
Bilaga 1 Brev angående ansökan om statlig medfinansiering 2022 

Ärendenummer  Dokumentdatum  
TRV 2021/5466 2021-01-28 

 Sidor 
      1(5) 

 

Trafikverket 
405 33 Göteborg 
 

Texttelefon: 010-123 50 00 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Linda Saarikoski 
PLväp 
Direkt: 010-123 59 73 
linda.saarikoski@trafikverket.se 

 

 

Kommunerna i Värmlands län 
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Kopia till: 
Diariet 
Åtgärdsplanerare i Värmland 

Inbjudan att söka statlig medfinansiering till 
åtgärder på kommunala gator och vägar år 2022 
 

Trafikverket Region Väst inbjuder kommuner och Region Värmland att söka statlig 

medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad 

trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät år 2022. 

Statlig medfinansiering kan sökas årligen och beviljas med maximalt 50 % till åtgärder 

vars kostnad uppgår till maximalt 25 miljoner kronor.  

Statlig medfinansiering regleras i förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till 

vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. och ytterligare vägledning ges i 

publikation 2016:169 ” Hantering av statlig medfinansiering till regionala 

kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på 

kommunala gator”, se bilaga 5. 

Handikapporganisationer, boende, skola och andra intresseorganisationer bör i ett tidigt 

skede ges möjlighet att delta i planeringen av åtgärderna. För kollektivtrafikåtgärder tas 

kontakt med Region Värmland för dialog om åtgärder. 

Medel för statlig medfinansiering ingår i Länsplan för regional transportinfrastruktur i 

Värmland 2018-2029. För kommande år finns medel avsatta inom följande 

åtgärdsområden på kommunalt vägnät: 

- Cykel 

- Trafiksäkerhet, trimning, miljö 

- Kollektivtrafik 

- Tider  

9/3 2021 Informationsmöte kring statlig medfinansiering via Skype klockan 13.30-

14.30. Anmälan senast 1/3. 

26/3 2021 

 

30/4 2021 

Kommunernas svar ang. Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2022- 

2024 ska ha inkommit till Region Värmland 

Kommunernas ansökningar för 2022 ska ha inkommit till Trafikverket. 

Maj-juni 2021 Kommunernas ansökningar bereds av Regionala transportgruppen 

Juni 2021 Beslut tas för 2022 års åtgärder och utskick om beslut görs till sökanden 
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1/11 2022 Slutredovisning av beviljade åtgärder år 2022 

 

Ansökan  
Ansökan om statlig medfinansiering ska göras via bifogad mall, se bilaga 2.  

 

Undertecknad ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhet, trimning och 

miljö samt cykelåtgärder, på kommunalt vägnät skickas till 

trafikverket@trafikverket.se. Se ytterligare information längre ned i detta brev. 

 

Frågor 
Vid frågor kontakta Linda Saarikoski, linda.saarikoski@trafikverket.se, 010- 123 59 73. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

_______________________ 

Inger Ranheim 

Enhetschef Åtgärdsbeställning 

Trafikverket Region Väst 
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Vad kan man söka statlig medfinansiering för?  
Den slutliga ramen för statlig medfinansiering år 2022 baseras på fördelningsprincip i 

Länsplan för transportinfrastruktur i Värmland 2018-2029 samt på den årliga  

medelstilldelningen till Trafikverket. 

 

Preliminärt tillgängliga medel att söka för år 2022 är: 

 

- Cykelåtgärder: ca 5 mkr. 

- Åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och miljö: ca 5 mkr. 

- Kollektivtrafik: ca 5-10 mkr. 

 

 

Typ av åtgärder 

För fullständig information läs publikation 2016:169 ”Hantering av statlig 

medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad 

miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator”, se bilaga 5. 

 
Cykelåtgärder 

Statlig medfinansiering kan ges till åtgärder på kommunalt vägnät inom de fyra 

strategiska områden som definierats i Regional cykelplan för Värmland: 

Samhällsplanering/Fysisk planering, Ökad vardagscykling, Hela resan-perspektivet och 

Cykling för rekreation och turism.  

Prioritet kommer att ges till de åtgärder som uppfyller minst ett av följande kriterier: 

  

- Sträcka med stor potential för arbets- och skolpendling, anslutning till 

kollektivtrafiken 

- Målpunkter av dignitet som nås 

- Konkurrenskraft mot bilen 

- Koppling till turist- eller besöksmål 

- Bedömd samhällsekonomisk lönsamhet 

 
Trafiksäkerhet, trimning och miljö 

Statlig medfinansiering kan ges till trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator. Det 

kan t ex vara gång-/cykelanslutningar till hållplatser, gångpassager och åtgärder i 

korsningar. Gångvägar i tätort ska utformas så att även personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga kan ta sig fram, se vidare Boverkets riktlinjer, BFS 2011:5. 

ALM 2. 

Bidrag kan också ges till hastighetsdämpande åtgärder i form av fysiska hinder, olika 

typer av hastighetspåminnare, transportinformatik etc. 

Statlig medfinansiering kan ges till åtgärder som förbättrar miljön längs kommunala 

gator. Det kan vara upprustning av vägmiljöer, skydd av vattentäkter, bullerdämpande 

åtgärder, transportinformatik samt åtgärder som bidrar till uppfyllandet av 

miljökvalitetsnormer (MKN) för luft. Åtgärderna ska vara mer omfattande än vad lagen 

kräver. 
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Kollektivtrafikåtgärder 

Den statliga medfinansieringen till regionala kollektivtrafikanläggningar syftar till att 

stimulera kollektivtrafikmyndigheter och kommuner till insatser för att göra 

kollektivtrafiken mer tillgänglig, attraktiv, trygg och säker.  

Statlig medfinansiering till smärre kollektivtrafikåtgärder. Potterna inriktas bland 

annat till anpassning av hållplatser till funktionshindrade, utbyggnad av 

pendelparkeringar, samt andra åtgärder som gynnar kollektivtrafikresenärer.  

Kollektivtrafikens konkurrenskraft ska öka. Ett led i detta arbete är att öka 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Trafikverket delar Region 

Värmlands syn avseende prioriterade stråk, det vill säga stomlinjer inom länet för buss, 

och i första hand kommer åtgärder längs dessa att prioriteras. 

Förtydligande 
Statlig medfinansiering kan sökas årligen. Statlig medfinansiering söks för ett år i taget, 

d.v.s. åtgärden ska vara avslutad och slutredovisad till Trafikverket senast 1 november 

2022. Kommunerna får ansökan om åtgärder som sträcker sig över mer än ett år men då 

ska detta framgå tydligt i ansökan, åtgärden ska dock påbörjas under 2022 för att beslut 

ska kunna tas. Påbörjas åtgärden år 2023 ska ansökan om statlig medfinansiering 

lämnas kommande år.  

 

Om en beviljad åtgärd inte blir genomförd, måste detta meddelas Trafikverket i god tid.  

Mer information kring ansökan 
Publikation 2016:169” Hantering av statlig medfinansiering till regionala 

kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på 

kommunala gator”, ska fungera som stöd vid ansökan. Vilka åtgärder som 

uppfyller kriterierna för statlig medfinansiering samt under vilka villkor framgår av 

publikationen. All dokumentation nås via www.trafikverket.se/statligmedfinansiering 
 

Ansökan ska lämnas på bifogad mall, se bilaga 2. 

 

Kollektivtrafik 

Bilaga 3 innehåller Region Värmlands förslag till åtgärder för utveckling av 

kollektivtrafikens infrastruktur. Föreslaget är en bruttolista och bereds tillsammans med 

Trafikverket baserat kommunernas svar och tillgängliga medel i Länsplanen. 

För att svara på listan med förslag till åtgärder för kollektivtrafik används blanketten i 

bilaga 4 ”Svar ang Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2022-2024”. Blanketten 

skickas till Region Värmland som underlag för slutgiltig ansökan, 

statligmedfinans.koll@regionvarmland.se senast 26 mars 2021. 

Region Värmland sammanställer därefter en gemensam lista för länet som skickas till 
Trafikverket 30 april 2021. 
 
 

Frågor kring statlig medfinansiering besvaras av Mattias Landin, 

mattias.landin@regionvarmland.se, 010-833 10 61 

http://www.trafikverket.se/statligmedfinansiering
mailto:statligmedfinans.koll@regionvarmland.se
mailto:mattias.landin@regionvarmland.se
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Cykel, trafiksäkerhet och miljöåtgärder 

Ansökan ska sändas till Trafikverket senast den 30 april 2021.  

 

Undertecknad ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhet, trimning och 

miljö samt cykelåtgärder, på kommunalt vägnät skickas till 

trafikverket@trafikverket.se.  

 

Utöver publikation 2016:169 ”Hantering av statlig medfinansiering till regionala 

kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på 

kommunala gator”, ska ”Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2018-

2029” användas som stöd. Beredning av ansökningar baseras även på mål i 

nedanstående dokument: 

- Värmlandsstrategin 

- Jämställdhet 

- Regionalt trafikförsörjningsprogram 

- Klimat- och energistrategi för Värmland 

- Regional cykelplan för Värmland 

 

 

Frågor kring statlig medfinansiering besvaras av Linda Saarikoski, 

linda.saarikoski@trafikverket.se, 010-123 59 73 
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