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Länsdelsmöte
Värmland 2018

Carina Gottfridsson

q Samfinansiering mellan 
transportplanerna

q Planerade studier 2019
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Samfinansiering från Nationell plan till 
vägobjekt med mötesseparering i Regional plan

Nationell satsning på trafiksäkerhet

• 1 miljard kronor avsätts under perioden 2019-22 till samfinansiering av 
mötessepareringsåtgärder på det regionala vägnätet 

• De regionala planupprättarna kan ansöka om medel upp till 50 % från 
Nationell plan för de mötessepareringsobjekt som ingår i Regional plan

• Åtgärder som förkortar restid på landsbygd och har hög 
trafiksäkerhetsvinst ska prioriteras 

• Frigjort ekonomiskt utrymme i Regional plan ska användas till nya 
trafiksäkerhetsåtgärder med motsvarande inriktning
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Vad sker i Värmland?

Region Värmland lämnar in ansökan för 4 objekt i Regional plan

• Bidrag kan ge utrymme i regional plan för att tidigarelägga ytterligare 
objekt med mötesseparering

• Ett bidrag kan också innebära att bärighetsmedel frigörs till andra 
åtgärder

• Kriterierna om åtgärder på landsbygd samt restidsvinster uppfylls väl i 
Värmland

• Trafikverkets beslut väntas efter årsskiftet
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Vägobjekt som är aktuella för  
samfinansiering 
Åtgärder beräknas starta under 2019-2022

• Rv 61, Graninge - Speked
• Rv 62, Norra Sanna - Dyvelsten
• Rv 62, Dyvelsten - Norra infarten Forshaga 
• Rv 63, Edsgatan - Vallargärdet

Förslag på sträckor som kan tidigareläggas

• Rv 61, Framnäs - Högboda
• Rv 62, Norra infarten Forshaga - Deje
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Studier och utredningar under 2019
Resultat blir underlag för kommande planrevidering

• Flera slag av studier
Åtgärdsvalsstudier, (större, mellan o små)
Utredningar 
Funktionsutredningar (järnväg)

• Strategiskt viktiga planeringsunderlag

• Prioritering sker inom hela Region Väst

• Formellt beslut fattas varje år av Regional Direktör (sep/okt)
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Redan beslutade/pågående:
• E 18 genom Karlstad 

-Riksintresse och stadsutveckling i balans

• Gods Värmland

-Effektiva och hållbara godstransporter

Förslag för uppstart 2019:
• Norge/Vänerbanan, Kil - Skälebol

-Högt kapacitetsutnyttjande redan idag och ökat behov framöver

• E 45, Vänersborg - Mellerud

-mötesseparering saknas, ökad punktlighet och höjd trafiksäkerhet

Större åtgärdsvalsstudier 
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Utredning:
• Väg 61 Klaxås-Riksgränsen 
• Dubbelspår Värmlandsbanan, Kil-Kristinehamn
• Norge-Vänerbanan, Öxnered-Skälebol, mellanblocksignal

Funktionsutredning:
• Norge-Vänerbanan, Säffle, mellanplattform tillgänglighetsanpassas

Mindre studier och utredningar
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Tack!
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Åtgärdsvalsstudie

E18 Genom Karlstad

Yvonne Thorén, Utredningsledare 

Stora Enso
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E18 genom Karlstad 
Skutberget i väster – Välsviken i öster

Projektperiod: 2018 – 2019
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Syfte
• Att ta fram en helhetsbild över stråket genom Karlstad och dess funktioner som del i 

ett internationellt och nationellt stråk som även ska vara funktionellt i ett regionalt och 
lokalt perspektiv

• Klargöra dess framkomlighetsbehov med ett systemtänk
• Belysa de effekter kommunens stadsutvecklingsplaner får och kan få i det statliga 

transportsystemet.
• Vilken trafikalstring genererar alla utvecklingsplaner
• Utreda de största bristerna i stråket
• Förslag på åtgärder som säkerställer E18s funktion på lång sikt och möjliggör 

kommunens stadsutvecklingsbehov.
• Gemensamt planerings- och beslutsunderlag 

Mål 
• Gemensam bild av behov, brister, åtgärdsförslag, ansvarsfördelning genomförande 

och finans 
• Stärka E18s funktion som genomfartsled
• Kostnadseffektiva, genomförbara åtgärder –

– kort sikt , inom 6 år 2020-2026, 
– mellanlång sikt inom planperiod tom 2033, 
– lång sikt, prognosår 2040 
– Underlag till nationell resp. regional plan 2022-2033 och kommunala planer/budget – finansiering efter nytta

• Gemensamt långsiktigt planerings- och beslutsunderlag
• Processbeskrivning för samverkan efter ÅVS
• Avsiktsförklaring, del 2

Syfte och mål med ÅVS



12

Intressenter

Primära aktörer
• Karlstads kommun
• Region Värmland
• Värmlandstrafik
• Karlstads buss

Primär intressent
• Länsstyrelsen

Sekundära intressenter
• Kranskommuner - Hammarö, Kil, Forshaga, 

Kristinehamn, Grums
• Sveriges åkeriföretag
• Handelskammaren
• Karlstadsregionens räddningstjänst

• Polismyndigheten
• Landstinget/CSKAmbulansen
• Cykelfrämjandet

Övriga intressenter, exempel
• Cykelfrämjandet
• Bergvik Centrumutv.
• Välsvikens Centrumutv.
• Karlstads Centrum
• Företagarna
• Handikappförbund
• NTF?

Workshop 1 25 oktober – save the 
date inbjudan!


