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Välkomnande 
Mathias Lindquist, Munkfors kommun hälsar välkommen tillsammans med Henrik Zetterquist, 
Trafikverket. 
 
Myndigheterna informerar; 
Trafikverket och Region Värmland informerar 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 infrastrukturområdet 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. 
 
Under presentationen kom frågan om Fryksdalsbanans framtid upp och EU’s regelverk kring 
spårlägesnorm som komplicerar planerna om hastighetshöjning. Underlag bifogas. 
 
 
Munkfors kommun, Mathias Lindquist; 

‒ Klimatneutral kommun år 2030 och åtgärder som genomdrivs för att nå detta mål, tex ett 
oberoende av fossila bränslen för kommunens transporter 

‒ Väg 62 viktig för tillgänglighet bl a för näringslivet med stora internationella företag i 
kommunen 

‒ Flaskhals på väg 62 genom Hagen. Prioriterat.  
‒ Stadsnät för fiber byggs för alla fastboende att ansluta sig till. Kn driftar, underhåller och äger 

egna fibernätet 
‒ Oro för drift och underhåll av Klarälvsbanan samt eftersatt underhåll generellt för övriga 

vägnät 
‒ Munkfors växer med ca 40 personer och man överväger nybyggnation av bostäder.  
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Fråga om åtgärder utanför kommunen av vikt? Svar väg 62 viktigast och kommunen måste samarbeta 
över kommungränser mm kring denna fråga  
 
Hagfors kommun, Åsa Johansson; 

‒ Statistik över kommunens kommunikationsmöjligheter 
‒ Kommunens vision och mål i Översiktsplan, bl a god infrastruktur, exempelvis i form av ej 

sänkta hastigheter för att uppnå restidsmål. (t ex fortsatt 90 standard på väg 240) 
‒ Ej kommunal fiber. Fiberföreningar i gång med utbyggnad, stamfibernät och medel kommer 

via regional fond 
‒ Jobbar med skolskjutstrafik, projekt ”Safer to school”. Ny skola byggdes för ca 5 år sedan och 

ansträngningar gjordes för att anpassa cykelvägar från omgivande bostadsområden 
‒ Väg 62 riksintresse. Vi är överens om 100 km/h-standard 
‒ VA-arbeten samordnas med gatuprojekt i högre utsträckning 
‒ Bredbandstrategi innebär 90 % av invånarna ska ha bredband till 2020.  
‒ Medborgarundersökningar; ”nöjd medborgarindex” vartannat år, visar sjunkande statistik för 

näringslivet. Kommunen har mycket industriföretag som tex Uddeholm vilket innebär mycket 
tung trafik  

‒ Resecentrum med gc-väg längs vägen hit samt pendelparkering. 
‒ “Trygg i Hagfors” ett samarbete med polis för att identifiera osäkra platser 
‒ Flygplatsen viktig för företagen, förtroendet behöver byggas upp igen efter Avies. 
‒ Framtida utmaningar; minskade skatteintäkter, skötsel av broar, underhåll av Klarälvsbanan, 

gatubelysning och ett utmanande läge i geografin. TRV inflikar att SKL och TRV nu arbetar i 
ett projekt som syftar till att klara ut hur ansvar för belysning längs väg ska fördelas och det 
finns anledning att återkomma till detta när arbetet är klart höst 2016. 

‒ Diskussion om erfarenheter av hastighetsdämpande åtgärder chikaner-trafikgupp 
‒ Pågående planarbeten; Uddeholmsbolaget och Metanolfabriken. Man kommer att ”uppdatera” 

ett antal befintliga detaljplaner. 
 
 
Sunne kommun, Tobias Eriksson; 

‒ Sunne kommuns vision – modet att växa, Kommunstrategi för Sunne 2014-2025, 
arbetsstrategier om tillgänglighet, medskapande och medborgardialog, mångfald och gott 
näringsklimat  

‒ Prioriterade projekt; Fryksdalsbanan, långsiktighet krävs för att kunna satsa på mer tonnage. 
80 km/h dråpslag 

‒ E45 standardhöjning och mer att göra för att uppnå 100 km/h 
‒ Norra bron, både för centrumutvecklingen (bostadsbyggnadsplan med bullerkonflikter) och 

för utveckling i Värmland (en tvärförbindelse över sundet) samt näringsliv (TetraPak m fl 
behöver nyttja E 45 för godstransporter och då behövs bron då Fryksdalsbanan inte kan 
nyttjas). Kommunen har köpt in mark för att ha handlingsmöjligheter. Hur gå vidare? 
Framtidsgrupp bildad för att komma framåt i frågan. Kommunen satsar oavsett möjligheter 
till finansiering i länsplan. 

‒ Gc-väg 716, Gylleby-boende samt Torvnäsområdet innebär fler boende som behöver gc-väg 
‒ Säkra järnvägspassager Brårud, olyckstillbud rapporterade. Finns i ÖP, kommunstrategier och 

budget. 
‒ Climate Arena; kn har 150 ha mark, planläggning och trafikutredning mm genomförs för att 

möjliggöra etablering i området 
‒ Följdeffekter av etablering längs E 45, här sker tillväxt och behov av planlagd mark ökar. 

Frågan om vart man styr nya industriverksamheter står vid vägskäl, jfr Brårudområdet och 
brofrågan.  

Torsby kommun, Ann-Katrin Järåsen; 
‒ V 62 finnas i nationell plan - utgör aorta i Torsby. Viktig för turisttrafik och tillsammans med 

E 45 och Fryksdalsbanan transporteras här många ”tjänstemannakrafter” 
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‒ Bil Torsby – Karlstad = 1,5 h 
Tåg Torsby – Karlstad = 1,5 h 
Biltrafik riskerar öka om man inte lyfter Fryksdalsbanan. Dess betydelse lyftes i samband med 
information om spårlägesnorm. 

‒ Flygplatsen – utgör hjärnan i Torsby, viktig för företagstransporter till Stockholm 
‒ Branäs utvecklas och bygger ut, 10 000 bäddar med mål 15 000. 
‒ Arbetar med att få fler barn att gå och cykla säkert. Gångpassager i Sysslebäck nämndes som 

osäkra 
‒ Näringsliv utvecklas där bl a Moelven m fl har en produktionsökning som medför mer tung 

trafik med buller och trafiksäkerhetsproblem att hantera 
‒ Miljöfrågor; arbetar för att reducera påverkan och tex se över leasingbil-användandet, kan 

man övergå till elbilar? 
‒ Trygghetsvandringar i tätort för ökad trygghet och tillgänglighet tillsammans med 

Trygghetsrådet 
‒ Bostadskö råder, 23 nya skall byggas 
‒ Ras- och skredrisker stora längs Klarälven och det är positivt att studie är på gång 
‒ Samordna sig mellan kommunerna så att gymnasiestudenter ska kunna åka kollektivt till 

annan studieort 
‒ Logistikutmaning för småföretag, viktigt att få tjänster och varor levererade på en dag, ex 

stillastående skogsmaskin i väntan på reservdelar innebär stora kostnader 
‒ Flyktingboenden ofta lokaliserade till vägnätet vilket innebär ökade risker för oskyddade 

trafikanter vid mörkare årstid – reflexer behövs 
‒ Lågenergilampor samt längre avstånd mellan stolpar har minskat kostnader för gatubelysning 
‒ Bredband; relativt liten utbyggnad och fiberföreningarna drar tungt lass, man är beroende av 

medel via Region Värmland 
 
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 
 
Marcus Smedman informerade kort om projektet Funktionellt prioriterat vägnät där underlag varit ute 
på remiss. Statliga vägnätet i Sverige prioriteras utifrån ett antal kriterier däribland godstrafik och 
pendeltrafik. Prioriteringen utgör ett övergripande planeringsunderlag.  
 
 
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. 
 
 
 
Nästa möte 2016 hålls i Hagfors. 
 
Tack för mötet! 
 
 
 
Utöver ovanstående hänvisas till bifogade presentationer. 
 
För noteringarna 
/Carina Gottfridsson  


