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Välkomnande 
Mikael Johansson, Kils kommun hälsar välkommen tillsammans med Marcus Smedman, Region 
Värmland, som modererar mötet. 
 
Myndigheterna informerar; 
Trafikverket och Region Värmland informerar om planering, prioritering och genomförande av planer 
där bl a 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 deras roll i planeringsprocessen.  
 
Kollektivtrafikmyndigheten och Värmlandstrafik informerar 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. 
 
Kil kommun, Jan Olov Ragnarsson; 

‒ Kort återkoppling till förra länsdelsmötet; pendla kollektivt, göra läxan hemåt 
centrumutbyggnad mm togs upp 

‒ Järnväg; mycket är på gång och mer finns att göra. Fryksdalsbanan en pulsåder genom 
Värmland där man önskar elektrifiering, höga hastigheter och stopp på flera hållplatser 

‒ Cykel, ett samarbete mellan Karlstad – Kil och Forshaga med sikte på sammanhängande GC-
nät mellan orterna 

‒ Att satsa på utveckling och boende kräver utveckling av kollektivtrafik 
‒ Kil har väl förspänt med infrastruktur men vill lyfta: Väg 61, trafikmängden ökar, Oslo-

området växer norrut. Köer bildas vid Bergvik med olyckor till följd. Mål att få över fler till 
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kollektivtrafik. E 45 passerar Kil. Konstaterar många olyckor vid Fagerås, prioriterat att 
klarlägga orsak 

‒ Järnväg; i Norge läggs pappersbruk ner men skogsråvaran finns kvar i Norge och 
transporteras alltmer till/via Sverige med mer skog på tåg. Kan vi förstärka järnvägen? 

‒ Enskilda vägar; Mycket av basindustrin går på enskilda vägar, hur hantera detta viktiga vägnät 
i framtiden? Kostsamt att upprätthålla standard på vägnätet själva. Alltfler sätter upp bommar 
som försvårar friluftsliv/tillgänglighet. ”Hur upprätthålls allemansrätten?” 

‒ IT-infrastruktur, hela fibernätet är utbyggt, byföreningar håller på att ansluta sig 
‒ Var ska mötesspår på Värmlandsbanan ”Brunsberg” placeras? 
‒ Vi behöver trimma systemen och samordna mera  
‒ Fler Kilsbor väljer cykel - positivt 
‒ Fråga ställdes om vilka krav Trafikverket avser att ställa på bullerkällan, d v s den rullande 

materielen på järnväg, för att få ner bullerpåverkan på omgivningen 
 
Tomas Riste kommenterarar godset i Norge. Kartan där inte grannlandet är en vit del numer. 
Hedmarks fylke distribuerar mycket gods dvs timmer och planerar för att elektrifiera två banor på 
norska sidan. Kanske kan man göra en gemensam ansökan om InterReg-medel för att titta på godsets 
framtid över landsgränsen? 
 
Grums kommun, Kjell Nyström; 

‒ Jobbar med LIS-program i ÖP 
‒ Billerud-Korsnäs investerar 4-5 mdr i ny 450 meter lång kartongfabrik. Innebär nya 

transportflöden där gods fortfarande tas in främst via E 45 och ”Gruvökorset”. Hamnen tar 30 
% av allt gods i Vänern. Flera punkter behöver hanteras och nya grepp krävs: 

1. Gruvökorset – gjord ÅVS är nu delvis inaktuell 
2. Trafiksituation vid Sågverksinfarten 
3. Nya målpunkter 
4. Mer trafik genom centrum 
5. Passager och plankorsningar över järnväg 

‒ Agnhammar, ett nytt bostadsområde väster om tätorten, här görs planprogram. Kräver nya 
gator och gc-vägar etc. Belastar Gruvökorset ytterligare. 

‒ ÅVS Resecentrum nästan klar 
‒ Centrumutveckling viktig fråga 
‒ Cykelväg Vålberg – Grums har sitt ursprung i Vänersamarbetet ”Cykla runt Vänern” och utgör 

en ”missing link”. Vill möta upp där Karlstad satsar på sträckan Edsvalla/Vålberg 
‒ Vid Nyängen planeras för fler etableringar kring cirkulationen, påverkan på denna behöver 

klargöras 
‒ Utredning om Vänersjöfarten, fråga om mer eller mindre transporter kommer ske på Vänern 

framöver 
 
Hammarö kommun, Emilia Carlman; 

‒ Hammarö är en inflyttningskommun som växer med mer än 100 personer om året 
‒ Hammarö stadsnät byggs ut, fiberföreningar finns inte, kommunen aktör här 
‒ God tillgänglighet inom kollektivtrafik numer med god turtäthet. En utmaning dock i 

nybyggda områden dit man inte når med kollektivtrafik, tex Bärstad. 
‒ Förtätning sker i kommunens nordöstra del där kn anlägger VA-nät och flera detaljplaner är 

på gång och man har flera aktiva privata aktörer. Leder till nya trafikflöden. Flera vägar har 
övergått till kommunalt väghållarskap här. 

‒ Hastighetsplan där man tittat på osäkra passager i samarbete med TRV. Förslag finns på 
utformning av hållplatser och passager vid Nolgård (Hammaröleden).  

‒ Nya Bärstadskolan medfört nya trafikflöden och svårt att möta höga förväntningar från 
föräldrar – hur långt sträcker sig kommunens ansvar?  
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Lena Thorin kommenterar: Känner igen frågan och hävdar behov av gemensam syn på vad vi 
kommunicerar och hittar rätt i gränssnittet mellan ansvarsområden här. Marcus Smedman; SKL 
gjort arbete kring detta att hämta info från. 

 
Utmaningar: 

‒ Infartsvägar till kommunen – minskad tillgänglighet och oro för att bli instängda pga 
stadsutbyggnadsplaner i Karlstad. Hammarö vill delta i diskussionerna och efterfrågar 
uppstart i arbetsgrupp för att följa upp ÅVS ”Hammaröstråket”. 

‒ Stora Enso, stor industri i kommunen 
‒ Arbetspendling ca 5000 personer/dag 
‒ Bredband byggs ut och man satar mot målet 
‒ GC- ambitionen att det ska vara lätt att välja cykel. Kommunalt erbjudande att leasa elcykel 

mycket lyckat.  
‒ Ser stor potential i kollektivtrafiken.  

 
 
Karlstad kommun, Peter Thörn; 

Järnväg;  
‒ Mötesstationer byggs som medför ökad kapacitet. Vill ha diskussion med tågoperatörer om 

hur vi bäst utnyttjar denna ökade kapacitet för att kunna planera rätt satsningar 
‒ Vill besluta om järnvägsreservat över Sörmon – Vålbergsrakan pga högt etableringstryck bl a i 

Önnerud (bostäder). TRV behöver delta i denna diskussion. 
‒ Oslo - Stockholm 2.55 nytt bolag bildat av Örebro kommun där Karlstad kommun samt 

Region Värmland och Region Örebro köper in sig. Syftar till att komma med inspel till 
Trafikverkets ÅVS samt opinionsbildning och attitydpåverkan mm. 
 
Väg; 

‒ 3 nya broar på gång, Jakobsbergsbron, bro över västra älvgrenen samt ersättningsbro för 
Elverumsbron 

‒ Fråga om väghållningsansvar för Skoghallsleden v 554 kommer lyftas 
‒ Trafiksimulering görs för Gravaleden 
‒ Eriksberg, kommunen inte nöjda med 1+1 lösning, önskar motivering från TRV  

 
Sjöfart; 

‒ Slussarna i Trollhättan, viktigt att detta projekt kommer in vid revidering av planen och av vikt 
för att planera för investeringar eller inte. 

‒ Hamnutredning görs tillsammans med Kristinehamn och Trafikverket 
 
Övrigt; 

‒ Karlstadstråket (BRT) drivs mot ett genomförande av högkvalitativt busstråk. Drivs inom 
ordinarie kommunal budget men man kommer söka stadsmiljöavtal (statliga medel). 

‒ Fiber till byn. 90 % till alla redan i år. Mål nås 2016. Bra redundans i stabilt nät. 
‒ Man jobbar med Framtidens stad, Älvpromenaden, Stora Torget, program för Tingvallastaden 

mm 
‒ Inre hamn; ett flertal etableringar på gång tex, Löfbergs planerar matvaruaffär och P-hus, 

Skanska etablerar bostäder på Packhusgatan, Peab o Klövern bygger kontorshus. Vid Varvet 
byggs bostäder och mötesspår anläggs vid Pråmkanalen. Många etableringar kräver god 
logistik, särskilt i byggskede för att kunna leverera material till dessa byggprojekt. Samordnad 
distribution kan bidra. 
 

Fråga från Karlstad kommun om hur trafik från Kilshållet (v 61/62) kan angöra E18/Bergviksområdet. 
Planerna för Eriksberg påverkar trafikflöden. Finns möjlighet att lösa problem utan en stor och 
kostsam trafikplats vid Eriksberg? 
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Generell diskussion behövs kring trafikproblem i en stad av Karlstads storlek 
 

Behöver hitta lösningar för Hammarö kommun med tanke på de många projekt som påverkar 
förbindelserna hit. 2 av 3 förbindelser beräknas kunna vara öppna, kan utökad kollektivtrafik vara en 
lösning?  
 
 
Forshaga kommun, Morgan Häggbom; 

‒ Nytt industriområde strax norr om ”Hallakorset” planeras. Återvinningscentral (ÅVC) 
lokaliserad hit och man vill nyttja området mellan denna och väg 63 genom att samtidigt 
möjliggöra för industri. Flytt av ÅVC leder till minskad trafik genom Deje. 

‒ Gc-väg från Lundagård, 500 meter saknas och man har sökt statlig medfinans för denna 
‒ Gc-väg mellan Dyvelsten - Apertin – Kil, medel har sökts också för denna sträcka 
‒ Bostadsbrist råder i tätorten varför 2 detaljplaner aktualiseras som medger bostäder. Privata 

intressenter i diskussion. Detaljplan för bostäder vid sjön Visten är på gång med privat 
intressent. 

‒ Befolkningsmängd ökade 2014 men minskade 2015, man ser behov av att få fram ytterligare 
bostäder 

‒ Fiber läggs längs Klarälvsbanan och just nu pågår sträckan Deje – Öster Deje. Kommunala 
Forshaga fibernät finns samt lokala fiberföreningar 

‒ Dömle Herrgård satsar på sin verksamhet 
‒ Kommunen ser positivt på satsningarna på väg 62 (som planeras byggas 2019-20) Vill också 

satsa på gc-väg i samma projekt 
‒ LIS-planarbetet pågår och är förhoppningsvis klart 2015 

 
 
Marcus Smedman sammanfattar kort dagen och öppnar för frågor avslutningsvis 
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. 
 
Karlstad kommun konstaterar att de fem kommunerna i Karlstad Business Region alltmer tydligt ses 
som en region där infrastrukturfrågorna kanske är de allra viktigaste. Viktig uppgift att hitta mycket 
mer kapital kommande år. Halva länets befolkning finns i en radie om 25 km från Karlstad, man 
behöver lyfta blicken och se sig som en gemensam region. 
 
Region Värmland konstaterar att tillsammans är vi väldigt bra och numer finns en större kommunal 
delaktighet i olika planeringsprocesser då bla Trv öppnar för diskussion och vi har större delaktighet 
från många olika aktörer. Positivt med mer samarbete Länsstyrelsen, Region Värmland och 
Trafikverket för att undvika att planeringsprocesser inte kör fast. 
 
Det mesta av järnvägsnätet redan utbyggt i slutet av 1800-talet, ger perspektiv på våra behov idag. 
Viktigt att se över gränsen Sv – No och också jobba på EU-nivå där de transeuropeiska nätverken är 
betydelsefulla, ett påverkansarbete behövs. 
 
 
Nästa möte 2016 hålls i Forshaga kommun. 
 
Tack för mötet! 
 
 
Utöver ovanstående hänvisas till bifogade presentationer. 
För noteringarna 
/Carina Gottfridsson 


