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Missiv – remiss om Förslag till länstransportplan för
Värmlands län 2018-2029
Region Värmland är länsplaneupprättare och ansvarar för att ta fram förslag
till länstransportplan. I direktiv 2017/17:101, som beslutades 24 mars 2017,
gavs Region Värmland i uppdrag att ta fram förslag till länstransportplan för
perioden 2018-2029. Planens innehåll och omfattning regleras i förordning
om länsplaner 1997:263.
Inriktningen är att skapa förutsättningar för ett robust, kapacitetsstarkt,
säkert, tillgängligt och hållbart transportsystem som tillgodoser
medborgarnas och näringslivets behov av transporter. Grund för prioritering
av åtgärder har utgjorts av bland annat de transportpolitiska målen
Värmlandsstrategin, regeringens direktiv samt dialog med kommunerna och
övriga berörda aktörer.
Förslag till länstransportplan har tagits fram under vinter och vår 2017.
Parallellt med planförslaget har det även tagits fram en regional
systemanalys som bland annat beskriver nuvarande standard och
trafikering på länets infrastruktur samt en miljökonsekvensbeskrivning av
åtgärderna i förslaget. Båda dokumenten bifogas till förslaget till
länstransportplan.
För att underlätta hanteringen av remissvaren är vi tacksamma för att ni
följer den kronologiska ordningen i dokumentet och svarar med hänvisning
till kapitel och bilagor. Ni kan avgränsa er till att svara på
länstransportplanen eller på enskilda bilagor.
Synpunkter på samrådsunderlaget ska ha inkommit till Region Värmland,
Box 1022, 651 15 KARLSTAD eller kansliet@regionvarmland.se senast
den 6 oktober 2017.
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Sändlista remiss
• Länets kommuner
• Landstinget i Värmland
• Region Örebro län
• Samverkansorganet i Dalarnas län
• Västra Götalandsregionen
• Akershus Fylkeskommune
• Hedmark Fylkeskommune
• Østfold Fylkeskommune
• Oslo kommune
• Värmlandstrafik AB
• Funktionsrätt Värmlands län
• Handelskammaren Värmland
• Svenskt näringsliv
• Företagarna Värmland
• Karlstads universitet
• Länsstyrelsen Värmlands län
• Arbetsförmedlingen Värmland
• Trafikverket Region Väst
• NTF Värmland
• Lantbrukarnas riksförbund LRF
• Försvarsmakten

För kännedom:
• Näringsdepartementet
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