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Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033 

Årjängs kommun har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och vill 

lämna följande synpunkter.  

Sammanfattning 

- Årjängs kommun ställer sig till fullo bakom Region Värmlands fem 

prioriterade områden som också tidigare har kommunicerats med 

departementet.  

- Satsningen på E18 som ligger i den s.k 10%-bilagan är den absolut 

viktigaste satsningen för Årjängs kommun. 

Årjängs kommuns synpunkter på förslaget 

Med tanke på att Norge är Sveriges viktigaste handelspartner så måste 

satsningen på E18 lyftas in i nationell plan. Till landet exporterades 2021 

varor för 160 miljarder kronor enligt SCB. Totalt 20% av transporterna 

mellan länderna sker på E18 vilket framgår i Trafikverkets Godskartläggning 

Värmland 2013.   

Förutom godstrafiken så är E18 en viktig pulsåder för arbetspendlingen till 

Norge som har fördubblats på tio år, källa Region Värmland. Tunga 

virkestransporter och busstransporter belastar också vägen dagligen. 

Valnäs - Töcksfors är den sista felande länken på den viktigaste vägen 

mellan Norge och Sverige som förbinder våra huvudstäder. Sträckan är cirka 

80 km, saknar mötesseparering och har osäkra sidoområden. I förslaget finns 

två delsträckor på E18 med: Töcksfors- Bäckevarv och Bäckevarv - Årjäng. 

De finns endast med om planen tilldelas ytterligare tio procent medel. På 

norsk sida är vägen mellan Oslo och riksgränsen snart utbyggd till antingen 

2+1 eller motorväg. På svensk sida är den en av Värmlands mest 

olycksdrabbade sträckor med många allvarliga mötesolyckor, där vissa 

sträckor har ända upp till tjugo procent tung trafik. Frågan om utbyggnad av 

vägen på svensk sida borde vara en fråga av politiskt riksintresse för att föra 

våra länder närmare varandra, inte minst efter pandemins utmaningar. 

Årjängs kommun instämmer med Region Värmland om att regeringen bör ta 
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beslut om att åtminstone delsträckorna Töcksfors-Bäckevarv-Årjäng ska 

inrymmas i planen. 

Drift och underhållskostnader 
 
Mycket tung trafik belastar dagligen vägnäten i Årjängs kommun. Viktiga 

virkes och varutransporter sliter hårt på vägnätet. Många vägar är gamla och 

kräver mycket underhåll. Trafikverket varnar för att de inte kommer att 

kunna trafikeras lika mycket i slutet av planperioden vilket är mycket 

allvarligt för en växande gränskommun där trafiken ökar varje år. 

De otillräckliga medel för drift och underhåll som presenteras är Årjängs 

kommun starkt kritisk mot. 

 

För att motverka orimliga kostnadsökningar för vägobjekt bör kravbilden 

anpassas till olika förutsättningar. En ombyggd E18 till 2+1 väg med 5 000 

fordon per dygn bör rimligen inte ha samma krav som en väg med 15 000 

fordon per dygn. 

 

Utöver detta så ställer sig Årjängs kommun bakom Region Värmlands svar 

angående nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

 

 

Peter Månsson 

Samhällsbyggnadschef 
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