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Remiss: Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

 

Förslag till beslut 

Grums kommun ställer sig bakom Region Värmlands yttrande över nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Grums kommun ställer sig bakom Vänersamarbetets yttrande i den delen som berör 

slussarna mellan Vänern och Göta älv. 

Sammanfattning 

Trafikverket har översänt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-

2033 och lämnat möjlighet för yttrande. Planen omfattar: 

• Drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

• Investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 

• Åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan 

• Stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer 

• Pengar till forskning och innovation 

Region Värmland har i sitt yttrande lyft fram fem prioriteringar som utgår från länets 

mest nödvändiga behov: 

• Fokus på drift och underhåll och att vårda befintlig infrastruktur 

• Dubbelspår på Värmlandsbanan mellan Kil, Karlstad och Kristinehamn i 

stråket Oslo-Stockholm för att minska kapacitetsbristen på Sveriges mest 

belastade enkelspår 

• E18 Valnäs-Töcksfors, mötesseparering för ökad trafiksäkerhet och 

tillgänglighet i stråket Oslo-Stockholm 

• Slussar mellan Vänern och Göta älv för fortsatt och utvecklad sjöfart 

• E45 och Norge/Vänerbanan för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet i stråket 

Värmlandd-Västra Götaland 
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Vänersamarbetet som består av tretton vänerkommuner och två regioner lyfter 

särskilt fram vikten av slussar mellan Vänern och Göta älv som är av mycket stor 

vikt både för nuvarande och kommande sjöfart. 

Administrativ chef Christina Olsson föreslår att Grums kommun ska ställa sig bakom 

yttrandena dels från Region Värmland, dels Vänersamarbetets yttrande över slussar 

mellan Vänern och Göta älv. 

 

Tillämpning av barnkonventionen 

Nationell transportinfrastruktur berör på olika sätt människor på både lång och kort 

sikt, däribland barn. 

Beslutsunderlag 

Trafikverket 2021-11-30 

Region Värmland 2022-01-07 

Vänersamarbetet 2022-01- 

Tjänsteskrivelse 2022-01-13 

Beslutet skickas till 

Regeringskansliet 

Region Värmland 

Vänersamarbetet 

 
 
 

Christina Olsson 

Administrativ chef 
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