fram� da vägsträcknignar och föreslagna utbyggnadsområden. Planen 
reviderades 1982 på grund av långsammare utbyggnadstakt än beräknat. Justeringen gällde 
framförallt mer mark för verksamheter i norra Onsjö.

4.1.3.3. Översiktsplan 1990

I översiktsplanen för Vänersborgs kommun från 1990 är det tänkt a�  den största delen av 
utbyggnaden i kommunen ska ske i Vänersborg och Vargön (Översiktsplan 90 Vänersborg 
Underlagsdel 1991). Det redovisade området för tätortsutbyggnaden inkluderar förutom 
Vänersborg och Vargön även Blåsut, Botered, Öxnered och Trestad center. Staden har vuxit 
söderut � ll andra sidan Karls grav från centrum se� . Även den fortsa� a utbyggnaden redovisas 
framförallt i söder och sydväst. Den be� ntliga 	 ygplatsen i Malöga förhindrar dock utbyggnad i 
delar av områdena i söder på grund av buller. Två mindre utbyggnadsområden redovisas även 
väster om centrum på ömse sidor om den nya norra infarten från E45.

Utbyggnadsområden visas på karta 15 på nästa uppslag. Utbyggnad av E45 förbi Vänersborg 
har pågå�  under � den som översiktsplanen tagits fram. Den nya vägsträckningen har 
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Karta 14. Utbyggnadsområden i kommundelsplanen för Onsjö Båberg från 1978.
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fungerat som gräns för stadens utbyggnad1. Den dåvarande E45, Edsvägen, anses ha stora 
problem med överbelastning (Översiktsplan 90 Vänersborg Underlagsdel 1991). Tra� ken på 
Edsvägen beräknades sjunka med en femtedel vid öppnandet av förbifarten, men antogs 
också inom ungefär � o år vara uppe i nästan samma storlek som innan förbifarten öppnades. 
Redovisningen av den nya sträckningen för E45 varierar i översiktsplanen på vissa kartor visas 
den, men inte på andra, ibland redovisas vägen också streckad.

Kommunen ser e�  ökat behov av industrimark för a�  � llgodose behovet av ökade arealer för 
be� ntliga företag (Översiktsplan 90 Vänersborg Underlagsdel 1991). Området mellan Väne 
Ryr och Trestad center, anses vara av stort strategiskt intresse i Trestadsregionen då det � nns 
goda förutsä� ningar för godshantering där e� ersom två större vägar och två järnvägar möts. 
Möjligheten a�  skapa industritomter i anslutning � ll järnvägen ly� s fram. E�  område norr om 
Väne Ryr har utpekats som möjligt läge för ny 	 ygplats vilket skulle ge nya förutsä� ningar. I en 
fördjupad översiktsplan från 2004 konstateras a�  	 ygplatsen inte kommer a�  	 y� as från det 
be� ntliga läget (Vänersborgs kommun, Planeringsenheten 2004).

4.1.3.4. Översiktsplan 2006

I översiktsplanen från 2006 anses närheten � ll va� net kunna locka nya invånare � ll 
kommunen (ÖP Vänersborg 2006 2006). Bostäder ska byggas centrumnära, sjönära eller 
grönnära. Planeringen av bostäder ska ske främst genom förtätning och ska utny� ja be� ntlig 
infrastruktur. Ny bostadsbebyggelse ska också styras för a�  inte orsaka nedgång eller toppar 
i de be� ntliga skolorna, vilket gör a�  utbyggnad framförallt bör ske i Onsjö. Flygplatsens 
bullerma� a påverkar for� arande möjligheterna a�  bygga ut staden i de södra delarna av 
tätorten. De redovisade utbyggnadsområdena är i stort samma som i översiktsplanen från 1990 
och visas enbart med ungefärlig placering, inte utbredning. Sedan den föregående översikt-
splanen har bebyggelse framförallt � llkommit i Katrinedal väster om centrum samt i de södra 
delarna av staden.

Verksamheterna i Trestad center hade vuxit och ändrat karaktär (ÖP Vänersborg 2006 2006). 
Därför ansågs det � nnas behov av en fördjupad översiktsplan för området. Områdets styrka 
ansågs vara det strategiska läget vid de stora vägarna i kommunen. Det � nns for� arande 
mark kvar a�  bygga på i området men kommunen har också uppmärksammat a�  mindre 
serviceföretag istället söker tomter närmare centrum. Karta 16 på föregående sida visar 
utbyggnadsområdena som föreslås i översiktsplanen. Arbetet med fördjupad översiktsplan för 
Trestad center påbörjades, men avslutades aldrig (Vänersborgs kommun).

1  Karin Wol� , planarkitekt och planchef i Vänersborgs kommun 1980-2010, intervju den 12:e april 
2011
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Karta 16. Utbyggnadsområden i översiktsplanen från 2006.

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

q
0 1 2 3 4 50,5

Kilometer

Vänern

Vargön

Nuvarande E45
Nuvarande riksväg 44
Övriga nuvarande vägar



5454

4.1.3.5 Detaljplanering
Drygt 130 detaljplaner och stadsplaner för områden i Vänersborg har vunnit laga kra�  e� er a�  
arbetsplanen för E45 på sträckan mellan Stenbacken och Stärkebo antogs 1985 (Vänersborgs 
kommun). Av dessa nämner tolv planer förbifarten som en planeringsförutsä� ning på något 
sä�  för detaljplanen, de tolv planerna visas på karta 17 � ll höger. Häl� en av dessa planer, 
sex stycken, ligger i Trestad center, den äldsta är en stadsplan från 1986 och den nyaste 
en detaljplan från 2007. Detaljplanerna för Trestad center bygger på förslaget i kommun-
delsplanen för Onsjö Båberg. Området var � digare obebyggt och nästan all mark har vid 
� dpunkten för planläggning ägts av kommunen. Alla planer i området � llåter byggnadshöjder 
mellan å� a och tolv meter. Vid planeringen av området har E45 förutsa� s bli utbyggd söderut 
förbi Trollhä� an från den be� ntliga korsningen mellan E45 och riksväg 44. For� arande i den 
sista detaljplanen från 2007 redovisades denna sträckning som fram� da väg. I kommun-
delsplanen redovisades området som enbart industriområde, men tanken var redan i den 
första stadsplanen, från 1986, a�  området även skulle innehålla handel. De� a ändrades 
då både Tra� kverket och länsstyrelsen motsa� e sig sådan användning. Den första planen 
innehöll istället bara mark för småindustri. När planen togs fram var ännu inte byggstarten för 
förbifarten bestämd.

Också i den andra stadsplanen för Trestad center, från 1988, föreslogs handel som en av 
användningarna � llsammans med industri (Vänersborgs kommun). Diskussion uppkom med 
länsstyrelsen och Trollhä� ans kommun angående brist på samordning mellan Vänersborgs 
och Trollhä� ans kommun gällande etableringar av extern handel. Vid tra� kplatsen i Överby 
bara några minuter bort i Trollhä� ans kommun hade e�  köpcenter öppnat året innan 
(Utvecklingen på Överby 2007). Länsstyrelsen ansåg a�  båda kommunerna underska� at 
påverkan på centrumhandeln (Vänersborgs kommun). Den tredje detaljplanen i Trestad 
center är från 1990 och behandlar mark i anslutning � ll järnvägen i norra delen av områden. 
Mark avsä� s för y� erligare järnvägsspår för a�  möjliggöra etablerandet av verksamhet som 
lastar om gods mellan järnväg och väg. Hela området är planlagt som industri, men med e�  
särskilt förtydligande a�  industri även omfa� ar handel med skrymmande varor som bilar eller 
byggvaror. De tre sista planerna handlar dels om ändring av användningen från enbart industri 
� ll a�  även omfa� a handel. Men också om anpassning � ll en ny tra� kplats vid riksväg 44 och 
planläggning av � digare obebyggt område vid den nya tra� kplatsen. I den sistnämnda planen, 
från 2007, � llåts bilservice, handel och kontor. I området kring Trestad center har y� erligare 
en plan � llkommit, det är en detaljplan för den avfallsanläggning som redan låg där men som 
� digare inte varit detaljplanelagd.

De övriga detaljplanerna som nämner förbifarten som en planeringsförutsä� ning är dels en 
järnvägsövergång som Tra� kverket kunnat stänga av då bilvägen kopplats � ll E45 nya sträckning 
(Vänersborgs kommun). Dels en plan för be� ntlig folkets park med sy� e a�  � llåta den be� ntliga 
verksamheten. Den minskade mängden farligt gods på den norra infarten framhålls som posi� v, 
men har ingen direkt betydelse för planen. Två detaljplaner för området Katrinedal nämner 
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Karta 17. Detaljplaner och stadsplaner som vunnit laga kra�  från 1985.
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förbifarten som en källa � ll buller, men också a�  förbifarten gör det möjligt a�  använda den 
tänka � llfartsvägen � ll området då tra� ken på denna förväntas minska.

Även detaljplanen som ska � llåta ny användning av det � digare lasare� sområdet nämner den 
dåvarande E45, Edsvägen (Vänersborgs kommun). Detaljplanen � llkom medan förbifarten 
byggdes. Den fram� da tra� kbelastningen i korsningen mellan Edsvägen och huvudinfarten � ll 
området har studerats och framstå�  som så hög a�  en lösning med gång- och cykeltunnel har 
undersökts. Av tekniska och ekonomiska skäl har en sådan inte byggts. Även andra detaljplaner 
längs den � digare genomfarten visar a�  de problem med buller och tra� ksäkerhet som fanns 
innan förbifarten byggdes for� arande � nns kvar e� eråt.

Av de drygt 130 antagna planerna i Vänersborg från � dpunkten för arbetsplanens antagande 
1985 � ll idag så har endast e�  mindre antal � llkommit inom 300 meter från förbifarten och 
inom 500 meter från tra� kplatser med planskilda korsningar (Vänersborgs kommun). Karta 
18 � ll höger visar områdena som undersökts. I stort se�  är det samma planer som � llkommit 
både inom 300 meter från förbifarten och inom 500 meter från tra� kplatserna. Samtliga 
dessa planer har nämnt förbifarten som en planeringsförutsä� ning. Den övervägande delen 
av dessa planer har � llkommit inom Trestad center och innehåller mark för industri och samt 
handel och kontor. Två detaljplaner för Trestad center har inte hamnat inom varken 300 meter 
från förbifarten eller 500 meter från tra� kplatsen. Dessa planer handlar båda om a�  anpassa 
området � ll ny tra� kplats från riksväg 44 i slutet av 2000-talet. De övriga planerna som 
� llkommit inom 300 meter från förbifarten och/eller 500 meter från tra� kplatserna innehåller 
mark för bostäder, avfallsanläggning respek� ve järnvägstra� k.

Markanvändningen i de detaljplaner som � llkommit i områdena närmast tra� kplatserna och 
förbifarten skiljer sig från markanvändningen i detaljplaner som � llkommit i övriga staden 
(Vänersborgs kommun). Andelen planer som innehåller mark för bostäder är betydligt lägre 
närmast tra� kplatserna och förbifarten. Handel är ungefär lika vanligt som i hela Vänersborg 
medan andelen industrietableringar är betydligt högre längs förbifarten och vid tra� kplatserna. 
Längs de två � digare genomfarterna har betydligt 	 er detaljplaner � llkommit under perioden 
från arbetsplanens antagande � ll idag (Vänersborgs kommun). För den � digare E45 gäller a�  
ungefär en � ärdedel av alla detaljplaner som antagits i Vänersborg under perioden ligger inom 
100 meter från den � digare genomfarten. För området inom 100 meter från � digare riksväg 44 
är andelen lägre, ungefär en � ondel, varav ungefär häl� en ligger längs den sträcka som � digare 
var gemensam för E45 och riksväg 44. De 	 esta av planerna, både 100 meter från � digare 
riksväg 44 och E45 är markanvändningen bostäder och handel eller kontor, men även olika 
typer av o� entlig service. En mindre del av planerna innehåller mark för industri och bilservice.

Markanvändningen i detaljplaner som � llkommit längs de två � digare genomfarterna stämmer 
bä� re med övriga detaljplaner som � llkommit i Vänersborg än detaljplanerna som � llkommit 
längs förbifarten (Vänersborgs kommun). Det som skiljer från den generella utvecklingen är a�  
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Karta 18.Områden inom 300 meter från förbifarten, 500 meter från tra� kplats med planskild korsning och  
100 meter från den � digare genomfarten.
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andelen mark för industri är lägre och andelen mark för handel och kontor är något högre. Det 
är också längs de � digare genomfarterna som de 	 esta detaljplanerna som � llåter bilservice 
har � llkommit.

Redovisning i si� erform samt redovisning av vilka planer som � llkommit inom de olika 
områdena � nns i bilaga 2, sidan 115.

4.1.3.6. Genomförande av planer
I Trestad center � nns for� arande go�  om obebyggd mark. Handeln ligger utspridd längs riksväg 
44 och hela det område som först planlades för handel är obebyggt, se foto 2 nedan. Övriga 
verksamheter har samlats framförallt längs med industrigatan som går genom området, se 
foto 3 och 4 � ll höger. Området är glest bebyggt och de gång- och cykelvägar som � nns är inte 
anpassade för a�  ta sig mellan de olika a� ärerna.

Foto 2. Trestad center. Marken på vägens vänstrasida är planlagd  som handel, marken på vägens högra 
sida är planlagd som industri. Planen vann laga kra�  för över tjugo år sedan.
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Foto 3 och 4. Versamheter längs med industrigatan genom Trestad center.
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4.1.4. Analys, Vänersborg

4.1.4.1. Lösning: förbifart
Planeringen för förbifart Vänersborg pågick under mer än 40 år innan vägen byggdes. Bilismen 
slog igenom medan planeringen pågick vilket syns i materialet då kapaciteten vid de rörliga 
broarna framhålls som e�  problem även e� er a�  det byggts en ny Dalbobro och Gropbro. I den 
senare delen av planeringen har även nya argument ly� s fram för projektets genomförande. 
Dessa argument fokuserar på miljö- och hälsoaspekter längs den be� ntliga genomfarten och 
� llgängligheten � ll det nya området Trestad center. För riksväg 44 har samma typ av argument 
framförts, bortse�  från � llgängligheten � ll Trestad center. Den � diga planeringens fokus på 
enbart tra� ksitua� onen som problem har by� s mot fokus på både tra� ksitua� on och miljö- 
och hälsoaspekter. For� arande anses dock grundproblemet vara det samma, för mycket tra� k. 
Inga andra lösningar på problemet förutom förbifarten presenteras. Utvecklingen i Trollhä� an 
styrker antagandet a�  förbifarten � llkommit för a�  slippa tra� k via de rörliga broarna eller 
för a�  slippa tra� k i Vänersborgs centrala delar. I Trollhä� an har förbifarter föreslagits vid 
	 era � llfällen, både öster och väster om staden. Den pågående utbyggnaden av E45 genom 
Trollhä� an i be� ntlig sträckning gör a�  en förbifart inte kan antas bli byggd inom överskådlig 
fram� d. Förbifarten förbi Vänersborg var det sista projektet för a�  tra� ken i området skulle 
slippa passera städernas centrala delar och de rörliga broarna. E45 genom Trollhä� an passerar 
inte alls lika centralt som vägen gjorde i Vänersborg, men är ändå ingen förbifart.

Vänersborgs kommun såg � digt den föreslagna sträckningen för E45 som i princip klar. De� a 
kan bero på a�  kommunen önskat bygga en ny Dalbobro, men inte vågat investera i denna 
på grund av osäkerhet om hur det fram� da vägnätet skulle komma a�  se ut. Planeringen av 
förbifarten har vid 	 era � llfällen anpassats � ll nya förutsä� ningar, men det � nns ingen� ng som 
visar på a�  det första beslutet a�  fak� skt bygga förbifarten senare har ifrågasa� s av andra skäl 
än ekonomiska.

4.2.1.2. Möjlighet att påverka
Vänersborgs kommun har kommit med önskemål om vägsträckning framförallt i de � diga, 
icke formella planskedena och i planeringen av den första etappen mellan Stallbacka och 
Korseberg/Stenbacken. Dessa önskemål har framförts dels i samrådsskeden och dels har 
kommunen deltagit i utredningsarbete i TVV-kommi� én � llsammans med Tra� kverket, 
länsstyrelsen samt grannkommunerna. Kommunen har också redovisat en förslagen sträckning 
förbi det blivande Trestad center i kommundelsplanen för Onsjö Båberg. Kommunens möjlighet 
a�  påverka har varierat under planeringens gång. De önskemål som blivit � llgodosedda 
har framförts innan arbetet med utredningsplan börjat och har redovisats i kommunens 
översiktliga planer. Det är bara i kommundelsplanen för Onsjö Båberg som Vänersborgs 
kommuns redovisade sträckning för E45 inte stämmer med Tra� kverkets förslag. De� a kan bero 
på a�  kommunens övriga översiktliga planer kommit e� er a�  Tra� kverket kommit med förslag 
på vägsträckningar eller fastställt arbetsplaner.
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De geogra� ska förutsä� ningarna har gjort placeringen av förbifarten delvis given. Vägens 
sträckning har dock ändrats från de första planerna � ll själva u� örandet. Stallbackabron är 
dock placerad på i stort se�  samma ställe som den först föreslogs. Den största förändringen av 
vägsträckningen har ske�  i samband med a�  det började planeras även för en ny sträckning av 
riksväg 44. Förändringen antas därför bero på a�  de två vägsträckorna ska utny� ja samma väg 
mellan Trollhä� an och Vänersborg. Justeringen av vägsträckningen har gällt hur nära eller långt 
från Vänersborg och bebyggelsen i Blåsut, Botered och Öxnered som vägen ska placeras. I den 
frågan har Vänersborgs kommun följt Tra� kverkets rekommenderade förslag och argumenten 
för den valda sträckningen har varit desamma, minst påverkan på be� ntlig bebyggelse och 
störst möjlighet a�  utny� ja vägen för lokal tra� k. Vänersborgs kommun och länsstyrelsen har 
drivit frågan om a�  E45 ska genomföras före riksväg 44. De två projekten genomfördes sedan 
i princip sam� digt, riksväg 44 dock året innan E45. A�  projekten genomfördes så tä�  inpå 
varandra kan bero på a�  Tra� kverket � llmötesgå�  dessa önskemål.

Planeringen av riksväg 44 kom in i e�  senare skede än E45, ändå genomfördes projektet 
något innan E45 förbi Vänersborg. En möjlig förklaring är a�  sträckan mellan Trollhä� an och 
Vänersborg förbä� rats i så stor utsträckning a�  det endast var en kort bit i centrala Vänersborg 
som inte var anpassad för tra� kmängden. Riksväg 44 å sin sida passerade genom både Vargön 
och Vänersborg. Vänersborgs kommun har framförallt önskat påverka sträckningen av riksväg 
44 så a�  den ger minsta möjliga påverkan på be� ntlig bebyggelse. I övrigt har önskemålen om 
sträckningen för riksväg 44 varit få.

Vänersborgs kommun har visat störst intresse a�  påverka vägens förhållande � ll staden i de 
områden där kommunen planerat utbyggnad, i Trestad center och Onsjö. I övriga områden 
har kommunen framförallt fokuserat på a�  minimera påverkan på be� ntlig bebyggelse. I 
kommunens översiktliga planer har uteslutande E45:s nya sträckning behandlats vilket kan bero 
på a�  kommunen inte varit beroende av riksväg 44:s nya sträckning för a�  Trestad center skulle 
hamna i korsningen mellan två stora vägar och två järnvägar.

4.2.1.3. Strategi
I början av planeringen för de nya vägsträckningarna hade Vänersborgs kommun inga direkta 
utbyggnadsplaner för staden. Det som planerades var tung industri med � llgång � ll järnväg i 
Öxnered, liksom e�  ny�  industriområde i Tenggrenstorp. När det föreslagna läget för E45 
	 y� ade och det � llkom en korsning med riksväg 44 inom kommunen påbörjades istället 
planeringen av Trestad center sydväst om Öxnered i anslutning � ll de båda vägarna och 
järnvägarna. Istället för a�  satsa på tung industri med � llgång � ll järnväg såg kommunen 
möjligheten a�  området kunde användas för omlastning mellan väg och järnväg. När 
förutsä� ningarna ändrades ändrade alltså även kommunen sin utbyggnadsinriktning vad gällde 
verksamhetsområden. Dock ska sägas a�  det inte tycks vara förbifarten i sig som resulterat 
den ändrade utbyggnadsinriktningen. Istället var det förbifarten i kombina� on med redan 
be� ntlig infrastruktur som skapade speciella förutsä� ningar på den speci� ka platsen. Från a�  
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ha planerats som e�  renodlat industriområde föreslogs i senare skeden av detaljplaneringen 
även handel i området. De� a antas bero på a�  externa handelsetableringar blev allt vanligare 
under planeringen av Trestad center. Vänersborgs kommun kan också ha känt e�  behov av a�  
ta upp kampen om kunderna med Trollhä� ans nybyggda köpcenter i Överby. Den handel som 
idag � nns i Trestad center ligger enbart längs med riksväg 44 istället för längs med E45. De� a är 
i enlighet med kommunens första planer som ändrades e� er invändningar av Tra� kverket och 
länsstyrelsen och e� er det har ändrats igen. Det område som Vänersborgs kommun planerat 
för handel är obebyggt. Intresset för skyltläget vid riksväg 44 är alltså högre än intresset för 
skyltläget vid E45. Hur Vänersborgs kommun tänkt sig a�  utny� ja läget har inte stämt helt och 
hållet överens med hur området utny� jas idag.

Utbyggnaden av staden Vänersborg har konsekvent ske�  åt söder. Det är också mot de 
södra områdena som Vänersborgs kommun visat störst intresse a�  justera E45:s läge mot 
bebyggelsen. Den troligaste förklaringen � ll a�  utbyggnaden ske�  åt de� a håll är närheten 
� ll Trollhä� an i kombina� on med a�  staden ligger vid Vänern och därför inte kan växa norrut. 
Vänersborgs kommun har dock inte ge�  någon särskild anledning � ll utbyggnadsriktningen. 
Den översiktliga planeringen har varit förhållandevis konsekvent med a� , förutom Trestad 
center, inte föreslå ny bebyggelse på andra sidan E45. De områden som har föreslagits på 
andra sidan E45 är enbart verksamhetsområden. De� a har inte u� alats som e�  medvetet val 
men det framkom i intervju a�  det är e�  medvetet val a�  Vänersborg inte ska växa utanför 
E45. I den senaste översiktsplanen har Vänersborgs kommun tagit fram tydliga argument för 
vart utbyggnad ska ske, utbyggnadsriktningen är for� arande mot söder, men de� a har varken 
med Trollhä� an eller med förbifarten a�  göra utan a�  utbyggnaden ska undvika toppar och 
dalar i skola och barnomsorg. Vänersborgs generella utbyggnadsriktning verkar därför inte ha 
påverkats av förbifarten. Det � nns inget som tyder på a�  utbyggnaden av bostäder i Katrinedal 
i anslutning � ll E45 beror på förbifartens etablering även om området redovisades första 
gången i översiktsplanen från 1990 när bygget av förbifarten pågick. Närheten � ll Vänersborgs 
centrum framhålls istället som anledningen a�  bygga just där och förbifarten ses istället som 
e�  problem.

Vänersborgs kommun har gjort vissa ändringar i sin utbyggnadsinriktning under planeringen 
av förbifarten. Den största ändringen är Trestad center, men där hade kommunen � digare 
föreslagit e�  industriområde i Öxnered. E�  industriområde skiljt från staden var således 
inte ny� , utan förändringen handlade om a�  e�  annat område blev mer a� rak� vt när 
förbifartens planerade sträckning ändrades. Kommunen har också tro�  på en betydligt högre 
utbyggnadstakt än vad som sedan blivit fallet varför många av de områden som planerades 
� digt for� arande inte är utbyggda i den utsträckning som föreslagits. 

Både i de översiktliga planerna och i detaljplanerna ligger fokus på de nya områden som ska 
planeras, både i anslutning � ll förbifarten och på andra ställen. De� a kan vara en anledning 
� ll a�  u� ly� ningen av riksväg 44 gå�  så obemärkt förbi i kommunens översiktliga planer. 
U� ly� ningen av riksväg 44 har bara inneburit stora förändringar i områden som ligger långt 
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från staden. Varken i den översiktliga planeringen eller i detaljplaneringen � nns några tecken 
på a�  förbifarten har påverkat användningen av områden längs den � digare genomfarten. Det 
� nns inget som tyder på a�  en ombyggnad av den � digare genomfarten varit aktuell.

4.2.1.4. Bebyggelseutveckling
Den tydligaste e� ekten av förbifarten är Trestad center. Generalplanen från 1955-56 visar 
dock a�  det är troligt a�  e�  annat verksamhetsområde skulle ha etablerats i Öxnered om inte 
förbifarten lagts i den sträckning som nu blivit. Inga andra större förändringar har ske�  som 
kan antas bero på förbifarten. Trestad center har dragit � ll sig framförallt industrietableringar, 
men även handel. Andelen detaljplaner med handel som markanvändning är dock lika stor i 
Trestad center som i övriga Vänersborg. Trestad center är iordningsställt av kommunen men 
området har ännu inte byggts ut i den omfa� ning kommunen tänkt sig. Än så länge sker inte 
heller någon omlastning mellan väg och järnvägstransporter här.

Den utbyggnad som ske�  längs förbifarten har framförallt ske�  i anslutning � ll tra� kplatser 
med planskilda korsningar, nästan uteslutande i Trestad center i korsningen mellan E45 
och riksväg 44. Området är planlagt och iordningställt av kommunen. Områdets tänkta 
markanvändning har varierat under planeringen. Planläggningen av området visar dock a�  
det inte i första hand är svårigheten a�  förutsäga hur området ska användas som ligger bakom 
förändringarna, utan a�  planerna förlorat delar av grundtanken e� er påpekande av andra 
aktörer. Försöket a�  styra handelsetableringen har inte lyckats.

Medan Trestad center är e�  separat område så kan de bostäder som � llkommit i anslutning 
� ll den tra� kplats som ligger närmast centrum ses som en naturlig fortsä� ning på Vänersborgs 
bebyggelse. Vid en av tra� kplatserna har det inte ske�  någon etablering alls. Längs förbifarten 
� nns också några vägar som korsar förbifarten i plan. Inte heller här har någon utbyggnad ägt 
rum. De två tra� kplatser där utbyggnad ske�  har särskilda egenskaper. Den ena är den avfart 
som är närmast Vänersborgs centrum och den andra ligger bra � ll vid både vägar och järnvägar.
Utvecklingen i Trestad center har inte gå�  så fort som det var tänkt när planeringen för 
området började. Anledningen � ll de� a kan dels vara en övertro på platsens dragningskra�  och 
dels a�  det länge var tänkt a�  E45 skulle byggas ut åt söder, i e�  läge väster om Trollhä� an 
och Göta älv. Om så hade varit fallet hade Trestad center ha�  e�  mer strategiskt läge vid den 
enda korsningen mellan E45 och riksväg 44. Området ligger nu istället vid en av tre tra� kplatser 
gemensamma för E45 och riksväg 44. Samtliga av de två andra tra� kplatserna � llkom innan 
tra� kplatsen vid Trestad center och har på så vis ha�  e�  försprång. Den äldsta tra� kplatsen 
ligger dessutom vid Stallbacka som redan var e�  etablerat industriområde.
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4.2. Köping
Köping har länge varit en handelsplats och anses vara en av Sveriges äldsta städer (Björnänger 
1989). Bevarade dokument som visar Köpings stadsrä�  gheter härrör från slutet av 1400-talet, 
men staden sägs vara äldre än så. Sjöfarten blev vik� g � digt, framförallt för a�  frakta ut järn 
från närområdet, och idag har Köping Sveriges näst största insjöhamn (Historia 2010) som 
dessutom är av riksintresse (Köping i fram� den 2010). I stadens centrala delar � nns en del 
äldre bebyggelse kvar som visar hur Köping såg ut under medel� den, men stadsbranden 1889 
förstörde stora delar av bebyggelsen. Dagens centrum har rutnätsplan och den äldre kvarters-
bebyggelsen är uppblandad med 70-talets centrumbebyggelse. Tillverkningsindustrin har länge 
varit en stor del av staden och ligger bakom dess utveckling. På karta 19, nedan, visas Köping 
med fallstudiens geogra� ska avgränsning.
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Karta 19. Geograsik avgränsning för studieobjektet Köping.
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4.2.1. Nuvarande och tidigare E18 i anslutning till Köping
E18 går från Nordirland � ll S:t Petersburg och i Sverige från norska gränsen väster om Årjäng 
� ll Kappelskär. Före 1966 gick vägen genom centrala Köping vidare mot Arboga respek� ve 
Kolbäck (Vägverket Region Mälardalen 1992-2008). Öppnandet av en ny vägsträckning mellan 
Västerås och Köping 1966 resulterade i a�  E18 slutade vid tra� kplatsen vid Strö för a�  sedan 
gå Bergslagsvägen genom Köping och vidare mot Arboga. E18 på sträckan mellan tra� kplatsen 
vid Strö och Arboga öppnades för tra� k 1995. Innan tra� ken 	 y� ade ut på nya E18 gick både 
E18, riksväg 56 och väg 250 på Bergslagsvägen. Sedan några år � llbaka är riksväg 56 	 y� ad, 
omskyltad � ll en sträckning längre österut. Karta 20, nedan, visar � digare och nuvarande 
sträckning för E18 förbi Köping.

Karta 20. E18 nuvarande och � digare sträckning förbi Köping.
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4.2.2. Planering av E18 förbi Köping

4.2.2.1. Den tidiga planeringen av ny sträckning för E18

I slutet av 40-talet fa� ades e�  första beslut om ny sträckning för E18 förbi Köping, vägen skulle 
inte gå söder om Köping e� ersom det skulle försvåra användningen av hamnen (Vägverket 
Region Mälardalen 1992-2008). Det är dock oklart om de� a alterna� v någonsin se� s som 
realis� skt2. Öppnandet av etappen mellan Västerås och Köping 1966 gjorde a�  den fortsa� a 
sträckningen mot Arboga delvis lades fast (Vägverket Region Mälardalen 1992-2008). En 
utredning för fortsä� ningen av vägen mot Arboga var färdig och det var tänkt a�  denna skulle 
byggas omgående3. Det saknades dock ekonomiska medel och den sträckning som föreslagits 
öster om Sko� esta skans blev inaktuell när Köping byggdes ut över den föreslagna sträckningen 
(Vägverket Region Mälardalen 1992-2008).

Köpings kommun presenterade i sin fysiska lång� dsplanering från 1973 (FLP -73) nya alterna� va 
sträckningar för E18 (Fysisk lång� dsplan för Köpings kommun. Sammanfa� ning 1973). De olika 
alterna� ven visas på karta 21, � ll höger. Från kommunens sida togs beslut om a�  verka för en 
sträckning väster om Sko� esta skans.

I en gemensam utredning av de berörda kommunerna, länsstyrelsen och Tra� kverket 
rekommenderades 1977 e�  läge väster om Sko� esta skans med en södra infart � ll Köping vid 
Vallby (Vägverket Region Mälardalen 1992-2008). I områdesplanen för västra Köping 1978 
redovisas E18 i e�  läge som i stort överensstämmer med den gemensamma utredningen, se 
karta 22 på nästa uppslag.

2  Dag Björnemo, planarkitekt och stadsarkitekt i Köpings kommun 1987-2006, telefonsamtal den 
11:e april 2011

3  Dag Björnemo, planarkitekt och stadsarkitekt i Köpings kommun 1987-2006, telefonsamtal den 
11:e april 2011
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Karta 22. Förslag på vägsträckning i områdesplanen för Nibblesbacke - Ullvi från  1978.

E18, sträckning i områdesplan för Nibblesbacke - Ullvi
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4.2.2.2. Utredningsplan

I remisshandlingarna för utredningsplanen från 1986 redovisas samtliga alterna� va 
sträckningar väster om Sko� esta skans (Vägverket Region Mälardalen 1992-2008). Två 
alterna� va tra� kplatser redovisas på var sin sida om Hedströmmen. E�  alterna� v som innebär 
upprustning av be� ntlig väg har inte utre� s med mo� vering a�  det inte är nödvändigt då 
motortra� kledsstandard är målsä� ningen. Då krävs en alterna� v väg samt a�  den be� ntliga 
vägens läge nära järnväg och bebyggelse inte ger möjlighet � ll utbyggnad av tra� kplatser. Den 
föreslagna sträckningen valdes för a�  ge valfrihet vid fortsa�  utbyggnad väster om Arboga. Den 
valda sträckningen och de övriga alterna� ven syns på karta 23 på nästa uppslag.

Köpings kommun ansåg dock a�  fokus borde ligga på den bästa sträckningen mellan Köping 
och Arboga (Vägverket Region Mälardalen 1992-2008). E� er remiss hos kommunerna utreddes 
även en alterna� v sträckning belägen närmre Sko� esta skans. Köpings kommun ansåg a�  det 
förslaget stämde bä� re med kommunens önskemål. Den kortare infarten � ll Köping framhölls 
som argument för a�  välja det senare alterna� vet, liksom a�  vägens läge närmare Köping 
skulle ge möjlighet � ll etableringar av verksamheter med önskemål om skyltläge när tätorten 
expanderar västerut. En sträckning som stämmer i stort med den sträckning som sedan 
byggdes redovisades i Köpings översiktsplan från 1990, två år innan arbetsplanen fastställdes, 
se karta 24 på nästa uppslag.
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Karta 23. E18 Köping - Arboga, utredningsplan.
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4.2.2.3. Arbetsplan och genomförande

I samband med samråd för arbetsplanen, daterad 1992, framkom önskemål från Lindesbergs 
kommun a�  den fortsa� a sträckningen av E18 mot Örebro borde gå via Fellingsbro (Vägverket 
Region Mälardalen 1992-2008), se karta 25 nedan. Lindesbergs kommun var också kri� sk � ll 
a�  Tra� kverket inte samrå�  med dem angående projektet trots kommunens intresse i den 
fortsa� a utbyggnaden av E18 mellan Arboga och Örebro. Köpings kommun ansåg liksom 
� digare under planeringen a�  en sträckning nära staden var önskvärd och a�  en sydlig 
infart � ll hamnen och de södra industriområdena var mycket vik� g. Kommunen ly� e fram 
si�  översiktliga planarbete som konsekvent redovisat den södra infarten som argument för 
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byggandet av densamma.
Utbyggnaden av E18 ansågs ha en hög angelägenhet både na� onellt, regionalt och lokalt 
(Vägverket Region Mälardalen 1992-2008). Förbifarten förväntades komma � ll rä� a med 
problem som � dsförlust, olyckor och dålig boendemiljö längs vägen. Tra� ken på Bergslagsvägen 
beräknades minska med häl� en när förbifarten öppnade och den stora barriäre� ekt som vägen 
gav förutsa� es också minska. På grund av a�  projektet ansågs � llhöra en satsning på förbä� rad 
infrastruktur � digarelades byggstarten från planerad år 2000 � ll a�  ske samma år som 
arbetsplanen fastställdes, 1992. Satsningen hade som sy� e a�  förbä� ra samhällsekonomin och 
stärka näringslivets interna� onella konkurrenskra� . Det snabba händelseförloppet ledde � ll a�  
alla detaljfrågor i projektet inte hann diskuteras klart innan byggandet startade4.

4.2.2.4. Förstudie för Bergslagsvägen
Planering pågår angående en ombyggnad av Bergslagsvägen där E18 � digare gick (Vägverket 
2005b). Tra� kmängden har halverats sedan förbifarten öppnade och därför är vägen numera 
överdimensionerad. Diskussioner om en ombyggnad har förts sedan planeringen av nya E185 
och i dagsläget � nns en förstudie från 2005 (Vägverket 2005b). Vägen planeras for� arande ha 
karaktären av en genomfart men vägytan ska minska och passager över och under vägen ska 
förbä� ras. Ombyggnaden dröjer på grund av a�  projektet ännu inte få�  ekonomiska medel 
� lldelade.

4.2.3. Kommunal planering i Köping

4.2.3.1. En början till generalplan

Under början av 60-talet gavs i uppdrag a�  upprä� a en generalplan för hela Köping (Nilsson, 
Sundberg, Wirén arkitektkontor AB 1966). Som e�  första led i de� a arbete upprä� ades en 
disposi� onsplan för området Nibblesbacke som då ansågs vara nästa utbyggnadsområde i 
Köping, se karta 26 på nästa uppslag. Den nya sträckningen av E18 på Bergslagsvägen ansågs 
göra tra� ksitua� onen � ll det nya området problema� sk då det tänkta utbyggnadsområdet 
skars av från resten av staden. Utbyggnadsområdet begränsades i väster av den � lltänkta 
fortsä� ningen av E18 från tra� kplatsen vid Strö mot Arboga och väntades bli bullerstört av 
densamma. Inom planen fanns e�  be� ntligt industriområde som delvis var utbyggt.

4  Jan Erik Andersson, gatuchef och teknisk chef i Köpings kommun 1983-2006, telefonsamtal den  
14:e april 2011

5  Jan Erik Andersson, gatuchef och teknisk chef i Köpings kommun 1983-2006, telefonsamtal den  
14:e april 2011
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Karta 26. Disposi� onsplan för Nibblesbacke från 1978.
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4.2.3.2. Fysisk långtidsplanering, FLP -73

Under 70-talet påbörjade Köpings kommun arbetet med Fysisk lång� dsplanering (Fysisk 
lång� dsplan för Köpings kommun. Sammanfa� ning 1973). Tanken var a�  var tredje år anta 
en ny Fysisk lång� dsplan men de� a gjordes endast 1973 (hädane� er kallad FLP -73). Några år 
innan antagandet av FLP -73 skickade kommunen ut informa� on om planarbetet och mycket av 
åsikterna från allmänheten handlade om a�  man inte ville a�  staden skulle byggas ut på andra 
sidan den planerade fortsä� ningen av E18. Därför har endast e�  alterna� v visat på en sådan 
utbyggnad. I FLP -73 redovisas sex olika utbyggnadsalterna� v, se karta 27-32 på kommande två 
uppslag. Tre av dessa, Syd, Nordväst och Nordost, redovisar en vägsträckning väldigt nära den 
planerade utbyggnaden. De tre olika sydvästalterna� ven redovisar varsin möjlig sträckning av 
E18, samtliga längre från Köping än i alterna� v Syd, Nordväst och Nordost. Infartsled � ll södra 
Köping redovisas endast i vissa av alterna� ven. I FLP -73 förutsa� es a�  genomfartstra� ken 
skulle 	 y� a ut från Köping e� er 1985. De� a ansågs dock inte lösa tra� kproblemet e� ersom 
de 	 esta bostäder låg öster om centrum och de 	 esta arbetsplatser söder om centrum. En stor 
andel av tra� ken inom staden var därför tvungen a�  passera genom centrum. De� a var en av 
anledningarna � ll a�  utbyggnadsförslagen i sydväst förespråkades. Sydväst förslagen gav också 
möjlighet � ll goda kommersiella lägen vid den blivande förbifarten.
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Karta 27. FLP -73 alterna� v Nordost.
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Karta 29. FLP -73 alterna� v Syd

Karta 30. FLP -73 alterna� v Sydväst I.
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Karta 31. FLP -73 alterna� v Sydväst II.

Karta 32. FLP -73 alterna� v Sydväst III.
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4.2.3.3. Områdesplan för Nibblesbacke – Ullvi och Översiktsplan 1990

Områdesplanen för Nibblesbacke – Ullvi bygger vidare på de föreslagna utbyggnadsalterna� ven 
sydväst i FLP -73 (Stadsarkitektkontoret 1978). Området beräknas rymma all exploatering från 
1979 och fram � ll sekelski� et, se karta 33 på nästa uppslag.

Översiktsplanen från 1990 bygger i sin tur vidare på områdesplanen för Nibblesbacke – Ullvi 
men föreslår också några nya områden för bostäder i östra delarna av Köping (Köpings kommun 
1990). Även verksamhetsområden föreslås på 	 era olika platser, bland annat längs E18 nordost 
om Strö och vid den planerade södra infarten � ll Köping. I planen förutsä� s E18 byggas ut 
under mi� en av 90-talet och en tra� kplats anordnas vid Vallby. Föreslagna utbyggnadsområden 
redovisas på karta 34 på nästa uppslag. Kommunen har under � digt 90-tal ha�  för avsikt a�  
ta fram en fördjupad översiktsplan för Köping (Köpings kommun). Planen har varit under 
framarbetning men inte blivit antagen.

4.2.3.4. Pågående översiktsplanearbete

E�  av målen som nämns i samrådshandlingarna � ll den nya översiktsplanen Köping i fram� den 
(2010) är a�  barriäre� ekten av den � digare E18 genom Köping ska minska. I översiktsplanen 
redovisas även e�  vägreservat för en östlig infart � ll Köping. Infarten behövs när Köping växer 
österut och är vik� g för a�  tra� k med farligt gods � ll Norsa ska slippa passera genom staden. 
Kommunen ser en e� erfrågan på tra� korienterade lägen inte bara från handeln utan även från 
företag inom lager och logis� k. En rad områden för verksamheter och handel föreslås, bland 
annat norr om E18 vid tra� kplats Strö. Verksamheter ska dock i första hand förläggas � ll Vallby. 
Handelsområdena ska komple� era varandra och volymhandeln ska vara koncentrerad � ll Entré 
Köping vid tra� kplatsen vid Strö. I planen föreslås 	 era utbyggnadsområden för bostäder som 
stämmer överens med översiktsplanen från 1990. När dessa områden är utbyggda förespråkas 
staden byggas ut åt öster. Det � nns även funderingar på komple� ering av bebyggelse längs 
vägen mot Kolsva. Föreslagna utbyggnadsområden visas på karta 35 på sidan 84.
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Karta 33. Utbyggnadsförslag för områdesplan för Nibblesbacke Ullvi.

E18, förslag i områdesplan för västra Köping 1978
Nuvarande E18
Övriga nuvarande vägar
Bebyggelse, ej verksamhetsområde, 1977
Verksamhetsområde 1977
Föreslagen bebyggelse, ej verksamhetsområde
Föreslaget verksamhetsområde
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Karta 34. Utbyggnadsförslag i översiktsplanen från 1990.

E18, förslag i översiktsplanen från 1990
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Föreslaget verksamhetsområde
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Karta 35. Utbyggnadsförslag i samrådsförslaget i det pågående översiktsplanearbetet.
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4.2.3.5. Detaljplaner
34 detaljplaner har vunnit laga kra�  i Köping sedan arbetsplanen för E18 mellan tra� kplats 
Strö och Arboga antogs 1992 (Färdiga detaljplaner). Tre stycken av dem nämner förbifarten 
som en planeringsförutsä� ning, se karta 36 på nästa uppslag. Två av dessa detaljplaner ligger 
i anslutning � ll den nya E18 vid tra� kplatsen vid Strö och möjliggör för handel, kontor och 
småindustri. Den tredje planen är e�  bostadsområde som � ll viss del antas bli bullerstört. De 
två planerna i anslutning � ll E18 består av en plan på � digare icke planlagd mark och en plan 
som gäller ändring av användningen från enbart småindustri � ll a�  även omfa� a handel och 
kontor. Planerna är från 1998 och 2008. Y� erligare en detaljplan har antagits i anslutning � ll 
tra� kplatsen vid Strö. Även denna plan gäller ändrad användning från småindustri � ll också 
handel och kontor, planen är från 2004.

Av de 34 detaljplanerna har knappt en � ondel � llkommit inom 500 meter från tra� kplats 
Strö (Färdiga detaljplaner). Samtliga tre planer ligger i anslutning � ll tra� kplasten i Strö 
och två av dem nämner förbifarten som en planeringsförutsä� ning, se stycket ovan. De tre 
planerna har alla handel som huvudanvändning och � llåter även kontor och småindustri. Inga 
detaljplaner har � llkommit inom 500 meter från tra� kplatsen vid Vallby. Inom 300 meter från 
förbifarten är det samma tre detaljplaner som � digare nämndes som � llkommit. En femtedel 
av de detaljplaner som vunnit laga kra�  i Köping sedan arbetsplanen för E18 vann laga kra�  
1992 har � llkommit inom 100 meter från den � digare genomfarten (Färdiga detaljplaner). 
Alla utom en av dessa innehåller industri eller handel, den sista innehåller enbart bostäder. 
Huvudanvändningen för planerna varierar. De olika områdena som studerats ses på karta 37 på 
nästa uppslag.

Markanvändningen i de planer som � llkommit närmast E18 och tra� kplatsen vid Strö skiljer sig 
från övriga detaljplaner som � llkommit i Köping under samma period (Färdiga detaljplaner). 
Vid E18 och tra� kplats Strö har inga planer med bostäder som användning � llkommit. Den 
redovisade användningen i detaljplaner som antagits längs den � digare genomfarten är lik 
användningen vid Strö, endast en plan som innehåller bostäder har � llkommit där. Övriga 
detaljplaner innehåller handel och industri, men huvudanvändningen varierar.

Redovisning i si� erform samt redovisning av vilka planer som � llkommit inom de olika 
områdena � nns i bilaga 2, sidan 115.
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Karta 36. Detaljplaner som vunnit laga kra�  sedan 1992.
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Karta 37. Områden inom 300 meter från förbifarten, 500 meter från tra� kplats med planskild korsning och 
100 meter från den � digare genomfarten.

Nuvarande E18
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4.2.3.6. Genomförande av planer
Alla planlagd mark närmast förbifarten och tra� kplatsen vid Strö har inte bebyggts. De 
obebyggda tomterna ligger inte med skyltläge mot E18. Vid tra� kplats Strö fanns redan e�  
handels- och verksamhetsområde när förbifarten öppnade. De nya verksamheterna ligger 
på andra sidan Bergslagsvägen från det � digare området, i anslutning � ll e�  småindus-
triområde som också det fanns när förbifarten öppnade. Verksamheterna närmast E18 
annonserar med stora parkeringsplatser, skyltar och 	 aggor både mot E18 och mot Ringvägen, 
som verksamheterna ligger längs, se foto 5 och 6. På andra sidan Ringvägen är det skillnad. 
Parkeringsplatserna och skyltarna är små, 	 aggstängerna färre och 	 er av tomterna inhägnade. 
De nya etableringarna är tydligt orienterade mot bilburna kunder och gång- och cykelbanan 
längs gatan är inte tänkt för kunder � ll a� ärerna. Den går på andra sidan gatan från a� ärerna 
se�  och saknar övergångsställen. De nya etableringarna längs E18 består av handel med 
skrymmande varor och snabbmatsrestauranger.

Vid den södra infarten har Köpings kommun föreslagit verksamheter. Ännu är ingen mark i 
de� a område planlagd och området är obebyggt, se foto 7. Marken i de� a område ägs inte 
enbart av kommunen (Stadsarkitektkontoret 1978) och där � nns även en del fornlämningar6. 
En eventuell planprocess antas därför bli lång.

6  Dag Björnemo, planarkitekt och stadsarkitekt i Köpings kommun 1987-2006, telefonsamtal den 
11:e april 2011

Foto 5. Handeln annonserar mot förbifarten.



8787

Foto 6.  Samma handel som annonserar mot förbifarten annonserar också mot gatan.

Foto 7. marken vid södra avfarten är for� arande obebygd.
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4.2.4. Analys, Köping

4.2.4.1. Lösning: förbifart
E18 har 	 y� at ut från Köping i två etapper. Först från de absolut mest centrala delarna av 
staden och sedan � ll det nuvarande läget utanför staden. Tankar på en förbifart förbi Köping 
fanns redan 50 år innan förbifarten fak� skt byggdes och den var också tänkt a�  byggas 
över 20 år � digare än vad som blev fallet. Under planerings� den hann bilismen slå igenom. 
Problemformuleringen av de be� ntliga förhållandena är tydligast i de senare skedena av 
planeringen. De� a kan bero på a�  det � digare funnits en utredningsplan som blivit inaktuell. 
Eventuellt har en problemformulering funnits i den inaktuella utredningsplanen, men som inte 
följt med � ll den nya. I senare skeden av planeringen framhålls problem som både handlar 
om tra� ksitua� onen för bilisterna och miljö- och hälsoproblem för de boende i närheten av 
vägen. Förbifarten var tänkt a�  � llkomma direkt e� er a�  sträckan mellan Västerås och Köping 
öppnades, men det fanns inte ekonomiska medel för de� a. Det är tydligt a�  förbifarten hela 
� den tagits för given av både Köpings kommun och av Tra� kverket, även om byggstarten varit 
oviss.

4.2.4.2. Möjlighet att påverka
Köpings kommun har under planprocessen legat steget före Tra� kverkets planering av E18. När 
den äldre utredningsplanen blev inaktuell utredde Köpings kommun alterna� va sträckningar 
för E18 och förespråkade e�  läge väster om Sko� esta skans istället för det gamla förslaget 
öster om. Den utredningsgrupp som bestod av de berörda kommunerna, länsstyrelsen och 
Tra� kverket gick på samma linje som Köpings kommun och gruppens arbete var vägledande 
för utredningsplanen. Köpings kommun har önskat justeringar av vägsträckningen även e� er 
det och få�  igenom sina önskemål. Kommunen har hela � den drivit samma linje även om de 
föreslagna sträckningarna ändrats under � den. Materialet visar också a�  Köpings kommun 
jobbat hårt för a�  få den södra infarten byggd. Köpings kommun har varit ak� v med nya 
önskemål under hela planeringen av förbifarten och också få�  gehör för dem. För varje plan 
har E18 sträckning justerats. Först � ll e�  läge längre från staden och sedan allt närmre staden. 
De� a i enlighet med Köpings kommuns önskemål om a�  få förbifarten nära, men inte för nära. 

Genom de olika alterna� ven som presenterades i FLP -73 har Köping kunnat visa på möjliga 
konsekvenser för olika vägsträckningar och därmed ha�  goda argument för de önskemål man 
sedan lagt fram. Förbifartens placering framstår inte bara som vik� g för a�  kunna ta � llvara 
på skyltlägen utan även för a�  kunna planera ändamålsenliga bostadsområden i stadens västra 
delar med � llgång � ll rekrea� onsområden.

4.2.4.3. Strategi
Fram � ll 60-talet hade Köping framförallt byggt ut bostäder i öster och industri i söder. 
Anledningen � ll a�  kommunen valde en fortsa�  utbyggnad mot sydväst i FLP -73 var 
framförallt för a�  slippa lokal tra� k genom centrum från bostäderna i öst � ll arbetsplatserna 
i söder. Den planerade förbifarten har inte ha�  något med de� a val a�  göra. Däremot har 
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önskemålet om a�  E18 skulle dras väster om Sko� esta skans bero�  på a�  kommunen velat få 
så bra förutsä� ningar som möjligt för a�  bygga ut bostäder i sydväst. Viss utbyggnad i öster 
har pågå�  sedan översiktsplanen från 1990 på grund av a�  e� erfrågan på nya bostäder i öster 
var stor. Förbifarten har ha�  inverkan på den nya utbyggnadsriktningen åt öster som föreslås i 
det pågående arbetet med den nya översiktsplanen. Beslutet om a�  i fram� den fortsä� a den 
generella utbyggnaden åt öster beror på a�  det inte � nns mer mark a�  föreslå för utbyggnad åt 
sydväst på samma sida av den södra infarten som staden ligger.

Beslutet a�  inte bygga staden på andra sidan E18 som togs i FLP -73 tycks i stort � nnas kvar. 
Ingen ny bebyggelse har � llkommit på andra sidan E18, men i den pågående översiktsplanen 
föreslås e�  verksamhetsområde på andra sidan E18. E�  verksamhetsområde har även 
� digare föreslagits på andra sidan södra infarten från staden se� . Än så länge föreslås inga 
bostadsområden på andra sidan E18 eller södra infarten. Kommunen har konsekvent föreslagit 
handels- och verksamhetsområden i anslutning � ll tra� kplatserna, förbifarten och södra 
infarten. Dels nya områden vid tra� kplatsen i Vallby, men också en fortsä� ning på det be� ntliga 
området i Strö.

4.2.4.4. Bebyggelseutveckling
E� er a�  förbifarten öppnat så har det be� ntliga handels- och verksamhetsområdet vid 
tra� kplatsen vid Strö fortsa�  växa på andra sidan Bergslagsvägen, längs med förbifarten. 
Skyltläget har lockat mer än närheten � ll tra� kplatsen. Vid den södra infarten har det inte 
ske�  någon utbyggnad alls. Området är inte detaljplanelagt trots a�  kommunen pekat ut det 
som fram� da verksamhetsområde redan i översiktsplanen från 1990. De� a beror som � digare 
anty� s på a�  kommunen väntar sig en lång planprocess i området. A�  inga företag har visat 
tydligt intresse a�  etablera sig i området beror antagligen på a�  det for� arande � nns � llgång 
� ll mark kring tra� kplats Strö. Där är marken redan planlagd och infrastrukturen utbyggd. 
Byggandet av förbifarten har ändrat förutsä� ningarna i området och gjort a�  ändringar av 
be� ntliga detaljplaner genomförts, liksom ianspråktagande av icke planlagd mark. Det rör sig 
dock bara om e�  mindre område. De planer som ändrats och � llkommit har gjort det först e� er 
a�  förbifarten öppnat.

Kommunens översiktliga planering har anpassats � ll de planeringsförutsä� ningar som 
förbifarten antogs ge redan i disposi� onsplanen för Nibblesbacke från 1966. Förbifarten har 
påverkat kommunens översiktliga planering genom a�  utbyggnadsområdena ändrats när 
vägens sträckning ändrats och a�  några planer vid tra� kplats Strö få�  ändrad markanvändning 
e� er förbifartens � llkomst. Dessutom har en ny utbyggnadsriktning för stadens fortsa� a 
utbyggnad föreslagits när bebyggelsen når den södra infarten. Förbifarten sä� er övergripande 
ramar som stadens bebyggelse håller sig inom.

Den � digare genomfarten betraktas for� arande som en barriär i staden och kommunen vill a�  
vägen byggs om. Planering av en ombyggnad har pågå�  sedan förbifarten planerades, men 
projektet har inte betraktats som � llräckligt angeläget. E� ersom den � digare genomfarten inte 
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har byggts om har inte förbifarten få�  så posi� v e� ekt på bebyggelsen längs Bergslagsvägen 
som hade varit möjligt om även barriärverkan från den � digare genomfarten hade minskat. 
A�  den � digare genomfarten inte blivit ombyggd trots a�  det gå�  lång � d sedan förbifarten 
öppnades beror troligast på a�  förbifarten ansågs vara e�  projekt av na� onell betydelse 
medan genomfarten framförallt är e�  projekt med lokal betydelse och a�  sådana projekt har 
betydlig lägre prioritet än projekt med na� onell betydelse.
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5. Resultat5. Resultat
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5.1. Lösning: förbifart
De båda studerade fallen är projekt som börjat planerats redan innan bilismens stora 
genombro� , ändå � nns det inget som tyder på a�  behovet av förbifarten har omprövats under 
planeringens gång. De� a är fullt förståeligt om de problem som u� alats i början av planeringen 
accepteras. Dessa är bristande framkomlighet, omvägar för tra� ken och låg standard på de 
be� ntliga vägarna. I och med ökande tra� kmängder blir inte dessa problem mindre, snarare 
tvärt om.

Det blir tydligt, framförallt i Vänersborg, angående de problem som har ly� s fram i planering 
a�  fokus ski� at från tra� kproblem � ll miljö- och hälsoproblem under � den som planeringen 
av förbifarten pågå� . A�  beslutet ändå inte har omprövats kan bero på a�  grundproblemet 
anse� s vara detsamma, för låg standard på den aktuella vägsträckan. Det kan vara så a�  fokus 
inte har ski� at i så stor utsträckning som materialet ger sken av. Snarare är det hur problemet 
presenteras som har förändrats istället för vad som anses vara problemet. De� a kan göra a�  
en omprövning av frågan om byggandet av förbifarten inte blir aktuell. A�  projekten har varit 
etapper av längre vägsträckor kan också tänkas bidra � ll a�  frågan om förbifartens byggande 
inte har omprövats. Etappindelningen har bero�  på brist på ekonomiska medel. Därför har 
frågan om förbifartens � llkomst redan betraktats som klar. Planeringen av E45 visar också 
på svårigheter i argumenteringen för förbifartens utbyggnad. Planerna för Trestad center 
beror på de förutsä� ningar som förbifarten ger, sam� digt som e�  av argumenten för a�  
bygga förbifarten är a�  vägen skulle ge bä� re � llgänglighet � ll det planerade Trestad center. 
Antagligen har den utdragna processen och inställningen a�  förbifarten kommer a�  byggas 
bidragit � ll a�  förhållandet mellan kommunens översiktliga planer och Tra� kverkets planer 
blivit komplicerat. E� ersom planeringen pågår parallellt och innehåller både informell och 
formell planering så har det antagligen varit svårt a�  bestämma vilka utbyggnadsplaner som 
kom först.

5.2. Möjlighet att påverka
Då de båda förbifarterna har varit etapper längs längre utbyggnadssträckor så har startpunkten 
för förbifarterna och därmed också delvis deras sträckning varit bestämd innan lokaliserings- 
och utredningsplanerna presenterats. I båda fallen har det föreslagits alterna� va startpunkter 
som skulle ge möjlighet för andra sträckningar, inga av dessa har blivit verklighet. A�  
förbifarternas sträckning har behövt ta hänsyn � ll den be� ntliga startpunkten har inte tagits 
upp som argument för a�  avslå förslag med annan startpunkt. Den � digare planeringen tycks 
därför ha bidragit med lösningar som håller också 	 era år, ibland decennier senare. Indelningen 
i etapper tycks därför inte ha begränsat alterna� ven för förbifartens sträckning i någon större 
utsträckning.

Fallstudien visar a�  de utredningsgrupper som bestå�  av de berörda kommunerna, 
länsstyrelsen och Tra� kverket har ha�  betydelse för de stora dragen av förbifarternas 
sträckning. Hos båda studieobjekten stämmer utredningsgruppens förslag bä� re med den 
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byggda förbifarten än vad � digare förslag gjort. De förändringar som gjorts e� er utrednings-
gruppernas arbete har varit mindre omfa� ande. A�  så varit fallet skulle kunna bero på a�  
utredningsgrupperna bildats vid rä�  � dpunkt i planeringen där de � digare förslagen tjänat mer 
som diskussionsöppnare. Utvecklingen i Köping motsäger dock en sådan förklaring e� ersom 
e� erföljande utredningsplan hos Tra� kverket ligger längre ifrån den senare byggda förbifarten 
än utredningsgruppens förslag. Planeringen e� er Tra� kverkets utredningsplan i Köping har gå�  
� llbaka � ll sträckningar som är mer lika utredningsgruppens förslag.

För förbifartens mer detaljerade sträckning har kommunens översiktliga planer varit vik� ga 
när kommunen velat påverka vägens placering. I Vänersborgs kommun blir de översiktliga 
planernas betydelse extra tydlig. När kommunen önskar en sträckning närmare Onsjö i den 
första etappen blir inte de� a � llgodose� . Önskemålet kommer året innan arbetet med 
kommundelsplanen börjar, och kommundelsplanen antas först 	 er år e� er a�  arbetsplanen 
för den aktuella vägsträckan antagits. Samma kommundelsplan ligger dock � ll grund för 
förbifartens placering vid Trestad center i andra etappen av vägens utbyggnad. Den sträckning 
som redovisas i kommundelsplanen stämmer väl överens med vägens nuvarande placering 
och Tra� kverket har mo� verat de föreslagna alterna� ven i utredningsplanen med a�  de 
är anpassade � ll kommunens utbyggnadsplaner för Trestad center. Köping har noggrant 
redovisat de vägsträckningar som önskas av kommunen i de översiktliga planerna. Även om 
de redovisade sträckningarna varierat så har argumenten för dem varit desamma genom hela 
processen. Köping har också få�  gehör för sina önskemål även om kommunen få�  jobba hårt, 
framförallt för a�  få � ll stånd den södra infarten. Kommunen har själv varit medveten om de 
strategiska planernas betydelse och har ly�  fram a�  samtliga strategiska planer från nära tjugo 
år � llbaka redovisar den södra infarten och a�  vägen därför behövs.

För a�  kunna påverka vägens sträckning genom de översiktliga planerna måste kommunen 
ha god framförhållning i sin översiktliga planering. Skillnaden i framförhållning mellan de 
två kommunerna kan dels förklaras med vid vilken � dpunkt vägplaneringen pågå� , de 
båda kommunernas översiktliga planer är nämligen från ungefär samma årtal trots a�  
vägplaneringen vid dessa � llfällen kommit olika långt. Exempelvis har kommunens första 
översiktsplan � llkommit e� er arbetsplanen för förbifarten fastställdes i Vänersborg, men 
innan arbetsplanen för förbifarten fastställdes i Köping. De första översiktsplanerna i de båda 
kommunerna är från samma år, vilket antas bero på a�  plan och bygglagen infördes 1987 med 
kravet a�  alla kommuner skulle ha en aktuell översiktsplan (SFS 1987:10). I sin fysiska lång� d-
splanering har Köping visat a�  planeringen påbörjats just för a�  undersöka vilken som vore den 
bästa sträckningen för E18. Kommunen visar a�  man varit medveten om behovet av a�  � digt 
ta ställning � ll förbifartens sträckning. Kommunen har också konsekvent tagit fram översiktliga 
planer ungefär vart 15:e år från början av 60-talet, mellan de två senaste planerna är det dock 
längre. Plan- och bygglagens � llkomst passade således väl in i Köpings � digare planering.
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5.3. Strategi
Fallstudien visar a�  de båda kommunerna framförallt har redovisat utbyggnadsområden på 
samma sida om förbifarten som staden ligger. De� a gäller både de översiktsplaner som är från 
strax innan förbifarten stod klar och de senaste översiktsplanerna. Hi�  lls har ingen utbyggnad 
ske�  på andra sidan förbifarten från stadens centrum se� , förutom Trestad center som inte kan 
räknas som en fortsä� ning av Vänersborg utan som än så länge uppfa� as som e�  eget område. 
Förbifarten är uppenbart en stark gräns för stadens utbyggnad, men i planeringsskedet är 
gränsen inte absolut.

Kommunerna vill ta � llvara på läget längs den nya förbifarten. Båda kommunerna har u� alat 
de� a även om det är olika kvalitéer de två kommunerna vill ta � llvara. I Vänersborg är det 
framförallt möjligheten � ll godshantering som ly� s fram medan Köping har ly�  fram � llgången 
� ll goda skyltlägen. Båda kommunerna har föreslagit nya handels- och verksamhetsområden 
vid någon av avfarterna. Det är dock bara i Vänersborg som utbyggnad har ske�  i det nya 
föreslagna området. I Köping har istället utbyggnad ske�  i det be� ntliga handels- och verksam-
hetsområdet vid tra� kplats Strö. Båda städerna har dock tänkt sig a�  de nya föreslagna 
verksamhetsområdena i fram� den ska växa ihop med staden. Kommunerna ser således 
möjligheter med förbifartens etablering, men beroende på övriga förutsä� ningar i området 
skapar förbifarten unika planeringsförutsä� ningar som de respek� ve kommunerna vill ta 
� llvara på. Trots de� a är områdena i anslutning � ll förbifarterna, och planeringen för dessa, lika 
på många punkter för de båda städerna.

Medan Vänersborgs kommun har valt a�  planlägga och iordningsställa si�  nya område redan 
innan förbifarten började byggas så har Köpings kommun inväntat intressenter. I Köping har det 
� lltänkta området vid den södra infarten ännu inte planlagts. Skillnaden mellan städerna kan 
ha 	 era orsaker. Köpings kommun har ha�  e�  be� ntligt handels- och verksamhetsområde vid 
tra� kplats Strö, där det fanns obebyggd planlagd mark när förbifarten öppnade. I de� a område 
har också en del utbyggnad ske�  e� er a�  detaljplanerna ändrats från enbart industriändamål 
� ll a�  även � llåta handel och kontor. Den andra möjliga förklaringen är a�  Köpings kommun 
inte äger all mark vid den södra infarten, varför man kan ha varit tveksam � ll a�  starta en 
planprocess på grund av risken för motstånd. Vänersborgs kommun ägde från början marken 
i Trestad center. A�  inget företag visat � llräckligt intresse för a�  etablera sig vid den södra 
infarten i Köping kan bero på det fenomen som Falleth, Kollbotn och Tombre (1995) kallar 
ak� va zoner. A�  den utbyggnad som sker vid förbifarten o� ast sker enbart i e�  område och a�  
det området o� ast är en naturlig fortsä� ning på den be� ntliga bebyggelsen. De ak� va zonerna 
är o� ast planlagda och iordningställda av kommunen. Det be� ntlig handels- och verksamhet-
sområdet vid tra� kplats Strö i Köping kan ses som en sådan ak� v zon. Möjligheten a�  företag 
skulle vara intresserade av a�  etablera sig vid den södra infarten skulle enligt teorin med ak� va 
zoner vara liten. Till viss del verkar Köpings kommun redan ha märkt av de� a e� ersom den 
senaste översiktsplanen föreslår y� erligare mark i anslutning � ll tra� kplats Strö, även på andra 
sidan E18 från staden se� .
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I Vänersborg fanns inga etableringar i anslutning � ll den nya förbifarten men kommunen 
planlade och iordningsställde e�  område, Trestad center, där det också har ske�  en utbyggnad. 
Det har inte ske�  utbyggnad i några andra områden längs förbifarten. Kommunal planläggning 
och iordningsställande garanterar inte etableringar vilket syns i Vänersborg där en stor del av 
den planlagda marken ännu inte är bebyggd snart tjugo år e� er a�  avfarten öppnades. Även 
utvecklingen i Vänersborgs kommun stämmer med Falleth, Kollbotn och Tombres (1995) teori 
om ak� va zoner.
Städernas generella utbyggnadsriktning har inte påverkats i någon större utsträckning av 
förbifartens � llkomst. Vänersborg har fortsa�  a�  växa söderut och Köping har fortsa�  växa åt 
sydväst. Däremot visar Köping a�  förbifarten ger viss påverkan på utbyggnadsriktningen genom 
a�  staden är tänkt a�  byta utbyggnadsriktning när bebyggelsen når förbifarten och den södra 
infarten. På grund av Vänersborgs geogra� ska förutsä� ningar kan staden inte byta utbyggnad-
sriktning utan måste � llslut passera förbifarten eller fortsä� a utbyggnaden öster om Vargön. 
Båda städerna har go�  om mark kvar innan de� a inträ� ar.

I Trestad center har planeringen av området börjat innan det var klart när byggandet av 
förbifarten skulle börja. De� a stämmer med Hagson et als (2001) studie som visar a�  
planering och byggna� on i området kring förbifarten börjar innan förbifarten öppnat. Köping 
stämmer inte in på det påståendet. Förklaringen � ll de� a kan dels vara a�  delar av området 
vid Tra� kplats Strö redan var planlagt, även om det var för industri och inte för handel. Sen 
är det också tydligt a�  bebyggelsetrycket varit betydligt högre i Vänersborg än i Köping. 
I själva Vänersborg har ungefär fem detaljplaner per år vunnit laga kra�  sedan arbetsplanen 
fastställdes. I Köping är si� ran knappt två planer om året. Skillnaden kan också bero på a�  
byggandet av förbifarten i Köping började sam� digt som arbetsplanen blev fastställd och vägen 
stod klar tre år senare. I Vänersborg hann det gå 6 år från det a�  arbetsplanen blev fastställt 
� ll det a�  vägen öppnade. Y� erligare en orsak som kan vara bidragande � ll a�  utbyggnad 
börjat � digare i Vänersborg är a�  E45 har varit planerad a�  gå i nästan samma sträckning 
som den går idag sedan utredningsplanen � o år innan vägen öppnades. I Köping har vägens 
sträckning ändrats 	 era gånger. Framförallt på kommunens önskemål. Materialet visar på a�  
den vägsträckning som byggdes föreslogs först ungefär fem år innan vägen öppnade. Återigen 
har det funnit mer � d för utveckling i Vänersborg än i Köping.

5.4. Bebyggelseutveckling
Det är få detaljplaner som � llkommit inom 300 från förbifarten med längre från en tra� kplats 
än 500 meter. Det är också få detaljplaner som � llkommit inom 500 meter från avfarten men 
som inte ligger inom 300 meter från förbifarten. Det tycks därför vara kombina� onen av 
skyltläget och � llgängligheten som lockar i första hand handel a�  etablera sig nära förbifarten 
och dess tra� kplatser. Bara den ena egenskapen verkar inte vara � llräckligt a� rak� v. Falleth, 
Kollbotn och Tombre (1995) har kommit � ll samma slutsats. Tomter nära tra� kplatsen men 
utan skyltläge är for� arande obebyggda. I Vänersborg är även tomter med skyltläge obebyggda 
vilket visar a�  vissa skyltlägen tycks vara a� rak� vare än andra. All handel i Trestad center 
vänder sig mot riksväg 44 och inte som Vänersborgs kommun planlade från början, mot E45. 
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Riksväg 44 binder samman Trestadsregionen vilket kan vara anledningen � ll a�  de� a läge 
anses mer a� rak� vt. Trestad center har också konkurrens om handelsetableringarna av Överby 
köpcenter några minuter bort i Trollhä� ans kommun som öppnade något innan den första 
detaljplanen för Trestad center vann laga kra� . Det har � digare funnits tankar om a�  E45 ska 
fortsä� a söderut, väster om Trollhä� an och a�  Trestad center därmed ska ligga i den enda 
korsningen mellan E45 och riksväg 44. Överby köpcenter skulle då bara ligga längs riksväg 44, 
vilket skulle kunna ge Trestad center en konkurrensfördel. Förslaget a�  fortsä� a E45 söderut 
antas ha bidragit � ll a�  Vänersborgs kommun räknat med en kra� igare utbyggnad i Trestad 
center än vad som blivit fallet.
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6. Avslutande 6. Avslutande 
reflektionerreflektioner
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I inget av de två studieobjekten har behovet av förbifarten omprövats trots a�  det gå�  lång � d från 
planeringen började � ll byggandet at förbifarten började. Tra� kmängder och hur problemen som 
uppkommer på vägarna beskrivs har också hunnit ändras under � den. Kanske har de inblandade 
omprövat behovet utan a�  tydligt redogöra för de� a. A�  så är fallet kan antas e� ersom problem-
formuleringen ändrats något vid vissa � dpunkter i planeringen. A�  på e�  tydligare sä�  redogöra 
för vilka förändringar som ske�  i transportsystemet sedan planeringens början eller sedan den 
senaste planen, och hur dessa förändringar påverkar behovet av förbifarten, skulle vara e�  sä�  
a�  öka legi� miteten i planeringen.

A�  översiktsplanerna i de båda studieobjekten visat sig vara vik� ga instrument för kommunen 
a�  påverka antas bero på a�  lags� � ningen säger a�  planerade vägar inte får strida mot 
översiktsplan, områdesbestämmelser eller detaljplan. Om kommunen då har varit förutseende 
och redovisat den sträckning som förespråkas i den senaste översiktsplanen så � nns det 
anledning för Tra� kverket a�  anpassa sina planer � ll denna under förutsä� ning a�  det inte 
verkar olämpligt. Om Tra� kverket istället går emot kommunen krävs en omarbetning av översik-
tsplanen som kan göra a�  planeringsprocessen drar ut på � den. Det � nns även y� erligare en 
anledning för Tra� kverket a�  anpassa sina planer � ll kommunens översiktliga planer. Kommunen 
antas ha större lokalkännedom än Tra� kverket varför deras rekommenda� oner inte bara är e�  
önskemål utan också pekar på vik� ga planeringsförutsä� ningar.

Om det � nns en aktuell översiktsplan som dessutom redovisar kommunens ställningstagande � ll 
den nya vägsträckningen torde de� a också förenkla planeringen för Tra� kverket. En översiktlig 
plan kan ses som e�  samlat ställningstagande från kommunens sida � ll skillnad från de remissvar 
som kommer från kommunen i planeringsskedet. Remissvaren kan ibland komma från olika 
nämnder i kommunen och ski� a i innehåll. A�  förhålla sig � ll dessa remissvar är således svårare 
än a�  förhålla sig � ll en antagen översiktsplan.

Då framtagandet av en översiktsplan är en lång process där 	 era faktorer ska vägas in får 
kommunen en möjlighet a�  ta fram argument för den förespråkade placeringen av den nya 
vägen. A�  göra de� a inom framtagandet av översiktsplanen ger kommunen möjlighet a�  utny� ja 
den � d som krävs på e�  bra sä� . E� ersom en ny vägsträckning påverkar hela stadsstrukturen är 
det tänkbart a�  de bästa argumenten för vägens sträckning kräver en helhetsbild som enbart 
kan fås genom en översiktsplan eller en fördjupad översiktsplan. Med goda argument för vägens 
sträckning blir det också naturligt för Tra� kverket a�  anpassa sin planering e� er kommunens 
önskemål.

Både Tra� kverket och kommunen tjänar på a�  kommunen har god framförhållning och 
presenterar den förespråkade vägsträckningen i kommunens översiktsplan, eller i en fördjupad 
översiktsplan. Kommunen får möjlighet a�  styra vägsträckningen � ll en plats som är lämplig 
u� från kommunens utbyggnadsplaner i övrigt och Tra� kverket får en samlad bedömning från 
kommunens sida a�  förhålla sig � ll, istället för 	 era remissvar från olika nämnder. För a�  
kommunen ska kunna förespråka en sträckning som är lämplig också ur Tra� kverkets synvinkel 
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krävs det a�  kommunen tar planförutsä� ningar även utanför den egna kommungränsen i 
beaktande. De� a är inget ny� , men något som inte får glömmas bort. Goda mellankommunala 
samarbeten, regionala planer eller utredningsgrupper skulle kunna fungera som forum för de� a.
Då de projekt som undersökts har planerats innan fyrstegsprincipen började användas har inte 
något resultat framkommit om hur kommunen kan påverka förslag på lösningar enligt något av 
de tre första stegen. Även denna typ av lösningar skulle kunna inkluderas i en översiktsplan eller 
fördjupad översiktsplan och på så sä�  visa kommunens ställningstagande i frågan.

Utvecklingen med obebyggda tomter nära tra� kplatserna kan leda � ll a�  områdena uppfa� as som 
glesa eller ofärdiga. Hur denna utveckling ska hanteras är en vik� g fråga som kommunen måste 
ta ställning � ll. Utvecklingen i Trestad center i Vänersborg har visat a�  det är svårt för kommunen 
a�  styra nyetableringar då det handelsområde som kommunen planerat för inte har blivit utbygt.
Dels beror de� a på a�  man även kan etablera viss handel på mark som är planlagd för industri 
och dels beror det på a�  kommunen ändrat planer från industriändamål � ll handel. Kommunen 
kan såklart välja a�  inte ändra detaljplaner, men med risken a�  inte få några etableringar alls. 
Framförallt i Vänersborgs fall har det framgå�  a�  konkurrensen från det närliggande Överby 
köpcenter i Trollhä� ans kommun varit stor. Hade det planerade handelsområdet blivit utbyggt 
skulle sannolikt området upplevas som glesare och mindre sammanhängande än det gör idag. En 
hård styrning av nya etableringar från kommunens sida behöver således inte betyda a�  området 
skulle få�  en bä� re u� ormning.

I Köping, där förbifarten delvis ligger i direkt anslutning � ll be� ntlig bebyggelse, är det extra 
vik� gt a�  kommunen har en plan för hur de mindre populära tomterna ska användas. E� ersom 
handels- och verksamhetsområdet vid Strö ligger i direkt anslutning � ll övrig bebyggelse är 
det mer a�  betrakta som e�  halvexternt köpcentrum än e�  externt köpcentrum. Möjligheten 
� nns därför a�  i de� a område få en urban karaktär. De obebyggda tomterna gör dock de� a 
svårt e� ersom de hamnat mellan handelsetableringarna och staden. Det är möjligt a�  e�  
större helhetsgrepp för området skulle kunna komma � ll rä� a med de obebyggda tomterna. 
En plan för hur även de företag som inte etablerar sig i skyltläge skulle kunna få möjlighet a�  
marknadsföra sig mot förbifarten skulle kunna vara en möjlighet. Exempelvis skulle de� a kunna 
lösas genom någon form av gemensamma skyltlägen. Det är vik� gt a�  kommunen redan från 
början uppmärksammar a�  det kan bli e� erfrågan på tomter i skyltläge men saknas e� erfrågan 
på tomter som inte har skyltläge, men som ändå ligger precis i anslutning � ll tra� kplatsen. Hur 
en sådan skev e� erfrågan ska mötas och vad den kan tänkas få för konsekvenser för områdets 
karaktär behöver redas ut innan etableringarna tar fart. Ändringar och framtagande av nya 
planer tenderar annars a�  tas fram lite i taget varför det blir svårt a�  skapa en helhetsbild över 
området.

Områdena närmast förbifarten tenderar a�  vända sig � ll bilister och � llgången � ll dels gång- 
och cykelvägar, men framförallt övergångställen kan bli bä� re. Det är framförallt svårt a�  ställa 
bilen vid en av a� ärerna och sedan gå � ll de andra. I Köping är möjligheterna a�  röra sig mellan 
a� ärerna, och mellan a� ärerna och de omkringliggande områdena, bä� re i det äldre handels- 
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och verksamhetsområdet nordost om Bergslagsvägen. Vid de nyare etableringarna sydväst om 
Bergslagsvägen � nns också gång- och cykelväg men inte på bu� kernas sida och övergångställen 
saknas. I Köping bidrar det faktum a�  ringleden runt Köping är den gatan som verksamheterna 
vänder sig mot � ll a�  området uppfa� as som mer bilorienterat än vad det måste vara. På grund 
av a�  Köping är en kompakt stad är det gång- eller cykelavstånd mellan handels- och verksam-
hetsområdet vid Strö och många områden i staden.

E� ersom arbetet är en fallstudie så gäller resultatet på frågeställningarna enbart för de aktuella 
studieobjekten. De� a är fallstudiens svaghet och något som jag varit medveten om från början. 
Då vissa av frågeställningarna undersökts även i � digare studier har fallstudien också kunnat visa 
resultat som är mer allmängil� ga.

Fallstudiens styrka ligger i a�  jag ändå på den avgränsade � den lyckats undersöka fenomenet 
trots den stora mängden material och långa � dsspannet. De överraskningar som inträ� at på 
vägen har också varit lä� a a�  hantera. De största överraskningarna har varit en större mängd 
material än jag förutse� , a�  det är två vägar, E45 och riksväg 44, som 	 y� at ut från Vänersborg 
ungefär sam� digt och a�  det ibland har saknats material som antas vara relevant för studien. 
Fallstudiens 	 exibilitet som metod har gjort a�  dessa överraskningar ändå gå�  a�  hantera på 
e�  bra sä� . A�  välja nya studieobjekt då jag upptäckte a�  det saknades en del material var 
inte aktuellt e� ersom det � nns risk a�  det saknas material även för andra studieobjekt. Då 
materialet varit omfa� ande så har det � llgängliga materialet ändå ge�  en helhetsbild av de två 
förbifartsprojekten.

Då fallstudien har ske�  på e�  översiktligt plan har den visat på många möjligheter för fortsa� a 
studier på mer detaljerad nivå eller inriktad på enbart en av de uppställda frågeställningarna. 
Framförallt vore det intressant med vidare studier på resultatet a�  kommunens översiktliga 
planer är e�  bra verktyg för kommunen a�  påverka statliga vägprojekt.
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Vissa av de dokument som antas vara av intresse för arbetet har inte kunnat hi� as i arkiven. Det 
handlar framförallt om utrednings- och lokaliseringsplanen vilka inte var e�  formellt krav vid 
den � d då projekten planerades men också om kommunala planer som aldrig blivit antagna. För 
a�  läsaren ska få en bä� re översikt över vilket material som funnits a�  � llgå redovisar jag det 
material jag studerat och det material som saknas.

Studieobjekt Vänersborg

Dokument från trafikverket

Tidig planering
 
 Förslag � ll ny sträckning av E45 från 1944. Endast karta.

 
 Utredningsplan för väg 7(E45) från 1949.

 
 Analys av huvudvägsystemet i TVV-området från 1973.

E45 Stallbacka – Korseberg/Stenbacken
 
 Arbetsplan väg 45 (E45), delen Stallbacka – Skogsbo – Korseberg jämte väg 44 Sten-

backen – Skogsbo från 1976.

R44 Skaraborgs länsgräns – Stallbacka
 
 Arbetsplan för väg 44 delen Trollhä� an – R läns gräns från 1985.

 
 Arbetsplan för Tra� kplats väg 44/45 (E45) vid Stallbacka från 1987/88.

E45 Stenbacken – Stärkebo
 
 Utredningsplan för väg 45 (E45), delen Stenbacken – Stärkebo från 1981 och � llägg från 

1982.

 
 Arbetsplan för väg 45 (E45), delen Stenbacken – Stärkebo. Från 1985, reviderad 1986.

Saknas från Trafikverket
 
 Utredningsplan för väg 45, delen Myrtuvan – Korseberg (motsvarar Stallbacka – Korse-

berg) från 1965. Nämns i arbetsplanen.

 
 Lokaliseringsplan väg 44 öster om Trollhä� an från 1977. Nämns i arbetsplanen.

 
 Utredningsplan väg 44 öster om Trollhä� an från 1981. Nämns i arbetsplanen. Vissa 
remissvar funna, men övrig text och karta saknas.

Dokument från länsstyrelsen
TVV-utredningen från 1970. Har få�  � llgång � ll kartor via Vänersborgs kommun. Det är osäkert 
om det även har funnits skrivet material eller inte.
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Dokument från Vänersborgs kommun
 
 Generalplan från 1955-56.

 
 Kommunöversikt från 1977.

 
 Kommundelsplan för Onsjö Båberg från 1978 och revideringen från 1982.

 
 Översiktsplan från 1990.

 
 Fördjupad översiktsplan för Skogaryd och Malöga från 2004.

 
 Översiktsplan från 2006.

Dokument som saknas från Vänersborgs kommun
Kommundelsplan för Blåsut Botered (inte antagen).
Fördjupad översiktsplan för Trestad center (inte antagen).

Studieobjekt Köping

Dokument från Trafikverket
 
 Utredningsplan från 1986.

 
 Arbetsplan från 1992.

Saknas från Trafikverket
 
 Inaktuell utredningsplan med okänt datum. Nämns i Utredningsplanen från 1986.

Saknas från Trafikverket/länsstyrelsen
 
 Utredningsgruppens arbete från 1977. Gruppen bestod av Tra� kverket, Länsstyrelsen, 

Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun.

Dokument från Köpings kommun
 
 Disposi� onsplan för NIbblesbacke från 1966.

 
 Fysisk Lång� dsplanering. Sammanfa� ning från 1973.

 
 Områdesplan för Nibblesbacke – Ullvi från 1978.

 
 Översiktsplan från 1990.

 
 Samrådshandling för översiktsplan från 2010.

Dokument som saknas från Köpings kommun
 
 Fördjupad översiktsplan för Köping från början av 90-talet (aldrig antagen).
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I avsni� en om detaljplanering i de respek� ve kommunerna redovisas a�  vissa detaljplaner 
� llkommit inom exempelvis 300 meter från förbifarten. Denna bilaga visar vilka detaljplaner det 
är och fördelningen av markanvändningar inom de olika zonerna 300 meter från förbifarten, 500 
meter från avfarten och 100 meter från den � digare genomfarten.

Vänersborg
Detaljplan 314 – 404 har pre� xet A1580K ex. A1580K-314. Detaljplan 405-480 har pre� xet 
A1487K ex. A1487K-405.

Detalj- eller stadsplaner som vunnit laga kra�  från 1985 och som nämner E45 eller gamla 
genomfarten som en planeringsförutsä� ning
319
334
345
347
369
392
401
409
416
474
477

Detalj- eller stadsplaner som vunnit laga kra�  från 1985 inom 300 m från förbifarten
319
334
347
369
392
416
473
474

Detalj- eller stadsplaner som vunnit laga kra�  från 1985 inom 500 m från tra� kplats med planskild 
korsning
319
334
347
369
392
474
477
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Detalj- eller stadsplaner som vunnit laga kra�  från 1985 inom 100 m från � digare E45
318
323
340
345
355
358
361
365
369
379
381
387
388
391
394
396
401
422
424
426
429
430
432
440
449
460
469
470
474
476
478

Detalj- eller stadsplaner som vunnit laga kra�  från 1985 inom 100 m från � digare R44
324
337
355
358
365
375
396
423
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425
426
449
457
460
466
478

Vänersborg Antal planer
Laga kraft från 1985 och framåt inom geografisk avgränsning 131
Inom 300 m från förbifarten 8
Inom 500 m från avfart med planskild korsning 7
Inom 300 m från förbifart och 500 m från avfart 6
Inom 100 m från tidigare genomfart E45 31
Inom 100 m från tidigare genomfart R44 15
Inom 100 m från tidigare E45 eller tidigare R44 38

Laga kraft från 1985 och framåt inom geografisk avgränsning 131
Industri 23
Handel och kontor 59
Bostäder 68
Bilservice 5

Inom 300 m från förbifarten 8
Industri 4
Handel och kontor 3
Bostäder 2
Bilservice 0

Inom 500 m från avfart med planskild korsning 7
Industri 6
Handel och kontor 3
Bostäder 2
Bilservice 0

Inom 100 m från tidigare E45 eller tidigare R44 38
Industri 4
Handel och kontor 22
Bostäder 19
Bilservice 4
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Köping
Detaljplanerna � nns � llgängliga på: <h� p://www.koping.se/boende-miljo-och-tra� k/
kommunens-planarbete/planer/fardiga-detaljplaner/> se Färdiga kartor i källförteckningen.

Detaljplaner som vunnit laga kra�  från 1992 och som nämner E45 eller gamla genomfarten som 
en planeringsförutsä� ning
317
360
378

Detaljplaner som vunnit laga kra�  från 1992 inom 300 m från förbifarten
317
371
378

Detaljplaner som vunnit laga kra�  från 1992 inom 500 m från tra� kplats med planskild korsning
317
371
378

Detaljplaner som vunnit laga kra�  från 1992 inom 100 m från � digare E18
317
324
335
341
371
375
377
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Köping Antal planer
Laga kraft från 1992 och framåt inom geografisk avgränsning 34
Inom 300 m från förbifarten 3
Inom 500 m från avfart med planskild korsning 3
Inom 300 m från förbifart och 500 m från avfart 3
Inom 100 m från tidigare genomfart E18 7

Laga kraft från 1992 och framåt inom geografisk avgränsning 34
Industri 8
Handel och kontor 8
Bostäder 17
Bilservice 0

Inom 300 m från förbifarten 3
Industri 3
Handel och kontor 3
Bostäder 0
Bilservice 0

Inom 500 m från avfart med planskild korsning 3
Industri 3
Handel och kontor 3
Bostäder 0
Bilservice 0

Inom 100 m från tidigare E18 7
Industri 5
Handel och kontor 5
Bostäder 1
Bilservice 0
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