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Sammanfattning 

 

Följande åtgärder har utretts inför revideringen av nationell plan och utgör förslag till nya 

namngivna objekt. Kostnader har tagits fram som grova kostnadsindikationer (GKI) i tidigt 

skede, med en sannolikhet av ± 30 %. Samlad effektbedömning (SEB) återfinns på 

Trafikverkets hemsida under Samhällsekonomiskt beslutsunderlag och Region Väst, 

kortversion av SEB bilägges. 

Järnväg, åtgärder med föreslagen etappvis utbyggnad:  

 Värmlandsbanan Kristinehamn–Karlstad–Kil, dubbelspår, 4,9 mdkr 

o Etapp Karlstad - Kil, 1,8 mdkr 

o Etapp Kristinehamn - Karlstad, 3,2 mdkr 

 Värmlandsbanan Kil–Charlottenberg, mötesstationer, 697 mnkr 

 

Väg, åtgärder med föreslagen etappvis utbyggnad:  

 E18 Töcksfors–Årjäng, mötesseparering 2+1-väg 2 etapper, 1,5 mdkr  

 E18/E45 Grums, planskild korsning/trafikplats, 514 mnkr 

 E18 Årjäng-Valnäs, kompletterande trafiksäkerhetsåtgärder, 500 mnkr  

 

Även följande järnvägsåtgärder har utretts inför revideringen av nationell plan: 

 Triangelspår Karlstad Skoghallsbanan–Värmlandsbanan, 365 mnkr 

 Mötesspår Kristinehamn–Värmlandsbanan, 91 mnkr (om nytt ställverk 125 mnkr) 

 Triangelspår Kil Värmlandsbanan–Norge-/Vänerbanan–Fryksdalsbanan–

Bergslagsbanan, 290 mnkr 

 Dubbelspår, Kil–Arvika–riksgränsen, 8,2 mdr 

 

 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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Fördjupade rapporter återfinns på Trafikverkets hemsida och 

publikationsdatabas: 

TRV 2019/35668 Fördjupad utredning Värmlandsbanan–dubbelspår Kristinehamn-

riksgränsen Del av bristen Stockholm-riksgränsen-Oslo  

TRV 2018/ 13353 Åtgärdsvalsstudie Gods Värmland Del av bristen Stockholm-

riksgränsen-Oslo 

TRV 2018/13349 Åtgärdsvalsstudie E18 genom Karlstad 

TRV 2017/21374 E18/E45 Stråket genom Grums 

TRV 2016/10061 E18 Valnäs-riksgränsen 

 

Samlad effektbedömning i kortversion bilagda enligt följande: 

JVA2216 Värmlandsbanan, Kristinehamn-Kil, dubbelspår 

JVA2217 Värmlandsbanan, Kil-Charlottenberg, mötesstationer 

JVA2219 Värmlandsbanan, Karlstad-Kil, dubbelspår 

JVA2228 Värmlandsbanan, Kristinehamn, mötesspår 

VVA2201a E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp Töcksfors-Bäckevarv 

VVA2201b E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp Bäckevarv-Årjäng 

VVA2204 E18/E45 Gruvön trafikplats inkl. parallellväg 
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1 Inledning 

Denna rapport sammanfattar utredningsläget för utredningar i Värmland som avser stråket 

Stockholm–Oslo. Den är också en del av underlaget till den utpekade bristanalys som 

regeringen angav att Trafikverket ska genomföra för stråket Stockholm–riksgränsen–Oslo 

med fokus på kapacitetsproblem och långa restider (i järnvägssystemet). Den utpekade 

bristanalysen redovisas i rapporten ”Utpekad bristanalys: ”Stockholm–riksgränsen–Oslo, 

kapacitetsproblem och långa restider””1.  

Till grund för utredningarna i stråket ligger den nationella åtgärdsvalsstudien Förbättrad 

tillgänglighet inom stråket Stockholm–Oslo (2017). Här framgår följande: 

”Stråket Stockholm–Oslo är transportintensivt och mycket talar för en fortsatt och 

förhållandevis snabb tillväxt av både person- och godstransporter. På väg finns problem 

med bristande tillgänglighet och trafiksäkerhet. Inom järnvägssystemet finns kapacitets-

problem, problem med punktligheten och stora tillgänglighetsbrister som bland annat 

visar sig genom långa resetider mellan ändpunkterna Stockholm och Oslo samt mellan 

flera av de regionala delmarknaderna.” 

I samverkan med stråkets aktörer togs stråkspecifika mål fram.  

För järnväg kan de långsiktiga målen sammanfattas med:  

 Stärkt konkurrenskraft 

 En restid på max tre timmar mellan Stockholm och Oslo  

 Ett attraktivt transportsystem för daglig pendling mellan utpekade nodstäder  

För vägnätet kan de långsiktiga målen sammanfattas med:  

 Säkerställ dagens funktionalitet avseende trafiksäkerhet  

 Bygg bort flaskhalsar som påverkar tillgängligheten i stråket negativt 

Efter avslutad åtgärdsvalsstudie beslutade Trafikverket om en utredningsstrategi för 

stråket2. Den innebär att i ett första steg och avseende Värmland gå vidare med: 

 Utredning dubbelspår Värmlandsbanan, delen Kristinehamn–Kil–(Arvika) 

 ÅVS Gods Värmland 

 Utredning av vägåtgärder i Värmland 

- E18 Valnäs–Töcksfors/riksgränsen 

- E18/E45 Stråket genom Grums 

- E18 genom Karlstad 

- Väg 61 Karlstad–riksgränsen (avser regionalt stråk) 

Utredningsstrategin pekar i kommande steg ut fler utredningar för kvarstående brister i 

stråket som kan genomföras beroende på planeringsläget efter nuvarande planrevidering. 

I denna rapport sammanfattas resultaten av utredningarna, respektive utredning har givits 

var sitt huvudkapitel. 

  

                                                           
1 Utpekad bristanalys: ”Stockholm-riksgränsen-Oslo, kapacitetsproblem och långa restider”, 2021:093  
2 Trafikverket (2018), Beslut om fortsatt hantering efter ÅVS Stockholm-Oslo (TRV 2018/60582) 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-9805&pid=diva2%3A1543760&c=4&searchType=SIMPLE&language=sv&query=stockholm-oslo&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all


7 (35) 

2 Värmlandsbanan 

Värmlandsbanan är den högst trafikerade enkelspåriga banan i Sverige med blandad trafik. 

Banan har betydande brister i användbarhet, kapacitet, robusthet och punktlighet. Under 

perioder har banan varit förklarad för överbelastad, senast år 2016. 

 

 

Figur 2 Översiktsbild Värmlandsbanan. Bilden visar person- och godstransporter i tågplan under ett 
vardagsmedeldygn år 2019. 3 

Värmlandsbanan har utretts inom arbetet med Fördjupad utredning Värmlandsbanan–

dubbelspår Kristinehamn–riksgränsen. Utredningen har avgränsats geografiskt till 

Kristinehamn–Charlottenberg–riksgränsen och avser Värmlandsbanan i befintlig 

sträckning enligt beslutet om fortsatt hantering efter ÅVS Stockholm–Oslo. Utredningen ska 

beakta möjligheterna av uppgradering till dubbelspår på sträckan Kristinehamn–Arvika–

riksgränsen och föreslå utbyggnadsordning och etappindelning. Utredningen skickades ut 

på remiss i september 2020 och kommer att publiceras juni 2021.4 

Bakgrund 

Värmlandsbanan är ett utpekat nationellt strategiskt järnvägsstråk för både långväga gods- 

och persontransporter och ingår både i det transeuropeiska transportnätet TEN-T5 och i den 

Nordiska Triangeln6. Banan sträcker sig mellan Laxå och Charlottenberg och är 202 

kilometer och är en viktig del i stråket Stockholm–Oslo. Banan är viktig för både pendling, 

affärsresor och godstransporter. Näringslivet i Värmland domineras av skogs-, metall- och 

pappersindustri vilket genererar omfattande godsflöden på bland annat järnväg.  

Kapacitetsproblemen på Värmlandsbanan motverkar en överflyttning av transporter från 

väg till järnväg, vilket behövs för att nå regionala och nationella mål om sänkta utsläpp av 

                                                           
3 Trafikverket (2018), Fastställd Tågplan 2019 (TRV2017/100874) 
4 Trafikverket Publikationsdatabas 
5 TEN-T är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och angränsande länder som definieras i förordningen (EU) 1315/2013 
6 Benämningen av den triangel som kopplar samman de tre nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo och Köpenhamn 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5818
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växthusgaser. Region Värmland vill utvidga arbetsmarknadsområden och förbättra 

tillgängligheten till andra regioner såsom Region Örebro och Mälardalen i öster respektive 

Osloregionen i väster, vilket kräver kapacitetsstarka förbindelser. Utöver förväntad 

trafikökning måste Värmlandsbanan även klara utökade funktionskrav som kortare restider 

och möjlighet att köra längre, tyngre och större tåg.  

Värmlandsbanan utgör en viktig transportled för gods som transporteras från bl.a. Norge i 

form av rundvirke till de tunga internationella basindustrierna i Värmland. Vid norska 

gränsen ansluter banan till Kongsvingerbanen som även den har stora kapacitets- och 

punktlighetsproblem och är förklarad för överbelastad. Dessa båda banor utgör ett viktigt 

gränsöverskridande stråk som kopplar samman Norge med Sverige och övriga delar av EU. 

Norge nyttjar även Värmlandsbanan för att transportera inhemskt gods som ska till norra 

delarna av Norge. 

Jernbanedirektoratet i Norge startade 2019 en KVU (Konseptvalgutredning) för 

Kongsvingerbanen på uppdrag av Samferdselsdepartementet för att utreda behov på kort 

och lång sikt. KVUn kommer ligga till grund för norska inspel till Norges National 

Transportplan 2022-2033.  

Jernbanedirektoratets och Trafikverkets arbeten med KVU Kongsvingerbanen, Fördjupad 

utredning Värmlandsbanan respektive ÅVS Gods Värmland har bedrivits med ett högt 

deltagande i varandras processer i form av dialogforum, workshops och referensgrupps-

möten. Åtgärdsförslagen har även diskuterats för att få en harmoni och god effekt mellan 

dessa på norsk respektive svensk sida. 

Även i tidigare genomförda utredningar för Värmlandsbanan har det konstaterats att det 

behövs dubbelspårsutbyggnad, mötesspår och trimningsåtgärder på banan för att tillgodose 

dagens och framtida behov. Ett exempel är idéstudien Tåg i Värmland7, framtagen år 2011, 

vars viktigaste slutsats var att den samlade efterfrågan på trafik på Värmlandsbanan redan 

på kort sikt markant överstiger tillgänglig bankapacitet. År 2012 uppmärksammade 

Trafikverket åter Värmlandsbanans brister och banan pekades ut som ett av de största 

kapacitetsproblemen i det svenska järnvägsnätet till år 20258.  

Syfte 

Syftet med fördjupad utredning Värmlandsbanan är att ta fram ett strategiskt planerings- 

och beslutsunderlag som kan prövas i revideringen av nationell plan 2022-2033. 

Målet är att ta fram förslag på åtgärder som bidrar till ökad punktlighet, robusthet och 

kapacitet, stärkt konkurrenskraft och attraktivitet för järnvägen. I ett stråkperspektiv ska 

åtgärderna bidra till en restid på tre timmar mellan Stockholm–Oslo i enighet med mål som 

togs fram i ÅVS Stockholm–Oslo. Utredningen har även svarat på vad Värmlandsbanan 

behöver prestera i ett stråksammanhang.  

Identifierade brister 

Det finns betydande brister i kapaciteten och punktligheten på Värmlandsbanan. 

Hastighetsstandarden på Värmlandsbanan är 160-200 km/h på sträckan Laxå–Kil, samt 

140-160 km/h på delsträckan Kil–Charlottenberg. Hastighetsstandarden riskerar dock att 

sänkas med anledning av eftersatt underhåll. Banan har också under flertalet tågplaner 

förklarats för överbelastad där Trafikverket tvingats neka järnvägsföretag ansökan om 

tåglägen på grund av kapacitetsbrist. 

                                                           
7 Trafikverket (2011), Tåg i Värmland – Idéstudie Ett kunskapsunderlag för framtida utveckling av Värmlandsbanan (TRV 
2011/41239) 
8 Trafikverket (2011), Järnvägens behov av ökad kapacitet– förslag på lösningar för åren 2012-2021 (TRV 2011/17304) 
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Punktlighet 

Stora trafikmängder trafikerar Värmlandsbanan i förhållande till dess kapacitet, vilket gör 

banan störningskänslig. Punktligheten var 2016 en av de sämsta i landet vilket ledde till att 

man inom ramen för Trafikverkets nationella projekt Tillsammans för Tåg i Tid 

genomförde steg 1 och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Bland annat genomfördes en 

översyn av kriterierna för kapacitetstilldelningen på Värmlandsbanan. Genom att ta bort 

några hastighetsnedsättningar och slopande av resandeutbyten på mindre stationer samt 

förlänga tidsavståndet (headways) mellan tågen erhölls robustare tågtidtabeller.  

Oaktat dessa åtgärder så visar Trafikverkets redovisning av tågtrafikens punktlighet till 

utvalda orter ingen tydlig långsiktig förbättring på Värmlandsbanan, exempelvis i relationen 

till och från Karlstad, se tabell 1. 

Tabell 1. Punktlighet till orter på Värmlandsbanan i september månad över tid.9  

Station Sept. 

2015 

Sept. 

2016 

Sept. 

2017 

Sept. 

2018 

Sept. 

2019 

Charlottenberg 70,2 % 73,7 % 84,8 % 82,7 % 87,5 % 

Karlstad 75,7 % 83,0 % 79,8 % 65,0 % 75,4 % 

Trafikverkets bedömning är att den avgörande orsaken till punktlighetsproblemen är en 

högre trafikefterfrågan än tillgänglig kapacitet.10 Kapacitetsproblemen har gett en 

bromsande effekt på utveckling av kollektivtrafik och godstrafik på banan. Tågens 

punktlighet på banorna i Värmland är en av de sämsta i landet med en vikande trend där 

andel ankomna tåg 5 minuter efter tidtabell (STM(5)), var 81 procent år 2019.11  

Tabell 2. Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM)12 på punktligheten i Värmlands län 2015-2019, avser ankomst 0, 
2 och 5 minuter efter tidtabell.  

År STM(0) STM(2) STM(5) 

2015 43,9 % 64,9 % 81,1 % 

2016 45,5 % 64,7 % 86,0 % 

2017 52,8 % 74,0 % 86,2 % 

2018 40,0 % 61,3 % 85,6 % 

2019 46,6 % 65,6 % 81,0 % 

 

Kapacitet 

Mellan Kristinehamn och Charlottenberg är kapacitetsutnyttjandet mycket högt, vilket 

begränsar möjligheterna att genomföra drift och underhåll och att öka tågtrafiken. Dagens 

kapacitetsutnyttjande på Värmlandsbanan medger inga fler tåg vare sig under rusningstid 

(2-timmars maxperiod) eller över dygnet (se figur 3 nedan). 

                                                           
9 Trafikverket (2019), Statistikarkiv för punktlighet till orter 
10 Trafikverket (2016), Omtag tilldelning Värmland - Analys av punktlighetsproblemen i Värmland och introduktion av nya 
konstruktionsregler för ökad robusthet 
11 Trafikverket, Trafikanalys och SCB (2020), Punktlighet på järnväg 2019 
12 En sammanvägning av försenade tåg och akuta förändringar i tågplanen och presenteras som andelen planerade tåg som 
ankommit till station enligt tidtabell samt inom olika tidsintervall. Tidsintervallen synliggörs i parentesen efter STM.  
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Figur 3. Kapacitetssituationen på enkelspårig Värmlandsbanan för vardagsmedeldygn och maxperiod 2 timmar 
när banan är som mest utnyttjad.13 

Sammanfattande brister 

Bristerna som identifierats på Värmlandsbanan kan sammanfattas enligt följande: 

 Enkelspårig, betydande brister i användbarhet, kapacitet, robusthet, punktlighet. 

 De största bristerna finns mellan Kristinehamn till Charlottenberg 

 Långa körtider och tidspåslag vid tågmöten på grund av enkelspår hela banan 

 Hög sårbarhet pga. få mötesmöjligheter och ålderdomlig anläggning 

 Låg medelhastighet pga. tågmöten och blandad trafikering 

 Tillåter inte trafik med 750 meter långa godståg på grund av bristande kapacitet 

 Efterfrågan på trafik på banan är för stor för den tillgängliga kapaciteten, vilket 

resulterar i punktlighetsproblem.14 

 Svagt utbud och långa restider med kollektivtrafik, ger låg andel kollektivresande 

 Behov av att återöppna tidigare stängda hållplatser och etablera nya för 

regiontrafiken. 

 Högt kapacitetsutnyttjande under persontrafikens för- och eftermiddagsrusning på 

Karlstad C. 

 Föråldrade ställverk vid Kil och Karlstad motverkar trafikökning.  

 Korta spår på Kils bangård, vilket påverkar kapaciteten vid tågbildning av godståg. 

 Korta plattformar 

 Bärighetsproblem för bro över Norsälven (väster om Kil) med risk för varaktig 

nedsättning av axellast på bron  

 Tågtrafiken genom Karlstad orsakar vibrationer i byggnader vilket är en betydande 

brist avseende hälsa. 

 Flexibiliteten på Arvika station saknas eftersom spår och vägar blockeras när långa 

tåg körs in på stationen, vilket även brister i användbarhet, robusthet och 

punktlighet.15 

                                                           
13 Trafikverket (2019) 
14 Trafikverket (2016), Omtag tilldelning Värmland - Analys av punktlighetsproblemen i Värmland och introduktion av nya 
konstruktionsregler för ökad robusthet 
15 Ett gemensamt arbete pågår mellan Arvika kommun och Trafikverket, utredning har genomförts för planfri passage 
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Även på anslutande/angränsande system finns brister som påverkar trafikering, kapacitet 

och punktlighet på Värmlandsbanan: 

 Värmlandsbanans östligaste del, Laxå–Kristinehamn, har långt mellan 

mötesstationer vilket begränsar restider och antalet tåg, delsträckan påverkar 

resterande bana. 

 Det råder restriktioner nattetid för godstågens trafikering på Skoghallsbanan 

(ansluter vid Karlstads C i väster) och Herrhagsbangården (ansluter till Karlstads C i 

öster), vilket medför att godstågsproduktionen hamnar i konflikt med person-

trafiken dagtid i Karlstadsområdet. Det påverkar även transporternas 

avgång/ankomst till exempelvis Göteborgs hamn. 

 Norge-/Vänerbanan är viktig för både gods- och persontransporter från Värmland 

mot Göteborg. Mellan Kil och Öxnered är banan enkelspårig och har långt mellan 

mötesstationerna. Detta är en stor brist för godstransporterna mellan bl.a. 

Värmland och världen, via Göteborgs hamn, och långa restider med persontåg 

Karlstad–Göteborg. Banan utgör även en stor brist i stråket Väster om Vänern som 

syftar till att avlasta bl.a. Västra stambanan från godstrafik.  

 Kongsvingerbanen har långt mellan mötesstationerna, korta mötesspår och dålig 

punktlighet vilket påverkar tågtrafiken negativt på Värmlandsbanan. 

Projektspecifika mål 

Med utgångspunkt i nationella, internationella, regionala och kommunala mål, samt 

identifierade brister och behov, har följande övergripande projektspecifika mål tagits fram 

för Värmlandsbanan: 

Övergripande projektmål: 

 Kapaciteten för nationella och regionala person- och godstransporter på 

Värmlandsbanan ska förbättras så att den svarar mot nuvarande och framtida 

transportbehov 

 Värmlandsbanan ska utgöra en robust och kapacitetsstark bana så att dess 

konkurrenskraft stärks och järnvägens marknadsandelar kan öka 

De övergripande projektmålen har även kompletterats med restidsmål, mål för trafikökning 

och punktlighetsmål. I ett första steg ska Värmlandsbanan möjliggöra en restid mellan 

Kristinehamn och norska gränsen under 60 minuter, kunna möta en trafikökning på 50 % 

samt ha en punktlighet på 95% ± 5 minuter. I ett senare skede ska Värmlandsbanan 

möjliggöra en restid mellan Kristinehamn och Arvika under 40 minuter, kunna möta en 

trafikökning på 100 % samt ha en punktlighet på 95% ±3 minuter. 

Föreslagna åtgärder 

Inom ramen för arbetet med ÅVS Stockholm–Oslo tog man i samverkan med stråkets 

aktörer fram ett långsiktigt mål att nya och befintliga banor ska möjliggöra en restid mellan 

Stockholm–Oslo under tre timmar. Det innebär att Värmlandsbanan måste uppgraderas till 

högre hastighet där så är möjligt.  

Med utgångspunkt i dessa förutsättningar har åtgärder studerats för Värmlandsbanan för 

att erhålla ökad kapacitet och högre hastighet. Utgångspunkten har varit att följa befintlig 

bana i möjligaste mån och samtidigt uppnå mål om högre hastigheter. Vid analys av 

potentiella kurvrätningar har strävan varit att banan skall passera befintliga fasta punkter 

såsom stationer, broar och stadsbebyggelse. 
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Beslutade åtgärder i nationell- och regional plan 2018-2029 på Värmlandsbanan är bland 

annat rälsbyte mellan Laxå och Kil, nya mötesspår mellan Laxå och Arvika, ställverksbyte i 

Kil och Karlstad samt ombyggnad av Karlstad C . Ingen av dessa åtgärder förväntas ge högre 

hastighetsstandard för en kortare restid mellan Stockholm–Oslo. 

Följande åtgärder har utretts inför revideringen av nationell plan och är förslag till nya 

namngivna objekt. Kostnader har tagits fram som grova kostnadsindikationer (GKI) i tidigt 

skede, med en sannolikhet av ± 30 %. Samlad effektbedömning (SEB) har tagits fram för 

följande objekt och finns publicerade på Trafikverkets hemsida. 

Järnvägsåtgärder enligt utredningsstrategin med föreslagen etappvis utbyggnad:  

 Värmlandsbanan Kristinehamn–Karlstad–Kil, dubbelspår, 4,9 mdkr16 

- Etapp Karlstad–Kil, 1,8 mdkr17 

- Etapp Kristinehamn–Karlstad, 3,2 mdkr 

 Värmlandsbanan Kil–Charlottenberg, mötesstationer, 697 mnkr18 

 

Även en åtgärd med förslag på kurvrätningar och dubbelspår på sträckan Kil–Arvika–

riksgränsen har utretts inför revidering av nationell plan: 

 Värmlandsbanan Kil–Arvika–riksgränsen, kurvrätningar och dubbelspår, 8-11 mdr 

 

Prognos, kapacitet och restider 

Basprognos 2040 

I Trafikverkets konsekvensanalyser konstateras att de investeringar som ingår i nuvarande 

Nationella plan (2019-2029) inte är tillräckliga för att klara trafikökningar enligt Bas-

prognos 2040 utan att det innebär stor förändring av tågtrafiken i Värmland.19 Scenariot är 

en kraftig ökning av godstrafiken medan persontrafiken totalt sett förväntas minska med 

11% Laxå–Kristinehamn och 7 % mellan Kristinehamn–Kil. Väster om Kil förväntas 

tågtrafiken totalt sett öka med 35 %, något lägre på delen Arvika–Charlottenberg, varav 

godstrafiken står för den största ökningen. Även trafiken på Norge-/Vänerbanan förväntas 

öka kraftigt med 54 % varav godstrafiken står för den största ökningen. 

Godstrafiken och långväga persontrafik har anpassats till den begränsade kapaciteten på 

Värmlandsbanan. Det har antagits tio dubbelturer/dygn mellan Karlstad och Stockholm, 

varav fem dubbelturer från Oslo. Fjärrtåg Karlstad–Göteborg via Norge-/Vänerbanan har 16 

dubbelturer/dygn i basprognosen. Regional trafik Charlottenberg–Karlstad–Kristinehamn 

har fått begränsas till tio dubbelturer/dygn, med ytterligare två till Arvika.  

Antal lokaltåg på Fryksdalsbanan ökar med 45 % vilket ger en försämrad framkomlighet för 

godstransporterna. Kapacitetsbegränsningar på Värmlandsbanan innebär också en tydlig 

effekt för resenärer på Fryksdalsbanan som ska vidare till Karlstad/Kristinehamn vilka 

tvingas till tågbyte i Kil med längre restid som följd. En sannolik effekt är att denna 

försämring kommer ge ett ökat behov av vägtransporter. 

Figur 5 nedan redovisar antaget trafikeringsmönster med basprognos 2040. 

                                                           
16 Fullständig version av samlad effektbedömning finns på Trafikverkets hemsida, Samhällsekonomiskt beslutsunderlag Region Väst 
JVA2216 Värmlandsbanan, Kristinehamn-Kil, dubbelspår 
17 Fullständig version av samlad effektbedömning finns på Trafikverkets hemsida, Samhällsekonomiskt beslutsunderlag Region Väst 
JVA2219 Värmlandsbanan, Karlstad-Kil, dubbelspår 
18 Fullständig version av samlad effektbedömning finns på Trafikverkets hemsida, Samhällsekonomiskt beslutsunderlag Region Väst 
JVA2217 Värmlandsbanan, Kil-Charlottenberg, mötesstationer 
19 Trafikverket (2020) Tågtrafik i Basprognos 2040 utifrån fastställd plan beskrivning av trafikeringen, dat. 2020-06-15. 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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Figur 5. Persontågstrafiken i Värmland Basprognos 2040, antal dubbelturer/dygn. 

Kapacitetssituationen efter föreslagna åtgärder 

Med dubbelspår Kristinehamn–Karlstad–Kil och förtätning av mötesstationer på sträckan 

Kil–Charlottenberg förbättras punktligheten, restider och kapaciteten avsevärt på denna del 

av Värmlandsbanan, såväl på dygnsnivå som under de mest belastade timmarna, se figur 6. 

Ur ett systemperspektiv ger föreslagna åtgärder bättre förutsättningar för godstrafikens 

framkomlighet till, från och genom Värmland. För de långväga persontågen innebär det 

ökad robusthet och kortare restid i relationerna Göteborg–Karlstad och Stockholm–

Karlstad/Oslo. Det regionala persontrafiksystemet kan erbjuda ett attraktivt 

kollektivtrafikresande med ökad frekvens och jämna tidsintervall (styv tidtabell).  

Man kan dock notera att givet att resvägen Stockholm–Oslo blir kvar via Västra stambanan 

kommer det på sikt behövas kompletterande mötesstationer på sträckan Laxå–

Kristinehamn. Det är också av särskilt vikt hur Kongsvingerbanen utvecklas för person- och 

godstrafiken till och från Norge. 
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Figur 6. Kapacitetsbegränsningar på Värmlandsbanan med dubbelspår Kristinehamn–Kil och 
kapacitetsförstärkande åtgärder och nya mötesstationer Kil–Charlottenberg för vardagsmedeldygn och 
maxperiod 2 timmar när banan är som mest utnyttjad. Obs! Övriga banor avser 2019 års kapacitetsbelastning. 

Restider 

På grund av kapacitetsbegränsningar på Värmlandsbanan visar dagens regionala tågtrafik 

på ett oregelbundet mönster avseende turtäthet, varierande avgångs-/ankomsttider och 

olika restid beroende av tågmöten på enkelspår. Även snabbtåg har ett oregelbundet 

trafikeringsmönster med varierande restider. Godstågen påverkas mest med i vissa fall 

dubbla körtider på vissa delsträckor. Tabellen nedan redovisar kortaste och längsta körtid 

på olika delsträckor för olika tågkategorier i tågplan 2019 under ett vardagsmedeldygn. 

Tabell 3. Kortaste och längsta körtid för olika tågkategorier per delsträcka i minuter under ett vardagsmedeldygn tågplan 2019.  

Tågkategori 
Laxå-
Kristinehamn 

Kristinehamn-
Karlstad 

Karlstad-Kil Kil-Arvika 
Arvika-
Charlottenberg 

Snabbtåg/ICtåg 28-37 21-28 11-14 27-33 19-20 

Regionaltåg 30-39 25-38 12-18 32-38 21-25 

Godståg 40-50 28-50 15-29 33-54 23-38 

 

Med dubbelspår Kristinehamn–Karlstad–Kil minskar körtiderna och förtätning av 

mötesstationer på sträckan Kil–Charlottenberg medför kortare mötestider och därmed 

minskad spridning av körtider. 

Tabell 4. Kortaste och längsta körtid för olika tågkategorier per delsträcka i minuter under ett vardagsmedeldygn med 
föreslagna åtgärder.  

Tågkategori 
Laxå-
Kristinehamn 

Kristinehamn-
Karlstad 

Karlstad-Kil Kil-Arvika 
Arvika-
Charlottenberg 

Snabbtåg 28-32 15-17 7-9 27-30 15-18 

Regionaltåg 30-36 20-22 8-10 32-35 17-20 

Godståg 36-42 28-30 13-18 33-40 18-25 

På sträckan Laxå–Kristinehamn sker inga kapacitetsförstärkande åtgärder men vissa smärre 

reduceringar av restiderna kan ske pga. att kapacitetssituationen väster om Kristinehamn 

blir bättre.  

 

  



Kostnadsbedömningar, nytta och effekt 

Kostnadsbedömningar är gjorda enligt Trafikverkets metod för grov kostnadsindikation, GKI, (med ± 30 % sannolikhet) i tidigt skede och prisnivå 2019-06.  

Samlad effektbedömning se bilaga (kompletteras i slutrapporten).  

Åtgärder med 
föreslagen etappvis 
utbyggnad 

Kostnad/GKI 
mnkr(± 30 
%)  

Nytta och effekt Övrigt 

Värmlandsbanan 
Kristinehamn – 
Karlstad – Kil, 
dubbelspår 

4 900  
(3 400 – 
6 400) 

Ökad kapacitet person & godståg  
Kortare restid 
Ökad robusthet 
Ökad turtäthet, höjd hastighet 
Överflyttning av transporter till järnväg 
Ökad trafiksäkerhet, slopning av plankorsningar 
Hastighetshöjning 

För nytta och effekt bör 
sträckan genomföras i en 
helhet 

Värmlandsbanan 
Karlstad – Kil, 
dubbelspår 

1 800  
(1 300 – 
2 400) 

Samma som ovan 
 

Värmlandsbanan 
Kristinehamn–Karlstad, 
dubbelspår 

3 200  
(2 200 – 
4 200) 

Samma som ovan 
 

Värmlandsbanan  
Kil–Charlottenberg, 
mötesstationer 
(Gönäs/Fagerås, 
Brunsberg Ottebol, 
Myrom, Brunsberg,) 

697  
(490 – 910) 

Ökad kapacitet 
Minskad skogstid för godset 
Ökad robusthet 
Utrymme för fler godståg 
Bättre redundans och återställningstid 

För nytta och effekt bör 
stationerna genomföras i ett 
paket 

Värmlandsbanan Kil–
Arvika, dubbelspår, 
kurvrätningar 

8 200  
(5 800 – 
10 700) 

Ökad kapacitet person & godståg 
Kortare restid, ökad turtäthet, hastighetshöjning 
Ökad robusthet, ökad trafiksäkerhet 

 



Externa parter 

Arbetet med utredningen för Värmlandsbanan har rönt stort intresse från externa parter. 

Under projektets gång har ca 50 olika externa organisationer varit involverade och bidragit i 

arbetet. Ett 40-tal djupintervjuer har genomförts med näringsliv (varuägare, transport-

köpare, transportörer), kommuner, regionförbund, andra myndigheter, norska kommuner, 

regioner och myndigheter. 

Rapporten har under september-november 2020 varit på remiss internt i Trafikverket och 

hos externa parter. 

Ett axplock från remissvaren: 

 Av vikt att se helheten i stråket Stockholm–Oslo 

 Värmlandsbanans kapacitet är viktig för industri, besöksnäring, tjänsteföretag, skola, 

arbetspendling, boende etc. 

 Av vikt att avsätta ekonomiska medel i en snar framtid för att påbörja planläggnings-

arbetet 

 Hela sträckan Kristinehamn–Karlstad–Kil bör genomföras, utifrån ett 2030-

perspektiv 

 Samtliga mötesstationer sträckan Kil–Arvika–Charlottenberg bör genomföras, utifrån 

ett 2030-perspektiv 

 Alarmerande att kapaciteten är så bristfällig att både gods- och persontåg måste 

samsas under samma tider  

 Av vikt även för tåg till och från Norge, både gods som persontransporter 

 Av vikt att utreda och förstärka även Kristinehamn–Laxå 

 Av vikt att påbörja lokaliseringsutredningar för Nobelbanan och Gränsbanan tidigt i 

planperioden för att få en sammanhållen bild av alla länkar  

Medskick 

Värmlandsbanans kapacitetsförstärkning är högst prioriterat av Region Värmlands 

infrastrukturprojekt. 

Stora Enso, Skoghall i Hammarö, planerar en expansion som innebär en fördubbling av sin 

produktion. Detta kommer påverka både in- och uttransporter på järnväg (främst 

Skoghallsbanan, Värmlandsbanan, Norge-/Vänerbanan) men även väg (flertalet i anslutning 

till verksamheten såsom väg 554, 236, E18 men även anslutande stråk beroende av vart 

godset kommer från). Den nya anläggningen planeras stå klar till 2023-24. 

Det internationella stråket Stockholm–Oslo ges en betydande förstärkning med 

dubbelspårsutbyggnad, mötesstationer och kurvrätningar efter Värmlandsbanan 

Om en uppdelning görs av dubbelspårsutbyggnaden öster respektive väster om Karlstad C 

innebär det en ökad kapacitetsbelastning på Karlstad C, bl.a. fler tågvändningar, ökat 

uppställningsbehov, fler systemtågsmöten, m.m. 

För full effekt av dubbelspår krävs att intilliggande järnvägssystem också kapacitet förstärks 

(Värmlandsbanan mellan Kristinehamn–Laxå, Västra stambanan, Norge-/Vänerbanan, 

Bergslagsbanan)  

Värmlandsbanans åtgärder är avhängiga åtgärder på Kongsvingerbanen bl.a. avseende 

avstånd mellan mötesstationer för att nå god effekt. Även av vikt för transporter av 



17 (35) 

insatsvaror från Norge till den svenska industrin och för norska transporter till Nordnorge, 

där Värmlandsbanan och även Bergslagsbanan är två viktiga transportlänkar 

För överflyttningseffekt från väg till järnväg krävs ökad kapacitet på Värmlandsbanan. 

Systemanalys - systemeffekter av studerade infrastrukturåtgärder på Värmlandsban 

och Norge-Vänerbanan  

Syfte 

Syftet med systemanalysen är att:  

 Skapa en förståelse för vilka systemeffekter som kan uppnås vid utbyggnad av 

Värmlandsbanan och Norge-/Vänerbanan. Utvärderingen av enskilda objekt i 

järnvägssystemet ger ofta liten effekt och därmed låg nytta.  

 Öka förståelsen och kunskapen för utbytet av trafik mellan Värmlandsbanan och 

Norge-/Vänerbanan och dess funktionella beroenden av varandra.  

 Fungera som en känslighetsanalys till respektive utredning och visa på om 

systemeffekter och synergier kan uppnås, vilka inte kan fångas i utvärdering och 

analys av enskilda åtgärder. 

  Utgöra ett bra underlag för att kunna ta fram en utbyggnadsordning i detta 

geografiska område. 

Metod 

Systemanalyser har genomförts i både Samgods och Sampers/Samkalk för att beräkna den 

kombinerade effekten av åtgärder på Norge-/Vänerbanan och Värmlandsbanan.  

För samtliga analyser har Trafikverkets basprognos för 2040 utgjort jämförelsealternativ 

(JA) det vill säga dagens infrastruktur inklusive beslutade åtgärder.  

Infrastrukturåtgärder som ingår i Sampers/Samgods-analyserna som utredningsalternativ 

(UA1): 

 Värmlandsbanan, dubbelspår Kil–Kristinehamn, fyra mötesstationer Kil–

Charlottenberg. 

 Norge-/Vänerbanan, dubbelspår Öxnered–Skälebol, tre förbigångsstationer 

Göteborg–Öxnered, en mötesstation Säffle–Åmål samt två förlängda 

mötesspår. 

Analyserna med Samgods har inneburit att skapa ett utredningsalternativ med ökade 

hastigheter för järnväg på utpekade punkter längs Värmlandsbanan och Norge-

/Vänerbanan för att representera de fysiska åtgärderna som studeras. Dessutom har i vissa 

fall kapacitetstaket i Samgods höjts eftersom åtgärderna gör att flera tåg kan passera längs 

banan. Observera att kapacitetsrestriktioner endast spelar roll om kapacitetstaket uppnås 

(dvs 100% kapacitetsutnyttjande).  

För Sampers/Samkalk har en liknande metod tillämpats som i Samgods. Åtgärder som 

innebär högre hastigheter (såsom dubbelspår och mötesstationer) översätts till minskade 

restider på olika sträckor längst banorna i utredningsalternativ. I analysen har samma 

trafikutbud som i basprognosen 2040 använts och med motsvarande nya tidtabeller med 

kortare restider. Ett nästa steg blir att analysera ökad turtäthet och minskade väntetider i 

Sampers.  

Resultat 

Analysen i Samgods visar på följande effekter för godstransporterna: 



18 (35) 

- Överflyttning av godstransporter från väg till järnväg  

- Avlastning av godstransporter på Västra stambanan och godsstråket genom 

Bergslagen. 

Storleksordningen av överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg illustreras i 

nedanstående figur 8. Den visar skillnad mellan utredningsalternativ (UA1) och JA och hur 

åtgärderna påverkar modellens resultat. Analysen visar att lastbilstransporterna mätt i antal 

tonkm. kommer att minska med drygt 50 miljoner tonkm och järnvägstransporterna att öka 

med ca 70 miljoner tonkm. Detta går att direkt värderas i en samhällsekonomisk kalkyl då 

effekterna går att prissättas i kostnad per tonkm. Summa nuvärde är ca 400 Mnkr för hela 

kalkylperioden. 

 

 

Figur 8. Överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. Figuren visar skillnaden i ktonkm/år mellan 
utredningsalternativ och basprognosen 2040. Lastbilstransporterna minskar med drygt 50 miljoner tonkm medan 
järnvägstransporterna ökar med ca 70 miljoner tonkm om föreslagna åtgärder på Norge-Vänerbanan och 
Värmlandsbanan genomförs . 

Avlastningen av godstransporter på Västra stambanan och godsstråket genom Bergslagen, 

illustreras i figur 9. Ökningen av godstransporter sker främst på Norge-/Vänerbanan, men 

även på Värmlandsbanan och Bergslagsbanan. Minskade lastbilstransporter ses framförallt 

mellan Kil (Karlstad) och Arvika. 
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Figur 9 Omfördelning av godsflöden 

på järnväg (ton/km). 

Rött=minskning, grönt = ökning. 

Gult=minskning av vägtransporter, 

dvs. överflyttning från väg till 

järnväg 

Samgods-modellen 

genererar ett nytt 

transportupplägg då hänsyn 

tas till förändrad 

infrastruktur på Norge-

/Vänerbanan och 

Värmlandsbanan. Modellen 

optimerar på systemnivå det 

mest transportekonomiskt 

effektiva upplägget. Det kan 

bl.a. medföra att en viss 

godsmängd som tidigare gick 

på väg mellan A och C, går nu på järnväg mellan B och C och matas med kompletterande 

vägtransport mellan A och B. Detta är en förklaring till att det totala transportarbetet blir 

större i jämförelse med basprognosen (antal kilometer för samma godsmängd) men det blir 

ändå en lägre transportkostnad. 

Analysen i Sampers visar på följande effekter för persontrafiken: 

- Kortare restider  

- Ökat antal resor med persontåg 

- Överflyttning från väg till järnväg 

Tågresorna ökar på Värmlandsbanan främst mellan Kristinehamn och Kil samt på Norge-

/Vänerbanan söder om Öxnered, se figur 10. Överflyttningen från väg till järnväg är som 

störst på Värmlandsbanan Kil–Kristinehamn men även på Norge-/Vänerbanan mellan 

Grums och Kil.  

Studerade åtgärder ger en beräknad restidsvinst på: 

- Ca 6 min Göteborg–Kil–Karlstad 

- Ca 15 min Kristinehamn–Karlstad–Kil–Arvika 
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Figur 10: Ökning av personresor med järnväg och överflyttning av personresor från väg till järnväg. Kartan visar på skillnaden i 
antalet resor per dag i jämförelse med basprognosen 2040. Siffrorna i figuren är per riktning. Rött=ökning och grönt=minskning 
av vägtrafik. Trafikeringen är densamma som i basprognosen, så vid en utökad turtäthet förväntas antalet resor med järnväg 
bli betydligt större (kvarstående analys). 

 

Diskussion och slutsatser 

Analyserna visar att det finns samband och synergieffekter för godstrafiken genom att 

åtgärder görs både i Värmland och på Norge-/Vänerbanan. Främst är det stråket väster om 

Vänern som har nytta av detta systemtänk och som innebär en avlastning av Västra 

stambanan.  

För persontrafiken uppkommer inte samma samband mellan Norge-/Vänerbanan och 

Värmlandsbanan. Resandeunderlaget mellan Värmland och Västra Götaland väster om 

Vänern är förhållandevis litet.  

Vad gäller den gränsöverskridande godstrafiken till och från Norge visar de genomförda 

analyserna att det finns en efterfrågan på Värmlandsbanan i riktning mot Norge. Den kan 

tillgodoses om kapaciteten på Värmlandsbanan väster om Kil förbättras.  

För relationen Norge–Västkusten (Norge-/Vänerbanan) finns en potential för att öka 

godstrafiken eftersom det går en hög andel lastbilstrafik på E6an. Det är dock svårt att fånga 

upp denna potential så länge banan har brister i form av maximal tågvikt och tåglängd på 

sträckan Skälebol–Halden.  

För persontrafik finns potential för ökat resande i relationerna Stockholm–Oslo och 

Göteborg–Oslo. För att detta ska ske behöver restidskvoterna tåg/bil minska ytterligare.  

Det bör även poängteras att det i modellen inte har tagits hänsyn till planerade åtgärder på 

den norska sidan gränsen, vilket troligen innebär att efterfrågan på person- och 

godstågstrafik är större än vad som har fångats i dessa analyser.  
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3 Gods Värmland 

Värmland ligger strategiskt mitt i stråket Stockholm–Oslo och en hög andel gods flödar till, 

från, inom och genom länet via väg, järnväg och sjö, avseende både gods som produceras 

inom länet och transitgods.  

Flertalet utredningar har genomförts genom åren med fokus på att kartlägga godsflöden och 

brister i transportsystemet i Värmland, men dessa har inte resulterat i konkreta 

åtgärdsförslag. 

Till grund för studien ligger bland annat Nationell godstransportstrategi20 med syfte att 

finna åtgärder för en överflyttning av gods mellan trafikslagen väg, järnväg och sjöfart. 

Bakgrund 

Värmland är en av landets mest industritäta regioner med tung traditionell basindustri inom 

bland annat stål, metall, skog, papper och massa. Samtliga industrier genererar stora 

godsflöden där omfattande inflöden av timmertransporter, bland annat från Norge, är 

utmärkande för regionen. Även utflödena är stora och exporten av varor gör industrierna i 

Värmland till en viktig del för ekonomin regionalt likväl som nationellt. Godset 

transporteras via väg, järnväg och sjöfart.  

Vägtransporter av gods i Värmland samt 

årsdygnstrafik för tung trafik.21 

Vägnätet i Värmland är pulsådern 

för godstransporter i Värmland. 

Nästan 80 % av godsvolymerna 

transporteras med lastbil vilket är 

klart över genomsnittet i Sverige 

(64 %). I närområdet är det 

framförallt transport av rundvirke 

och byggmaterial som är 

dominerande, vilket också starkt 

påverkar behovet av att utveckla 

BK4-nätet i länet. Även det 

utpekade funktionellt prioriterade 

vägnätet (FPV) har stor betydelse 

för den värmländska industrin och 

transittrafiken. 

Värmlands järnvägsnät innefattar 

Värmlandsbanan, Norge-

/Vänerbanan, Bergslagsbanan, 

Fryksdalsbanan, Inlandsbanan och 

Skoghallsbanan och utgör samtliga 

viktiga stråk för godset. Idag finns inga egentliga möjligheter att flytta över gods från väg till 

järnväg och bl.a. Värmlandsbanan eftersom kapaciteten är en begränsande faktor.  

Gränsöverskridande transporter till och från Norge utgör en hög andel av både väg- som 

järnvägstransporter. Den gränsöverskridande tågtrafiken mellan Kongsvingerbanen och 

                                                           
20 Näringsdepartementet (2018), Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi 
(N2018.21) 
21 Trafikverket (2019) Vägflödeskartan (version 1.5.0.0) 



22 (35) 

Värmlandsbanan är ett viktigt stråk för persontrafiken Stockholm–Oslo och såväl kombi- 

som råvarutransporter för godståg i olika relationer. Kongsvingerbanen har precis som 

Värmlandsbanan kapacitetsbegränsningar och låg punktlighet vilket tydligt indikerar 

behovet av att bygga ut stråket med fler och längre mötesstationer. 

 

Tågflöden för olika tågupplägg i Värmland tågplan 2019.22  

Värmland har tre verksamma insjöhamnar; i Grums, Karlstad och Kristinehamn. Hamnen i 

Grums är privatägd av Billerud Korsnäs. Karlstad och Kristinehamn drivs av kommunägda 

bolaget Vänerhamn AB och är öppen för all typ av godshantering. Tendensen är dock att 

godsvolymerna i de kommunala hamnarna allt mer utvecklas till att bli s.k. ”torrhamn” till 

Göteborgs hamn med godstransporter på järnväg. 

Syfte 

Syftet med studien är att utreda gods som transporteras med trafikslagen väg, järnväg och 

sjöfart och de brister som återfinns i systemen, såsom användbarhet, kapacitet, robusthet 

och punktlighet. 

Vidare är syftet att föreslå åtgärder för att möjliggöra en effektivisering och öka andelen 

hållbara godstransporter inom och genom Värmland. 

Utredningen innehåller även fördjupningar av tidigare framarbetade åtgärder: 

- Gods på järnväg till och från Karlstad med koppling till verksamhetsområden och 

genomlysning av ÅVS Tåg i Tid etapp 4/Välsviken godsbangård och anslutningsspår 

till Karlstad hamn 

- Gods på järnväg och sjö i anslutning till Kristinehamns hamn 

- Tillgänglighet mellan Värmlandsbanan och Skoghallsbanan i Karlstad 

- Tillgänglighet mellan Värmlandsbanan, Norge-/Vänerbanan, Fryksdalsbanan och 

Bergslagsbanan i Kil 

                                                           
22 AFRY, Trafikanalys tågplan 2019, utförd 2020 
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Identifierade brister 

Trafikslagsövergripande 
- Marknaden fluktuerar beroende på prisbild, säsongsvariationer eller andra yttre 

händelser (t.ex. stormfälld skog), medan infrastrukturinvesteringarna är långsiktiga 

och mindre flexibla. De olika delarna är svåra att samordna i tiden.  

Järnväg 
- Kapacitetsbrist och tillförlitlighetsproblem i järnvägssystemet i Sverige och Norge. 

- Tåglägen måste planeras och sökas långt i förväg, en process som är oflexibel med risk 

för att tåglägen inte nyttjas enligt plan vilket ger inbyggda kapacitetsbegränsningar. 

- Oattraktiva tågtider kan göra att transportföretag missar anlöp till exempelvis 

Göteborgs hamn. Godstågen ges/upplevs ha lägre prioritet. 

- Restriktioner på vissa sidosystem nattetid ger outnyttjad kapacitet i järnvägssystemet 

- Elektrifierade sidospår saknas 

- Dispenstransporter ger lägre hastighet. Större lastprofil efterfrågas på samtliga banor  

- Långt mellan mötesstationerna på samtliga järnvägslinjer genom Värmland23 

- Godståg i relationerna Norge/Arvika-Grums/Göteborg, Fryksdalsbanan-

Grums/Göteborg och Karlstad-Bergslagsbanan måste göra lokrundgång på Kils 

bangård, ett mycket tids- och kapacitetskrävande moment på en bangård som med 

svårighet kan hantera fullånga godståg (640 m) pga. korta tågbildningsspår.  

- Tåg till och från Skoghall måste göra lokrundgång på Karlstad C, ett moment som tar 

lång tid och upptar kapacitet på Karlstad C.  

- Kapaciteten på Skoghallsbanan begränsas av att det får ske max 5 tågrörelser nattetid.  

- Herrhagsbangården som ansluter till Värmlandsbanan respektive spåren i Karlstad 

hamn är belagda med restriktioner för genomförande av tågrörelser under nattetid på 

grund av bullerproblematik för bostadsområdet Herrhagen. 

- Begränsande mötesmöjligheter för långa godståg (750 meter) i hela Värmland.  

Väg 
- Värmland är ett glesbefolkat skogslän, med stort beroende av vägtransporter, det 

saknas alternativa transportmöjligheter  

- Hög andel tunga vägtransporter på vägar som saknar mötesseparering 

- Bristande trafiksäkerhet och tillgänglighet på E18, framförallt i västra Värmland med 

en hög andel tung transittrafik 

- Trängsel och köbildning i det centrala värmländska vägnätet och vid gränspassagerna 

mot Norge  

- Framkomlighetsproblem för godstransporter i tätorter, framför allt kring Karlstad. 

- Frekventa tunga vägtransporter på väg 236/Hammaröleden i centrala Karlstad 

mellan bruket i Skoghall och lagret i Karlstad hamn (2 lastbilar/tim hela dygnet, året 

om). 

- Flertalet vägsträckor mellan avsändare och mottagare saknar BK4-standard. 

Sjöfart 

‐ Hög kostnadsbild, lång transittid och låg frekvens ger lågt utnyttjande av sjöfrakt. 

‐ Framkomlighetsproblem på väg- och järnvägsinfrastruktur till/från hamnar. 

‐ Begränsningar i hamnar på grund av brister i utrustning och anläggning samt låg grad 

av automation.  

‐ Större fartyg när Trollhätte kanal färdigställts (efter 2030) kommer kräva 

anpassningar i hamnarna, t.ex. större krankapacitet och förstärkt bärighet på kaj. 

‐ Ineffektivt resursutnyttjande av hamnarnas ytor för lagring och omlastning. 

                                                           
23 Norge-/ Vänerbanan, Värmlandsbanan, Bergslagsbanan, Fryksdalsbanan och Inlandsbanan 
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‐ Lotsplikt hela vägen från Göteborg till hamnarna i Vänern. 

‐ Avgiftssystemet (farleds-/hamn-/lotsavgifter) ger konkurrensnackdelar.  

‐ Behov av fartyg som inte kräver omlastning för vidare transport. 

‐ Behov att uppnå 500 000 ton sjögods för att klassificeras som TEN-T hamn. 

‐ Behov av miljövänligt drivmedel för Vänerfartygen. 

Logistik 

‐ Större kombiterminal för omlastning mellan väg och järnväg saknas 24 

‐ Centrallager för konsumtionsvaror, vilket skapar volymtransporter, saknas. 

‐ Större etableringsbar och planlagd mark för logistikytor saknas.  

‐ Begränsade lagerytor vid industrier dimensionerad för produktionskapacitet, vilket 

periodvis medför behov av extra ytor för råvara, halvfabrikat och färdiga produkter. 

‐ Skillnaden mellan export (2,6 Mton) och import (1,8 Mton) av varor i Värmland 

skapar en obalans i transportkedja (bristande matchning av varuflöden).25  

‐ Bristande regionalt samarbetsklimat kring godstransporter samt avsaknad av 

regionalt logistiknätverk i länet för samordning och kunskapsutbyte.  

‐ Svag logistikkultur inom samhällsplaneringen.  

‐ Transport av trailers på tåg och båt saknas.  

‐ Små och ineffektiva noder för intermodal omlastning och lagerhantering. 

Ogynnsamma förhållanden på järnväg och sjöfart leder till en högre andel lastbils-

transporter och i sin tur till större utsläpp av växthusgaser. Här är även Värmlands geografi 

en bidragande faktor. 

Potentialen att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart för att uppnå klimatmålen i 

Sverige finns i Värmland. Men trots sitt goda geografiska läge mellan Oslo och Stockholm-

Mälarregionen så saknas det sammanhängande storskaliga logistik- och lageretableringar 

samt en sammanhållen godsstrategi för Värmland.  

 

Projektspecifika mål 

Vision: Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter–för ett växande Värmland 

Övergripande projektmål: 

‐ Minska godstransporternas miljö- och klimatbelastning 

‐ Verka för en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart 

‐ Förbättra den trafikslagsövergripande godshanteringen 

 

  

                                                           
24 Vänerexpressen som enda utövare bedriver kombiverksamhet i Karlstad hamn. 
25 Trafikanalys (2017), Varuflödesundersökningen 2016 (Statistik 2017:28) 
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Föreslagna åtgärder, kostnader, effekter och nyttor 

Vägledande vid framtagning av åtgärder har varit den problembild av godstransporterna i 

Värmland som identifierats. Åtgärdsförslagen ska bidra till att uppfylla studiens mål.  

Kostnadsbedömningar är gjorda enligt Trafikverkets metod för grov kostnadsindikation, 

GKI, (med ± 30 % sannolikhet) i tidigt skede och prisnivå 2019-06. Samlad 

effektbedömning (SEB) har tagits fram och finns publicerad på Trafikverkets hemsida. 

 

Följande åtgärd föreslås för att fortsätta utvecklingen av hållbara godstransporter: 

 Etablerande av ett Regionalt Godstransportråd Värmland 

Följande åtgärder har utretts inför åtgärdsplaneringen och revidering av nationell plan: 

 Triangelspår Karlstad, Skoghallsbanan-Värmlandsbanan 

 Mötesspår Kristinehamn, Värmlandsbanan 

 Triangelspår Kil Väst 

Följande åtgärd föreslås som en kvarstående brist i nationell plan för en fortsättning och 

fördjupning av utredningsarbetet: 

 Utredning ny godsbangård Värmland 

 

Åtgärd – Utredning ny godsbangård Värmland, utpekad brist 

Beskrivning: Lokalisering av ny godsbangård i Värmland bör utredas i ett större 

perspektiv för att finna rätt geografiska läge samt ambitionsnivå som ger 

bästa funktion och nytta, som har god tillgänglighet till väg- och 

järnvägsnät respektive sjöfart. I åtgärden ligger den återstående etappen 

för omstrukturering av gods från Karlstads central till annan geografisk 

plats. 

Steg i fyrstegsprincipen: Steg 1 – åtgärd ”Tänk om” 

Trafikslag:  Väg, järnväg, sjö 

Uppskattad kostnad: Ca 2-3 mnkr 

Finansiering: Statlig 

Potentiella effekter: En ny godsbangård på annan geografisk plats avlastar Karlstads central 

från godstrafik. Kapaciteten förbättras för persontrafik. Med rätt 

placering och rätt funktioner ger en ny godsbangård som är 

uppskalningsbar till en logistiknod stora nyttor för många parter och för 

Värmlands utveckling. En logistiknod som optimerar möjligheten att 

kombinera samtliga trafikslag.  

Potentiella bidrag till 
projektmålen:  

Miljö och klimat Överflyttning Trafikslagsövergripande 

godshantering 
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Åtgärd – Triangelspår Karlstad, Skoghallsbanan - Värmlandsbanan 

Beskrivning: 

Triangelspår väster om Karlstads central, mellan Skoghallsbanan och 

Värmlandsbanan från Strand till Våxnäs, inklusive bulleråtgärder vid 

Strand. Åtgärden innebär att tåg till och från Skoghall slipper göra 

lokrundgång på Karlstad C, vilket är ett led i att utveckla Karlstad C till 

en persontågsbangård.  

Steg i fyrstegsprincipen: Steg 4 – åtgärd ”Bygg nytt” 

Trafikslag:  Järnväg 

Uppskattad kostnad: 26 Ca 365 mnkr 

Finansiering Statlig, kommunal, privat – Medfinansiering för genomförande 

Potentiella effekter:27 Åtgärden avlastar Karlstad C från godståg. Förbättrar framkomligheten 

och kapaciteten på Värmlandsbanan. Åtgärden möjliggör en 

överflyttning av gods från väg till järnväg, förbättrar därmed 

trafiksäkerheten på det stadsnära statliga vägnätet, väg 236 resp. den 

kommunala och statliga väg 554. 

Potentiella bidrag till 
projektmålen:  

Miljö och klimat Överflyttning Trafikslagsövergripande 

godshantering 

 

 

 

Nytt triangelspår (gult) mellan Värmlandsbanan och 
Skoghallsbanan, inklusive mötesspår Våxnäs.  

För att få full effekt av en investering i 

ett triangelspår behöver även de 

transporter som idag sker på väg 236 

mellan Skoghall och Karlstads hamn 

ses över utifrån möjligheter att 

minska antalet vägtransporter. 

Mellan dessa två punkter går idag två 

lastbilstransporter per timme, under 

dygnets alla timmar, alla dagar på 

året. Vad skulle en omstrukturering 

av industrins lagerverksamhet från 

hamnen till annan fysisk plats betyda 

i ett större perspektiv? Vilken 

påverkan skulle en minskning av 

antalet återkommande vägtransporter 

få i ett system-perspektiv? Till detta 

kommer även minskade uttransporter 

som idag går från lagret i Karlstad 

hamn via Karlstad C. Detta är viktiga 

parametrar i ett eventuellt etablerande av ett triangelspår, inte minst ur ett klimatperspektiv 

men även ur ett samhällsekonomiskt lönsamhets- och nyttoperspektiv.  

                                                           
26 Schablonkostnader använda, ej genomgått granskning 
27 SEB ej framtagen i detta skede 
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Åtgärd - Mötesspår Kristinehamn, Värmlandsbanan 

Beskrivning: 

Nytt mötesspår norr om Kristinehamns bangård, längs Värmladsbanan, 

med koppling till Kristinehamns hamn.  

Steg i fyrstegsprincipen: Steg 3 – åtgärd ”Bygg om” 

Trafikslag:  Järnväg 

Uppskattad kostnad: Ca 91 mnkr (125 mnkr om nytt ställverk behövs) 

Finansiering: Statlig 

Samlad effektbedömning:28 Osäker lönsamhet 

Potentiella effekter: Ett mötesspår skulle stärka kapaciteten på Värmlandsbanan och även ge 

effekter för tågtrafiken Stockholm-Oslo. Åtgärden bedöms medföra 

fördelar för persontrafik, godstrafik och hamnlogistik. 

Potentiella bidrag till 
projektmålen:  

Miljö och klimat Överflyttning Trafikslagsövergripande 

godshantering 

 

 

Principiell spårskiss för anpassade spåranslutningar till hamnområdet i Kristinehamn. 

  

                                                           
28 JVA2228 Värmlandsbanan Kristinehamn mötesspår, publicerad på trafikverket.se Samhällsekonomiskt beslutsunderlag Region 
Väst 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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Åtgärd - Triangelspår Kil Väst  

Beskrivning: 

‐ Nytt elektrifierat och signalreglerat triangelspår mellan 

Värmlandsbanan och Norge-/Vänerbanan  

‐ Nytt elektrifierat och signalreglerat triangelspår mellan 

Fryksdalsbanan och Värmlandsbanan  

‐ Nytt elektrifierat och signalreglerat mötesspår nord-väst om Kil  

‐ Slopning spår och ny plankorsning, Fryksdalsbanan  

‐ Flytt av timmerterminal  

Steg i fyrstegsprincipen: Steg 4 – åtgärd ”Bygg nytt” 

Trafikslag:  Järnväg 

Uppskattad kostnad:29 Ca 290 mnkr 

Finansiering: Statlig 

Potentiella effekter:30 Åtgärden frigör kapacitet på Kils bangård och möjliggör hantering av 

långa godståg i Kil. Om Fryksdalsbanan kan kopplas till 

Värmlandsbanan frigörs ytor för nya verksamheter. 

Potentiella bidrag till 
projektmålen:  

Miljö och klimat Överflyttning Trafikslagsövergripande 

godshantering 

 

 

Triangelspår Kil väst: Nya triangelspår (gult) mellan Värmlandsbanan, Fryksdalsbanan och Norge-/Vänerbanan, samt ny infart 
Fryksdalsbanan (röd/vit) och nytt mötesspår västra infarten Kil (blå).  

Externa parter 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien Gods Värmland har rönt stort intresse från externa parter. 

Under projektets gång har ca 50 olika externa organisationer varit involverade och bidragit i 

arbetet. Ett 40-tal djupintervjuer har genomförts med näringsliv (varuägare, transport-

köpare, transportörer), kommuner, regionförbund, andra myndigheter, norska kommuner, 

regioner och myndigheter. 

Rapporten har under september-november 2020 varit på remiss internt i Trafikverket och 

hos externa parter. 

                                                           
29 Schablonkostnader använda, ej genomgått granskning 
30 SEB ej framtagen i detta skede 
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Medskick 

Järnvägssystemet är en viktig faktor om gods ska kunna flyttas över från ett trafikslag till ett 

annat. Idag finns inte den kapaciteten. 

Stora Enso Skoghall, i Hammarö kommun, planerar en expansion av sin verksamhet som 

innebär en fördubbling av produktionen. Detta kommer påverka både in- och uttransporter 

på järnväg (främst Skoghallsbanan, Värmlandsbanan, Norge-/Vänerbanan) men även väg 

(flertalet i anslutning till verksamheten såsom väg 554, 236, E18 men även anslutande stråk 

beroende av vart godset kommer från). 

Vänersjöfarten är en resurs som bör nyttjas bättre. Fyra arbetsgrupper har etablerats under 

hösten 2020 såsom näringsliv, infrastruktur, regelverk och innovation. Grupperna 

etablerades efter det Högnivåmöte som hölls 200317 mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, 

Transportstyrelsen, kommuner och regionförbund i syfte att öka transporterna på Vänern. 

En ny Vänersjöfartsöverenskommelse tecknades mellan parterna. Arbete ska redovisas 

hösten 2021. Grupperna syftar bland annat till att näringen själva ska ta fram volymer som 

kan läggas över på sjöfart. 

För att möjliggöra överflyttning av transporter mellan de olika trafikslagen, väg, järnväg och 

sjöfart, för en ökad samverkan mellan trafikslagen och för att nå längre i arbetet med 

hållbara godstransporter behövs ett mer tydligt samarbete och samverkan mellan flera av 

länets nyckelaktörer. Frågor som tangerar gods, godstransporter, logistik med mera är i de 

flesta fall mycket komplexa. Frågor av denna karaktär behöver föras upp mer tydlig på flera 

agendor, inte minst inom samhällsplaneringen där kunskapsnivån behöver höjas hos 

kommuner, andra organisationer och övriga myndigheter. Informationsutbytet behöver bli 

mer samverkande och mer transparent.  

Det behövs en gemensam arena för godstransporter i länet. En arena som syftar till att höja 

kunskapen, att utbyta värdefull information i tidiga skeden innan planering av annan 

samhällsinfrastruktur har hunnit för långt och för en ökad förståelse för varandras 

processer. Även en arena för näringen själva att se möjligheten i att samverka för mer 

hållbara transporter. Därmed föreslås att ett Regionalt Godstransportråd för Värmland 

etableras i närtid. Rådet har en mycket viktig funktion att fylla i genomförandet av de 

åtgärder som föreslås.  
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4 E18 genom Värmland, riksgräns–länsgräns 
Örebro 

Bakgrund 

E18 mellan Oslo och Stockholm är 530 kilometer lång och är ett internationellt stråk för 

godstransporter mellan Norge och Sverige. Delen E18 Oslo–Örebro ingår i TEN-T stomnät 

för väg. 

En hög andel av transittrafik och gods passerar i stråket genom Värmland till Norge. Mellan 

Karlstad och riksgränsen varierar årsdygnstrafiken och godsandelen är betydande och utgör 

ca 25 % av den totala trafiken mellan Grums och riksgränsen.  

Genom Värmland utgör E18 180 km av dess totala längd. Delen Riksgränsen–Valnäs är ca 

85 km och består av landsväg utan mötesseparering och stigningsfält. Mellan Valnäs - 

Karlstad - Örebro är vägen mötesseparerad (1+1, 2+1, 2+2). 

Flertalet utredningar har tagits fram för E18 b l a: 

‒ Genomförbarhetsstudie 2009,  

‒ ÅVS E18 Valnäs–riksgränsen 2016-2017  

‒ ÅVS Stockholm Oslo 2016-2017 

‒ ÅVS E18/E45 Stråket genom Grums 2017-2018 

‒ ÅVS E18 Genom Karlstad 2018-2020 

E18 Valnäs-riksgränsen 

E18 mellan Valnäs och Riksgränsen är utpekad som en del av det funktionellt prioriterade 

vägnätet på nationell och internationell nivå. Den aktuella sträckan är inte mötesseparerad 

och utgör därmed en så kallad ”felande länk” i förhållande till resterande avsnitt av E 18 

mellan Stockholm och Oslo. Sett till funktionen att binda samman huvudstäderna 

Stockholm och Oslo finns det brister avseende trafiksäkerhet och framkomlighet.  

I stråket Stockholm-Oslo passerar en hög andel tung trafik mellan våra två länder, i detta 

ingår en hög andel transittrafik dvs. gods, men även långväga persontransporter i form av 

arbetspendling mellan länderna. Procentuellt sett så är andelen pendlande från Sverige till 

Norge i Värmlands- och Osloregionerna högre än mellan Sverige och Danmark i 

Öresundsregionen. Andelen tung trafik uppgår till ca 25 % av den totala trafikmängden i 

stråket och kan anses vara betydande hög. Det finns inget alternativ till vägtransporter i 

stråket då järnvägskoppling saknas. Värmlandsbanan sträcker sig från Karlstad och vidare 

nordväst parallellt med den regionala väg 61, vidare mot Kongsvinger i en vid båge in till 

Oslo. Aktuell del av E18 sträcker sig genom ett större skogsbälte med hög andel av älg och 

annat vilt. Delar av sträckan har bristfälliga siktsträckor, kombinerat de brister som 

återfinns efter sträckan är trafiksäkerheten mycket låg.  

En tillgänglighetsanalys har genomförts för sträckan Töcksfors - Årjäng - Karlstad i arbetet 

med att anpassa hastigheten till vägens standard. Beslut har tagits av Trafikverket att sänka 

hastigheten år 2023 från 90 till 80km/tim för att anpassas till vägens utformning.  

 

E18/E45 Grums 

Stråket genom Grums utgör en barriär mellan samhället, de stora industrierna och Vänern. 

Vägen klyver även den mindre orten Slottsbron. E18 och E45 är viktiga vägförbindelser för 
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transporter till, från och genom Värmland, vägen passerar Grums och är en del i ett större 

perspektiv. Stråket har stor betydelse för godstransporter och ett högt flöde av gods som 

transporteras genom Värmland, men som även till stor del produceras i länet och i Grums 

för vidare transport till övriga världen bl.a. via Göteborgs hamn. 

Skogs- och pappersindustrin är dominerande i Värmland och expanderar kraftigt. 

Företagens utökade produktion ger ett ökat tryck på den infrastruktur som leder in till och 

förbi dessa verksamheter. BillerudKorsnäs AB i Grums invigde 2019 den senaste 

mångmiljard investeringen, som utgörs av den största kartongmaskinen i världen. Stora 

Enso Timber, lokaliserad på närliggande fastighet, invigde även de 2019 den första 

produktionslinjen för korslimmat trä för verksamheten i Sverige.  

Industrin har för avsikt att växa ytterligare och är i behov av utökade industrispår som 

ansluter till järnvägen. Som ett första steg har Trafikverket, BillerudKorsnäs, Grums 

kommun och Region Värmland påbörjat ett gemensamt projekt där företaget genomför 

åtgärder i sin järnvägsanläggning inom industriområdet och Trafikverket inom Grums 

bangård och till industrins anslutande spår. På sikt är dagens utformning av det så kallade 

Gruvökorset en begränsande faktor. E18/E45 och de anslutande vägarna Sveagatan 

respektive Gruvövägen korsar järnvägen (Norge-/Vänerbanan respektive industrispår) i 

plan och ytterligare utveckling av järnvägsanläggningarna, statlig som privat, är inte möjlig. 

E18 genom Karlstad  

E18 genom Karlstad byggdes 1968 och är en s k stadsmotorväg med smalare mittremsa och 

kortare avstånd mellan avfarterna än vad dagens VGU förespråkar. Dimensionerande 

hastighet ligger mellan 70-100 km/tim. E18 är en 10 km lång barriär som tydligt klyver hela 

Karlstad i två separata delar . Karlstad, som utgör tillväxtmotorn i Värmland, expanderar 

kraftigt med ett stort antal planerade och pågående trafikgenererande utbyggnadsområden 

på båda sidor av E18. På grund av ett komplext trafiksystem med bristande kapacitet i 

anslutande regionalt vägnät (väg 61, 62, 63, 236) och på kommunala vägar uppstår ofta köer 

på E18. Detta påverkar trafiksäkerheten och framkomligheten för både regional och 

genomgående nationell trafik. Olyckstalen är höga vid moten och trafikmängden beräknas 

öka från ca 30 000 ÅDT, år 2019, till ca 50 000 ÅDT, år 2040. Redan idag är 

kapacitetsgränsen nådd i flertalet av moten. Det är främst i de västra delarna, där E18 

ansluter till väg 61 och 62 vid Bergviks- och Hultsbergsmoten, som trafiksystemet är högt 

belastat och olycksrisken är som störst. Även den centrala infarten till Karlstads centrum vid 

Klaramotet är högt belastad och köerna är frekvent långa ut på E18 vid morgon- och 

eftermiddagsrusningen. 

 

Identifierade brister  

I ÅVS Stockholm-Oslo identifierades följande brister:  

 Bristande trafiksäkerhet och tillgänglighet på E18, framförallt i västra Värmland 

med en hög andel tung transittrafik 

 Lång restid från kommunhuvudorter väster om Karlstad (Årjäng, Säffle, Grums) 

 Restidskvot bil/buss väster om Karlstad 

 Det finns inga alternativa transportmöjligheter för pendling mellan exempelvis 

Årjäng och Karlstad eftersom järnväg saknas parallellt med E18 väster om Grums 

 Trafiken påverkar hälsa och boendemiljö i tätorterna längs E 18  



32 (35) 

 E18s passage genom Karlstad och Grums - trafiksäkerhet, kapacitet, barriäreffekt 

 Viltstråk efter hela E18 

Trafiksäkerhet 

Mellan riksgränsen och Oslo (ca 100 km) är halva sträckan av E18 mötesseparerad 2+2 väg 

och resterande 1+1 väg utan mötesseparering. Delen Töcksfors–Årjäng–Valnäs/Karlstad, ca 

85 km, är vanlig landsväg. Från Valnäs och österut är E18 antingen motorväg eller 2+1-väg. 

Förutom en kort del i centrala Karlstad som består av 1+1 väg. 

Tillgänglighet  

Mellan Oslo och Stockholm är restiden med bil 5:50 tim, med tåg 5:15 tim samt med flyg 3 

tim. Mellan Oslo och Karlstad är restiden lika för tåg och bil, ca 2:30 tim, medan restiden 

mellan Karlstad och Stockholm är nästan 40 min längre med bil än med tåg.  

Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag, se åtgärdernas geografiska placering i kartan nedan med hänvisning till 

E,F,G.  

 Töcksfors–Årjäng, mötesseparering 2+1-väg 2 etapper (G) 

 Planskild korsning i Grums mellan samhället och pappersindustrin (F) 

 Kompletterande paket med trafiksäkerhetsåtgärder på delen Årjäng–Valnäs (G) 

Förslag till kvarstående brist:  

 E18 genom Karlstad, Knutpunkt Bergvik och trimningsåtgärder (E) 

 

Sträckan mellan Töcksfors och riksgränsen är sedan tidigare utbyggd och därför föreslås 

inga åtgärder på den sträckan. I ÅVS från 2016 utreddes mötesseparering på hela sträckan 

Töcksfors–Valnäs, ca 8 mil, men p g a negativ lönsamhet prioriterades istället ett mindre 

trafiksäkerhetspaket för sträckan. ( alternativ +10 % i Nat plan 2018 - 2029).  
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Sedan 2016 har ASEKS trafiksäkerhetsvärderingen höjts avsevärt och en ombyggnad till 

2+1-väg bedöms idag ha god lönsamhet.  

I ett första steg föreslås därför ombyggnad till 2+1-väg sträckan Töcksfors–Årjäng (etapp 1 i 

kartan ovan) som har högre trafikflöden, högre andel tung trafik, smalare väg samt större 

olyckstal. Sträckan Töcksfors–Årjäng föreslås en delning i två etapper. Som ett komplement 

kan ett större trafiksäkerhetspaket genomförs för resterande del Årjäng–Valnäs, etapp 2-4. 

Trafiksäkerhetshöjande paketet innehåller då bland annat stigningsfält vid lämpliga 

uppförsbackar, sidoräcken, förbättring av utvalda korsningar, viltstängsel, mitträffling, ATK.  

I Grums föreslås planskild korsning mellan samhället och pappersindustrin. 

Avsiktsförklaring mellan parterna är under framtagande.  

 

Effekter och kostnader  

Kostnadsbedömningar är gjorda enligt Trafikverkets metod för grov kostnadsindikation, 

GKI, (med ± 30 % sannolikhet) i tidigt skede och prisnivå 2020-06. Samlad 

effektbedömning (SEB) har tagits fram för följande objekt och finns publicerade på 

Trafikverkets hemsida. 

 

Åtgärder  Kostnad/GKI 

(mnkr) 

Nytta/effekt Övrigt 

E18 Valnäs-riksgränsen, 

deletapp Töcksfors–

Bäckevarv, ombyggnad 

till 2+1-väg31 

Ca 748 mnkr Ökad trafiksäkerhet 

Ökad tillgänglighet i 

form av kortare restid 

Lönsam 

 

E18 Valnäs-riksgränsen, 

deletapp Bäckevarv–

Ca 535 mnkr Se ovan 

Osäker lönsamhet 

 

                                                           
31 Fullständig version av samlad effektbedömning finns på Trafikverkets hemsida, Samhällsekonomiskt beslutsunderlag Region Väst 
vva2201a E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp Töcksfors-Bäckevarv, ombyggnad till 2+1 
 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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Årjäng, ombyggnad till 

2+1-väg32 

E18/E45 Gruvön 

trafikplats inkl. 

parallellväg33  

Ca 553 mnkr Ökad tillgänglighet, 

minskad barriäreffekt, 

ökad trafiksäkerhet 

Möjliggör fortsatt 

utveckling för 

näringslivet och tätorten 

Grums 

Lönsam 

 

E18 Årjäng–Valnäs, 

större TS-paket (ca 5,5 

mil) 

Ca 500 mnkr 

(prisnivå 2016-

02) 

Ökad trafiksäkerhet Åtgärd och kostnad utreds 

under 2022-23. 

 

 

 Medskick 

 Åtgärder på delen Valnäs–riksgränsen är prioriterade av Region Värmland.  

 Behov av åtgärder på E18 ingår i den s k Värmlandsstrategin och beskrivs närmare i 

den regionala systemanalysen. 

 Stora Enso Skoghall, i Hammarö kommun, planerar en expansion av sin verksamhet 

som innebär en fördubbling av produktionen. Detta kommer påverka både in- och 

uttransporter på järnväg (främst Skoghallsbanan, Värmlandsbanan, Norge-

/Vänerbanan) men även väg (flertalet i anslutning till verksamheten såsom väg 554, 

236 och E18). En hög andel av intransporterna, såsom rundvirket, kommer från 

Norge och transporteras via E18.  

 

                                                           
32 Fullständig version av samlad effektbedömning finns på Trafikverkets hemsida, Samhällsekonomiskt beslutsunderlag Region Väst 
vva2201b E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp Bäckevarv-Årjäng, ombyggnad till 2+1 
33 Fullständig version av samlad effektbedömning finns på Trafikverkets hemsida, Samhällsekonomiskt beslutsunderlag Region Väst 
vva2204 E18/E45 Gruvön trafikplats inkl. parallellväg  
 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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Objektnummer: JVA2216 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-12

Samlad effektbedömning

Värmlandsbanan, Kristinehamn-Kil, dubbelspår

Kil - Karlstad och Karlstad - Kristinehamn

Nuläge och brister:
Järnvägssträckan mellan Kristinehamn och Kil är idag huvudsakligen enkelspårig. Sträckan är hårt trafikerad vilket medför längre
restider och mer störningar än vad som är önskvärt. Delen Kil-Karlstad har trafik från flera anslutande järnvägar som vid störningar
påverkar varandra negativt. Järnvägssträckan är den högst trafikerade enkelspåriga sträckan i landet med blandtrafik. Efterfrågan kan
inte tillmötesgås för varken persontrafik eller godstrafik.

Samlad effektbedömning Sida 1 av 7



Banlängd (km): 48,5

Banstandard: Enkelspår med ett partiellt dubbelspår

Bantrafik (tåg per dygn): Kil-Karlstad 66 persontåg, 51godståg. Kristinehamn - Karlstad 50p, 29g

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

2040: Resenärer Kristinehamn-Karlstad 1,8 miljoner och Karlstad-Kil 2 miljoner, gods 4,0
miljoner och 6,7 miljoner

Åtgärdens syfte:
Åtgärderna på sträckan Kil-Östervik/Kristinehamn ska medverka till en restid under tre timmar mellan Stockholm och Oslo, öka
kapaciteten och robustheten i järnvägsnätet som stärker järnvägens konkurrenskraft och attraktivitet för gods- och persontransporter.
Specifikt innebär ett dubbelspår förbättrad punktlighet, kortare restid, och tätare persontågstrafik samt fler godståg.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 4909,16 mnkr i prisnivå 2019-06
Utbyggnad till dubbelspår Kristinehamn - Karlstad samt Karlstad – Kil. Åtgärden görs huvudsakligen intill befintligt spår som
kompletteras till att bli dubbelspår. Kurvrätningar och partier med nysträckningar ingår i åtgärden för att höja hastigheten.
Plankorsningar med järnvägen slopas och ersätts med planfria passager. Passager för vilt anläggs.

Banlängd: 48,5

Banstandard: Dubbelspår, sth 250 där det är möjligt

Bantrafik (tåg per dygn): Kil-Karlstad 66 persontåg, 51godståg. Kristinehamn - Karlstad 50p, 29g

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

2040: Resenärer Kristinehamn-Karlstad 1,8 miljoner och Karlstad-Kil 2 miljoner, gods 4,0
miljoner och 6,7 miljoner
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Objektnummer: JVA2216 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-12

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer 2943 Försumbart -

Godstransporter 220 Positivt Längre godståg kan trafikera sträckan, vilket ger billigare
godstransporter på järnväg.

Persontransportföretag 1633 Försumbart -

Trafiksäkerhet 236 Försumbart Plankorsningar ersätts med planfria korsningar för korsande
vägtrafik. Åtgärderna berör vägar med små trafikflöden och

effekten bedöms i sammanhanget vara positivt men försumbart.

Klimat 60 Försumbart -

Hälsa 71 Försumbart -

Landskap - Negativt Intrånget på grund av nysträckningarna påverkar växt- och djurliv
negativt.

Övriga externa effekter 34 Positivt Bullerpåverkan minskar på grund av omfattande bulleråtgärder.

Budgeteffekter -39 Försumbart -

Inbesparade JA-
kostnader

- Försumbart -

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader
under livslängd

-941 Försumbart -

Samhällsekonomisk
investeringskostnad

7070

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

-2851 Positivt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys < 0 -2851 Bedömningen baseras på basprognosen och effekter
beräknade i Bansek. Eftersom beräkningen är
standardiserad bedöms kvalitén vara god. Då
trafikeringen är densamma i UA som JA finns troligtvis
mer nyttor att hämta med ökad trafikering och ökad
överflyttning från väg.

KA högre invkostnad < 0 -4972

KA Trafiktillväxt 0% < 0 -3986 Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet

Trafiktillväxt +50% < 0 -2609 Huvudanalysen och alla känslighetsanalyser är
olönsamma och de ej beräknade effekter förväntas inte
väga upp för det. Helhetsbedömningen blir därmed att
åtgärden är olönsam.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Olönsam
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Objektnummer: JVA2216 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-12

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Kvinnor Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Regionalt Neutralt

Län Värmland Neutralt

Kommun Kristinehamn, Kil och Karlstad Neutralt

Näringsgren Rundvirke till pappersmassa Neutralt

Trafikslag Spår Neutralt

Åldersgrupp Vuxna: 25-65 år Neutralt

Överflytt från väg till järnväg och sjöfart Klimat globalt Påverkan på landskap

Kommentar till fördelningstabellen
Åtgärden gynnar resande och transport på järnväg. Åtgärden har störst nytta i närregionen men gynnar även interregionalt och
internationellt resande och godstransporter.
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Objektnummer: JVA2216 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-12

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Positivt bidrag

Interregionalt Positivt bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Positivt bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Positivt bidrag

Kollektivtrafik, andel Positivt bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Positivt bidrag

Energi per fordonskilometer Positivt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Positivt bidrag

Vatten Negativt bidrag

Mark Negativt bidrag

Landskap Landskap Negativt bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Positivt & negativt

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Negativt bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Funktionsmålen är genomgående positiva om det finns någon effekt. Trafiksäkerheten förbättras. Klimatpåverkan av trafikeringen
är positiv, men negativ av investeringen och dess DoU. Landskapsmålen liksom hälsomålen påverkas både positivt och negativt.
Störningar av buller minskar.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
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för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
Huvudanalysen och alla känslighetsanalyser är olönsamma och de ej beräknade effekter förväntas inte väga upp för det.
Helhetsbedömningen blir därmed att åtgärden är olönsam.

Åtgärden sker till stor del längs befintligt järnvägsstråk och påverkan på landskapet är här huvudsakligen försumbart. Åtgärden
innebär vissa intrång i landskapet och tar lite vatten i anspråk. Åtgärden ökar attraktiviteten att resa och transportera gods på
järnväg vilket är positivt ur klimathänseende.

Åtgärden knyter samman orterna i och kring stråket, ökar tillgängligheten till bland annat Karlstads bredare utbildningsutbud och
arbetsmarknad. Regionen väntas bli mera sammansvetsad vilket bidrar till positivt regional tillväxt.

Åtgärden bedöms leda till ökad trafiksäkerhet och förbättrad jämställdhet. Resor med tåg längs en uppdaterad säkrare sträckning
med färre planpassager ger en säkrare trafikmiljö, liksom överflyttning från vägtrafik till järnväg. Resor med järnväg är tillgängligt
för kvinnor och män unga och gamla.
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Objektnummer: JVA2216 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-12

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

Bilaga 1a GKI Kristinehamn -
Kil, dubbelspår

GKI (grov kostnadsindikation)

Bilaga 1b Indexomr
Kristinehamn - Kil

Bilaga 1b Indexomr Kristinehamn - Kil

Klimatkalkyl

Bilaga 5 Klimatkalkyl

SEA

Bilaga 2 SEK-importkälla

Övrigt

Bilaga 4 Bansek Arbets-PM

Referenser
Saknas

System-ID, nummer för identifikation i databas: 06c17f6d-8036-4b64-a66f-6bc82f29ba00

Utskriftsdatum : 2021-05-12
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Objektnummer: JVA2217 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning

Värmlandsbanan, Kil - Charlottenberg, mötesspår

Översiktskarta mötesstationer

Nuläge och brister:
Kapaciteten är ansträngd på sträckan Kil - Charlottenberg. Banan är enkelspåring med mötesstationer, men mötesstationerna är få och
glest lokaliserade. 

Samlad effektbedömning Sida 1 av 7



Banlängd (km): 48,4

Banstandard: Enkelspår

Bantrafik (tåg per dygn): 2040: Kil-Arvika 34 person, 35 gods. Arvika - Charlottenberg 30p, 34g

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

2040: Kil -Charlottenberg 1,2 miljoner resor och 4,9-5 miljoner nettoton

Åtgärdens syfte:
Åtgärderna syftar till att öka kapaciteten och robustheten i järnvägsnätet som stärker järnvägens konkurrenskraft och attraktivitet för
gods- och persontransporter. Ett syfte är att kunna trafikera med 750 m godståg och att möten skall ske som samtidiga möten. 

Sträckan Kil-Riksgränsen/Charlottenberg ska medverka till en restid under tre timmar mellan Stockholm och Oslo.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 697,51 mnkr i prisnivå 2019-06
Byggnation av fyra nya mötesstationer; Ottebol (1 050 m - km 407+113) mellan Arvika och Åmotfors, Myrom (1 280 m - km 389+595)
mellan Arvika och Edane, Brunsberg östra (850 m - km 373+595) mellan Brunsberg hållplats och Högboda samt Gönäs (1050 - km
357+895) mellan Lene och Fagerås. I Myrom och Gönäs (olika längd pga. längd på kurvrätning) byggs mötesstationerna med två spår i
framtida linje för dubbelspår medans Ottebol och Brunsberg östra byggs som nya mötesstationer längs befintligt spår kompletterat
med ett enkelspår (olika längd pga. växelplacering). Byggs för 750m långa tåg med samtidig infart.

Banlängd: 48,4

Banstandard: Fyra nya mötesstationer på enkelspårig järnväg

Bantrafik (tåg per dygn): 2040: Kil-Arvika 34 person, 35 gods. Arvika - Charlottenberg 30p, 34g

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

2040: Kil -Charlottenberg 1,2 miljoner resor och 4,9-5 miljoner nettoton
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Objektnummer: JVA2217 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer 833 Försumbart -

Godstransporter 113 Positivt Nyttan av längre tåg är ej beräknad.

Persontransportföretag 536 Försumbart -

Trafiksäkerhet 74 Försumbart -

Klimat 21 Försumbart -

Hälsa 22 Försumbart -

Landskap - Negativt Intrånget som nya sträckningar innebär är negativt
för landskap och intrång i naturmiljöer.

Övriga externa effekter 18 Försumbart -

Budgeteffekter -14 Försumbart -

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart -

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader under
livslängd

-148 Försumbart -

Samhällsekonomisk
investeringskostnad

920

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

534 Försumbart

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys 0,50 534 Basprognos och Bansek har nyttjats vilket innebär ett
förhållandevis stabilt resultat.

KA högre invkostnad 0,19 258

KA Trafiktillväxt 0% 0,17 180 Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet

Trafiktillväxt +50% 0,62 659 Samhällsekonomiska kalkylen visar på ett starkt positivt
resultat. Intrången av åtgärden bedöms vara måttliga.
Helheten blir en tydligt lönsam åtgärd.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Lönsam
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Objektnummer: JVA2217 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Kvinnor Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Regionalt Neutralt

Län Värmland Neutralt

Kommun Arvika , Eda Neutralt

Näringsgren Papper och pappersprodukter Neutralt

Trafikslag Spår Neutralt

Åldersgrupp Vuxna: 25-65 år Neutralt

- Ej bedömt Ej bedömt

Kommentar till fördelningstabellen
Åtgärden gynnar resande och transport på järnväg. Åtgärden har störst nytta i närregionen men gynnar även interregionalt och
internationellt resande och godstransporter.
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Objektnummer: JVA2217 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Inget bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Positivt bidrag

Interregionalt Positivt bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Positivt bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag

Barn och unga Skolväg Inget bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel Positivt bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Positivt bidrag

Energi per fordonskilometer Positivt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Positivt bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Inget bidrag

Landskap Landskap Negativt bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Negativt bidrag

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Negativt bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Funktionsmålen är genomgående positiva om det finns någon effekt. Trafiksäkerheten förbättras. Klimatpåverkan av trafikeringen
är positiv, men negativ av investeringen och dess DoU. Hälsomålen påverkas både positivt och negativt men landskapsmålen
endas negativt.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
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för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
Samhällsekonomiska kalkylen visar på ett starkt positivt resultat. Intrången av åtgärden bedöms vara måttliga. Helheten blir en
tydligt lönsam åtgärd.

Åtgärden sker till stor del längs befintligt järnvägsstråk och påverkan på landskapet är här huvudsakligen försumbart. Åtgärden
innebär vissa intrång i landskapet. Åtgärden ökar attraktiviteten att resa och transportera gods på järnväg vilket är positivt ur
klimathänseende.

Åtgärden knyter samman orterna i och kring stråket, ökar tillgängligheten till bland annat Karlstads bredare utbildningsutbud och
arbetsmarknad. Regionen väntas bli mera sammansvetsad vilket bidrar till positivt regional tillväxt.

Åtgärden bedöms leda till ökad trafiksäkerhet och förbättrad jämställdhet. Resor med tåg längs en uppdaterad säkrare sträckning
med färre planpassager ger en säkrare trafikmiljö, liksom överflyttning från vägtrafik till järnväg. Resor med järnväg är tillgängligt
för kvinnor och män unga och gamla.
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Objektnummer: JVA2217 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

Bilaga 1a GKI Kil -
Charlottenberg, mötesspår

GKI Kil - Charlottenberg, mötesspår

Bilaga 1b Indexering Kil -
Charlottenberg, mötesspår

Indexering Kil - Charlottenberg, mötesspår

Klimatkalkyl

Bilaga 5 Klimatkalkyl

SEA

Bilaga 2 Bansek SEK-importkälla

Övrigt

Bilaga 4 ArbetsPM Bansek Bilaga 4 ArbetsPM Bansek

Referenser
Saknas

System-ID, nummer för identifikation i databas: 06a7f4d6-609d-4192-b29e-aa060709a29b

Utskriftsdatum : 2021-05-19
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Objektnummer: JVA2219 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning

Värmlandsbanan, Karlstad - Kil, dubbelspår

Karlstad - Kil partiellt dubbelspår

Nuläge och brister:
Järnvägssträckan är hårt belastad kapacitetsmässigt. Trafik från flera banor sammanstrålar i Kil och trafiken går ofta gemensamt på
sträckan Kil-Karlstad. Järnvägssträckan är den högst trafikerade enkelspåriga sträckan i landet med blandtrafik. Efterfrågan kan inte
tillmötesgås för varken persontrafik eller godstrafik.
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Banlängd (km): 15,5

Banstandard: Enkelspår med ett partiellt dubbelspår

Bantrafik (tåg per dygn): 2040: Kil-Karlstad 66 persontåg, 51godståg.

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

2040: Karlstad-Kil 2 miljoner, gods 4,0 miljoner och 6,7 miljoner

Åtgärdens syfte:
Åtgärderna på sträckan Kil-Karlstad ska medverka till en restid under tre timmar mellan Stockholm och Oslo, öka kapaciteten och
robustheten i järnvägsnätet som stärker järnvägens konkurrenskraft och attraktivitet för gods- och persontransporter.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 1796,97 mnkr i prisnivå 2019-06
Kurvrätning och dubbelspår genomföres på ca. 15,5 km mellan Kils bangård signal UBL L2 (km 348+785) till brofästet på järnvägsbro
över Älvgatan (km 330+901) på Karlstad C, varav 3 810 m är nytt dubbelspår och 11 735 m är nytt enkelspår parallellt med befintligt
spår. Dubbelspåret byggs med hastighetsstandard 250 km/h för B-tåg där så är möjligt (i linje med att uppnå en restid på under tre
timmar i stråket Stockholm-Oslo). Det partiella dubbelspåret Klingerud-Stenåsen behålls i befintlig skick (2,3 km).

Banlängd: 15,5

Banstandard: Dubbelspår, sth 250 där det är möjligt

Bantrafik (tåg per dygn): 2040: Kil-Karlstad 66 persontåg, 51godståg.

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

2040: Karlstad-Kil 2 miljoner, gods 4,0 miljoner och 6,7 miljoner
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Objektnummer: JVA2219 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer 1057 Försumbart

Godstransporter 103 Positivt Möjliggör transporter med längre godståg,
vilket kapar kostnader.

Persontransportföretag 552 Försumbart

Trafiksäkerhet 85 Försumbart Plankorsningar ersätts med planfria
passager.

Klimat 22 Försumbart

Hälsa 25 Försumbart

Landskap - Negativt Innebär intrång i landskapet där
nysträckningar etableras.

Övriga externa effekter 15 Försumbart

Budgeteffekter -18 Försumbart

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader under livslängd

-318 Försumbart

Samhällsekonomisk investeringskostnad 2454

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

-930 Positivt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys < 0 -930 Bedömningen baseras på basprognosen och effekter
beräknade i Bansek. Eftersom beräkningen är
standardiserad bedöms kvalitén vara god.KA högre invkostnad < 0 -1666

KA Trafiktillväxt 0% < 0 -1336 Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet

Trafiktillväxt +50% < 0 -874 Huvudanalysen och alla känslighetsanalyser är
olönsamma och de ej beräknade effekterna förväntas
inte väga upp för det.
Helhetsbedömningen blir därmed att åtgärden är
olönsam.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Olönsam
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Objektnummer: JVA2219 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Kvinnor Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Regionalt Neutralt

Län Värmland Neutralt

Kommun Kil, Karlstad Neutralt

Näringsgren Papper och pappersprodukter Neutralt

Trafikslag Spår Neutralt

Åldersgrupp Vuxna: 25-65 år Neutralt

Överflytt från väg till järnväg Klimat globalt Påverkan på landskap

Kommentar till fördelningstabellen
Åtgärden gynnar resande och transport på järnväg. Åtgärden har störst nytta i närregionen men gynnar även interregionalt och
internationellt resande och godstransporter.
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Objektnummer: JVA2219 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Positivt bidrag

Interregionalt Positivt bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Positivt bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag

Barn och unga Skolväg Positivt bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Positivt bidrag

Kollektivtrafik, andel Positivt bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Positivt bidrag

Energi per fordonskilometer Positivt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Positivt bidrag

Vatten Negativt bidrag

Mark Inget bidrag

Landskap Landskap Negativt bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Positivt & negativt

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Negativt bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Funktionsmålen är liksom hälsomålen genomgående positiva om det finns någon effekt. Trafiksäkeheten förbättras. 
Klimatpåverkan av trafikeringen är positiv, men negativ av investeringen och dess DoU. Landskap påverkas både positivt och
negativt. Bullerströrningarna minskar på grund av bulleråtgärder.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
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för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
Huvudanalysen och alla känslighetsanalyser är olönsamma och de ej beräknade effekterna förväntas inte väga upp för det.
Helhetsbedömningen blir därmed att åtgärden är olönsam.

Åtgärden sker till stor del längs befintligt järnvägsstråk och påverkan på landskapet är här huvudsakligen försumbart. Åtgärden
innebär vissa intrång i landskapet och tar lite vatten i anspråk. Åtgärden ökar attraktiviteten att resa och transportera gods på
järnväg vilket är positivt ur klimathänseende.

Åtgärden knyter samman orterna i och kring stråket, ökar tillgängligheten till bland annat Karlstads bredare utbildningsutbud och
arbetsmarknad. Regionen väntas bli mera sammansvetsad vilket bidrar till positivt regional tillväxt.

Åtgärden bedöms leda till ökad trafiksäkerhet och förbättrad jämställdhet. Resor med tåg längs en uppdaterad säkrare sträckning
med färre planpassager ger en säkrare trafikmiljö, liksom överflyttning från vägtrafik till järnväg. Resor med järnväg är tillgängligt
för kvinnor och män unga och gamla.
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Objektnummer: JVA2219 Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2019/35668
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-05-19

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

Bilaga 1a GKI Kil - Karlstad,
dubbelspår

GKI (grov kostnadsindikation)

Bilaga 1b Indexering Kil -
Karlstad, dubbelspår

Indexering av investeringskostnad

Klimatkalkyl

Bilaga 5 Klimatkalkyl

SEA

Bilaga 2 SEK-importkälla

Bilaga 4 Arbets-PM Bansek Arbets-PM Bansek

Referenser
Saknas

System-ID, nummer för identifikation i databas: c566b44b-10c8-4a84-b3a1-de4ec8a859d6

Utskriftsdatum : 2021-05-19
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Objektnummer: JVA2228 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-07

Samlad effektbedömning

Värmlandsbanan, Kristinehamn Mötesspår

Kristinehamn nytt mötesspår

Nuläge och brister:
Åtgärden ska medverka till att öka kapaciteten och robustheten i järnvägsnätet som stärker järnvägens konkurrenskraft och attraktivitet
för gods- och persontransporter. Genomgående godståg mellan Värmlandsbana och Inlandsbanan som inväntar fortsatt färd (tågläge)
blockerar stora delar av gods- och personbangården i Kristinehamn. Korsande växlingsrörelser med korta tåg mellan godsbangården
och hamnområdet begränsar kapaciteten för genomgående person- och godståg på Värmlandsbanan.
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Banlängd (km): 40

Banstandard: STH 200 Stax 22,5

Bantrafik (tåg per dygn): Sträckan Kristinehamn-Karlstad, 68 tåg varav 14 godståg

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

År 2040: 1,751 miljoner resenärer och 3,99 miljoner nettoton

Åtgärdens syfte:
Syftet med åtgärden är att öka kapaciteten på Värmlandsbanan samt att göra växlingsproduktionen på järnväg till och från hamnen i
Kristinehamn effektivare. Åtgärden förbättrar även framkomligheten med långa tåg. 

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 91,21 mnkr i prisnivå 2019-06
Åtgärdsförslaget är att bygga ett mötesspår för tåglängd 750 meter strax väster om Kristinehamns bangård. Det nya spåret gör det
möjligt att växla större vagnsgrupper men spåret fungerar även för tågmöten. 

Banlängd: 40

Banstandard: STH 200, STAX 25 (aktuell utbyggnad)

Bantrafik (tåg per dygn): Kristinehamn - Karlstad; 68 tåg varav 14 är godståg

Banflöde (milj resenärer
perår/ milj nettoton per år):

År 2040: 1,751 miljoner resenärer och 3,99 miljoner nettoton
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Objektnummer: JVA2228 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-07

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer 67 Försumbart Liten nytta p.g.a. bättre kapacitet genom minskat antal
godståg vid plattformsspåren..

Godstransporter 16 Positivt Effektivare produktion, växlingen till och från hamnen
samt bättre mötesmöjlighet för långa godståg.

Persontransportföretag 39 Försumbart ingen identifierad effekt

Trafiksäkerhet 9 Försumbart Ingen identifierad effekt

Klimat 2 Försumbart Ingen identifierad effekt

Hälsa 2 Försumbart Ingen identifierad effekt

Landskap - Försumbart ingen identifierad effekt

Övriga externa effekter 3 Försumbart Ingen identifierad effekt

Budgeteffekter -6 Försumbart Ingen identifierad effekt

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart ingen identifierad effekt

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader under
livslängd

-12 Försumbart Ingen identifierad effekt

Samhällsekonomisk
investeringskostnad

120

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

0 Positivt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys 0,00 0 Kvalitet i indata och prognos-/kalkylverktyg är väl
anpassad till Bansek och till det aktuella kalkylfallet.
Någon osäkerhet finns eftersom det är tidigt i
planeringsprocessen. Det finns osäkerheter kring
godstransporterna prognoser, i synnerhet beträffande
sjöfart.

KA högre invkostnad < 0 -36

KA Trafiktillväxt 0% < 0 -27 Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet

Samlad effektbedömning Sida 3 av 8



Trafiktillväxt +50% 0,16 22 De beräknade effekterna ger ett svagt lönsamt resultat
men minskad kostnad för växlingen ger en sammanvägd
osäker lönsamhet. 
Dock är den beräknade kapacitetstidsvinsten något
reducerad (-4,2 godståg och/eller växlingsrörelser i stället
för motsvarande -6). Detta bl.a. med hänsyn till att i
basprognosen är inte växlingsrörelserna med i
kapacitetsberäkningen (därav ovanstående siffra) samt
finns det andra delsträckor mellan Kristinehamn och
Karlstad som även är dimensionerande för
bankapaciteten.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Osäker lönsamhet

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning
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Objektnummer: JVA2228 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-07

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Kvinnor Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Regionalt Neutralt

Län Värmland Neutralt

Kommun Kristinehamn Neutralt

Näringsgren Övriga skogsprodukter Neutralt

Trafikslag Gods-sjöfart Neutralt

Åldersgrupp Neutralt Neutralt

Neutralt Ej bedömt Ej bedömt

Kommentar till fördelningstabellen
En förbättrad koppling till järnvägen för hamnen i Kristinehamn kommer att gynna både järnvägen och sjöfarten med hållbara
transporter. Näringslivet får förbättrade möjligheter främst för export.
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Objektnummer: JVA2228 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-07

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Inget bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Inget bidrag

Tillgänglighet storstad Inget bidrag

Interregionalt Inget bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Positivt bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Inget bidrag

Barn och unga Skolväg Inget bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel Inget bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Positivt bidrag

Energi per fordonskilometer Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Inget bidrag

Befolkning Inget bidrag

Luft Positivt bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Inget bidrag

Landskap Landskap Inget bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Inget bidrag

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Inget bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Inget att rapportera

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
De beräknade effekterna ger ett svagt lönsamt resultat men minskad kostnad för växlingen ger en sammanvägd osäker
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lönsamhet. 
Dock är den beräknade kapacitetstidsvinsten något reducerad (-4,2 godståg och/eller växlingsrörelser i stället för motsvarande -6).
Detta bl.a. med hänsyn till att i basprognosen är inte växlingsrörelserna med i kapacitetsberäkningen (därav ovanstående siffra)
samt finns det andra delsträckor mellan Kristinehamn och Karlstad som även är dimensionerande för bankapaciteten.

Påverkan på klimatet har sammantaget bedömts minska: överflyttning av trafik från väg till järnväg och sjöfart ger minskade
koldioxidutsläpp medan byggskedet medför ökad klimatpåverkan.

Med en bättre koppling mellan järnväg och sjöfart ges möjlighet till effektiva transporter vilket gynnar tillväxten. En satsning på
Vänersjöfarten ger en balanserad regional och nationell utveckling.

Kommunen eftersträvar att alla grupper oavsett könsidentitet, ålder, funktionsvariation socioekonomisk status, etnicitet eller
geografisk hemvist. Detta kan indirekt påverka aktuella aspekter.
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Objektnummer: JVA2228 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Thorén Yvonne, PLväu, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-07

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

Bilaga 2 GKI

Klimatkalkyl

Bilaga 3 Klimatkalkyl

SEA

Bilaga 1 SEK-importkälla

Övrigt

Bilaga 4 ArbetsPM Bansek

Bilaga 5 lathund
indexomräkning

Omräkning av anläggningskostnaden till prisnivå 2017 medel

Referenser
Saknas

System-ID, nummer för identifikation i databas: c3c71ff9-e277-4c64-9e5a-dd0f35dd469d

Utskriftsdatum : 2021-06-07
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Objektnummer: vva2201a Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2016/10061
Kontaktperson: Johnson Britta, PLväst, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-29

Samlad effektbedömning

E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp Töcksfors – Bäckevarv, ombyggnad till
2+1

Avser etapp 1-3

Nuläge och brister:
E18 utgör vägförbindelsen mellan Norge och Sverige i stråket Stockholm-Oslo och ingår i TEN-T-nätet. 
Vägsträckan är en utpekad brist gällande trafiksäkerhet. På aktuell sträcka mellan Töcksfors och Bäckevarv, etapp 1-3 i skissen ovan, ATK
finns på två sträckor, i anslutning till korsningspunkter.

Väglängd: Cirka 11,6km

Vägstandard: Vanlig väg 8-10m, 90km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 5 000 - 6 000 ÅDT (2017) 18-20% tung trafik.

Åtgärdens syfte:
Förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet för person- och lastbil. 
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Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 747,54 mnkr i prisnivå 2019-06
Sträckan mellan Töcksfors och Bäckevarv, etapp 1-3 i ovan skiss, breddas till 2+1-väg, 30% omkörbarhet, med mitt- och sidoräcke och
100km/h. Strax öster om Töcksfors utförs en kurvrätning på 1400m. 
4 större korsningspunkter byggs om till trafikplatser, 13 mindre anslutningar stängs och parallellvägnät samt driftvänd- och
nöduppställningsplatser anläggs. 
Faunapassage anläggs tillsammans med viltstängsel. 
6 busshållplatser, totalt 12 lägen ses över. 
Bulleråtgärder utförs.

Väglängd (km): Cirka 11,5km varav 1,4km i ny sträckning.

Vägstandard: Mötesfri landsväg, 2+1, 30% omkörbarhet, mitt- och sidoräcke, 100km/h.

Vägtrafik: 5 000 - 6 000 ÅDT (2017) 18-20% tung trafik.
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Objektnummer: vva2201a Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2016/10061
Kontaktperson: Johnson Britta, PLväst, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-29

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer 242 Positivt Omväg för en del boende i samband med stängning av mindre
anslutningar fångas ej i EVA. Hållplatslägena ses över på sträckan

och hastigheten höjs för bussar med bälte.

Godstransporter 47 Försumbart Omväg för en del transportörer i samband med stängning av
mindre anslutningar fångas ej i EVA.

Persontransportföretag - Försumbart Förändrad transportkostnad på grund av högre hastighet för
bussar med bälte.

Trafiksäkerhet 1368 Försumbart Trafikerande busslinjer får en förbättrad trafiksäkerhet.

Klimat -5 Försumbart Omväg för boende och transportörer i samband med stängning
av mindre anslutningar kan ge ökade CO2-utsläpp.

Hälsa 0 Försumbart Bulleråtgärder minmerar negativa effekter av hastighetshöjning
samt vid nysträckning.

Landskap - Negativt Ökad barriäreffekt av viltstängsel, bredare väg och mitträcke
trots faunapassage. Landskapet påverkas av nysträckningen.

Övriga externa effekter - Försumbart -

Budgeteffekter - Försumbart -

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart -

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader
under livslängd

-67 Försumbart Parallellvägnät innebär ökad kostnad för drift och underhåll.

Samhällsekonomisk
investeringskostnad

1003

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

582 Negativt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys 0,54 582 EVA har använts för att kvantifiera effekterna av åtgärden.
Trafikflödet stämmer relativt väl med mätningar,
stängning av anslutningar antas ingå i schablonen för
mötesfri landsväg men effekter av parallellvägnät saknas.
Totalt fångas effekterna relativt väl.

KA högre invkostnad 0,20 281

KA Trafiktillväxt 0% - - Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet
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Trafiktillväxt +50% - - Åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam med hänsyn till
prissatta effekter. De ej prissatta effekterna har bedömts
som negativa, men bör ej vara av sådan storlek att den
sammanvägda lönsamheten förändras från lönsam till
olönsam. Känslighetsanalys indikerar att objektet har en
genomgående lönsamhet även om kostnaden skulle öka.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Lönsam

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning
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Objektnummer: vva2201a Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2016/10061
Kontaktperson: Johnson Britta, PLväst, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-29

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Män (60%) Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Regionalt och Internationellt Neutralt

Län Värmland Neutralt

Kommun Årjäng Neutralt

Näringsgren Neutralt Neutralt

Trafikslag Väg Neutralt

Åldersgrupp 18-65+ Neutralt

- Ej bedömt Ej bedömt

Kommentar till fördelningstabellen
Åtgärden gynnar främst personbil, internationellt, regionalt och lokalt även om kollektivtrafiken till viss del gynnas, men det
innebär också att män gynnas mer än kvinnor.
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Objektnummer: vva2201a Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2016/10061
Kontaktperson: Johnson Britta, PLväst, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-29

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Inget bidrag

Interregionalt Positivt bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Negativt bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Positivt bidrag

Barn och unga Skolväg Inget bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel Inget bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Positivt bidrag

Energi per fordonskilometer Negativt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Negativt bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Positivt bidrag

Landskap Landskap Negativt bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Positivt & negativt

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Inget bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Trafiksäkerhet och framkomlighet står i konflikt med mål gällande biologisk mångfald och klimatutsläpp.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
Åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam med hänsyn till prissatta effekter. De ej prissatta effekterna har bedömts som negativa,
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men bör ej vara av sådan storlek att den sammanvägda lönsamheten förändras från lönsam till olönsam. Känslighetsanalys
indikerar att objektet har en genomgående lönsamhet även om kostnaden skulle öka.

Åtgärden gynnar personbilstrafk där högre hastighet och ny anläggningsmassa leder till högre CO2-utsläpp. Barriäreffekten ökar
på grund av bredare väg, mitt- och sidoräckeräcke och viltstängsel. Åtgärdens bidrag till en ekologisk hållbarhet bedöms som
negativt.

Åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam och bidrar till att förbättra pendlingen, exempelvis till och från Norge. Åtgärdens bidrag
till en ekonomisk hållbarhet är positivt.

Åtgärden gynnar män mer än kvinnor, men bidrar till att förbättra trafiksäkerheten för samtliga individer som nyttjar vägen
antingen via personbil eller kollektivtrafik. Åtgärdens bidrag till en social hållbarhet är positivt.
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Objektnummer: vva2201a Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2016/10061
Kontaktperson: Johnson Britta, PLväst, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-29

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

GKI GKI

Klimatkalkyl

BilagaSEB-IC3105-2021-01-
21

BilagaSEB-IC3105-2021-01-21

Indata
Klimatkalkyl_2201a_210121

Indata Klimatkalkyl_2201a_210121

SEA

ArbetsPM ArbetsPM EVA_vva2201a_210318

ArbetsPM Trafikering och beräkning_vva2201a_210317

EVA HA inkl KA vva2201a_tocksfors-backevarv_210317_eva_resultatrapport

EVA HA inkl KA vva2201a_Töcksfors-Bäckevarv_210317

Kompletterande arbets-PM Kompletterande arbets-PM

OMRÄKNING SEK-importkälla

Referenser

Beteckning Beskrivning

SEB-id, ursprunglig SEB ac4bd9f6-e70a-4caf-9260-a63cc3069a06

System-ID, nummer för identifikation i databas: 98e66075-5eb2-45e3-8432-0ea1a45408cf

Utskriftsdatum : 2021-06-29
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Objektnummer: vva2201b Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2016/10061
Kontaktperson: Johnson Britta, PLväst, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-16

Samlad effektbedömning

E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp Bäckevarv – Årjäng, ombyggnad till 2+1

Avser etapp 4-6 ovan.

Nuläge och brister:
E18 utgör vägförbindelsen mellan Norge och Sverige i stråket Stockholm-Oslo och ingår i TEN-T-nätet.
Vägsträckan är en utpekad brist gällande trafiksäkerhet. Sträckan är smal i förhållande till hastigheten och brister i trafiksäkerhet och
framkomlighet.

Väglängd: Cirka 10km

Vägstandard: Vanlig väg 8-11,5m, 70-90km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): 3 900- 5 300 ÅDT (2017) 19-26% tung trafik.

Åtgärdens syfte:
Förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för person- och godstrafik.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 535,09 mnkr i prisnivå 2019-06
Sträcka mellan Bäckevarv och Årjäng, etapp 4-6 i ovan skiss, breddas till mötesfri 2+1, 40% omkörbarhet, med mitt- och sidoräcke och
100km/h. Bredare väg än 11m genom Årjäng bibehålls och hastigheten sätts till 80km/h inkl sidoräcke. Två större korsningar byggs om
till trafikplatser, mindre anslutningar stängs och ansluts till parallellvägnät och driftvänd/nöduppställningsplatser anläggs.
Bulleråtgärder utförs och viltstängsel samt faunapassage anläggs på sträckan. Busshållplatsen Tvärdalen byggs om och kompletteras
med pendelparkering vid ny trafikplats. 
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Väglängd (km): Cirka 10km varav cirka 7,3km breddas.

Vägstandard: Mötesfri landsväg, 2+1, 40% omkörbarhet, mitträcke, 100km/h.

Vägtrafik: 3 900- 5 300 ÅDT (2017) 19-26% tung trafik.
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Objektnummer: vva2201b Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2016/10061
Kontaktperson: Johnson Britta, PLväst, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-16

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer 108 Positivt Omväg för en del boende i samband med stängning av mindre
anslutningar fångas ej i EVA. Hållplatslägen ses över på sträckan

och hastigheten höjs för bussar med bälte.

Godstransporter 5 Försumbart Omväg för en del transportörer i samband med stängning av
mindre anslutningar fångas ej i EVA.

Persontransportföretag - Försumbart Förändrad transportkostnad på grund av högre hastighet för
bussar med bälte.

Trafiksäkerhet 621 Positivt Trafikerande busslinjer får en förbättrad trafiksäkerhet.

Klimat -5 Försumbart Omväg för boende och transportörer i samband med stängning
av mindre anslutningar kan ge ökade CO2-utsläpp.

Hälsa 0 Försumbart Bulleråtgärder minimerar negativa effekter av hastighetshöjning.

Landskap - Negativt Ökad barriäreffekt av viltstängsel, bredare väg och mitträcke
trots faunapassager. Infrastrukturen påverkar landskapet.

Övriga externa effekter - Försumbart -

Budgeteffekter - Försumbart -

Inbesparade JA-kostnader - Försumbart -

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader
under livslängd

-25 Försumbart Parallellvägnät innebär ökad kostnad för drift och underhåll.

Samhällsekonomisk
investeringskostnad

718

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

-14 Negativt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys < 0 -14 EVA har använts för att kvantifiera effekterna av åtgärden.
Trafikflödet stämmer relativt väl med mätningar,
stängning av anslutningar antas ingå i schablonen för
mötesfri landsväg men restids- och utsläppseffekter av
parallellvägnät saknas och hastighetsförändringen
genom Årjäng fångas bara delvis på grund av saknade
samband. Totalt fångas effekterna relativt väl, även om
det finns vissa osäkerheter.

KA högre invkostnad < 0 -230

KA Trafiktillväxt 0% - - Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet
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Trafiktillväxt +50% - - Åtgärden är samhällsekonomiskt osäkert lönsam sett till
prissatta effekter och investeringskostnaden. De ej
prissatta effekterna är negativa totalt sett, men ej av
sådan storlek att den sammavägda lönsamheten blir
negativ. Samtidigt så indikerar känslighetsanalyser att
objektets lönsamhet skulle försämras om
investeringskostnaden ökade.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Osäker lönsamhet

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning
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Objektnummer: vva2201b Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2016/10061
Kontaktperson: Johnson Britta, PLväst, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-16

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Män (60%) Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Regionalt och Internationellt Neutralt

Län Värmland Neutralt

Kommun Årjäng Neutralt

Näringsgren Neutralt Neutralt

Trafikslag Väg Neutralt

Åldersgrupp 18-65+ Neutralt

- Ej bedömt Ej bedömt

Kommentar till fördelningstabellen
Åtgärden gynnar främst personbil, internationellt, regionalt och lokalt även om kollektivtrafiken till viss del gynnas, men det
innebär att män gynnas mer än kvinnor.
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Objektnummer: vva2201b Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2016/10061
Kontaktperson: Johnson Britta, PLväst, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-16

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Inget bidrag

Interregionalt Positivt bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Negativt bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Positivt bidrag

Barn och unga Skolväg Inget bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel Inget bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Inget bidrag

Energi per fordonskilometer Negativt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Positivt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Negativt bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Positivt bidrag

Landskap Landskap Negativt bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Positivt & negativt

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Inget bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Trafiksäkerhet och framkomlighet står i konflikt med mål gällande biologisk mångfald och klimatutsläpp.

Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
Åtgärden är samhällsekonomiskt osäkert lönsam sett till prissatta effekter och investeringskostnaden. De ej prissatta effekterna är
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negativa totalt sett, men ej av sådan storlek att den sammavägda lönsamheten blir negativ. Samtidigt så indikerar
känslighetsanalyser att objektets lönsamhet skulle försämras om investeringskostnaden ökade.

Åtgärden gynnar personbilstrafk, där högre hastighet och ny anläggningsmassa leder till högre CO2-utsläpp. Barriäreffekten ökar
på grund av bredare väg, mitträcke och viltstängsel även om faunapassager anläggs. Åtgärdens bidrag till en ekologisk hållbarhet
bedöms som negativt.

Åtgärden är samhällsekonomiskt osäkert lönsam. Bidrar till att förbättra pendlingen, exempelvis till och från Norge sett till restid
och trafiksäkerhet.

Åtgärden gynnar män mer än kvinnor, men bidrar till att förbättra trafiksäkerheten för samtliga individer som nyttjar vägen
antingen via personbil eller kollektivtrafik. Åtgärdens bidrag till en social hållbarhet är positivt.
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Objektnummer: vva2201b Ärendenummer: TRV 2020/66057;TRV 2016/10061
Kontaktperson: Johnson Britta, PLväst, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-06-16

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

Kostnadsunderlag GKI

Klimatkalkyl

BilagaSEB-IC3134-2021-01-
21

BilagaSEB-IC3134-2021-01-21

Indata
Klimatkalkyl_2201b_210121

Indata Klimatkalkyl_2201b_210121

SEA

ArbetsPM ArbetsPM EVA_vva2201b_210318

ArbetsPM Trafikering och beräkning_vva2201b_210318

ArbetsPM-komplement -

EVA HA inkl KA vva2201b_backevarv-arjang_210317_eva_resultatrapport

EVA HA inkl KA vva2201b_Bäckevarv-Årjäng_210317

Uppdaterad SEK, se
kompletterande arbets-PM

SEK-importkälla

Referenser

Beteckning Beskrivning

SEB-ID, ursprunglig SEB b39f7e26-cfcf-46cb-b52e-d1cfe981ddb5

System-ID, nummer för identifikation i databas: 82020477-c777-433a-9bec-94e7d9bd7ae7

Utskriftsdatum : 2021-06-16
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Objektnummer: VVA2204 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Thörn Peter, PLväp, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-12

Samlad effektbedömning

E18/E45 Gruvön trafikplats inkl. parallellväg

Utredningsområde

Nuläge och brister:
Befintlig korsning mellan E18/E45 och Gruvövägen är utformad som en signalreglerad korsning med begränsad framkomlighet och
trafiksäkerhet. Smittrafik förekommer via Edsholmsgatan där järnvägen passeras i plan. I befintlig plankorsning mellan järnväg (Norge-
/Vänerbanan) och Sveagatan, väster om E18/E45 finns risk för köbildning som växer bakåt, ut på europavägen, vid passerande tåg.
Bristande trafiksäkerhet i Timmervägens anslutning mot europavägen (Sågverksavfarten).
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Gångvägens längd (km): 1,1 km från Gruvövägen till Slottsbron där banan fortsätter vidare söderut. Cykelbana
längs Sveagatan-Gruvövägen.

Gångvägens standard: GC-bana vid väg, cirka 3 m bred. GC-bana längs Sveagatan-Gruvövägen passerar
europavägen i plan via signalreglerad korsning.

Gångtrafik (gående per
dygn):

Cirka 200 passager per dygn över E18/E45 vid Gruvökorset enligt trafikmätning (bilaga
5a)

Cykelvägens längd (km): 1,1 km från Gruvövägen till Slottsbron där banan fortsätter vidare söderut. Cykelbana
längs Sveagatan-Gruvövägen.

Cykelvägens standard: GC-bana vid väg, cirka 3 m bred. GC-bana längs Sveagatan-Gruvövägen passerar
europavägen i plan via signalreglerad korsning.

Cykeltrafik: GC-bana vid väg, cirka 3 m bred. GC-bana längs Sveagatan-Gruvövägen passerar
europavägen i plan via signalreglerad korsning.

Väglängd: 5 km längs E18/E45 från Slottsbron i söder till Nyängsrondellen i norr

Vägstandard: vanlig väg och MLV, 11-13 meter bred, hastighetsbegränsning 70-100 km/h

Vägtrafik (fordon per dygn): ÅDT E18/E45: 10 050-12 100, 13-16 % tung trafik, år 2017, ÅDT Sveagatan: 4 200, 5 % tung
trafik, år 2017, ÅDT Gruvövägen (öster om E18/E45): 1 600, 43 % tung trafik, år 2017, ÅDT
Edsholmsvägen: 450, 5 % tung trafik, år 2017

Åtgärdens syfte:
Syftet är att lösa kapacitet - och trafiksäkerhetsproblem i Gruvökorset med infart till Grums respektive till Billerud-Korsnäs AB samt Stora
Ensos anläggningar. Vidare är syftet att minska barriäreffekten av E18 samt möjliggöra utbyggnad av industrispår väster om Norge-
Vänerbanan.

Förslag till åtgärd:
Kostnaden är 552,88 mnkr i prisnivå 2019-06
o Gruvökorset byggs om till trafikplats. 
o Edsholmsgatans anslutning mot E18/E45 stängs. 
o Sågverksanslutningen stängs och en ny parallellväg dras från Timmerleden i söder till befintliga Nyängsrondellen i norr. 
o Tre plankorsningar för biltrafik kan saneras bort (Sveagatan, Gruvövägen och Edsholmsgatan). 
o Nya busshållplatser på E18/E45. 
o Kompletterande utbyggnad av cykelvägar

Gångvägens längd (km): 0,6 km

Gångvägens standard: Gång- och cykelväg, 3 m bred

Gångtrafik (gående per
dygn):

Kunskap saknas

Cykelvägens längd (km): 0,6 km

Cykelvägens standard: Gång- och cykelväg, 3 m bred

Cykeltrafik: Kunskap saknas

Väglängd (km): 1,5 km

Vägstandard: Vanlig väg, 9 meter bred, 60 km/h ny prarallellväg från Timmerleden till
Nyängsrondellen (1,5 km).

Vägtrafik: ÅDT ny parallellväg: 1 450, 25 % tung trafik, år 2017, ÅDT E18/E45: 9 900-12 400, 15-16 %
tung trafik, år 2017, ÅDT Sveagatan:4 650, 5 % tung trafik, år 2017, ÅDT Edsholmsvägen:
0, (stängd i utredingsalternativet).
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Objektnummer: VVA2204 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Thörn Peter, PLväp, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-12

Samlad effektbedömning
Tabell 2 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning

Effekt

Beräknad Ej beräknad

Nuvärde
(mnkr)

Bedömning Beskrivning

Resenärer 70 Försumbart -

Godstransporter 71 Försumbart -

Persontransportföretag - Försumbart -

Trafiksäkerhet 1723 Positivt Köbildning vid befintlig plankorsning på Sveagatan växer stundtals
ut på europavägen vid passerande tåg och bidrar till risk för

upphinnandeolyckor. I utredningsalternativet görs korsningen med
järnvägen planskild och risk för köuppbyggnad försvinner.

Klimat -1 Försumbart -

Hälsa -31 Försumbart -

Landskap - Negativt Ny trafikplats och parallellväg kommer påverka områdets visuella
karaktär.

Övriga externa effekter - Försumbart -

Budgeteffekter - Försumbart Inga kända budgeteffekter.

Inbesparade JA-
kostnader

- Försumbart Inga kända inbesparade JA-kostnader.

Drift, underhålls- och
reinvesteringskostnader
under livslängd

0 Försumbart Kunskap saknas gällande hur drift och underhållskostnader
påverkas av de åtgärder som gäller plankorsningar.

Samhällsekonomisk
investeringskostnad

742

Nettonuvärde Sammanvägning av ej värderbara effekter

1091 Positivt

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Huvudanalys 1,47 1091 EVA har använts för att fånga effekter av vägåtgärder där
omfördelningen har skett på en övergripande nivå utifrån
trafikmätningar. Störst nyttor fås genom ökad
trafiksäkerhet när signalreglerad korsning ersätts med
trafikplats. Effekterna av sanerade plankorsningar har
kvantifierats i Plankorsningsmodellen. EVA och
Plankorsningsmodellen anses vara lämpliga verktyg för
att beräkna nyttor av den föreslagna åtgärden.

KA högre invkostnad 0,90 869

KA Trafiktillväxt 0% 0,44 325 Motivering till samhällsekonomisk lönsamhet
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Trafiktillväxt +50% 2,04 1512 Den samhällsekonomiska kalkylen visar på sammantaget
positiva nyttor, främst i form av ökade
trafiksäkerhetsvinster. Samtidigt bedöms de ej
värderbara effekterna som positiva. Även positiva
beräkningsbara nyttor för känslighetsanalyser med högre
investeringskostnad och ingen trafiktillväxt, vilket tyder
på robusthet i resultaten.

Sammanvägd samhällsekonomisk lönsamhet Lönsam

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde Kvalitetsbedömning

Nettonuvärdeskvot Nettonuvärde

Trafiksystem som
åtgärden ingår i

- - Resultat för känslighetsanalyser för 0-tillväxt och 50 %
högre trafiktillväxt har justerats så att även nyttor av

plankorsningsåtgärder ingår. Beräkningar finns i
resultatrapporten från Eva-kalkyl, flik SEB.KA för åtgärdens

effekter, som del i
trafiksystemet

- -
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Objektnummer: VVA2204 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Thörn Peter, PLväp, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-12

Samlad effektbedömning
Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning

Fördelningsaspekt Störst nytta/fördel Störst negativ nytta/nackdel

Kön Män (60%) Neutralt

Lokalt/regionalt/nationellt/internationellt Regionalt Neutralt

Län Värmland Neutralt

Kommun Grums Neutralt

Näringsgren Pappersmassa Neutral

Trafikslag Bil Neutralt

Åldersgrupp Vuxna: 25-65 år Neutralt

- Ej bedömt Ej bedömt

Kommentar till fördelningstabellen
Trafiksäkerhetsnyttor är de största beräkningsbara nyttorna. Osäkerheter finns kring hur stor del av dessa som tillfaller
oskyddade trafikanter. I de bedömningar som gjorts har fordonstrafiken antagits få de största nyttorna av TS-effekterna.
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Objektnummer: VVA2204 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Thörn Peter, PLväp, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-12

Samlad effektbedömning
Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning

Bidrag till FUNKTIONSMÅLET

Medborgarnas resor Tillförlitlighet Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt Positivt bidrag

Näringslivets transporter Tillförlitlighet Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet Positivt bidrag

Tillgänglighet regionalt/länder Pendling Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad Inget bidrag

Interregionalt Positivt bidrag

Jämställdhet Jämställdhet transport Inget bidrag

Lika möjlighet Inget bidrag

Funktionshindrade Kollektivtrafiknätet Positivt bidrag

Barn och unga Skolväg Inget bidrag

Kollektivtrafik, gång och cykel Gång & cykel, andel Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel Inget bidrag

Bidrag till HÄNSYNSMÅLET

Klimat Mängd person- och lastbilstrafik Negativt bidrag

Energi per fordonskilometer Positivt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll Negativt bidrag

Hälsa Människors hälsa Negativt bidrag

Befolkning Positivt bidrag

Luft Negativt bidrag

Vatten Inget bidrag

Mark Inget bidrag

Landskap Landskap Negativt bidrag

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv Negativt bidrag

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse Negativt bidrag

Trafiksäkerhet Döda & svårt skadade Positivt bidrag

Kommentar till målanalysen inklusive målkonflikter
Åtgärden bidrar positivt till funktionsmålet i form av ökad tillgänglighet och kvalitet för främst fordonstrafiken. Kvaliteten höjs
även för GC-trafiken som i och med åtgärden kan passera järnvägen samt E18/E45 planskilt. Inom hänsynsmålet ställs framförallt
positiva effekter i form av ökad trafiksäkerhet mot negativa effekter i form påverkan på växt och djurlivet samt av ökade utsläpp
under byggtid. 
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Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet. Hur bidrar åtgärden till detta mål:
Den samhällsekonomiska kalkylen visar på sammantaget positiva nyttor, främst i form av ökade trafiksäkerhetsvinster. Samtidigt
bedöms de ej värderbara effekterna som positiva. Även positiva beräkningsbara nyttor för känslighetsanalyser med högre
investeringskostnad och ingen trafiktillväxt, vilket tyder på robusthet i resultaten.

Åtgärden kommer leda till ökade utsläpp av CO2 i samband med bygge samtidigt som den bedöms innebära ett mindre intrång i
landskapet i form av ny trafikplats i miljö som redan är påverkad av befintlig infrastruktur. Enligt genomförd Eva-kalkyl ökar
utsläpp av CO2 marginellt.

De beräkningsbara nyttorna är positiva och större än den beräknade investeringskostnaden. Positiva trafiksäkerhetseffekter står
för den största nyttan men även nyttor i form av minskade restider för godstrafik och personbilar. Även de icke beräkningsbara
effekterna bedöms som positiva.

Åtgärden bidrar till social hållbarhet då den medför ökad trafiksäkerhet när befintlig signalkorsning ersätts med en trafikplats
samtidigt som en befintlig ABC-korsning stängs och trafiken leds om till den nya trafikplatsen.
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Objektnummer: VVA2204 Ärendenummer: TRV 2020/66057;
Kontaktperson: Thörn Peter, PLväp, 0771-921 921
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket, 2021-04-12

Samlad effektbedömning
Bilagor och referenser

Bilagor

AKK

2 Kostnadsunderlag

Klimatkalkyl

3 Klimatkalkyl

SEA

1a SEK-importkälla

1b Beräkning av effekter plankorsningar

1c json-fil

1d Arbets-PM Samhällsekonomiska kalkyler

Övrigt

5a Korsningsanalys Gruvökorset

5b Korsningsanalys Edsholmsgatan

5c Korsningsanalys Sågverksavfarten

Referenser

Beteckning Beskrivning

Referens 1 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Referens 2 https://app.raa.se/open/fornsok/

System-ID, nummer för identifikation i databas: 3089dd15-7358-46e9-a356-f24b015ec526

Utskriftsdatum : 2021-04-12
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