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Avsiktsförklaring för medfinansiering av förbifart i Skene 

Ärendet 

I samband med pågående revidering av Nationell och Regional plan för 

transportinfrastruktur arbetar Marks kommun med inspel till Västra 

Götalandsregionen för den regionala planen. Detta sker i samarbete 

med och via Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. 

Under arbetet har identifierats en möjlighet att i kommande regional 

plan få med såväl flera delsträckor för utbyggnad av väg 156 som 

Förbifart Skene. Detta utgör grunden för de inspel som Marks kommun 

nu bereder. För att utnyttja det planeringsfönster som är öppet för 

förbifarten och säkerställa dess genomförande bedöms Marks kommun 

behöva medfinansiera densamma. 

Som ett första steg behöver en avsiktsförklaring tecknas mellan Marks 

Kommun och Trafikverket om medfinansiering av förbifarten. En sådan 

arbetas fram i samarbete med Trafikverket under första kvartalet 

2021 och behöver finnas beslutad och undertecknad för inspel i början 

av april innevarande år.  

Detta ärende avser beslut om att upprätta och teckna en sådan 

avsiktsförklaring. Övriga inspel till regional plan hanteras i samarbete 

med och via Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund. Processen för 

detta är ej klar men kommer att fastställas av kommunalförbundet 

inom kort.   

Beredning 

Diskussion och tankar om en förbifart har funnits i Marks kommun 

ända sedan kommunen bildades 1971. Redan i en generalplan från 

1969 nämndes om en förbifart i Skene; ”lösningen med en kringfart 

runt Skene synes vara det enda lösningen”, denna förbifart föreslogs 

ligga ” i Skrålaravinen eller på Skene kanten”.  
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Sedan dess har en vägsträckning utretts flera gånger. I maj 1997 

fastställde dåvarande Vägverket en arbetsplan för en byggnation 

genom en förlängning av väg 156 rakt söderut längs Skrålabäcken för 

anslutning till väg 41. Där konstaterades att vägen var möjlig att 

bygga med hänsyn till geoteknik och naturvårdsintressen. Planen 

överklagades vilket regeringen biföll och arbetsplanen upphävdes i 

november 1998. Ett av skälen var att inte alternativa lösningar vägts 

in i tillräcklig omfattning vilket krävdes i den, vid den tiden, nya 

Miljöbalken. 

Vägverket genomförde sedan en förstudie (2004) där åtta alternativa 

dragningar väster om Skene studerades. Marks kommun förordade 

alternativet där väg 156 leds utanför Skene längs Skrålabäcken. Då 

ingen finansiering fanns för utbyggnad valde Vägverket i det läget att 

gå vidare med att utreda möjligheter för upprustning av befintlig 

genomfart i Skene istället. 

2018–2020 genomförde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för 

väg 156 mellan väg 40 och länsgränsen i öster. En förbifart var en av 

de studerade åtgärderna, men Trafikverket kom i sin samlade 

effektbedömning (SEB) fram till att nyttan av en förbifart skulle vara 

låg och ansåg inte att förbifarten är en prioriterad åtgärd. 

Frågan är nu aktuell i samband med pågående planeringsprocess för 

framtagande av Nationell plan och Regionala planer för 

transportinfrastruktur. De namngivna projekten avseende väg 156 hör 

hemma i den regionala planen för Västra Götaland. 

De regionala transportinfrastrukturplanerna utgör, tillsammans med 

den nationella planen, en del i planeringen av det totala 

transportsystemet. Planen revideras vart fjärde år och håller en 

planeringshorisont på 12 år. Gällande regionplan påbörjades 2017 och 

täcker 2018–2029. Sommaren 2020 gav regeringen Trafikverket i 

uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för den kommande 

planperioden 2022–2033 alternativt 2022–2037.  

Inriktningsunderlaget är startskottet för arbetet med den 

infrastrukturproposition som regeringen tänker föreslå riksdagen 

under 2021. Efter att riksdagen har beslutat om propositionen 

kommer regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett 

förslag till en ny nationell plan för perioden 2022–2033, alternativt 

2022–2037. I detta ligger även ramar för de regionala planerna. 

Beslut om dessa förväntas i inledningen av 2022. 
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Västra Götalandsregionen är planupprättare för den regionala planen i 

Västra Götaland och bedriver arbetet för att samla in inspel och 

underlag tillsammans med och via de fyra kommunalförbunden i 

regionen.  

Under arbetet hösten 2020 har identifierats en möjlighet att i 

kommande regional plan dels få med flera delsträckor för utbyggnad 

av väg 156, dels Förbifart Skene. För att utnyttja det planeringsfönster 

som är öppet för förbifarten och säkerställa dess genomförande 

bedöms Marks kommun behöva åta sig finansiering av densamma. 

Inspel till den regionala planen ska lämnas i början av april 2021 

varför beslut i frågan behöver beredas och fattas under första 

kvartalet 2021. 

Övervägande 

I arbetet med frågan om medfinansiering av Förbifart Skene har 

arbeten och överväganden gjorts inom i huvudsak följande områden: 

• Nyttan av att förbifarten byggs 

• Möjligheten att få med förbifarten i planeringssystemet och när 

den kan komma att bli byggd 

• Ekonomiska konsekvenser för Marks kommun vid en 

medfinansiering. 

Nyttan av Förbifart Skene 

Beskrivningen av bedömd nytta och potential med förbifarten är 

tredelad och består av: 

• Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl och effektbedömning i 

Åtgärdsvalsstudie för 156 

o avser jämförelse och effekt i förhållande till dagens väg 

156 genom Skene. 

• Marks kommun breddade samhällsekonomiska kalkyl och 

effektbedömning 

o omfattar även Skene och Kinna tätorter för att bedöma 

potentialen av en förbifart i ett större geografiskt 

perspektiv 
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• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemannabedömning som 

har ambitionen att sammanfattande beskriva  

o dagens brister och problem 

o nyttor som inte innefattas i de samhällsekonomiska 

kalkylmodellerna 

o kvarvarande hämmande effekter om inte förbifarten 

byggs  

Dessa återfinns som bilagor till detta tjänsteutlåtande och 

sammanfattas här. 

I Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie bedöms överflyttningspotentialen 

från Örbyvägen i Skene till en förbifart bli måttlig och den 

samhällsekonomiska nyttan beräknas därför vara låg. Man anger 

också att "effekten av att kommunen eventuellt tar över 

väghållarskapet för nuvarande vägsträcka och med väl valda åtgärder 

styr över mer trafik till förbifarten har dock inte beaktats”.  

Genom samhällsbyggnadsförvaltningens kompletterande bedömning i 

ett bredare geografiskt influensområde som även omfattar Kinna och 

Skene påvisas att förbifarten beräknas ha en påtaglig 

samhällsekonomisk nytta. 

 

  

 

 

 

 

Behovet av att avlasta Skene centrum från trafik har påtalats i flera 

decennier. Med dagens trafik och önskan om tillväxt syns tydligt ett 

bredare geografiskt samband mellan Förbifart Skene och brister, 

behov och möjligheter i såväl Kinna som Skene. I huvudsak handlar 

detta om att flytta trafik till ett mer övergripande vägnät och därmed 

avlasta centrala gator och vägar. 
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På det följer ökade möjligheter att med åtgärder förbättra 

centrummiljöer, boendemiljöer, minska buller, förbättra trafiksäkerhet 

och trygghet liksom att stärka regional och lokal kollektivtrafik samt 

att förbättra tillgängligheten för den regionala trafiken i riktning mot 

Göteborg. 

Sådana åtgärder skulle behövas på exempelvis Örbyvägen och 

Varbergsvägen oavsett om en förbifart byggs eller inte. Utan förbifart 

blir det dock svårt att genomföra dessa utan att det alltför negativt 

påverkar tillgängligheten för såväl den regionala trafiken som trafiken 

till och från målpunkter i centralorten. Förbifarten skapar genom sin 

tillkomst en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra 

åtgärder på lokalvägnätet enligt ovan genom att alternativa vägar och 

vägval skapas. 

De åtgärder som nämnts ovan ökar således incitamentet och stödjer 

att trafik flyttar från centrala delar till det övergripande vägnätet vilket 

också ökar nyttan ytterligare av själva förbifarten. Den ömsesidiga 

nyttan av förbifarten och åtgärder på lokala gator och vägar blir därför 

tydlig.  

Mängden trafik med dess påverkan på tillgänglighet, trafiksäkerhet, 

buller och luftkvalitet verkar redan idag hämmande på de tillväxt-, 

utvecklings- och exploateringsambitioner som finns i Kinna och Skene. 

Genom avlastning och åtgärder som beskrivits ovan förbättras 

möjlighet till utveckling, förbättring och förtätning av Kinna och 

Skene. 

När det bebyggelsefria avståndet minskas eller tas bort, kan ny 

bebyggelse eller påbyggnad av bebyggelse ske närmare Örbyvägen 

och Varbergsvägen än vad som är möjligt idag. Mängden 

planeringsbar mark skulle genom detta kunna öka med i 

storleksordningen 11 hektar. En del av denna är dock redan bebyggd 

eller i anslutning till befintliga byggnader. Det finns idag också en 

mindre mängd outnyttjade byggrätter som kan utnyttjas och nya 

detaljplaner kan tillskapa nya bostads- och verksamhetsområden i 

direkt närhet till nämnda vägar. 

I samband med nya väglänkar och trafikplatser lyfts inte sällan 

möjligheten att anlägga verksamhetsområden för utrymmeskrävande 

verksamheter i anslutning till dessa. Kopplat till förbifarten skulle detta 

i så fall kunna vara aktuellt där förbifarten möter väg 41. Området är 
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dock privatägd jordbruksmark idag och kräver ytterligare studier och 

särskild planering varför det inte berörs ytterligare i detta ärende. 

Planering och byggande av Förbifart Skene 

För att Trafikverket ska få arbeta med att planera och bygga ett 

namngivet projekt krävs att det finns med i Regional plan eller 

Nationella plan för transportinfrastrukturen. En revidering görs vart 

fjärde år och för att ett projekt ska kunna tas med i den för projektet 

aktuella planen behöver det finnas ett underlag i form av en 

åtgärdsvalsstudie. 

I den åtgärdsvalsstudie för väg 156 som Trafikverket beslutade om i 

juni 2020 gör Trafikverket ställningstagandet att i nuläget inte arbeta 

vidare med Förbifart Skene. Detta innebär i sin tur att projektet inte 

skulle vara aktuellt att ta med i pågående revidering av regional plan 

för transportinfrastrukturen. Att ge förutsättningar för att komma 

igång med projektet skulle följaktligen skjutas ytterligare framåt i 

tiden.  

I beredning av frågan kring väg 156 och Förbifart Skene under hösten 

har dock framkommit att det finns ett öppet fönster att kunna få med 

flera sträckor längs väg 156 och även Förbifart Skene i den pågående 

revideringen av regionala planen. Framförallt genom att konkurrensen 

just nu inte är så stor och att det i olika instanser och organisationer 

går att samlas kring behovet av att prioritera väg 156. Då tillgängliga 

medel för namngivna projekt i planen fortsatt kommer att vara 

begränsat kräver det dock att kommunen medfinansierar 

genomförandet av själva förbifarten för att denna ska kunna tas med i 

plan. 

Detta utrymme och förhållande finns just nu i aktuell revidering av 

regional plan. Vid kommande planeringsomgångar om fyra och åtta år 

bedöms tillkommande behov av nya namngivna projekt vara större än 

i dagsläget och därmed även en större konkurrens om att få plats i 

planen. I det läget är det osäkert om Förbifart Skene skulle kunna 

beredas plats oavsett om det då skulle vara fråga om finansiering med 

statliga eller kommunala medel. 

Om Förbifarten kommer med i regional plan i denna omgång är 

bedömningen att en projektstart skulle kunna ske tidigast 2025. Med 

en genomförandetid på ca 5–7 år så skulle en färdig förbifart som följd 

av detta kunna vara på plats tidigast 2030. För varje kommande 

planeringsomgång skjuts följaktligen motsvarande genomförandetid 

framåt med minst fyra år i taget. 
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Behovet av att bygga förbifarten har påtalats och frågan har som 

nämnts varit aktuellt i många år. Om den inte kommer med i 

innevarande planeringsomgång finns risken för att den kan komma att 

skjutas ytterligare långt framåt i tiden.  

Förvaltningen föreslår att ett genomförande bör ske så snart som 

processerna tillåter och att det planeringsfönster som nu är öppet ska 

användas för att undvika risken att förbifarten inte blir byggd inom 

överskådlig tid. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett beslut om medfinansiering av Förbifart Skene innebär att 

kommunen åtar sig en kostnad för byggande av en statlig anläggning. 

Normalt bekostar det nationella skattekollektivet sådana investeringar. 

Det är dock inte ovanligt att kommuner runt om i landet väljer att i 

den kommunala ekonomin ta en sådan kostnad. Oftast görs detta för 

att säkerställa genomförande i tid och rum av angelägen infrastruktur 

där statens prioriteringar ser annorlunda ut.  

Trafikverket ansvarar för bedömningen av kostnaden för Förbifart 

Skene.  

I Åtgärdsvalsstudien för väg 156 beskrivs en Grov Kostnads 

Indikation, GKI, som anger projektets kostnad inom ett spann om 

180–340 mkr i prisnivå 2019–06.  

GKIn utgör grunden för det bidrag som kommunen bistår med vid 

senare beslut om medfinansiering. Till detta kommer kostnader för 

nuvärdesberäkning och indexklausul vilka grovt kan uppskattas till 10 

procent av bidragssumman.  

Marks kommuns fördjupade analys av Trafikverkets GKI visar på en 

risk att spannet inte är tillräckligt tilltaget. Dock ansvarar Trafikverket 

för kostnadsbedömningen varför beslutet om en avsiktsförklaring 

avseende medfinansiering behöver ta sin utgångspunkt i Trafikverkets 

GKI. 

Tidigare ingick inte medfinansiering av statlig infrastruktur i den 

kommunala kompetensen men sedan ett tiotal år har på förekommen 

anledning särskild ordning skapats som möjliggör för kommuner att 

bidra till statlig infrastruktur.  
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Ett statligt projekt kommer inte att vara en kommunal tillgång och 

utgör därmed inte kommunens egen investering. Enligt lagen 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) får därför 

bidrag som avses i 2 kap. 1–2 §§ lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter redovisas i balansräkningen under 

benämningen Bidrag till infrastruktur eller redovisas som en kostnad i 

resultaträkningen (LKBR 5:7).  

Det innebär att kommunen, i samband med att beslut om avtal fattas 

och avtalet tecknas, kan välja mellan att redovisa hela 

medfinansieringskostnaden under beslutsåret eller att fördela (dvs. 

upplösa) kostnaden med enhetliga belopp under högst 25 år (LKBR 

6:9). Upplösningen ska påbörjas det år bidraget beslutats genom att 

avtal om medfinansiering har tecknats.  

Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska en förpliktelse tas 

upp till den 

bästa uppskattningen av vad som krävs for att reglera förpliktelsen, 

vilket är det belopp som en kommun skulle betala för att reglera 

förpliktelsen på balansdagen eller för att då överföra den till en tredje 

part.  

Om betalningen ligger längre fram i tiden ska avsättningen utgöras av 

nuvärdet av de framtida kassaflöden som förväntas krävas för att 

reglera förpliktelsen. Den årliga förändringen på grund av tidsfaktorn 

redovisas som en ökning av avsättningen och som en finansiell 

kostnad.  

Det aktiverade bidraget löses sedan upp med lika stora belopp under 

det antal år som kommunen beslutat vid aktiveringstillfallet, dock som 

nämnts högst 25 år. Upplösningsperioden får inte ändras när den väl 

har fastställts.  

Bidraget avser i detta fall vägbyggnation vilken har en förväntad 

nyttjandetid som överskrider de 25 år som kommunen har möjlighet 

att fördela kostnaden på.  Detta motiverar att kommunen kalkylerar 

med en fördelning av bidraget över den maximala perioden på 25 år.  

Med utgångspunkt i Trafikverkets GKI uppskattas en årlig 

resultatpåverkan till mellan 8 och 15 miljoner kronor under en sådan 

25-årsperiod. Denna påverkan ska budgeteras i kommunens årliga 

driftbudget och fördelas jämnt under vart och ett av dessa år. Det 
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finns ingen flexibilitet i regelverket utan alla år ska belastas med 

samma summa oavsett kommunens ekonomiska läge.  

Första året som resultatet belastas är det år då kommunen fattar 

beslut om och tecknar avtal om medfinansiering. Det beslut som i 

detta tjänsteutlåtande föreslås avseende en avsiktsförklaring om 

medfinansiering av Förbifart Skene innebär därmed inga ekonomiska 

åtaganden eller påverkan på kommunens ekonomi. 

När projektet väl är i gång kommer löpande utbetalningar att ske från 

kommunens kassa motsvarande de faktiska kostnaderna som 

projektet har för byggnationen. Kommunens likviditet kommer därmed 

att belastas med stora och varierande belopp under en relativt sett 

kort period. Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur kan 

inte ske via lån utan ska skattefinansieras.  

Detta medför i sin tur att andra kommunala investeringsprojekt, som 

normalt skulle kunnat finansieras via kommunens överlikviditet, under 

denna period kan komma att behöva finansieras via nyupplåning. 

Detta innebär i sin tur att kostnaden för kommunens externa räntor 

naturligt kommer att öka i relation till behovet av en sådan upplåning. 

Den kommunalekonomiska nyttan av en medfinansiering av Förbifart 

Skene är i dagsläget svår att beräkna. Förbifarten ersätter inte direkt 

annat behov av infrastruktur utan bedöms vara en nyttig och 

nödvändig komplettering av befintlig statlig och kommunal 

infrastruktur.  

Förbifarten möjliggör genom avlastning av lokala gator och vägar en 

större grad av förtätning och exploatering i såväl Kinna som Skene 

liksom ett tillskapande av mängden planeringsbar mark längs 

Örbyvägen och Varbergsvägen. Detta kan innebära att markvärden 

och exploateringsvilja ökar vilket kan komma den kommunala 

ekonomin till nytta. Det är i dagsläget dock svårt att uppskatta en 

sådan effekt varför en värdeåterföring till kommunen i detta avseende 

inte kan beaktas i ärendet.  

Allmänt bedöms attraktiviteten för etablering och inflyttning öka 

genom den strukturförändring som förbifarten innebär och som skapar 

nya möjligheter.  

Den tillväxt som det skulle kunna innebära bedöms ge kommunen 

ökade skatteintäkter motsvarande i snitt 63 000 kr per ny invånare. 

Varje ny invånare beräknas dock kosta i genomsnitt lika mycket vilket 
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gör att den direkta påverkan av inflyttning på kommunens resultat 

bedöms vara marginell. 

Fokus i fråga om nyttan av medfinansiering ligger med anledning av 

detta inte i en värdeåterföring i den kommunala ekonomin utan i den 

samhällsekonomiska nytta som förbifarten innebär. Detta beskrivs 

under avsnittet Nyttan av Förbifart Skene i detta tjänsteutlåtande 

samt i bilagor.  

Marks kommun kommer även att förväntas stå för den ekonomiska 

risken avseende nedlagda kostnader i det fall arbetet med vägplanen 

för projektet behöver avbrytas på grund av miljömässiga hinder eller 

andra formella krav. 

Detta förväntas ingå i den avsiktsförklaring som ska upprättas men 

blir aktuellt först i senare skede efter det att avtal tecknats om 

genomförande av projektet. Se nedan. 

Processen vidare 

Ett första steg i riktning mot en byggnation av Förbifart Skene är att 

en avsiktsförklaring om medfinansiering tecknas mellan Marks 

Kommun och Trafikverket. En sådan arbetas fram under första 

kvartalet 2021. 

Med en undertecknad avsiktsförklaring kan Förbifarten ges en plats 

som namngivet projekt i Regional Plan för Västra Götaland. 

Efter beslut i regionfullmäktige om den regionala planen och efter 

regeringens fastställelse i början av 2022 av den nationella planen och 

ramarna för de regionala planerna kan Trafikverket, såsom 

projektägare, inleda en planering av projektstart för genomförande av 

projektet. Sannolikt ligger en projektstart tidigast 2025. 

I god tid före projektstart (vanligtvis 3 år) upprättas ett avtal mellan 

Trafikverket och Marks Kommun som fastställer respektive parts 

åtagande avseende projektets genomförande. Ett sådant avtal 

kommer att underställas kommunfullmäktige för beslut inför 

tecknandet. 

I samband med beslutet om tecknande av avtal inleds under 

beslutsåret den upplösning av bidraget till staten så som det beskrivs 

under rubriken Ekonomiska konsekvenser. 
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Efter att avtal om genomförande upprättats kan Trafikverket starta 

arbetet med att ta fram en Vägplan för projektet. Denna syftar till att 

säkerställa demokratiska processer genom bland annat samråd och att 

genom formellt antagande ge legala förutsättningar för att kunna gå 

vidare och bygga projektet. I samband med detta processteg tas en 

miljökonsekvensbeskrivning fram och miljöprövning görs. 

Efter att vägplanen vunnit laga kraft och projektet getts tillåtelse kan 

Trafikverket gå vidare och handla upp ett genomförande innehållande 

projektering och byggnation. 

Förslag till beslut 

Marks kommun tecknar en avsiktsförklaring med Trafikverket 

avseende medfinansiering av väg 156 delen Förbifart Skene. 

Avsiktsförklaringen tecknas inom ramen för den Grova Kostnads 

Indikation om 180–340 miljoner kronor (prisnivå 2019–06) som 

Trafikverket anger i Åtgärdsvalsstudien för väg 156.  

Kommunstyrelsen bemyndigas att teckna denna avsiktsförklaring.  

 

Kommunfullmäktige fattar beslut. 

Expediering 

Borås regionen, info@borasregionen.se  

Västra Götalandsregionen regionutveckling@vgregion.se  

 

 

 

 

Mats Lilienberg  
Kommundirektör 

   Malin Bexell 
   Förvaltningschef 
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