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Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland 
 

Hej!  

 

I länstransportplan för 2014-2025 beslutades att Trafikverket och Region Värmland ska ta 

fram en ny gemensam årlig process för genomförande av länsplanen, vilken nu är aktuell 

för 2015. 

 

Syftet med processen är bland annat att förbättra samverkan mellan den kommunala och 

regionala planeringen. Målet är att det ska leda till bra åtgärder, ökad samordning, starkare 

koppling till planer och program samt en ökad genomförbarhet. De åtgärder som avses i 

detta sammanhang är i första hand den statliga medfinansieringen i länsplanens 

åtgärdsgrupper1: 

 

- Cykeltrafik 

- Åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och miljö 

- Kollektivtrafik 

 

Ansökan om medfinansiering för cykelåtgärder, trafiksäkerhet, trimning och miljö på 

kommunalt vägnät hanteras som tidigare genom en ansökan till Trafikverket. 

 

Ansökan om medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder hanteras av Värmlandstrafik på 

uppdrag av Region Värmland. Värmlandstrafik har sammanställt en lista med förslag till 

åtgärder 2016-2018. Vi önskar kommunernas synpunkter på detta förslag. Värmlandstrafik 

sammanställer därefter en länsgemensam lista som skickas till Trafikverket. 

 

I länsplanen ingår också åtgärdsgrupp Marknadsanpassning, utredningar och 

åtgärdsvalsstudier. Här är vi intresserade av att ta del av kommunernas syn på nuvarande 

och framtida behov för regional/lokal planering och utveckling. Det kan handla om 

medfinansieringsobjekt där kommunen tillsammans med privata intressenter medverkar. 

Kriteriet för att ett objekt ska finansieras via potten är att det bidrar till regional tillväxt. 

Även åtgärdsvalsstudier kan finansieras genom potten. Exempel på andra studier kan 

vara resvaneundersökningar och utredningar i formella processer för att skapa 

handlingsberedskap. 
 

 

Den statliga planeringen för namngivna vägobjekt i länsplanen hanteras som tidigare i 

särskild ordning. Naturligtvis är det av stor betydelse att vi även får reda på kommunal 

planering med koppling till de statliga vägobjekten. 

 

Den nya processen i Värmland bygger på goda erfarenheter från hur Trafikverket, 

Kollektivtrafikmyndigheten, länsplaneupprättaren och kommuner i Sörmland samverkar.  

Vi har därför beslutat att tillämpa ett liknande arbetssätt i Värmland och skapat en 

                                                           
1 Se Värmlands länsplan sid 32-34  
http://www.regionvarmland.se/sites/default/files/grupper/www/Kommunikation%20och%20infrastrukt
ur/lansplan_140522.pdf 
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motsvarande Regional transportgrupp där även tjänstemän från Värmlandstrafik och 

Karlstadsbuss ingår. 

En viktig del i processen är att kommunerna varje år skickar in treårsplaner för sina aktuella 

och prioriterade åtgärder och projekt som till exempel kan vara föremål för statlig 

medfinansiering från länsplanen. Syftet med de kommunala treårsplanerna är att underlätta 

samspel mellan kommunal, regional och statlig infrastrukturplanering. När kommunernas 

treårsplaner, inklusive ansökan om statlig medfinans, inkommit till Trafikverket kommer 

Regionala transportgruppen pröva ansökningarna mot gällande program och planer (främst 

länstransportplanen och trafikförsörjningsprogrammet) och göra prioriteringar i förhållande 

till dessa. Vi ser nu fram emot era ansökningar och kommunala treårsplaner för åren 2016-

2018. 

 

Arbetsprocess våren 2015 

Februari Ansökningsbrev skickas ut till alla kommuner 

6 mars Informationsmöte för alla kommuner (separat inbjudan kommer) 

31 mars Kommunernas svar ang. Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2016-2018 ska 

ha inkommit till Värmlandstrafik 

30 april Kommunernas treårsplaner, inklusive ansökan av statlig medfinans, ska ha  

inkommit till Trafikverket 

 Värmlandstrafik inkommer till Trafikverket med länsgemensam lista med 

åtgärder för kollektivtrafik. 

Maj-juni Kommunernas förslag och ansökningar bereds av Regionala transportgruppen 

Juni Beslut tas för 2016 års åtgärder och utskick om beslut görs till alla kommuner 

Hösten -15 Länsdelsmöten (bland annat uppföljning av planeringsprocessen) 

  

Bilagor 

Bilaga 1. Dokumentmall för kommunala treårsplaner inkl. handledning (Word) 

Bilaga 2. Kommunala behov och åtgärdsförslag (Excel-ark) 

Bilaga 3. Brev angående ansökan om statlig medfinans 2016-2018 

Bilaga 4. Ansökningsmall för ansökan om statlig medfinans 2016-2018 

Bilaga 5. Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2016-2018 

Bilaga 6. Svar ang. Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2016-2018 
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Inlämning av material och ansökningar 

Kollektivtrafik 

Förslaget från Värmlandstrafik (bilaga 5) stäms av med kommunernas planer. Svar från 

avstämning lämnas i bilaga 6 och skickas till Värmlandstrafik senast den 31 mars, till e-

postadress: ktg@varmlandstrafik.se 

 

Kommunala treårsplaner samt ansökan om statlig medfinansiering övriga potter 

Treårsplaner (bilaga 1 och 2) samt ansökningar om statlig medfinans (bilaga 4) skickas till 

Trafikverket senast den 30 april 2015 (OBS nytt ansökningsdatum!)  

Ansökan adresseras till kontaktperson enligt nedan.  

Ansökan och kommunala treårsplaner skickas till Trafikverket. 

 

E-post 

trafikverket@trafikverket.se 

Ange diarienummer: TRV 2015/10935 

Brev 

Ärendemottagningen 

Jeanette Björkman, diarienummer TRV 2015/10935 

Box 810 

781 28 Borlänge 

 

Övriga upplysningar 

Kontakta Trafikverket för frågor angående ansökan om statlig 

medfinansiering: 

Jeanette Björkman, jeanette.bjorkman@trafikverket.se, tel : 010 – 123 75 14 

 

För frågor om kollektivtrafikåtgärder, kontakta Värmlandstrafik: 

Markus Bergman, markus.bergman@varmlandstrafik.se, tel 054-22 25 03,  

 

För övriga frågor om materialet eller processen är ni också välkomna att kontakta: 

Sara Johansson, sara.johansson@regionvarmland.se, tel: 054-701 10 41 

Mattias Landin, mattias.landin@regionvarmland.se, tel: 054-701 11 02 

 

Vänliga hälsningar, 

Marcus Smedman  Inger Molander-Ranheim  Peter Wretman

  

Strateg för kommunikation     Chef, enhet Åtgärdsplanering Chef Enheten för  

och infrastruktur     Trafikverket Region Väst  kollektivtrafik 

Region Värmland    Region Värmland 
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