
   
MINNESANTECKNINGAR 1 (4) 

 
Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version 

Carina Gottfridsson [Dokumentdatum NY] [TRVversionNY] 
Fastställt av (i förekommande fall) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer 

[Fastställt av person NY] [Ärendenummer NY] [Projektnummer NY] 
Dokumenttitel 

Minnesanteckningar från Länsdelsmöte Västra, 23/9 2015 
 

TDOK 2010:20_Mall Minnesanteckningar v. 1.0 

 
Datum för mötet:  2015-09-23 
Plats:  Arvika Näringslivscenter, Arvika kommun 
Närvarande:  Representanter för Arvika, Säffle, Årjäng och Eda kommuner samt, 
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Bifogas:  Deltagarförteckning, Powerpoints som presenterats vid mötet, 

kontaktlista till TRV 

 
 
Välkomnande 
Peter Söderström, Arvika kommun hälsar välkommen tillsammans med Håkan Wennerström, 
Trafikverket. 
 
Myndigheterna informerar; 
Trafikverket och Region Värmland informerade om planering, prioritering och genomförande av 
planer där bland annat en karta över länsdelen visar vad som genomförts de senaste 10 åren samt vad 
som är på gång nu inom t ex kommande inriktningsplanering och revidering av planerna. Vidare 
informerades om åtgärdsvalsstudier och dess roll i planeringsprocessen.  
 
Kollektivtrafikmyndigheten och Värmlandstrafik informerade om genomförd resvaneundersökning 
2014 samt revideringsarbete med trafikförsörjningsprogram och hur kollektivtrafik behöver 
samplaneras med bland andra kommuner och andra myndigheter för att kunna uppnå 
samordningsvinster och ett hållbart resande. 
 
Länsstyrelsen informerade kort om årets bostadsmarknadsanalys samt den sammanfattande 
redogörelse som tas fram varje mandatperiod. Region Värmland uppmanar till nyttjande av Sveriges 
nationella olycksdatabas STRADA och Trafikverket gav återkoppling kring den nya processen om 
statlig medfinans och Regionala transportgruppens uppdrag. 
 
SOU 2015:60 Sverigeförhandlingen är ute på remiss och Region Värmland svarar på denna. Intressant 
är här bland annat resonemang kring kommunens möjligheter att hämta hem värdeåterföring vid t ex 
fastigheter som berörs av infrastrukturåtgärder. Enligt denna föreslås också kommuner få möjlighet 
att finansiera infrastruktur i annan kommun. Förslag till ändringar i Plan- och bygglagen m a p detta 
blir troligtvis gällande från 1 jan 2016. 
 
 
Arvika kommun, Jan Åke Hermansson; 

‒ ARKO-land, innebär samarbete i gränslandet Arvika – Kongsvingerområdet och mer öst-
västligt perspektiv efterlyses. 

‒ Väg 61 flera etapper genomförda men vad händer med resten?  
‒ Väg 175 viktig för industrin, framförallt Volvos transporter av hjullastare 
‒ Väg 172 viktig  
‒ Hamnen i Arvika sanerad från förorenad mark och färdig att exploatera, 3 arkitektteam har 

lämnat planförslag som nu utvärderas inför arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP). 
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Hamnen ska stärka centrumkärnan och komplettera utan att konkurrera. En åtgärdsvalsstudie 
påbörjas under hösten. 

‒ Gc-vägar till Västra Sund (samordnas med VA anläggning) och Jössefors arbetar man med.  
‒ Åtgärder i Subcentra 
‒ Lastageplats Vik, Funktionsutredning – kanske ÅVS och samarbete med TRV 
‒ Arko-samverkan innebär; Norsk ambition förbättra väg mellan Kongsvinger och Arvika – i 

förlängningen motorväg från Oslo till Kongsvinger (bompenglösning?) Hedmarks fylke; öka 
förutsättning för gods och elektrifiera Solörbanan mot Röros samt tre mötesspår.   

‒ Arbetspendling in mot Norge väsentlig, förutsättningar att resa med tåg numer försämrade 
‒ Bredbandsutbyggnad igång och man har kommunalt bolag 

 
Trafikverket kommenterar arbete på gång för bla E 45; Under 2016 startar ÅVS för stråket ”Väster om 
Vänern” som sträcker sig från Göteborg till Dalarna. För närvarande pågår också arbete med E 45 i 
olika faser med ett flertal etapper i Dalsland som mötessepareras. I Värmland berörs Säffle – Valnäs 
där ÅVS-arbete är i slutskede och projektering planeras (finansiering saknas dock) samt Högvalta – 
Bonäs (norr om Kil) där mötesseparering beräknas vara klar senhösten 2016. Etappen Åmål – Säffle är 
utbyggd med mötesseparering. Väg 61 berörs av kommande större ÅVS om regionalt vägnät samt ÅVS 
för sträckan Charlottenberg – Riksgränsen. 
 
 
Årjängs kommun, Peter Månsson; 

‒ E 18 på norska sidan upprustad respektive nybyggd medan sträckan Årjäng-Töcksfors utgör 
det sämsta avsnittet på svenska sidan med många farligt godstransporter (800 
långtradare/dygn), inga rastplatser, inga omkörningsmöjligheter osv. 

‒ Sträckan Oslo – Stockholm är inte med i TEN-T. Marcus Smedman kommenterar att Sverige 
spelar in till EU om vad som ska finnas med i nätet. 

‒ Olycksstatistik från STRADA visar att vartannat år avlider en person längs sträckan Säffle 
Riksgränsen 

‒ Trv informerar om två fauna passage-utredningar som genomförts för E 18 och E 45 där man 
studerat viltrörelser i stora stråk. 

‒ ÖP från 1990 arbetas nu om och omfattar Cykelplan, LIS-plan samt Bostadsförsörjningsplan 
‒ Ny tullstation i Hån, arbetet har pågått sedan 1984 
‒ Thon utvidgar sitt köpcentra i Töcksfors med ombyggnation av E 18 som följd 
‒ Logistikcenter Hajom öster om Töcksfors är återigen aktuell 
‒ Ett antal fiberföreningar finns i kommunen och nätet kopplas nu in på många håll, viktig för 

att Årjäng ska vara en attraktiv kommun 
 
Mål o Visioner: 
‒ ÅVS Valnäs – Töcksfors (riksgränsen) 
‒ ÅVS väg 172 Bengtsfors – Arvika, mycket trafik då man är hänvisar till Arvika sjukhus 
‒ Snabbtåg Oslo – Stockholm via Årjäng 
‒ Förbättrad kollektivtrafik, 20 % pendlar över gränsen, samt till Bengtsfors, Eda och Arvika 
‒ Vattenburen kollektivtrafik intressant alternativ 
‒ Utvidgad kontakt och samarbete med Norge och grannkommuner 
 

Fråga om när ÅVS Oslo - Stockholm är klar?  Håkan Wennerström förklarar att det viktiga nu är att 
hitta avgränsningar för arbetet, vad ingår? Är omfattande studie med två länder och ett antal regioner i 
Sverige som blir delaktiga.  

 
Diskussion om vikten att vara sampratade, synkade och enade i länsdelen om vad man vill. Ju mer 
enade desto bättre. Frågan om gemensamt arbete över gränsen lyftes och Grensekommittén samt 
Arko-samarbetet viktiga fora.  Att prata ihop sig – en framgångsfaktor då man hittills inte varit synkad 
mellan Sverige och Norge i tillräcklig omfattning. Förslag att med Region Värmlands stöd hitta en 
gemensam målbild, RV konstaterar att det är en svår utmaning med tanke på järnvägsfrågan.  
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Eda kommun, Jan-Erik Eriksson; 

‒ Riksväg 61 viktig för kommunen, flaskhals vid Eda Glasbruk-Riksgränsen 
‒ Åmotfors mer av industriort medan handeln väger tyngst i Charlottenberg 
‒ Handeln övergår mer mot sällanköpshandel och har ett större upptagningsområde, ”kunder 

besöker mer sällan handelscentra men köper desto mer när man gör det”. Dagligvaruhandeln 
bedöms ha ”slagit i toppen” och besökssiffrorna inte så brant stigande. 

‒ 4 steg för att hantera handelsutbyggnad och trafiksituation: 
1. 2 km lokalgata sydöst om cirkulation i Charlottenberg för att främja framkomlighet på 

v 61 
2. ÅVS Charlottenberg – Riksgränsen 
3. Överens om åtgärder med berörda aktörer 
4. FÖP, till största delen utbyggd, behöver uppdateras 

‒ Eda Glasbruk en flaskhals i transportsystemet och åtgärder behöver vidtas: 
1. Anslutning Eda Supermarket (Kötthallen) 
2. Säkerhetshöjande åtgärder väg/järnväg 

‒ Behov av bättre samverkan viktigt bland annat för kollektivtrafik. Lyfter vikten av snabbtåg 
och konstaterar att stationslägen/tågstopp i Arvika och Kongsvinger är realistiska och 
godtagbara för Eda. Regional trafik däremot viktig till dessa orter.  

‒ Resecentra Charlottenberg 
‒ Fiberföreningar finns i alla kommundelar. Kommunen har påbörjat ett stamnät 

 
Marcus Smedman informerade kort om projektet Funktionellt prioriterat vägnät där underlag varit ute 
på remiss. Större vägnätet i Sverige prioriteras utifrån ett antal kriterier däribland godstrafik och 
pendeltrafik. Prioriteringen utgör ett övergripande planeringsunderlag. 

 
För väg 61 finns en handlingsplan från 2009 med målstandard om 100 km/h mötesfri landsväg, lokala 
anpassningar görs. Vad krävs då i Eda i förhållande till gränshandelsutbyggnaden? 300 lastbilar/dygn 
med långväga gods passerar kommunen. Ett lokalgatusystem för handelstrafik kan avlasta v 61. Vikten 
av samsyn betonades och Region Värmlands uppdrag att ta fram prioriteringar i länsplanen utifrån det 
kommunerna är enade om poängterades. 
 
 
Säffle kommun, Katrin Steverding; 

‒ E 18 och E 45 huvudprioriterade stråken i Säffle 
‒ Vålbergsrakan fortfarande viktig, gods får inte konkurrera ut persontrafiken. Här finns 

kopplingar att göra till åtgärder mellan Trollhättan – Gbg som har kortat restiden rejält 
‒ Resecentrum Karlstad viktig, bättre för alla resenärer med smidiga byten i Karlstad 
‒ Arbetspendling gentemot flera orter i Värmland men också till Åmål och storstadsregionerna 
‒ Gc-väg Säffle – Värmlandsbro högst prioritet, förbindelserna redan bra mot Åmål. 

 
Vad är på gång? 

‒ ÅVS Guttane, projektet växer 
‒ ÅVS Säffle – Valnäs 
‒ ÅVS Säffle Resecentrum, avslutad 
‒ FÖP Säffle 
‒ Cykelstrategi 
‒ Trafikplan (strategi) 
‒ Deltar i Projektet ”Hållbart resande…”  
‒ Ny tätortstrafik 

 
Utmaningar 

‒ Läget vid länsgränsen, tex biljettsystem 
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‒ Omstrukturerat näringsliv, Volvo och sjukhuset ej kvar, nya mindre företag skapar andra 
förutsättningar 

‒ Jobbar med bredband 
  

Bostadsförsörjningsläget 
Trafikverket frågar hur det ser ut i kommunerna? 
 
Årjäng: Ingen brist råder just nu, bostadsförsörjningsplan är på gång och man betonar vikten av 
koppling till infrastruktur som viktig aspekt. 
 
Eda: läget akut i Charlottenberg. Inga lägenheter lediga och man planerar för 32 nya lägenheter 
centralt 
 
Arvika: Levt med brist länge. Bygger flerfamiljshus nu inom eget fastighetsbolag. Bostadsrätter? Västra 
Sund attraktivt område med ökat villabyggande. Hamnen innebär mellan 200 – 700 nya bostäder i de 
olika förslag som man har – hänger samman med infrastruktursatsningar. 
 
Säffle: Bostadsstruktur i balans. 18 nya bostadsrätter säljs. Dock inte nyproduktion i kommunens egna 
bolag. Börjar komma i balans i stort efter Volvo-krisen. 
 
 
Håkan Wennerström avslutar dagen med några reflektioner: 
Värmländska exempel 

‒ Punktlighet Värmlandsbanan för dålig. Viktigt att inte släppa fram ”ad hoc”-tåg i systemet – 
försök att hitta regelverk som hanterar detta görs.  

‒ Fryksdalsbanan (regional bana) viktig för regional utveckling. Banorna indelade i kategorier, 
vad krävs för att rusta alla banor? 

‒ Gränsöverskridande infrastruktur, stor volym 
‒ Hastighet på väg, mobilitet står mot trafiksäkerhet 
‒ Marknadspotten i planerna kan skapa flexibilitet, tex Hilmer Andersson-exemplet. 
‒ Inför arbetet med revidering av Länsplanen; skapa flexibilitet. 
‒ ÅVS’er, viktigt att vi gör de rätta studierna och kan genomföra det studierna föreslår. 

Väsentligt med aktualitet. Bör finnas finansieringsmöjlighet. Studierna har bäst före datum, 
inte samla studier i ladorna för att ta fram om 5-10 år då de riskerar att vara inaktuella. 

‒ Återkoppling till möte i Karlstad 2010. Kommunerna är viktiga men Region Värmland är 
TRV’s uppdragsgivare. Därav av vikt att prata ihop sig med Region Värmland och skapa starkt 
”regionalt förbund” = stark framgångsfaktor när man prioriterar i ett nationellt perspektiv. 
 

 
Region Värmland och Trafikverket visar kort hemsidan för Regionala Transportgruppen där 
information om årets och föregående års ansökningar med mera kommer att finnas tillgängligt för 
samtliga kommuner. 
 
  
Nästa möte 2016 hålls i Eda kommun. 
 
Tack för mötet! 
 
 
 
Utöver ovanstående hänvisas till bifogade presentationer. 
För noteringarna 
/Carina Gottfridsson 


