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Remissyttrande- Inriktningsplanering inför 
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-

2029 

Bakgrund 

Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag 
inför infrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029. Underlaget är en 
viktig utgångspunkt för regeringens kommande infrastrukturproposition som 
beslutas av riksdagen. Därefter följer åtgärdsplanering i form av nationell 
plan och länsplaner.  

Redovisningen omfattar en huvudrapport med ett tiotal fördjupande 
underlagsrapporter.  

Inriktningsunderlaget ska enligt regeringens direktiv omfatta analyser av tre 
inriktningar som visar hur transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken 
utvecklas enligt Trafikverkets prognoser 

• med utgångspunkt från hittills beslutad politik 

• med hittills beslutade och aviserade åtgärder 

• med antagande om ytterligare styrmedel och åtgärder för att 
kostnadseffektivt minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser. 

 

Trafikverket ska också 

• redovisa vilken ekonomisk ram som krävs för att vidmakthålla 
transportsystemets funktionalitet på dagens nivå 

• bedöma underhållskostnader för föreslagna nyinvesteringar 

• bedöma hur mycket ramen behöver utökas för att även eliminera 
eftersläpande underhåll 

 

 

Region Värmlands synpunkter 

Region Värmland (RV) yttrar sig i egenskap av regionalt samverkansorgan 
med ansvar för regionala tillväxtfrågor samt upprättare av länstransportplan 
i Värmland. Yttrandet omfattar huvudrapporten i inriktningsplaneringen. 
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Generella synpunkter 

Den grundläggande styrningen för utvecklingen av transportsystemet är det 
transportpolitiska målet om samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Transportsystemet ska vara robust, tillförlitligt, säkert och fungera för alla. 
Nollvisionen är en ledstjärna – ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i 
trafiken. Miljöpåverkan måste minska, vilket kräver långsiktiga åtgärder 
bland annat för att utveckla ett mer klimatvänligt transportsystem. De 
transportpolitiska målen är omfattande och står ibland i konflikt med 
varandra.  

Sverige står också inför samma globala utmaningar/trender som stora delar 
av den övriga världen med en stark urbaniseringsprocess, ökande 
transporter, ny teknik inom transportsområdet samt att utsläppen av 
växthusgaser från transportsystemet måste minska. Utmaningarna innebär 
både möjligheter och svårigheter, Sveriges framgång beror till stor del på 
vilket sätt vi förhåller oss till och hanterar dem. 

Lösningarna för att hantera dessa utmaningar ser sannolikt delvis olika ut 
beroende på var i landet man befinner sig. Storstadsområden har problem 
med trängsel och tillgång till bostäder. Landsbygdens utmaningar består 
bland annat i att ha goda kommunikationer både inom länet, mellan 
närliggande län och till storstadsområden inom Sverige och utomlands då 
Sveriges näringsliv till stor del ägs och verkar på en global marknad.  

Landsbygden har i en bemärkelse dubbla utmaningar när såväl gods som 
människor behöver transporteras över längre avstånd för tillgång till arbeten 
och marknader för avsättning av sina (export)produkter såväl som för att 
tillgängliggöra den snabbt växande besöksnäringen. Basindustrin med 
skogsprodukter som papper- och trävaror samt malm- och stålvaror är 
alltjämt och för lång tid framöver ryggraden i Sveriges ekonomi. Dessa varor 
produceras huvudsakligen i landsbygdslänen.   

Trafikverkets prognoser för Sverige indikerar att efterfrågan på transporter i 
alla trafikslag ökar, för godstransporter med 50 procent och för 
persontransporter med 25 procent till år 2030. För att effektivisera 
transporterna, i enlighet med aviserad politik, förväntas tyngre tåg och 
lastbilar att trafikera anläggningarna. Slitaget på både vägar och järnvägar 
kommer därför att öka och nedbrytningstakten går ännu snabbare än i 
dagsläget. 

RV delar därför Trv:s syn på vikten av att prioritera drift och underhåll för att 
vidmakthålla funktionaliteten. Det är av stor vikt att det eftersläpande 
underhållet också hanteras. Långsiktigt är det kostnadseffektivare än 
avhjälpande underhåll samtidigt som det innebär färre oplanerade avbrott 
för transporter. Det är dock mycket oroväckande att Trv aviserar att 
underhållet för lågtrafikerade banor och vägar kan komma att upphöra vid 
ev. medelsbrist med nedläggning som följd. RV utgår från att den 
prioriteringen aldrig behöver genomföras. De regionala vägarna och 
järnvägarna fyller en mycket viktig funktion på länsnivå. RV ser hellre en 
utveckling där mer medel tillförs länsplanerna för att kunna utveckla de 
regionala järnvägarna som en viktig del i kollektivtrafiken. 

Värmland är drabbade av ett eftersläpande underhåll både för väg och 
järnväg. Några exempel på det är att Värmlandsbanan mellan Kil och 
Degerfors (ca 68 km av banlängden) riskerar att få restriktioner för tunga 
godstransporter samt att banans högsta tillåtna hastighet (STH) kan sänkas 
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till 130 km/h. För Fryksdalsbanan har Trafikverket tagit beslut om att sänka 
STH till 80 km/h mellan Kil och Sunne (43 km) pga dåligt spår1. 

RV har inga direkta synpunkter på vilka styrmedel som är lämpliga eller inte. 
RV kan dock konstatera att hittills beslutad politik och aviserade åtgärder 
inte kommer att ha någon nämnvärd påverkan på hur trafiken kommer att 
utvecklas under förutsättning att Trv:s prognoser stämmer. Under alla 
omständigheter anser RV att de eventuella styrmedel som införs ska vara 
konkurrensneutrala mellan transportslagen och att de inte får ha en menlig 
inverkan på näringslivets förutsättningar att vara konkurrenskraftiga oavsett 
var i landet verksamheten bedrivs. Det kan innebära att ev. skatter eller 
avgifter på transporter kan behöva vara differentierade i olika delar av 
landet. 

Sammantaget anser RV att Sverige behöver satsa mer på infrastruktur än 
gällande nivåer för att landet som helhet ska stå sig starkt i en global 
konkurrens.  

 

Snabba effektiva tågförbindelser vs höghastighetsbanor 

RV förespråkar en satsning på snabba och effektiva tågförbindelser för att 
knyta ihop storstäderna såväl som att knyta samman de regionala 
mellanmarknaderna i Sverige, men ställer sig tveksamma till om det i 
dagsläget är rimligt att fatta beslut om en satsning på höghastighetsbanor 
när det fortfarande finns så många frågeställningar som inte är klargjorda. 

För det första handlar det om oerhört stora ekonomiska åtaganden som 
samtidigt innehåller många osäkra variabler vilket gör att vi ställer oss 
tveksamma till kostnadsberäkningarna. Trafikverkets uppdaterade 
kostnadsberäkningar ligger ju i storleksordningen 190-320 Mdr. Vi frågar 
oss hur hög är kostnaden egentligen? Vidare ser vi en uppenbar risk att 
satsningen kommer att tränga ut andra nödvändiga investeringar eller drift 
och underhåll, inte minst beroende på att banorna i huvudsak föreslås 
finansieras med offentliga medel. 

I det fall det ändå fattas beslut om höghastighetsbanor måste satsningen 
finansieras utanför ramarna i nationell plan. Om så inte sker finns det inget 
utrymme för andra nödvändiga investeringar i Sverige under en lång tid 
framöver. Det skulle få stora negativa konsekvenser för landet som helhet. 
RV anser vidare att alternativa finansieringsformer bör prövas och utredas 
närmare – sk OPS-lösningar, där offentligt och privat kapital samverkar – 
innan man fattar beslut om finansiering av höghastighetsbanor. 

Här har Infrastrukturkommissionen2 visat vilka möjligheter som finns med ett 
sådan angrepssätt för bl.a. sträckan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm, en 
bansträckning som RV anser bör likställas i angelägenhetsgrad med 
Stockholm – Göteborg/Malmö. Infrastrukturkommissionens beräkningar för 
Stockholm-Oslo utgår från delvis nya sträckningar av befintliga banor (nya 
sträckning Örebro-Kristinehamn och Arvika-Oslo) och en lägre standard 
som innebär hastigheter upp till 250 km/h. Kostnaden för ett sådant upplägg 
beräknas ligga runt 50-60 Mdr.  

                                                      
1 JNB 2017 Nedsättningar och risk för varaktiga nedsättningar (bilaga 3E och  
kapitel 3.4.1), Trafikverket sept 2015 
 
2 Kommissionens uppdrag har varit att ”Utreda och peka på möjliga vägar och 
modeller för att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar” och 
har letts av Björn Hasselgren, forskare för Samhällsplanering och miljö på KTH 
www.infrastrukturkomissionen.se 
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För det andra ställer vi oss osäkra till det faktiska behovet av att så tydligt 
prioritera ändmarknaderna på bekostnad av de regionala 
mellanmarknaderna. Ändmarknaderna är viktiga, men vi anser att det är än 
mer angeläget att prioritera en tågutveckling som stödjer den vardagliga 
arbetspendlingen. Det talar för en utveckling av snabba och effektiva 
tågförbindelser, men emot höghastighetståg som rimligtvis inte kan stanna 
på mer än några få platser. 

För det tredje ställer vi oss frågande till de miljömässiga konsekvenserna. 
Det råder fortfarande oklarhet i de faktiska klimateffekterna av 
höghastighetsjärnvägarna, både på kort och lång sikt. Vidare riskerar vi att 
se utträngningseffekter när det gäller andra satsningar som kan bidra till 
klimatomställningen. 

 

Godstransporter 

En kostnadseffektiv åtgärd som Trv lyfter fram är att i högre grad använda 
sjöfarten som transportslag. RV delar den uppfattningen. Sjöfarten har stora 
fördelar när det gäller att frakta stora volymer, skrymmande och tungt gods 
samtidigt som kostnader för drift och underhåll är låga jämfört med väg och 
järnväg. Sjöfarten är redan idag också bra ur ett klimatperspektiv med en 
ökande användning av alternativa drivmedel och låga utsläpp per fraktat 
ton. 

RV vill därför i sammanhanget lyfta fram vikten av Vänersjöfarten som en 
del i framtidens transporter. Kust- och inlandsjöfart är viktiga komplement till 
landbaserade transporter inom Sverige och möjligen också till våra 
närliggande grannländer, inte minst Norge som utgör Sveriges största 
handelspart för varuexport3. För Mellansverige har Vänersjöfarten en stor 
betydelse och för att sjöfarten och näringslivet ska kunna fortsätta att 
utvecklas krävs ett positivt besked om investeringar i slussar. Om så inte 
sker kommer Vänersjöfarten sannolikt att upphöra runt 2030. 
Godsmängderna på Vänern beräknas öka med 50 procent till 2030 jämfört 
med 20104. 

En förväntad konsekvens av en nedlagd sjöfart är att sjögodset kommer att 
flyttas över till lastbil och järnväg, ca 140 000 fler lastbilar och 1500 godståg 
på årsbasis år 20305, medan en del gods inte längre är möjligt att 
transportera av praktiska eller ekonomiska skäl. Det gäller t.ex. s.k. 
Yankeecylindrar från Valmet som är för stora att frakta på annat sätt än båt. 
Om det skulle inträffa finns en uppenbar risk att Valmet inte längre kan 
verka i Karlstad. Sannolikheten att verksamheten skulle flytta till en annan 
ort i Sverige bedöms som låg då den mer sannolikt skulle flyttas närmare de 
stora marknaderna.  Det innebär, utöver att hundratals kvalificerade 
arbetstillfällen direkt och indirekt riskerar att förloras, Värmlands ledande 
roll6 i ett globalt perspektiv för utveckling och tillverkning av trä- och 
pappersrelaterade produkter också hotas. Sammantaget blir det i sådana 
fall mindre attraktivt att etablera sig i Vänerregionen. 

Oavsett sjöfartens viktiga betydelse kommer ändå det mesta godset inom 
landet att transporteras på lastbil. På de flesta platser i landet finns det helt 
enkelt inga alternativ till lastbilen. För Värmlands del utgör rundvirke den 

                                                      
3 Norge-Sveriges viktigaste grannland, rapport 17, Region Värmland 2015 
4 Trafikslagsövergripande stråkstudie-Göta älv-Vänerstråket, Trafikverket 2013 
5 Trafikslagsövergripande stråkstudie-Göta älv-Vänerstråket, Trafikverket 2013 
6 I Värmland finns ”The Paper Province” vilket är ett ”World Leading Cluster” inom 
skoglig bioekonomi, år 2010 utsågs det till ett av världens hundra bästa kluster 
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enskilt största transporterade varan på länets vägar till olika pappersbruk 
och sågverk. Hela 86 procent av länets samlade godstransporter går på 
lastbil. Av den anledningen har Värmland ett särskilt stort behov av robusta 
vägar varför drift och underhåll samt bärighetsåtgärder är mycket viktiga för 
att klara dagens och framtida transporter. RV förordar möjligheten till 74-
tons lastbilar i framtiden då det medger effektivare och miljövänligare 
timmertransporter. 

För järnvägstransporter råder en kapacitetsbrist på främst Värmlandsbanan 
i Värmland och Örebro län i relationen Laxå-Arvika. Banan är en av landets 
högst trafikerade enkelsspår och har för få och korta mötesspår. Utöver 
trängselproblematiken består bristerna även i bärighetsproblem vilket vi 
berört tidigare i yttrandet.  

Värmlandsbanan och Malmbanan är de viktigaste banorna för 
godstransporter mellan Norge och Sverige. RV anser att Sverige och Norge 
bör samverka mer för att skapa möjligheter till rationella godsflöden mellan 
länderna. Även på den norska sidan råder kapacitetsbegränsningar. 

Värmlandsbanan behöver flera trimnings- och bärighetsåtgärder på kort sikt. 
På längre sikt behövs mer omfattande åtgärder i likhet med 
Infrastrukturkommissionens förslag för att minska begränsningarna i 
kapacitet, tillförlitlighet och tillgänglighet. 

För Norge/Vänerbanan, som också är enkelspårig, förväntas 
kapacitetsutnyttjandet i relationen Grums-Skälebol att uppgå till 115 
procent7 med anledning av att fler malmtransporter kommer gå till Uddevalla 
hamn.  

RV vill i detta sammanhang också upplysa om att Billerud-Korsnäs 
pappersbruk i Grums inom de närmaste åren sannolikt kommer att investera 
4-9 miljarder kronor i nya kartongmaskiner. Det innebär att vi kan förvänta 
oss ännu fler tågtransporter i relationen Grums-Göteborg med en risk för att 
slå i taket när det gäller kapacitet. 

 

Persontransporter 

Förutsättningarna för persontrafik skiljer sig delvis åt jämfört med 
godstransporter. Framförallt blir tidsaspekten viktigare då människor reser 
mellan bostad och arbete. Urbaniseringstrenden i Sverige innebär att både 
människor och arbetstillfällen företrädesvis finns i storstadsregionerna. För 
att hela Sverige ska kunna utvecklas krävs därför tillförlitliga och snabba 
kommunikationer mellan regionala befolkningscentra och 
storstadsområden, inom och utom Sveriges gränser. 

Järnvägen spelar en viktig roll för mellankommunal och regional pendling. 
De främsta bristerna för Värmlands del i persontransporter utgörs av brister 
i tillförlitlighet och långa restider. Sämst förutsättningar är det att ta sig 
mellan Värmland och Osloregionen, som är Värmlands närmaste 
storstadsregion. Tågförbindelserna mellan Karlstad och andra större 
kommuner i Mellansverige är bristfälliga inte minst gäller det relationen 
Karlstad-Örebro. RV anser att järnvägen i stråket mellan Oslo-Karlstad-
Örebro-Stockholm behöver utvecklas för att koppla ihop Mellansverige och 
Norge/Osloregionen. Oslo och Stockholm är några av Europas snabbast 
växande städer samtidigt som regionala befolkningscentra som Karlstad, 

                                                      
7 Sid 31, ”Prognos för godstransporter 2030 – Trafikverkets basprognos 2015”, 
Trafikverket 2015; Publikation 2015:051 
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Örebro, Västerås m.fl. också växer betydligt. Det är inte långsiktigt hållbart 
att flyg och bil ska vara de självklara transportvalen i dessa relationer. 

Flyget har och kommer att ha en stor betydelse för tillgängligheten till övriga 
världen. Med dagens restider till flygplatser som Arlanda och Gardemoen är 
de regionala flygplatserna viktiga för länets utveckling. De regionala 
flygplatserna spelar också en viktig roll för turistnäringen som utgör en 
betydande och växande näring för Sverige, inte minst för landsbygden. RV 
vill därför lyfta vikten av statliga anslag för att upprätthålla flygplatser och 
trafikering.  

Staten, i form av Swedavia AB, har sedan en lång tid tillbaka en strategi där 
man gör sig av med statliga flygplatser som inte är lönsamma och lämnar 
över dem till regioner och kommuner som får bära kostnaderna. Sett över 
perioden år 2000 till 2014 har de kommunala flygplatserna gjort ett 
underskott på 4,2 miljarder kronor medan de statliga gjort ett överskott på 
9,4 miljarder kronor. Staten har lämnat ett driftbidrag under perioden på 
1,57 miljarder vilket ger ett förlustnetto på 2,6 miljarder kronor, vilket 
kommunerna får hantera.  

I takt med att staten gjort sig av med olönsamma flygplatser genom att 
överlåta dem till kommuner har staten ökat sina vinster. För det enskilda 
året 2014 gjorde Swedavias flygplatser en vinst på 1 162 miljoner kronor 
medan de icke statliga redovisade en förlust på 375 miljoner kronor. Det 
statliga driftbidraget uppgick till 103 miljoner kronor under året, vilket 
motsvarar nio procent av Swedavias resultat för år 20148.  

RV anser att detta inte är ett rimligt förhållningssätt från staten gentemot 
kommuner i Sverige och att det strider mot de transportpolitiska målen för 
Sverige. Ett uttryckligt mål inom funktionsmålen är att tillgängligheten ska 
förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. 
Flyget har där en given plats för att uppnå detta. Det ankommer i första 
hand på staten att hålla ihop Sverige och därmed är det inte rimligt att 
överlåta den skyldigheten till kommunerna genom ovan redovisat 
förhållningssätt. 

Staten behöver därför ompröva sin nuvarande hållning. RV förordar vidare 
starkt att regeringen ska verka för undantag för Sverige när det gäller EU:s 
begränsande regler om offentliga bidrag till flygplatser.  

 

REGION VÄRMLAND 

 

 

Tomas Riste 
Regionstyrelsens ordförande 

                                                      
8 Trafikverket publikation 2014/78430 


