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Välkomnande 
Hans Jildesten, Storfors kommun hälsar välkommen tillsammans med Henrik Zetterquist, 
Trafikverket 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 informerar 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 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. 
 
Flera frågor kring åtgärdsvalsstudier lyftes: ÅVS Oslo – Stockholm viktig för den här länsdelen och 
likaså ÅVS v 26 där frågan lyftes kring syftet med studien. Trv svarar att man tittar på alla typer av 
problem i hela sträckningen på ett övergripande plan. ÅVS Vänersjöfart fördjupad utredning lyftes och 
Trv informerade om att man tittar på tre olika alternativa utfall samt att man inledningsvis kommer 
genomföra en företagsekonomisk konsekvensbeskrivning. Vikten av ÅVS om korsningspunkt i centrala 
Filipstad betonades samt behov av att lösa problematik kring signalanläggning i korsningen v 26/v 63. 
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Storfors kommun, Anders Jareke; 

Näringslivsperspektiv; 
‒ Elektrifieringen av Inlandsbanan viktig ut företagsperspektiv och bra ur ett 

framtidsperspektiv. Kristinehamns hamn utgör nod som är viktig för näringslivet och därmed 
blir i förlängningen slussarna i Trollhättan viktiga. Företagsetableringsfrågor viktiga och man 
efterfrågar/lyfter behov av transportmöjligheter. Även Storfors aktuellt för företag med 
sjötransporter från Kristinehamn 

‒ Väg 237 mot Karlskoga lyftes 
‒ Vägarna 772 + 774 förbi Lundsberg som just nu är största arbetsgivaren med 70-75 anställda 

är viktiga för kommunen och beläggningsåtgärder genomförda här 
 
Pendlarperspektiv; 

‒ ÅVS Resecentrum, staten äger fastighet vid stationshuset och man ser det angeläget att ta bort 
godsmagasinet till förmån för resecentret. Frågan behöver lösas inom ramen för ÅVS 

‒ Vill se en framtid med persontrafik på järnväg. Ej möjligt med skol och arbetspendling. Endast 
privat aktör idag. Ser här behov av tågtrafik inom Värmlandstrafik. 

‒ Pendlarflöde till Karlskoga. Se över samarbete med VTAB för att undvika lång omväg. 
Projektet ”Hållbart resande…” kanske kan titta på detta? 

‒ Vill utveckla turism, vintertrafik till Sälen viktig och väg 774 till Bjurbäcken berörs av ca 
15 000 besökande per år 

‒ Nytt äldreboende och ny skola i samma område påverkar trafikflödena på vägnät och 
cykelvägar och kan leda till behov av trafiksäkerhetsåtgärder 

‒ LIS-arbetet startas nu upp och kollektivtrafikfrågor kommer in i det arbetet 
 

Region Värmland kommenterar kort projektet ”Funktionellt prioriterat vägnät” där v 237 spelats in 
samt kommenterade Vänersamarbetet och stråkstudien som nu kommer inledas med 
samhällsekonomiska beräkningar där man tittar på nyttorna. 

 
Storfors konstaterar att de mindre vägarna är viktiga men det handlar inte om breda vägar med höga 
hastigheter utan snarare om en anständig kvalitetsnivå på vägen. Vad avser väg 26 och 237 vill man 
bibehålla 90 km/h. Trafikverkets hastighetsöversyn kommer visa vilka hastigheter vi kan ha framöver. 
 
Filipstads kommun, Inge Nilsson-Piehl; 

‒ Angeläget med ”verkstad” på väg 63 samt i korsningspunkten v 63/26 
‒ Migrationsfrågor i fokus i kommunen just nu.  

Storfors kommun m fl kommenterar: Migrationsverket upphandlar boende med snävt 
ansvarsområde, ”runtomkringaspekter” tas inte in tillräckligt och man befarar bristande insyn 
från andra myndigheter i upphandlingar. Diskussion med t ex räddningstjänst pågår 

‒ Centrumutveckling pågår där man deltar i Lst-projekt. Kommunen vill utveckla e-handel och 
sk show-rooms. Vill göra centrum mer attraktivt 

‒ Miljöprioriterad genomfart genomförd 
‒ I många fall räcker bra beläggning långt istället för att göra stora investeringar, betonar vikten 

av underhåll 
‒ Oro för mer resurser till planering och mindre till att bygga och underhålla 

 
Fråga från Trafikverket; Hur mår näringslivet? I Filipstad är läget ok, OLW och Barilla går bra 
 
Kristinehamn kommun, Kalle Alexandersson; 

‒ Lokalt tillväxtprogram; om regionförstoring, strategiska samarbeten, multimodalt 
logistikcentrum där man vill stärka hamnkapaciteten och därigenom bli ”huvudhamn” 

‒ ÖP från 2004, revidering pågår och inkluderar trafikstrategi och järnvägsperspektiv. Vill 
stärka de hållbara trafikslagen med ny ÖP 
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‒ ÅVS Oslo – Stockholm viktig. Vad innebär denna för kommunen? Vill studera redan nu var en 
ev järnväg kan tänkas läggas och det är en fördel att ha kommunala planer framtagna i ett 
tidigt skede då demokratiska processer därmed är klarade. 
 
Sjöfart; 

‒ Sjöfart, slussutredningen väldigt viktig. Man har sökt medel via EU för förstudie som tittar på 
hamnstruktur i norra Vänern och hitta viktiga steg för att stärka Vänersjöfarten. Hellre en 
stark hamn än två halvstarka i norra Vänern. Region Värmland kommenterar; Titta 
förutsättningslöst på frågan och hitta bästa lösningen. Vad innebär en hamn i Kristinehamn 
för godstransporterna och näringslivet? Servicenivån i hamnen en nyckelfaktor som kan 
generera nya kunder.  
 
Järnväg;  

‒ ÅVS Stockholm – Oslo viktig 
‒ Behov av planeringsunderlag finns för områden som påverkas av järnväg 
‒ Inlandsbanans potential, kan innebära stor potential för Kr-hamn och man bevakar frågan 

 
Väg/gc; 

‒ Kn förvärvat 330 000 kvm vid Höja (gamla Rolls Royce) för att möjliggöra planläggning av 
området. Drevstaområdet utvecklas. Trafiklösning behöver diskuteras med Trafikverket 

‒ ÅVS Kroksvik angeläget att den slutförs 
‒ Gc-bana i Rudskoga genomförs av lokala krafter 
‒ Översvämning E 18 2014, vad gör Trafikverket? Trv svarar att man har nu projektledare på 

plats som har i uppdrag att klarlägga ansvarsområden i detta arbete. 
‒ Stolpen; kn säljer lastbiluppställningsplats till ägaren av macken. Oklarheter kring skötsel av 

rastplatsen. 
‒ ÅVS cykel längs nationellt vägnät, Sträckan Stolpen – Väse saknas tyvärr. Önskvärt att lägga in 

denna. Väster om Ölman vill man koppla ihop gc-nätet med befintligt. 
 
Kollektivtrafik; 

‒ Bussdepå i centrala Kr-hamn på gång, denna tar parkering i anspråk då området är stort. 
Efterfrågar möjlighet att söka medel för detta projekt samt kompensation för parkeringarna. 

‒ Lyfter framtida trafik på landsbygden. Kan man nyttja skoltrafik bättre för fler resenärer? 
 

‒ Kommunens läge försämrat i näringslivsranking, dock ser man etableringar som är på gång. 
‒ Stor skolsatsning genomförs (350 mkr) där man kraftsamlar på högstadium och 

yrkesgymnasium i centrala Kristinehamn. 
‒ Jobbar på med bredband och gemensam satsning i länsdelen. 
 

Diskussion och avslutande reflektioner 
Trafikverket upplyser om sina två uppdragsgivare Nationell plan samt Länstranportplan. Svårigheter 
att nå och hitta rätt inom Trv kommenterades och då avseende framförallt buller och 
översvämningsfrågor.  
 
Region Värmland och Trafikverket visar hemsidan för Regionala Transportgruppen där information 
om årets och föregående års ansökningar, mallar och underlag med mera kommer att finnas 
tillgängligt för samtliga kommuner. 
  
Nästa möte 2016 hålls i Filipstads kommun. 
 
Tack för mötet! 
 
Utöver ovanstående hänvisas till bifogade presentationer. 
För noteringarna /Carina Gottfridsson 


