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1. Inledning 

 

n utförs 

sättet vid framtagandet av den regionala 
transportplanen (98 –07) mellan tre län (Örebro, Västernorrland och Jämtland). Samt 

valt att utgå ifrån intervjuer utförda med de inblandade parterna i planutförandet. Från 

r utöver själva 
frågeställningarna. Dessa tas inte med i sammanfattningen. De fullständiga intervjuerna 

nns i bilaga 3 och rekommenderas att läsas vid intresse. 

 
Samhällets investeringar i infrastruktur styrs genom åtgärdsplaner i form av Vägverkets 
Nationella plan för Vägtransportsystemet, Banverkets Stomnätsplan och resp. 
länsstyrelses (motsvarande) Länsplan för regional transportinfrastruktur. Dessa föregås
av en inriktningsplanering och direktiv lägger fast inriktningen för planernas innehåll. 
Planerna upprättas normalt vart fjärde år och omfattar en tioårsperiod. 
Tillvägagångssättet för upprättandet av den regionala transportinfrastrukturplane
individuellt inom respektive län vilket leder till olika utformningar och resultat. 

Rapportens syfte är att ge insikt i tillvägagångs

deras uppfattning av det nya sättet att arbeta.  

Utvärderingar av planerna har tidigare utförts av SIKA och Vägverket. Jag har därför 

varje län har en representant för de olika parterna medverkat. De utvalda parterna är: 

Länsstyrelsen, Vägverket, Handelskammaren, Kommunfullmäktige och Länstrafiken. 

Rapporten spegla deras syn på tillvägagångssätt och resultat, och jämför dessa mellan 
de tre länen. Under intervjuerna kom det många synpunkte

fi
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2. Länstransportplanen. 
Här följer en kort beskrivning av länstransportplanen och vilka skillnader den innebär 

s 
mit har även statsbidragen till kommuner för att 

förbättra miljö och trafiksäkerhet samt bidrag till länstrafikhuvudman för att förbättra 

Den y ttar investeringar i: 

ar 

trafikanläggningar 

ala flygplatser 

vägnätet) 

och länsvägar 

t länsjärnvägar 

nshindrade i kollektivtrafiken 

l 
länsstyrelserna. Länsstyrelserna är dock fortfarande beroende av beslutsunderlag från 

afikverken, men har i och med det nya systemet rätten att prioritera annorlunda. 

 

 

gentemot det gamla systemet. 

I det gamla systemet ingick, länstrafikanläggningsplanen (LTA), som handlades av 
länsstyrelsen samt regionala väghållnings planer och bärighetsprogrammet, som 
handlades av Vägverket. Dessa ingår nu båda i den nya tio åriga länstransportplanen. 
Därutöver ingår även vissa insatser som tidigare gick under Vägverkets och Banverket
drift- och underhållsbudget. Tillkom

situationen för funktionshindrade. 

 n a Länsplanen omfa

• Statliga länsväg

• Länsjärnvägar 

• Vissa regionala kollektiv

• Kommun

• Hamnar 

• Övriga riksvägar (riksvägar som inte ingår i det nationella stam

• Bärighetshöjande åtgärder på övriga riksvägar 

• miljöåtgärder på statliga vägar och järnvägar  

• Trafiksäkerhetsåtgärder på övriga riksvägar, länsvägar sam

• Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunalt vägnät  

• Ökad tillgänglighet för funktio

• Reinvestering i länsjärnvägar 

Ansvaret för planarbetet har förts över från Vägverkets och Banverkets regioner til

tr
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3. Intervjuanalys. 
Här följer en analys av de intervjuer utförda i de tre länen Jämtland, Örebro och 
Västernorrland. Intervjuerna tar upp hur man gick till väga vid upprättandet av 
Länsplan, gällande regional transportinfrastruktur 1998-2007. Samt hur det upplevdes 
av dom som medverkade. Innan analyserna finns en kort beskrivning av vartder

Vilka som medverkande i intervjuerna från varje län hittas i bilaga 1. Samtliga 
intervjuer utgick från samma frågoformulär

a län.  

, frågorna som ställdes finns i bilaga 2. 
Fullständiga intervjusvar hittas i bilaga 3.  

 

öms ca 10 % av 
landets skogsråvarureserv finnas, vilket är den största andelen i landet. 

 stod för 
innehållet i planen. Den nya utformningen av planeringsprocessen tvingade fram ett 

ng inom länet. De olika 
myndigheterna och aktörerna servade varan på ett bra sätt och det var en fin dialog där 

e 

sv. 
ala 

initiativet och perspektivet borde istället ha fått en större betoning. Man kände sig 

åste 
r på nybyggnationer måste 

komma i andrahand. Problem med trafiksäkerhet är med hänsyn till andra delar av 

finns det dock en gråzon. En väg som är väldigt dålig och måste byggas om, blir svår att 

4. Jämtland 
Jämtlands län upptar ca 12 % av rikets areal. Folkmängden var 1998 133 143 invånare 
motsvarande ca 1,5 % av rikets folkmängd. Länet består av åtta kommuner. Länet är till 
stora delar glest bebyggt. Mer en hälften av befolkningen är koncentrerad till 
Storsjöbygden och framför allt till Östersunds kommun. Antalet yrkesverksamma i länet 
uppgår till 60 000. Den offentliga sektorn sysselsätter ca 47 %. Turismen utgör en viktig 
näring i länet. Skogsbruket är en annan viktig näring och inom länet bed

Planeringsprocessens utformning. 
I Jämtland tyckte samtliga att det var riktigt att en utomstående myndighet

samarbete mellan samma aktörer som innan, men på ett annorlunda sätt.   

Kommunerna kände framförallt att dom hade större möjlighet att kunna påverka 
slutresultatet. Det fanns ett väldigt stort engagema

man ansträngde sig för att skapa en bra produkt.  

Målen i propositionen var svåra att uppfylla då inriktningen som angavs inte stämd
med de rådande förhållandena i Jämtland. Det hade behövts en annan tyngdpunkt på 
prioriteringarna, för att smidigt kunna utföra planen. Inriktningsbesluten speglade 
mycket på saker som var på väg upp just under den perioden, trafiksäkerhet, miljö o
vilket styrde ganska hårdhänt vad som skulle in i olika delarna av planen. Det region

bundna att följa de givna målen och försökte klämma in allting inom dess rammar.  

Jämtlands stora problem är det existerande vägnätets dåliga standard, i förstahand m
vägnätet upprustas så att vägarna blir funktionella. Satsninga

landet små i Jämtland och blev även lite eftersatta i planen.  

Inriktningsbeslutet skilde på medel för underhåll och för investeringar. Mellan dessa 
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fastsälla som antingen en ny investering eller ett underhåll. På grund av denna grå
hade det varit bättre om det fa

zon 
nns en större flexibilitet och en gemensam pott för 

underhåll och investeringar. 

ärför 

t man fick tillräckligt med pengar 
för att kunna uppfylla lägsta godkända vägstandard.  

inte 

s ett större utrymme för individuella 
prioriteringar beroende på länens behov. 

es 

. 

 
t 

 
 

 slutliga fördelningen anses ganska rättvist, men det kunde 
ha gott till på ett annat sätt. 

et anses 

 
 

ället sågs till de åtgärder som verkligen behövde göras. Vilket 

re 

 var 
varken komfortabelt för trafikanterna eller ekonomiskt ur Vägverkets synpunkt.  

När avvägningen mellan den praktiska situationen, gentemot de riktlinjer och 
utgångspunkter som planprocessen fick ifrån Stockholm upplevdes svår, det var d
ett måste att det förekom vissa fritolkningar. Den största anledningen att målen i 
direktiven inte kunde uppfyllas var dock att man inte blev tilldelade tillräckligt med 
pengar. En konsekvens som man ser med att inte medlen räcker till är att det blir en 
misströstan bland de inblandade och ute i kommunerna. Det lovades väldigt mycket 
som inte kunde hållas i slutändan. Större satsningar hamnar på vägar söderut och de 
stora pengarna satsas på vägar som redan har bärighet. Regeringens proposition var 
därför en besvikelse. I Jämtland skulle man vilja se at

Men man gjorde sitt bästa för att försöka få med allt som skulle ingå och det anses 
fel från regeringens sida att vilja uppfylla de mål som angavs, då alla dessa mål är 
viktiga i sig. Det skulle emellertid behöva

Den regionala fördelningen av medel mellan länen ifrågasätts. Medlen fördelad
mellan Vägverkets regioner av Vägverkets huvudkontor utefter direktiven och 
inriktningarna man fått från regeringen. Fördelningen skedde sedan mellan länen inom 
varje region. Det blev ganska tuffa förhandlingar, där länsstyrelserna var huvudaktörer
Det var svårt då behoven inom länen var ganska olika. Potten som skulle fördelas var 
alldeles för liten och ingen inom regionmitt var riktigt nöjd i slutändan. I förhållande till
inriktningsbeslutet hamnade man snett, vilket gav ett konstigt utfall av medlen. I slute
tvingades man att ändra om allt man kommit fram till, vilket inte kändes bra för dom 
inblandade. Processen skulle kunna ha styrts hårdare från centralthåll. Då Jämtlands län
hade lite behov av nyinvesteringar, blev man först tilldelad en liten total summa. Man
lyckades dock övertala övriga län, att Jämtland ändå var i behov av mer pengar trots 
brist på nyinvesteringar. Det

Den lokala fördelningen av medel mellan de olika åtgärdskategorierna inom län
ha fungerat bra på vissa områden och sämre på andra. Tyngdpunkten lades på 
skogsbrukets och turistnäringens krav. Invånarnas krav på att ha framkomliga vägar året
om styrde även i hög grad fördelningen. Man jobbade för att komma bort från tankesätt
som att, alla kommuner skall få lika stor andel, eller att, andelarna skulle delas ut efter 
antal innevånare osv. Ist
man lyckades bra med. 

Vägverket tycker dock att Kommunerna och länsstyrelsen hade för stor påverkan på 
slutresultatet. Samtidigt som Vägverket inte fick tillräckligt gehör för behovet av 
åtgärder grundade på vägarnas tekniska tillstånd. På grund av detta halkade vissa stör
länsvägar efter, som borde ha rekonstruerats eller fått högre bärighet tidigt i planen. 
Konsekvensen blev att man på vissa ganska stora länsvägar var tvungen att ta bort 
beläggningen och fick hålla dom farbara med hjälp av väghyvlar. Detta alternativ
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Beredningsgruppen. 
I beredningsgruppen ingick Kommunikationsdirektören, två politiker från 
Länsstyrelsens styrelse, Vägverket, Banverket, Handelskammaren, Åkeriföreningen, 
Länstrafiken, Tele V, SJ, Lrf och Luftfartsverket. Sammansättningen bedöms som bra 
och det fanns ett stort infrastrukturintresse inom gruppen. Det blev bra diskussioner 
som gav en allsidig belysning och ingen i gruppen ansågs vara överflödig. 
Handelskammarens representant och politikerna hade en framträdande roll.  

Gruppen leddes av kommunikationsdirektören som gjorde ett bra jobb med 
förberedelser osv. Vem som var drivande inom gruppen i övrigt var olika vid olika 
frågor, dock mest Vägverket och länsstyrelsen 

En nackdel var att det bara ingick en representant för hela näringslivet. Det var ett 
problem i hur man skulle göra för att få representation från alla. Man försökte få med 
turistnäringen, men det var svårt. Den turistförening som finns (Jämtland och 
Härjedalens turistförening) var inte insatta i problemen.  

Även en bättre diskussion om alternativen med skogsnäringen och industrierna, skulle 
behövas för att få bättre insikt i deras syn på lösningarna. Avnämarna dvs. hela den 
grupp utöver dom stora bolagen och industrier som genererar transporter och resande, 
var också en svår grupp att integrera.  

Man ser en möjlighet i att kunna brädda gruppen inom vissa skeden i arbetet, men den 
får inte bli för stor om den ska vara konstruktiv. 

I Jämtlands beredningsgrupp fanns det två politiker ur länsstyrelsens styrelse, en från 
varje läger. Det visade sig vara väldigt bra. När man skulle fastställa planen hade dom 
redan gjort en del av det politiska arbetet med att förankrade gruppens förslag, vilket 
gjorde hanteringen i länsstyrelsens styrelse väldigt smidig. Politikerna som satt med 
förde folkets talan och var värdefulla med sitt total grepp över vad man ville i 
kommunerna.  

Till nästa omgång kommer man att försöka få med fler representanter från näringslivet, 
men har dock ingen lösning på det problemet ännu. I övrigt kommer man inte att ändra 
på gruppens sammansättning. 

Underlagsmaterial. 
Framtagandet av underlags material var ett gemensamt arbete, men det mesta 
underlagen hämtades ifrån respektive trafikverk då det var där faktakunskapen fanns, 
materialet samordnades sedan via länsstyrelsen. Vägverket hade inga problem att få 
fram nödvändigt material och tog fram mycket av materialet på eget initiativ. 
Länsstyrelserna som var nya i rollen med att upprätta en plan, hade svårt att precisera 
sig. Vägverket hade bättre insyn i vilka underlag som behövdes, och styrde därför rätt 
mycket vilken typ av material som togs fram. Vägverket har ibland fått viss kritik för att 
andvända gamla siffror för att beskriva trafik volymer. Att försöka att få fram så 
aktuella och jämförbara siffror som möjligt för att avgöra vilka vägar som skall ha störst 
prioritet anses viktig. Men på dom flesta områden har inte trafiken förändrats i någon 
större skala. 
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Banverket hade ett mer översiktlig material, där beräkningarna inte var så detaljerade, 
speciellt var det svårt att få fram material i tid till underlag för kollektivtrafikdelen, 
anvisningarna som skulle komma kom även väldigt sent.   

På länsstyrelsen tog man fram material tillsammans med avdelningarna för 
fysiskplanering, kulturminnesvård och miljövård, vilket fungerade bra.  

Länstrafiken tycker att standarduppgifter gick bra att få fram men hade önskat mer 
lokalt material av såkallade flerkomponents frågor dvs. att lägga ihop flera fakta för att 
få en gemensam aspekt av dessa, för en annan insikt i problemen.  

Samtliga tyckte att Det material som togs fram var bra. 

Aktörer. 

Vägverket 
Vägverket får mycket beröm för sin insatts i arbetet. Dom deltog mycket aktivt på ett 
kompetent och smidigt sätt. Vägverket har bra resurser som inte finns på kommunalt 
håll. Det är viktigt att Vägverket inte tappar känslan för det praktiska då principer, 
regler och direktiv ofta ser ut på ett sätt medan värkligheten kan vara annorlunda. 
Vägverket hade en viss tendens att låta det verka som om regeringen fick som dom ville 
fast man viste att man var tvungna att göra på ett annat sett. Detta anses vara mer eller 
mindre bra. Vägverket var navet i arbetet och kunde ändå vara öppna och positiva inom 
de hårda ekonomiska ramarna som fanns. Samtliga parter är överens om att Vägverket 
gjort ett bra jobb. 

Banverket 
Samarbetet med Banverket fungerade inte så bra. Banverket var ovana vid planerings 
processen och hade svårt att leverera underlag som var relevanta. När materialet väl 
kom var det ofta försenat. Banverket visade ett litet intresse gällande väg delen. 
Jämtland har två Banverket regioner vilket inte är bra, då dessa måste komma från två 
håll. Man skulle tjäna på att ha samma regioner för samtliga statliga värk. Dom som 
arbetar på Banverket anses dock som kompetenta. 

Kommuner 
Kommunerna i Jämtland är väldigt aktiva. Vägfrågorna ses som viktiga och man är 
insatta och kommer med förslag. Det var dock en variation i intresse och deltagande 
mellan kommunerna. Listan på önskemål från kommunerna var lång och man hade 
svårigheter att prioritera och att tänka om. Kommunerna borde lägga ner mer tid överlag 
och ha fortlöpande uppföljningar av arbetet. Samtliga tycker att de flesta kommuner var 
bra med i arbetet. 
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Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen jobbade bra och engagerat. Det var en tung process och länsstyrelsen 
försökte göra den lite enklare trots strama direktiv. Länsstyrelsen drev fram arbetet bra 
och har skapade en lätt läst och användbar produkt. Vilket anses som ett bra betyg. 

Samtliga är överens om att Länsstyrelsen har gjort ett bra arbete. 

Näringsliv 
Näringslivets inblandning var olika beroende på organisation och tillgångar. De som var 
aktiva fick bra gensvar. Skogsbruket dominerar och är välorganiserade med eget 
underlagsmaterial, som det var lätt att få uppgifter från. Turistnäringen klagade mycket 
på dåliga vägar men har inge bra organisation som för deras talan ute i byarna, de har 
ingen samlad talan utan agerar var och en. Jordbruket hade en bra organisation i LRF 
och Milko, vilket fungerade bra och dom fick bra gehör utifrån de medel som fanns. 

Övriga 
Det fanns inget organiserat arbete med att samla in information från vanliga 
medborgare. I länet finns dock en kontinuerligt pågående process, där man deltar i 
möten ute i byalag och kommundelsnämnder osv. Under den här perioden deltog man i 
extra många möten, och kunde på så sett hämta in synpunkter. Byalag som ordnade 
möten fick fram sina åsikter medan dom som låg lite lågt inte kom ända fram. Det 
förekom även att intresseföreningar hörde av sig, men inte i någon större omfattning.   

Samarbete. 
Jämtlands län hade samarbeten med andra län under arbetet med planen. Detta var 
nödvändigt då vägarna går över gränserna. Man försökte att fånga upp investeringar på 
båda sidor om gränsen för att slippa flaskhalsar. Mest samarbete hade man med Väster 
Norrland, men även en del med Dalarna. Vägingenjörerna och 
kommunikationsdirektörerna i varje län träffades både var för sig och alla tillsammans, 
för att diskutera upplägg och genomförande av planarbetet, vilket ledde till en viss 
styrning. Det gjordes försök att utforma planen till ett gemensamt upplägg mellan länen, 
men det misslyckades då det var olika synpunkter på vad som skulle vara med och var 
tyngdpunkten skulle ligga. Till nästa gång borde man försöka styra upp innehållet lite 
mer från central nivå för att underlätta utvärderingar.  

Samarbetet mellan kommunerna var inte utbrett. kommunerna kände till varandras 
problem då materialet framställdes ur länsperspektiv. Den stora motsättningen i länet 
ligger mellan Östersund och dom övriga kommunerna, där båda sidor tycker att dom 
andra får för mycket. Det var dock inga stora problem. Det värkar finnas en oskriven 
regel att inte lägga sig i varandras bedömningar.  
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Informationsmöten. 
Det förekom att man hade stormöten med berörda Kommuner och andra inbjudna under 
plangenomförandets gång. Syftet med mötena var både att informera och få synpunkter 
på beredningsarbetet. Mötena var lagda vid bra tidpunkter under arbetet och det stämde 
bra med tids uppdelningen av planen. Först hölls allmänna informationer (öppet hus). 
Sedan for man runt till kommunerna en i taget i två omgångar, en i början av processen 
och en i slutet. Det förekom även ytterligare gånger på kommunernas begäran. Det hela 
var hanterligt då det bara finns åtta kommuner i länet.  

De som inbjöds till mötena var Kommunerna och Landstinget. Kommunerna valde 
själva vilka som skulle komma, vissa kom i stora delegationer medan andra bara var en 
eller två. Ett jämnare deltagande var att önska, det var dock fler som kom många en få. 
För det mesta var det kommunstyrelsen som kom eller någon arbetsgrupp ur denna. 
Under mötena gicks det igenom vad som kunde förväntas och förklarades vad 
planeringen innebar. På ett tidigt stadium ombads kommunerna att ta fram tio objekt 
som var angelägna samt leverera dessa på en bestämd tidpunkt. Sedan gjordes en första 
prioritering av objekten, vartefter man åkte ut en andra gång och diskuterade 
prioritetsordningen med kommunerna. När slutförslaget närmade sig fick dom komma 
med synpunkter på den samprioriterade planen som hade sats ihop enligt kommunernas 
önskemål. Där efter gjordes ett slutgiltigt förslag till beslut som sedan togs i 
länsstyrelsens styrelse. Materialet som var framtaget till mötena var underlag som 
visade på Näringslivet, pendling och sammanställningar över detaljer för de objekten 
som kommunerna tidigare förslagit. Man försökte hålla informationen på en nivå som 
visade helhetsbilden för länet, så kommunerna kunde sätta sig in ett sammanhang. 
Kommunerna bidrog konkret på slutresultatet av planen på så vis att dom ofta hade 
detaljkunskap som annars saknades ex. vart företag skulle etableras osv. vilket ibland 
innebar en del justeringar i planen.  

Reaktionen på mötena var bra, det kom ingen kritik angående informationen. Den 
stående synpunkten bland kommunerna var att det fanns för lite pengar.  

Samtliga anser att det skulle vara svårt att ha stormöten som inbegrep hela regionen. Då 
det skulle vara omöjligt att föra diskussioner när alla håller på sitt. Det skulle i så fall 
vara väldigt allmänna möten, information om planeringsprocessen och vad som är mer 
och mindre viktigt osv. 

Erfarenheter och förslag till nästa plan 
Själva upplägget tros inte förändras avsevärd till nästa gång. Problemet ligger mer på 
planeringens trovärdighet. Inför kommande plan har man varit runt i kommunerna för 
att följa upp den förra planen och prata om den kommande. Man har då märkt att det 
måste finnas en bättre knytning mellan planens planeringsramar och pengarna som man 
verkligen får. Kommunerna har en stor planerings trötthet. Dom första Kommentarerna 
har varit ”skicka in den gamla planen” och ”inte en gång till”. Planen är frukten av ett 
arbete från byalag, byaföreningar, vägföreningar, kommunfullmäktige, länsstyrelsen, 
Vägverket mm. Som har lyckats med arbetet att fördela, förankra, skapa rättvisa och 
komma överens. Sen när den väl är klar säger regeringen att det inte finns några pengar. 
När regeringen sedan skickar ut nya papper för att strata en ny planeringsomgång är 
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reaktionerna givna. Det viktigaste är att en planeringsprocess som leder fram
beslut, måste leda till ett förverkligande. Om det saknas så kommer nästa 
planeringsomgång att tas med ett väldigt stort förakt och ointresse. Ute i kommunerna 
tycker man att planerna görs om mellan gångerna men att objekten förblir dom samma. 
Det är något man måste göra något åt om den här typen av planering ska kunna fun

 till ett 

gera 
i fortsättningen. En möjlighet är kanske att göra planer på olika ambitions nivåer. 

tekniska 

te är 
a 

 

n 

 deras material och visa vägarnas faktiska bärighet, samt 
trycka på ett treårs krav.  

 
å fall måste varje förändring tas via ett extra anslag från 

Vägverket eller regeringen.  

n 

 
 

leda till att människor och företag som finns inom bygderna känner att dom måste flytta. 

man på centralnivå tar till sig den kritik som 
nnits, till nästa planerings omgång.  

 

 

Vägverket vill att det skapas en förståelse och ett större gehör för objektens 
tillstånd dvs. vägarnas faktiska tillstånd, bland kommunerna och landsting. 
Kommunerna tycker att dom måste prioritera sina väljare efter småvägarna vilket in
bra alla gånger. Dåliga vägar som inte görs något åt inom tre år, drar oerhört stor
underhållspengar och försvårar framkomligheten onödigt mycket. Vilket gör att 
totalstandarden på vägnätet blir lidande. Pengarna som Vägverket har att förfoga över 
utanför planen är vanliga underhållspengar och räcker inte till för att underhålla vägar i
sämre skick. Planens syfte var bland annat att ta igen eftersläpande underhåll för att få 
en normal underhållskostnad. Men då prioriteringarna läggs på annat utvidgas istället 
eftersläpningen. För att komma till rätta med problemet och få en bättre balans mella
investeringar och underhåll, anser Vägverket att dom kanske måste lägga ner större 
möda på presentationer av

Det finns ett problem i om det skulle hända något oförutsätt under tiden som pengarna 
ska investeras och man tvingas att omprioritera i planen. Risken finns att en region inte
orkar omfördela pengarna. I s

Hur planen fungerade i praktiken 
I praktiken har planen fungerat dåligt på grund av att man inte fått de pengar man 
planerat för. Både Länsstyrelsen och Vägverket har dock i genomförandet följt planen i 
den mån som har varit möjligt. Förutom bristen på pengar har prioriteringen av objekte
fungerat ganska bra, bortsätt från vissa objekt som med hänsyn till sitt dåliga tillstånd 
kommit för sent in i planen. Sen finns det vägar som inte medtagits i planen som har en
väldigt dålig standard. Det är alvarligt att det inte finns utrymme att ta med vägar i en
tioårig prioritering som är så dåliga att det inte går att ta sig fram efter dom. Det kan 

Övrigt 
Det gick bra att genomföra planeringen. Det var en riktig idé att låta länsstyrelsen ta 
beslut om planen men det är viktigt att 
fu
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5. Västernorrland 
Västernorrlands län är ett karakteristiskt skogslän. Länet har en areal av21 678 km2 och 
inte mindre en 76 % är skogsmarksareal. Folkmängden är ca 254 300 invånare. Länet 
består av sju kommuner. Länet är till stora delar glest bebyggt. Länets näringsliv 
domineras av kapitalintensiv exportindustri, företrädesvis baserad på länets stora skogs 
och energitillgångar.  

Planeringsprocessens utformning. 
Direktiven för hur processen skulle utformas och dom formella kraven på planen var 
inte definierade speciellt tydligt. Men processen blev starkare och starkare under resans 
gång. Det var en omfattande process att förankra direktiven, då samtliga 
trafikinfrastruktur grenar ingick i planen. Över hundra remissinstanser var förslaget i 
plan i länet. Indelningen av åtgärdskategorier styrde ganska mycket och man kände sig 
bundna att följa dessa. Det var tydligast gällande miljö, buller och trafiksäkerhet, på 
grund av att det stora behovet i Västernorrland låg på dom dåliga vägarna. Det fanns 
dock inte något formellt krav på hur planen skulle se ut, vilket gjorde att det upplevdes 
väldigt svårt att lägga ihop effekterna. Den positiva aspekten av det var att man från 
länsstyrelsen kunde göra som man ville vid upprättandet. Negativt är dock att det blir 
väldigt svårt att kunna se effekterna av alla miljarder på en nationell nivå. Planerings 
systemet anses innebära för mycket arbete för ett så lite resultat. Att upprätta en plan 
som inte håller en månad efter att den är fastställd kändes som slöseri med tid. Största 
anledningen att det inte fungerade var till stor del bristen på pengar. Men det berodde 
även på att det fanns en skillnad på synsättet från centralt håll och regionalt, lokalt håll. 
Från Centralt håll finns en tendens att tro att planeringsomgångarna alltid börjar från 
noll. Medan värkligheten är att det inte hinner hända så mycket mellan omgångarna. De 
dåliga vägarna är oftast dåliga nästa omgång. 

I motsats till övriga landet där genomsnittet ligger på en tredjedel förbättringsjobb och 
två tredjedel är nyinvesteringar, så har man i Västranorrland tyngdpunkten på 
förbättringsjobb. Det gjorde det svårt då man i länet inte kunde göra förbättringsjobben 
under en speciell del av planen som i dom flesta andra länen. Utan måste fokusera på 
förbättringar hela tiden.  

Målen i propositionen gick inte att uppfylla då man inte blev tilldelade tillräckligt med 
pengar. Enligt målen skulle bärighetsplanens förlängning vara klar efter dom första fyra 
åren, vilket inte uppfylldes. Sen var beredskapen för handikappsåtgärder dålig och man 
hade inte tillräckligt med objekt för att fylla planeringsdirektiven. Med slitna vägmiljöer 
var det likadant, då det inte fanns något underlag vare sig på länsstyrelsen eller på 
Vägverket. Potten för tjälsäkring, rekonstruktion och bärighet var även för liten. Men 
det fanns både vilja och kompetens för att uppfylla målen och hade medlen funnits 
skulle det inte ha varit några problem. Handelskammaren tycker att målet om att 
näringslivet skulle ha möjlighet att vara med och påverka planerings processen inte 
uppfylldes. Dock medger man att skogsbruket är betydelsefullt i länet och att deras 
önskningar fått gehör i den mån som gått. Men man skulle vilja vara med mera från 
början och ha en större påverkan. Det anser man sig ha rätt till då man accepterade en 
högre skatt på den tunga trafiken.  
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För att fördela medlen inom regionen tillsattes en beredningsgrupp som bestod utav folk 
ifrån Vägverket-regionen, länsråden och kommunikationsdirektörerna från länen. 
Arbetet fungerade bra och man fick en inblick i de andra länens problem. Ingen var 
dock riktigt nöjd med utfallet av fördelningen. Man försökte gå objektivt till väga. Först 
bestämdes kriterierna för dom olika åtgärdskategorierna. Meningen var att det skulle 
spegla tillståndet, då målet var att bibehålla och höja funktionaliteten och standarden på 
vägnätet. Efter att alla kriterier var fastställda, fördelade sen pengarna mellan länen. Det 
fungerade dock inte hela vägen fram. Jämtlands län fick i slutändan mer en vad dom 
skulle ha haft enligt kriterierna. Det var dock begripligt i slutändan. 

När det gällde fördelningen av medel inom länet var man överens om att 
kommungränserna inte existerade. En bra sak som gjordes var att slå ihop 
rekonstruktion, bärighet och tjälsäkring till en kategori och kallade den för 
vägförbättringar. Då det var pedagogiskt svårt att förklara för länsstyrelsen och 
kommunerna varför det fanns tre potter pengar för åtgärder som fysiskt var likadana. 
Vissa kommuner tyckte att dom fick för lite, men förstod oftast argumenten. En del 
låsningar förekom då objekt som resecentra för Botniabanan och järnvägen för 
Ådalsbanan var tvungna att ingå, trots att man inte viste hur mycket det skulle kosta. En 
allmän åsikt är också att det satsades för mycket på järnvägarna och flygplatsen, som 
kom att konkurrera med vägarna och det hade varit bättre om pengarna var åtskilda. Det 
var dock ingen större menings skillnad till dom pengar som fanns.    

Beredningsgruppen. 
Västernorrlands beredningsgrupp leddes av kommunikationsdirektören och innefattade 
samtliga trafikverk, länsrådet från länsstyrelsen, kommunförbundet och 
handelskammaren. Den sammansättningen var man nöjd med och ingen i gruppen anses 
ha varit överflödig. Om möjligt kunde näringslivet ha haft en bättre representation. Det 
var en fördel i att ha en grupp där de olika trafikverken arbetar tillsammans då man fick 
en bättre insikt i varandras behov och problem. Det får dock inte ingå för många i 
beredningsgruppen då detta skulle riskera att det blir för rörigt. Någon politisk 
representation fanns inte och det anses inte att det borde finnas.  Beredningsgruppens 
arbete bestod till stor del av att sammanställa trafikverkens förslag. Det var inte några 
handgripliga prioriteringar som togs fram av beredningsgruppen. Det var mer 
diskussioner om uppfattningen av vad trafikverken hade kommigt fram till. Det 
egentliga planarbetet skedde inte i själva beredningsgruppen utan skedde mest hos var 
och en hemma i sin organisation. Trafikverken arbetade även var för sig med delar av 
beredningsgruppen, länsstyrelsen, kommunikationsdirektören och i viss mån även 
länsrådet. Det var svårt att ha en riktig sammansättning då verksamheterna var så 
åtskilda men samarbete i gruppen var bra. Det förekom diskussioner, men det gick alltid 
att hitta en ståndpunkt där alla var överens. Det var en rädsla för att de 
samhällsekonomiska kalkylerna skulle få för stor genomslagskraft när det gällde att 
prioritera. Men i beredningsgruppen fanns en enighet i att det måste vara tillståndet som 
skulle styra.  

Efter planens genomförande är gruppen inte längre aktiv. Vilket den kanske borde vara 
som informations grupp eller liknande. Vid framtida planer borde beredningsgruppen 
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bättre visa vilka pengar som går vart ex. till järnvägen och även vad som ska komma 

et 
t, och så 

ket 

att 
många ton gods som går på dom aktuella vägarna. Därför drev Vägverket på 

handelskammaren att göra en godstransportundersökning. På så sett finns sen planen 

nns en önskan om att förutom Vägverket underlag ha mer underlag på länsnivå 
som Länsstyrelsen och handelskammaren står för. Näringslivet anser att informationen 
ibland kunde kännas lite överflödig och svår att tyda, speciellt i början av processen. 

erlättat om materialet kunde vara lite mer precis och koncentrerat i vissa 
fall.  

npunkter som 
fanns och var väldigt skickliga i sitt sätt att hantera allmänheten. Vägverket drog ett 
tungt lass i regionberedningsgruppen, med att ta fram alla fakta för tillstånd 

rna. Samtliga tyckte att Vägverket gjorde ett bra arbete. 

tt få underlag från Banverket, framförallt på drift och underhålls sidan. Det 
var överhuvudtaget svårt att få reda på kostnader. Det förekom ingen dialog bara mellan 
Banverket och Vägverket. Banverket interna organisation var på den tiden inte riktigt 

elning mellan Länstrafiken och kommunerna var otydlig när det 

från staten och till vilka objekt.  

Underlagsmaterial. 
Västernorrland hade ett bra underlagsmaterial och det gick smidigt att få fram 
nödvändiga uppgifter och tillvägagångssätt. Det var bara med Banverket som d
uppstod problem. Vägverket tog fram det mesta av det nödvändiga materiale
småningom också Banverket. Det var skillnad i kvalitén på materialet från Vägverket 
och Banverket. Vägverket kändes stabilare och mer vana av sättet att arbeta. Banver
var ojämna, men har dock förbättrat sig sedan 97.  Länsstyrelsen tog fram och 
sammanställde material via respektive organ bland annat från, länstrafiken, 
kommunerna och även skogsindustrin. När planen gjordes fanns inget bra system för 
se hur 

blev klar ett bättre underlags material till revideringen. Hade det materialet funnits 
medan planen höll på att göras hade planen fått en lite annan utformning en den som 
blev.  

Det fi

Det hade und

Aktörer. 

Vägverket 
Vägverket var lätt att samarbeta med och hade bra förståelse för de sy

beskrivninga

Banverket  
Banverket var inte riktigt bra med i plan arbetet. Dels beroende på att dom var två 
stycken. Banverkets region gränsen går i Västernorrland vid Långsälle. Det gjorde att en 
satt i Luleå och en annan i Gävle och dom arbetade ganska olika. Men det var även 
problem a

solklar.   

Kommuner 
Kommunerna var aktiva och deras prioriteringar av vägarna sammanföll väldigt bra 
med länsstyrelsens. Mellan kommunerna drogs det åt olika håll men det var naturligt. 
Det förekom att rollförd
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gällde vem som skulle representera vad gentemot länsstyrelsen. Det kunde leda till att 

Samarbetet med länsstyrelsen fungerade bra. Länsstyrelsen och Vägverket var överens 
om vilka inriktningar man skulle ha i länet. Länsstyrelsen hade en bra kommunikation 

s ha fått en betydligt öppnare hållning gentemot näringslivet och andra 

. Dom var väldigt organiserade och tydliga. Och var bra att samarbeta 
med. Övriga inom näringslivet representerades mest av handelskammaren som gärna 
ville vara med, men bidrog inte speciellt mycket. Dom var med på mötena men hade 

 underlag om deras behov att komma med. Då skogsbruket är så pass 
gslivet 

Länstrafiken  
iken var med under hela processen. Dom kom med bra underlag till hur 

 

Övriga 

tresseorganisation och politiska organisationer var inblandade. 

 Botniabanan 
amarbeten mellan länen som förekom 

fungerade bra. Något större samarbete mellan kommunerna fanns inte, det drogs olika 

Försök att utforma planen till ett gemensamt upplägg för samtliga län gjordes. En 
disposition skickades till alla för att försöka ha ett gemensamt grepp. En del använde 

kommunerna tog in objekt som egentligen var Länstrafikens. Risk blev att det hamnade 
saker mellan stolarna.  

Länsstyrelsen 

utåt och ansåg
organisationer, vilket underlättade. Men då länsstyrelsen även måste se till järnvägen 
och sjöfartens intressen, anser näringslivet att det är lättare att arbeta med Vägverket. 

Näringslivet 
Skogsnäringen var huvudaktörer blad de inblandade från näringslivet och har speciella 
krav på bärighet

inte så mycket
dominerande i länet har de varit lite överrepresenterade i diskussionerna där närin
varit inblandat. 

Länstraf
bidragen skulle fördelas och även med konstruktiva underlag och idéer angående
handikappåtgärder.  

Många byalag, in
Vägverket var ute på kvällsmöten inom länet för att ta del av deras åsikter och 
informerar om hur planeringsprocessen gick till och hur förankringen skedde.  

Samarbete. 
Det förekom mycket samarbete inom regionen. Mest påtagligt var samarbetet när 
direktiven kom och även vid andra typer av input i processen då man träffades över 
länsgränserna. Det förekom även samarbete med Västerbotten på grund av
och lite med Gävleborg och Uppsala. De s

frågeställningar för kommunförbundets länsorganisation och då samarbetade dom. 
Mellan trafikhuvudmännen förekom det inget samarbete vilket anses synd och något 
man ska försöka förbättra i fortsättningen. Då det skulle kunna inbära att 
prioriteringarna får ett bättre genomslag. 
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den och en del gjorde det inte. Då det är en sådan stor skillnad på vägnäten i länen så är 
 
 

 
ls 

ch 

ckades bra med att se 
helheten och inte bara till sitt eget intresse. Det förekom inte någon kommunfördelning 

det och 

 

Stormöten inbegripande hela regionen skulle kunna vara bra om man där kunde 
beskriva olikheterna mellan länen för att ge en bättre förståelse i regionen. Och kunna 

på ett visst sätt. Stormöten för 

Då det är första gången som förbättringsarbeten tagits med i en tio årig plan har en 

d rena nyinvesteringar. 
Då hade gråzonen försvunnit. Förutom gråzonen är det positivt att ha en tio års plan 

 det 
ig är 

det svårt att ha ett gemensamt planutseende. Det bör häller inte finnas. En gemensam
uppställning av planerna för att kunna göra uppföljningar får inte styra på något sett. 

Informationsmöten. 
Stormöten dit kommunerna var inbjudna förekom. Kommunerna fick välja sin egen 
representation och det var väldigt olika hur dom gick till väga. Vissa var över sextio 
stycken, emedan andra bara var två. Över lag var det ett väldigt bra intresse bland 
kommunerna. Syftena med mötena var i början mest att informera och berätta om 
processen. Senare under arbetet med planen, var det mer för at se om kommunerna
gjorde andra bedömningar av effekter och angelägenheter. I början av processen höl
ett stormöte dit alla inbjöds för att gå igenom direktiven grovt. Men det var för stort o
gav inte så mycket. Senare när processen kommigt tillräckligt långt för att det skulle 
vara intressant, åkte man ut till kommunerna en och en, vilket gick bra, då det bara finns 
sju stycken kommuner i länet. Efter att planen var fastställd skedde ytterligare en 
informations runda för att redovisa resultatet och hur man skulle gå till väga för att 
förvärkliga den. Kommunerna tyckte att mötena var bra och ly

utan användes samma princip som vid länsfördelningen. Det var behovet, tillstån
effekterna som styrde och inte rättvisan mellan kommunerna. Kommunerna bidrog 
konkret på innehållet av planen och hjälpte till att besluta om vissa prioriteringar. Den
information som togs fram till mötena var tillräcklig och bra. 

visa på anledningen till att fördelningsmodellen ser ut 
hela regionen där diskussioner förekommer anses dock inte gångbart då det blir för 
mycket folk och viljor. Då är det bättre att skicka ut papper.  

Erfarenheter och förslag till nästa plan 
Processen borde göras mindre långdragen och omständlig. Man ska inte behöva börja 
om från noll vid varje plan start, då verkligheten har funnits långt innan.  

gråzon uppstått mellan förbättring och underhåll, som inte är bra. I stället borde 
förbättringar och underhåll slagits samman och gränsen ha gått vi

även på förbättringsåtgärder.  

Näringslivet tycker att systemet med det gamla bärighetspaketet, där medlen var 
öronmärkta till underhåll, fungerade bättre en det nya systemet.  

Länstrafiken hade väldigt bra kontakter med länsstyrelsen men tror att detta mest 
berodde på dom som satt i länsstyrelsen just då. Generellt så ses den nya 
rollfördelningen som besvärlig för länstrafiken när det gäller regeringsfrågorna mellan 
vad som är Vägverket och vad som är länsstyrelsen. Det skulle vara naturligare om
var Vägverket som skötte deras frågor. Även näringslivet anser att trafikverken i s
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mer lämpade för att göra den optimala fördelningen. Och är rädda för att länet i sin 
helhet kan bli lidande om kommunerna får för stort inflytande över slutresultatet. 
Positivt med det nya sättet att arbeta är att man har inom länet fått upp allting på bordet
och kunnat se hur stora behoven är och hur lite som kan tillgodose samt fått detta 
politiskt förankrat. Dokumentet visar på hur lång tid som behövs för att uppnå en 

, 

grundstandard över hela länet. Det ger en bättre helhetssyn en det tidigare. Planen är 
även ett bra uppslagsverk och informations katalog då man förut inte kunde svara på 

rbättringsarbeten tio år framåt var väldigt 
fram 

 

t 
 antalet år som objekten beräknas hamna inom och inte tagit 

med kostnad pär objekt i planen, förutom på investeringsobjekten. Har planen kunnat 
följas. Sen har man på Vägverket och länsstyrelsen en skuggplan för att kunna fördela 

ramen med en tiondel varje år. Men den Planen går man inte ut med. Planen 

t 
Det är viktigt att se till helheten och inte börjar bakifrån så att man skapar flaskhalsar. 

et understryks att det var ett bra arbetssätt och även att näringslivet och privata 
tressenter, på ett helt annat sätt fått möjlighet att föra diskussioner med både 

länsstyrelse och Vägverket. Det var ett bra samarbete och acceptans på alla nivåer i 
net.  

 

 

 

 

 

6. Örebro 

vad som händer efter tre år. Att tvingas se fö
bra. Man blev tvungna att prioritera förbättringarna och ha framförhållning samt ta 
underlagsmaterial i form av projekteringar osv. vilket gett en bättre stabilitet än innan.  

Hur planen fungerat i praktiken 

Planen har fungerat även fast medlen inte räcket till. Då behoven i länet är ganska 
basala och mest handlar om att kunna ta sig fram. Så är det inte svårt att avgöra vad som
ska göras. En plan är ett levande dokument, planen ser inte längre ut som den gjorde 
från början, vilket inte häller var meningen. Eftersom man i länet har haft en flexibilite
och bara har ett tidsmått på

planerings
har fungerat som ett instrument och man använder den rätt mycket. Det som brister är 
tilldelningen av pengarna. 

Övrig

D
in

lä
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Örebro län har en areal av 9635 km2. Folkmängden är ca 275 143invånare. Länet består 

ns utformning. 

om 
tiven, 

pfyllelse av buller kontra vattentäkter och man 
valde istället att satsa på vattentäkter. Målen i propositionen var inte genomförbara med 

 

 

 Fördelningen tog en oerhörd kraft och tid och kunde ha gjorts på ett enklare 
sätt frånbörjan. Behoven är varierande för olika landsdelar och det anses att Örebro län 

et 

rna inom länet anses bra i förhållande till de 
medel som fanns. Det var dock svårt att göra en fördelning när målen som var satta inte 
kunde uppnås. Det fanns mycket övrigt att önska, men fördelningen var rättvis. Det var 

t upprätta planen, ha den ute på remis och att få den 
dena 

rebro län bestod av en tjänstemanna grupp med Vägverket, 
Banverket, länstrafiken, lanstinget, kommunförbundet, handelskammaren, 

r från 
om 

ska bevaka alla järnvägs frågor, då det blev konstigt att bara SJ vara med och inte de 

av tolv kommuner. Länets befolkningsfördelning är koncentrerade till länets centrala 
delar, då främst Örebro kommun som har 122 000 innevånare.  

Planeringsprocesse
Utformningen av planeringsprocessen hade man i Örebro län inga större problem med. 
Direktiven styrde upp 70-80 % av besluten. Regeringens utsaga om att regionerna 
skulle ha stora möjligheter att påverka, anses aningen överdriven, då de flesta 
investeringarna var låsta.  

I huvudsak så följdes de givna direktiven. Men ett visst mått av civilolydnad tillät man 
sig. Bland annat satsade man av politiska skäl en del på kollektivtrafikanläggningar s
inte var högprioriterade. Även när det gällde miljöåtgärder avveks det från direk
regeringen hade ett högre krav på målup

de medel som gavs. Man blev tvungna att kompromissa mellan regeringens olika mål.
Man anser även att den här typen av planerings process är alldeles för komplex med 
styrda tidsplaner mm. Verksamheten blir sönderplanerad och det är svårt att ha 
överblick i vad som verkligen händer.  

Det grundläggande planeringsunderlaget för den regionala fördelningen av pengarna 
mellan länen var bra. Men på grund av olika ideologier om hur det skulle hanteras, blev
man tvungna att komma fram till en kompromiss. Utifrån den som grund delades 
pengarna rakt av. Det blev inte riktigt som det var tänkt men fördelningen blev 
acceptabel.

inte alltid behandlas utifrån den geografin som finns och det län det egentligen är. D
finns en oro inför den kommande omgången då det är meningen att de fyra länen i 
Mälardalen ska gå ihop med Gottland och Stockholm. Vilket skulle leda till ännu större 
problem.  

Fördelningen mellan åtgärdskategorie

inga konflikter inom länet i at
förankrad. Länet har en stark och stabil planeringskultur. Man visste vilka förhållan
var och vilka objekt som behövdes.  

Beredningsgruppen. 
Beredningsgruppen i Ö

åkeriföreningen, SJ person och godstrafik och länsstyrelsen med olika enhete
regionalekonomi och miljöfolk. En överenskommelse har gjorts med  Banverket så d

övriga två aktörerna.  
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Sen fanns även en politisk ”beredningsgrupp” där styrelsen hade utsätt fyra 
representanter som fungerade som bollplank innan planen fördes upp till styrelsen.  

r 
 alla grupper och tror att det är bäst om det inte 

ingår någon politisk representation. Det var Länsstyrelsen som höll ihop gruppen, den 
 i många 

unnande. 

x. 

Örebro län tycker sig ha en stabil planerigs situation, det fanns ett stort intresse för 
gerade bra. Man kommer inte att ändra på gruppen i den 

Underlagsmaterial. 

e 

eter 

 
er inte att arbetet var svårt. Det var svårare med Banverket som 

hade problem med att leverera begärda uppgifter i tid. Banverket material var mer 

sig av såkallade flerkomponents frågor dvs. Om 
man läger ihop flera fakta så att man får en gemensam aspekt av dessa, för att kunna få 

Samtliga tycker at de fick det material som behövdes. Vägverket har ibland kritiserats 
för att använda gamla siffror, för att beskriva trafik volymer och bör försöka att få fram 
mer aktuella siffror, för att avgöra vilka vägar som skall ha störst prioritet. På de flesta 
områden har dock inte trafiken förändrats så mycket. 

Sammansättningen på beredningsgruppen anses som lämplig men det kan tänkas att det 
finns utrymme för en utvidgning med fler välinformerade ifrån näringslivet. Det var en 
mindre bra representation av intresseorganisationer, som ex NTF regionala 
organisation. 
Det förekom förfrågningar från politiskthåll om att få medverka i gruppen, men man se
ett problem i om man ska ta med en eller

tunga trafik sidan och även handelskammaren, anses ha varigt ganska drivande
av frågorna. Vägverket och Banverket var i förstahand mest aktiva i arbetet att lämna 
underlag och stå för tekniskt k

Länsstyrelsen och Vägverket tyckte inte att det var några problem att bilda en 
helhetsuppfattning av beredningsgruppens arbete. Länstrafiken tycker att processen 
kunde vara lite för komple

frågorna och samarbetet fun
kommande planeringen.  

Det var ett gemensamt arbete att ta fram material till planen. Trafikverken hade 
basmaterialet med inventeringar över vägarna och vad som behövdes göras, samt gjord
kostnads beräkningar osv. Materialet samordnades sedan via länsstyrelsen. 

Då Länsstyrelserna var nya i rollen med att upprätta en plan hade dom vissa svårigh
att precisera sig. Länsstyrelsen tyckte att Vägverket hade bättre insyn i vilka underlag 
som behövdes. Vägverket förmåga att leverera material och kunskap anses ha fungerat
bra och Vägverket tyck

översiktlig, och man saknade detaljerade beräkningar. Länsstyrelsen tog fram material 
tillsammans med avdelningarna för fysiskplanering, kulturminnesvård och miljövård, 
vilket fungerade bra.  

Det finns en önskan att kunna använda 

en annan insikt i problemen. Det hanns aldrig med sist och det hade önskats mer lokalt 
material av den typen. Bärighetsgruppen och trafikkommittén analyserade vägarna för 
den ”tunga sidan” på ett proffsigt sätt. 
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Aktörer. 

Vägverket 
Förarbetet till planen och det underlagsmaterial som togs fram ansågs inte vara 
tillräckligt och det fanns luckor i planen när den gick ut på remis. Pengarna var avsatta 
men objekten saknades. Kraven på att alla objekt över fem miljoner skulle namnges 
kunde inte göras i samband med remisen, på grund av att underlaget från trafikverken 
inte var tillräckligt. Vägverket i Eskilstuna koncentrerade sig mer på att lämna underlag 
till den nationella planen. Det finns dock en viss förståelse för att det blev problem när 
sättet att arbeta med långsiktiga planer var nytt för trafikverken. Och den beredskapen 
fanns inte. Den kommande planen tros gå bättre då man nu har accepterat det nya 
tillvägagångssättet. Det var inte en riktigt harmonisk koppling mellan länsstyrelsen och 
Vägverket. Men Vägverket anses ha gjort ett bra jobb i slutändan. 

Banverket 
Banverket hade inte kommit lika långt som Vägverket i sitt sektoransvar. Det fanns inte 
tillräckligt med resurser för den här typen av arbete. Precis som för Vägverket var det 
ett nytt sätt att arbeta, dessutom hade Banverket en annan organisation en Vägverket. 
Banverkets organisation följer inte länsgränserna utan deras banor. Det gör att 
Banverket hade tre regioner inom länet, västra från Göteborg, mellersta från Gävle och 
den östra från Sundbyberg. Banverket valde själva att enbart ha en av organisationerna 
som kontakt mot länsstyrelsen. Under upprättandet av planen var det Göteborg som var 
kontaktregion och skötte samrådet mellan dom olika regionerna. Det fungerade inte så 
bra, när dom inte hade tid att få grepp på övriga regioner. Senare under 
genomförandefasen ändrades de olika regiongränserna, så att den östra delen blev störst 
inom länet och fick överta samordningsansvaret. Detta gjorde det hela ännu mer 
komplicerat. Länstrafiken anser att det var synd att Banverket inte riktigt klev farm och 
tog tag i sin roll. Det hade varit bättre att hantera kollektivtrafiklösningar gemensamt 
antingen det gällde buss eller tåg. Att jobba på ett sett mot buss sidan och ett annat på 
järnvägssidan, kändes lite omodärnt.  

Men även med Banverket har man nu fått upp ett bättre samförstånd i planeringen. 

Kommuner 
Kommunerna agerade lite vilsna, speciellt de mindre kommunerna. Men det har man 
förståelse för. Man var väl medvetna om kommunernas önskningar och behov under 
arbetets gång. Oftast agerade man väldigt snävt i kommunerna och höll sig i många 
lägen inom kommungränserna. Det förekom att kommunerna kom med en aning 
orealistiska önskemål trots att dom var medvetna om knappheten på medel. Dom 
senaste åren har man dock börjat bli lite mera klarsynta och tittar lite utanför gränserna 
samt har en acceptans för lite mer övergripande åtgärder i länet. Kommunerna kände 
dock en besvikelse över att pengarna inte räckte längre. Man blev frustrerade när 
objekten hela tiden sköts framåt i tiden. Kommunerna reagerade ofta på snabbheten i 
processen och att det var väldigt kort om tid. Det var långa handläggnings tider som det 
oftast inte fanns tid att arbeta igenom på rätt sätt. Men man tror att kommunerna kände 
sig delaktiga.                 
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Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen gjorde ett bra arbete. Dom var öppna och brädda att föra diskussioner. 
Det var ordning och reda och man hade en viss kontinuitet i arbetet. Länsstyrelsen var 
skickliga handläggare och samtliga tyckte att dom gjorde att bra arbete 

Näringsliv 
Handelskammaren och åkeriföreningen valdes av näringslivet till sina representanter i 
transport frågor och ingick där av i beredningsgruppen. Förutom kontakten där i mellan 
så har man haft mycket samråd med företagarna, främst med svenskt näringsliv och 
LRF. samt även med de kommunala politikerna och näringsföreträdarna. Utifrån 
landstingets syn så har det fungerat bra Vägverket tycker dock att det varigt ett dåligt 
deltagande från vissa intressenter. 

Inom näringslivet fanns inget direkt samarbete, mellan dom olika organisationerna 
förekom i stället direkt kontakter sinsemellan.  

Länstrafiken 
Länstrafiken var bidragstagare på två åtgärdsgrupper i planen. Det ena var 
kollektivtrafik och den andra handikapp anpassning. Tillsammans med Länstrafiken 
hade man några stora objekt i planen och det fungerade inte riktigt som önskat. 
Länstrafiken ska alltid satsa femtio procent själva. Då det ofta är kommunerna som ska 
stå för den kostnaden kan det innebära problem om kommunerna inte har råd. Örebros 
resecentra var ett av objekten och det var svårigheter att få pengarna ut betalda. 
Flygplatsen gick även under deras regi och den har gått riktigt dåligt. Den skulle vid 
intervju tillfället ha varit slutförd, men har då inte ens startat. De här objekten utgjorde 
ett stort orosmoln, då det finns en risk för att pengarna försvinner ut ur länet när man 
inte kommer i gång. Handikappsanpassningen gick inte häller så bra, ett skäl var att 
starten var väldigt trög då reglerna för handikappbidrag kom sent. Länstrafiken hann 
inte riktigt med och man höll en låg profil då det är ett femårigt bidrag. Länstrafiken har 
under den här tiden ändrat om i sin organisation, och omfattas nu av tre län Sörmland, 
Västmanland och Örebro län. Det innebär att dom nu har en annan personalsituation, 
som förhoppningsvis ska göra att dom lättare kommer fram med planeringsunderlag och 
kan ta beslut.  

Kommunerna upplever länstrafiken som en viktig aktör i länet och tycker att dom är 
lyhörda.                   

Övriga 
Det ansågs positivt att Sv. Kommunförbundet Örebro och även Landstinget Örebro 
medverkar i processen. Det var en sämre uppslutning från intresseorganisationer, som 
ex NTF regionala organisation. 
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Samarbete. 
Örebro län gränsar till flest län i landet och det är ett ständigt pågående samarbe
emellan. Örebro tycker att de har ett bra samarbete med övriga län i Vägverket region 
Mälardalen. Länen samarbetar i regel dagligen med de flesta frågor. Man hade inget 
gemensamt upplägg för planarbetet för de angränsande länen. Men inför nästa 
planomgång har man självmant tagit på sig att se till att planen i vissa delar kommer att 
ha en helt gemensam struktur. Man inser dock att det måste finnas frihet för länen att 
bygga upp allting runtomkring. I Örebro län har samtliga kommuner so

te dem 

cialdemokratiska 
kommunstyrelseordföranden. Det har tillföljd att många av frågorna rörande planarbetet 

ilket ses som en fördel för att komma fram till en enad 
a i sig fanns det inget påtaglig samarbete. 

 
tt 

te i 

en 
nella väghållningsplaner. Detta då dessa planer sedan gick 

 lagda 
pa 

åda hållen 

Det bör inte förekomma stormöten för hela regionen det skulle bli för stort och 
 objekt som dom ville ha 

 plan 
n. 

dur 
k 

ket är mer flexibla. Men samtidigt så bejakas på det här 
sättet riksstan och regerings önskemål om att öka det regionalpolitiska inflytandet. 
Arbetet har blivigt mer demokratisk och öppnare en tidigare. Länsstyrelserna har 

tas upp i partisammanhang, V
lösning. Mellan kommunern

Informationsmöten. 
Man hade ett antal stormöten med berörda kommuner under genomförandets gång. De 
tolv kommunerna delades in i fyra grupper, fyra kommuner i södra delen, fyra i norra, 
tre i den västra delen och Örebro kommun för sig själv. Det var en bra och ganska given
gruppering. Större grupper hade inte fungerat. En del kommuner hade kanske önskat e
enskilt möte, men det förekom emellanåt ändå. Förutom länsstyrelsen medverkade 
Vägverket och Banverket och man bjöd även in politiker och tjänstemän. Man var u
tre omgångar i varje grupp plus en för remissen. Första gången var när propositionen 
hade kommigt, då man informerade om dess innehåll. Andra gången var efter 
direktiven, då vilka förutsättningar som fanns förklarades och tredje omgången var 
innan planen gick ut på remis. Under samtliga tillfällen passade man på att få in 
synpunkter på vilka åtgärder kommunerna själva önskade få utförda. Det var ett stort 
intresse bland kommunerna för mötena och en bra uppslutning bland de inbjudna. För 
att ge en helhetssyn på arbetet informerades inte bara om länstransportplanen utan äv
stomnätsplaner och natio
parallellt på remis. Informationen och materialet ansågs vara bra och mötena var
vid bra tidpunkter. Syftena var både att informera och hämta information och ska
endialog åt b

ineffektivt. Kommunerna bidrog konkret med enskilda
åtgärdade.  

Erfarenheter och förslag till nästa
Inledningen till planeringen var väldigt bra, med mål, formuleringar och strukture
Men den kvaliteten orkade man inte hålla sen på slutet när det inte kom några pengar, 
planen tappade på så sett hela trovärdigheten. 

Det var både för och nackdelar med att länsstyrelsen blev ansvariga. Vid mindre 
åtgärder och när det händer oförutsedda saker, så innebär det en omfattande proce
med remiser och beslut i länsstyrelsen styrelse. Förut när det låg på Vägverket gic
sådana saker lättare, då Vägver
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breddat de regionala vägplanerna med ytterligare en dimension, ett slags bredare 
samhällsplaneringsperspektiv 

Vissa län kan dock vara för små när det gäller en del utav åtgärderna. Stora åtgärder 
exempel objekt som ligger på riksvägnätet och inte ingår i stomnätet, kan innebära en 

 tillföras ett stort objekt vart fjärde år i stället. 

, och 

Ett gemensamt upplägg för samtliga planers sammanfattande uppställning som är 

eventuella uppföljningar blir betydligt lättare.  

även.  

 har 

tillräckligt seriöst, dom svarar men inte så mycket mer. Det måste finnas en bättre 

m länet.  

Man ska inte vara så inriktade på nybyggnationer, istället bör man i kommande planer 

s i 
finansdepartementets länsstyrelseenhet. Vägverket och Banverket har sina regioner och 

föreslogs en annan regionindelning av fördelningen mellan länen. Tanken är att även 
nses inte 

Åkeriföreningen tycker att planen kan vara aningens detaljerat. Man reagerar 
erna var långa och man fick ut materialet 

satsning på tvåhundramiljoner. Har länet en årlig ram på bara åttiomiljoner så blir det 
svårt att kunna genomföra sådana åtgärder. 

Den typen av vägar borde i stället samlas ihop från länen och ansvaret för dessa läggas 
på Vägverket regioner. Då kunde länen

Man jobbar för att se till att det finns ett bättre underlagsmaterial till nästa omgång
tror sig även komma att klara av det.  

accepterat av Vägverket och Banverket skulle leda till en mer strukturerad plan och att 

En tydligare gränsdragning mellan länsstyrelsen, Vägverket och Banverket önskas 

Arbetet med remiserna måste ses över om dom ska göra någon nytta. Kommunerna
oftast mängder med remiser och förfrågningar, när det kommer remiser med korta 
remisstider, som tillsynes handlar om samma saker. Så tar kommunerna det inte 

tidsplanering och kommunerna måste vara förberedda när remiserna kommer. Planen 
borde göras snävare och koncentreras kring mer de väsentligaste objekten ino

försöka prioritera rekonstruktionen av det nuvarande vägnätet och återställa 
vägkapitalet.  

Ett är rent organisationsmässigt problem, är att länsstyrelserna inte har något 
huvudkontor. Länsstyrelserna är tjugoen helt skilda organisationer som bara möt

sina huvudkontor där allting fasas ihop för att sen gå över till departementet och 
näringsdepartementet. En sådan organisation är en fördel i ett sådant här arbete. 

I den infrastrukturpropp som var ute på delning inom departementen i mars 2000, 

Stockholm och Gottland ska ingå i Örebros region. Detta ses med oro på och a
förnuftigt. Länen är för olika och Stockholm riskerar att bli alldeles för dominant.   

framförallt mot tidsaspekten, då berednings tid
tämligen sent.  
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Hur planen fungerade i praktiken 
På väg sidan har man lyckats följa planen väldigt väl. På andra områden har man haft 
förseningar, men det har kompenserats med att istället sätta igång med lättare 

såtgärder på vägar. Då det inte har krävt så mycket fysisk planering. Dom 
iktiga projekten har blivigt byggda, sen kan det diskuteras om det har gjorts 

ågot år för sent. Det finns även en mängd små och inte lika prioriterade saker som har 

vrigt 
 

et finns en skillnad mellan länens fysiska och administrativa förutsättningar för att ta 
fram en sådan här plan. Så det blir en stor skillnad på slutresultaten.  

Arbetet med planen var väldig stimulerande och man har lärt sig mycket till nästa gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

förbättring
tora och vs

n
fått stryka på foten. Med de givna förutsättningar så har planen fungerat 
tillfredsställande.         
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7. Slutsats 
Slutsatsen som kan dras av de åsikter som framkommer av intervjuerna är framförallt 
stor besvikelse från alla tre länen, över att man inte blivit tilldelade de medel som 
utlovats från regeringen. Måluppfyllelsen har därför också varit dålig i länen. Men det 
beror inte bara på bristen av p

en 

engar utan även på att förhållandena i länen inte stämde 
verens med direktiven. Det är tydligt att det föreligger svårigheter i att regeringen 
tter upp mål utifrån en nationell nivå som sedan ska ner och förankras på 
nsnivåerna, då länens tekniska förhållanden och möjligheter är väldigt olika. Något 
väntat är dock att trots länens olikheter är åsikterna väldigt lika länen emellan. 
amtliga län värkar dock över lag tycka att det nya sättet att arbetet med planen var ett 
ivande och positivt arbete.  
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Bilaga 1 
Medverkande vid intervjuer 

Västernorrlands län (Y) 
 
Kommunikationsdirektören på länsstyrelsen 

Lena Dahlgren: Avdelningschef för planeringsavdelningen på Vägverket Region Mitt 
Härnösand  

Vägverket 

Björn Sandgren: Representant för Vägverket  

Handelskammaren 

Bernt Nordin: SCA Sundsvall  

Seth Östman: Åkeri  

Kommun representant  

John Norberg: Kommunalråd Övik  

Länstrafiken 

Sonja Andersson  

Jämtlands län (Z) 
 
Kommunikationsdirektören på länsstyrelsen  

Lennart Sundström  

Representant för Vägverket  

Örjan Oscarsson  

Handelskammaren 

Roland Nordin: Jämt frakt  

Sten Hedström  

Kommun representant  

Per Söderberg: Oppositionsråd Östersund 

Länstrafiken 

Nils Harvard: Länstrafiken  

Örebros län (T) 

Sidan 1 av 2 



Bilaga 1 
Medverkande vid intervjuer 

Sidan 2 av 2 

 
Kommunikationsdirektören på länsstyrelsen  

Bengt Almgren  

Representant för Vägverket  

Bengt Andersson  

Kommun representant  

Sören Larsson: Kommunalrådet och kommunförbundets ordförande Hallsbergs kommun 

Länstrafiken 

Carl-Henry Eriksson  

Handelskammaren 

Thord Andersson: Åkeri föreningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
Intervjufrågor 

Intervju frågor 
 

Planeringsprocessens utformning: 
• Var målen i regeringens proposition svåra att uppfylla, i så fall varför? 

• Var det något av kraven/målen i direktiven som ni inte uppfyllde? 

• I vilken grad påverkade riksdagens och regeringens inriktningsbeslut direkt på 
innehållet i planen? 

• Hur tycker du att utformningen av planeringsprocessen fungerade rent allmänt? 

• Var det något steg i processen som man bör ändra på? 

• Tycker du att pengarna i den regionala fördelningen mellan länen fördelades på ett 
förnuftigt och rättvist sätt? 

• Tycker du att pengarna i länets fördelning mellan olika åtgärdskategorier fördelades på 
ett förnuftigt och rättvist sätt? 

Aktörer 
• Hur uppfattade du dom övriga aktörernas medverkan och påverkan i arbetet och 

resultatet? Bra/Dåligt? 

• VV? 

• BanV? 

• Kommuner? 

• Länsstyrelsen? 

• Näringsliv? 

• Länstrafiken? 

• Övriga? 

Underlagsmaterial: 
• Var det svårt att få fram nödvändiga uppgifter, tillvägagångssätt, kunskap under 

arbetets gång? 

• Fick ni tillräckligt med material och information? 

• Vem tog fram nödvändigt material, länsstyrelsen eller trafikverken? 

• Var det skillnad, omfattningsmässigt eller kvalitetsmässigt, i det material som de olika 
trafikverken tog fram? 
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Beredningsgruppen: 
• Satt du med i beredningsgruppen? 

• Vilka representanter ingick i beredningsgruppen? 

• Vilka representanter ingick i beredningsgruppen? 

• Någon grupp som borde ha varit med och blivit representerade? 

• Någon grupp som var överflödig? 

• Fans det någon politisk representation? 

• Hur fungerade samarbetet i gruppen? Vilka var drivande och vilka "satt med"? 

• Var det svårt att bilda en helhetsuppfattning av planarbetet och dess innehåll? 

• Vad har ni lärt er till nästa gång? 

Informationsmöten: 
• Förekom det att LS/VV/BanV hade stormöten med berörda Kommuner och andra 

inbjudna under plangenomförandets gång? 

• En eller flera omgångar, ett eller flera möten varje gång? 

• Var mötena lagda vid bra tidpunkter under arbetet?  

• När underplaneringsprocessen var detta? 

• Vilket material fanns framtaget till dessa möten? 

• Vilka var inbjudna till mötena? 

• Var det en bra sammansättning eller borde man ha mindre eller större grupper? 

• Var det många av dom inbjudna som kom? 

• Vad var syftet med mötena? Att informera de inbjudna eller att inhämta faktaunderlag 
eller att få hjälp att prioritera? 

• Hur var de inbjudnas reaktion, frågande, förmedlande faktamaterial, diskuterande eller 
egoistiskt agiterande? 

• Fick de inbjudna dom den information som behövdes om inte vad borde man ha lagt 
till? 

• Bidrog dom med något konkret som verkligen påverkade framtagandet av planen? 

Samarbete: 
• Fanns det något samarbete med andra län i tillvägagångssättet vid framtagandet av 

planen? 
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• Försökte ni utforma planen till ett gemensamt upplägg för samtliga län? 

• I så fall fungerade det tillfredsställande? 

• Hur fungerade samarbetet mellan kommunerna? 

Allmänt: 
• Erfarenheter och förslag till nästa plan? 

• Bra respektive Dåligt med Planen (förutom att länet fick för lite pengar)? 

• Hur har planen fungerat i praktiken? 

• Har den varit alltför detaljerad för att praktisk kunna fungera smidigt eller har den 
varit alltför luddig för att ge rimlig vägledning för genomförandet? 

• Övrigt? 
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Intervjuer 

Västernorrlands län (Y) 
 
Planeringsprocessens utformning. 

Var målen i regeringens proposition svåra att uppfylla, i så fall varför? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Ja, i förhållande till planeringsramen som gavs, var dom omöjliga att uppfylla. Ramarna 
räckte helt enkelt inte till för att vi skulle kunna uppfylla det som vi skulle. 

Björn Sandgren, VV:  
Ja, dom gick inte att uppfylla. I propositionen förutsatte man att flera mål skulle vara 
uppfyllda efter ett visst antal år. Samtidigt som man inte tillförde tillräckligt med pengar 
för att det skulle vara genomförbart, det är en ekvation som inte går ihop. Hos oss har vi 
väldigt mycket förbättringsjobb, bara en tredjedel är nyinvestering mm. I övriga landet 
är förutsättningarna dom motsatta då genomsnittet ligger på en tredjedels 
förbättringsjobb. Det innebär att vi inte kan göra förbättringsjobben under en speciell 
del av planen som dom andra länen, för oss handlar det om förbättringsjobb hela tiden. 
Så den typen av mål var väldigt svåra att uppfylla.      

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Jag tror inte att dom är svåra att uppfylla om man får tillräckligt med ekonomiska 
resurser. Det finns nog både vilja och kompetens för att uppfylla målen, men det 
stupade lite när vi fick en så begränsad tilldelning. Man blir nog lite obenägen att jobba 
mot målen när det blir ett så stort glapp mellan vad man vill och vad regeringen kan 
erbjuda.     

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Det var dom väll inte, men det har kommit in många fler aktörer när länsstyrelsen ska 
sköta det hela. Vi tyckte nog att det var enklare när VV skötte hela planeringsprocessen 
och det var färre inblandade. Det är väll i och för sig det som är meningen, att fler ska 
engagera sig. Kommuner och lokalpolitiker har kanske fått lite lättare att påverka på det 
här sättet men för oss från näringslivet var det enklare att ha påverkan på VV och kunna 
få diskutera där. Tidigare hade vi ett bärighetspaket, för extra förstärkning av bärigheten 
på vägarna. Pengarna togs från en extra skatt på den tunga trafiken, i utbyte mot att 
näringslivet skulle få vara med och påverka vart man skulle satsa pengarna. Då hade vi 
ett väldigt bra samarbete med VV och kunde påverka och få till stånd förbättringar där 
vi tyckte det var nödvändigt, då pengarna var öronmärkta. Nu har man satt in dom här 
pengarna i hela den regionala processen, samtidigt som vi fortfarande betalar den höjda 
fordonsskatten. Det har blivit mycket svårare från vår sida att påverka, när pengarna har 
vävts in i den regionala processen och övriga pengar som finns där. Som jag upplever 
det har vi egentligen bara fått vara med det första året. Sen har det inte varit någon 
planeringsprocess att tala om, då pengarna varit så knappa att det inte funnits så mycket 
att planera för.  
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Min uppfattning är att det på grund av dom här förändringarna, blivit en försämring för 
näringslivet, när det gäller att kunna påverka. Planeringsprocessen har även blivit 
svårare att sy ihop då den har flyttats ut till länsstyrelsen.  

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks:  
Bristen på pengar var så stor att man på intet sätt kunde uppfylla kraven som ställdes. Så 
därför blev det svårt. Den nya miljöbalken försvårade även en hel del. 

Var det något av kraven/målen i direktiven som ni inte uppfyllde? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Vi klarade inte att uppfylla målet att bärighetsplanens förlängning skulle vara klar efter 
dom första fyra åren. Sen var våran beredskap för handikappsåtgärder så pass dålig att 
vi inte hade tillräckligt med objekt för att fylla planeringsdirektiven, dom fyra första 
åren. Likadant var det med slitna väg miljöer, då vi inte hade något underlag vare sig på 
länsstyrelsen eller på VV. Potten för tjälsäkring, rekonstruktion och bärighet var 
dessutom för liten.   

Björn Sandgren, VV:  
Det är bärighet sidan som är den stora biten som inte går ihop. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Om jag mins rätt så stod det att näringslivet skulle ha möjlighet att vara med och 
påverka planerings processen och den biten uppfylldes väll inte riktig. Första året fick 
jag vara med som delaktig i det hela, men det var i stort sätt när det mesta var färdigt 
och det var svårt att få något inflytande på processen. Sen får man ju lägga till att 
skogsbruket är väldigt betydelsefullt i vårat län. Så man skall inte säga att dom inte tagit 
hänsyn till oss, för det har dom nog försökt göra så mycket som möjligt. Problemet var 
att det fanns för lite pengar för att det skulle vara möjligt.  

I vilken grad påverkade riksdagens och regeringens inriktningsbeslut direkt på 
innehållet i planen? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Reglerna som gavs för uppretandet av planen var indelade i åtgärdskategorier, vilka 
styrde rätt mycket. 

 

Björn Sandgren, VV:  
Det var nog tydligast gällande miljö, buller och trafiksäkerhet. För våran del sätts annars 
våra dåliga vägar i fokus.  

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Jag tror att den hade en ganska stor inverkan. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Direkt påverkade dom med att inte släppa till med pengarna som behövdes. I övrigt vet 
jag inte om dom vare sig har påverkat negativt eller positivt.  

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
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Jag tycker att vi alltid har varit väldigt bundna av deras inriktningsbeslut. Vilket gör det 
svårt att jobba på länsnivå. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Det vet jag inte så noga. Men det jag tror att dom måste styra det mer och ha mer riktade 
pengar till vad som skall klaras av.   

Hur tycker du att utformningen av planeringsprocessen fungerade rent allmänt? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Det beror på vad man vill uppnå. Direktiven för hur processen skulle utformas och dom 
formella kraven på planen var inte definierade speciellt tydligt. Det stod att vi skulle 
förankra, vilket vi gjorde och det var en ganska omfattande process, med alla kommuner 
och intresseföreningar och dom andra statliga instanserna. Det blev en stor krets då det 
både var järnvägspengar, kollektivtrafikpengar och statsbidrag som skulle ingå. Det var 
över hundra remissinstanser på förslaget i plan här i Väster Norrlands län. Vissa saker 
var givna, objekt större en fem miljoner skulle namn ges, lika så nettovärdes kvoterna 
på investeringarna. Investeringar med en negativkvot skulle motiveras särskilt i planen. 
Det fanns inte något formellt krav på hur planen skulle se ut, vilket gjorde det väldigt 
svårt att lägga ihop effekterna. Det var både bra och dåligt, sett utifrån länsstyrelsen var 
det positivt såtillvida att vi kunde göra som vi ville vid upprättandet. Men för att kunna 
se effekterna av alla miljarder och aggregera dom på nationell nivå blev väldigt svårt.   

Björn Sandgren, VV:  
Den är svår så till vida att det inte blir intressant för kommunerna, länsstyrelsen och 
näringslivet fören man kommer ner på väg objekt. Direktiven är lite luddiga i början, 
processen blir starkare och starkare under resans gång. Men det är inte fören objekten 
finns listade, som dom blir intressanta för många. Innan är det mycket arbete med 
beräknings underlag, dessa tas fram på en nivå där man inte kan se vad det kommer att 
ha för betydelse. I och med att det här var första gången som förbättringsarbeten tagits 
med i en tio årig plan har det uppstått en gråzon mellan förbättring och underhåll. Jag 
tycker att snittet skulle ha varit vid rena nyinvesteringar och att man slagit ihop 
förbättringar och underhåll så att gråzonen försvann. Det är positivt att ha en tio års plan 
även på förbättringsåtgärder men det är negativt med gråzonen.     

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Vi var bara inblandade i kollektivtrafik delen och där fungerade det väldigt bra för våran 
del. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Vi var egentligen bara med under en planeringsomgång och det var under första året 98. 
Då fungerade väll planeringsprocessen som det är tänkt med samrådsgrupper osv. Det 
var folk från både kommunerna och näringslivet. Och med dom medel som då fanns, 
fungerade det nog som man kunde tänka sig att det skulle göra. Men efter det har vi från 
näringslivet aldrig varit med på någon fortsatt process, förutom att vi indirekt har haft 
ett väldigt bra samarbete ned VV och har kunnat påverka genom dom.  

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Det jag mins är att det var väldigt kort om tid för dom olika stegen, det kanske inte 
fanns möjlighet att jobba tillräckligt mycket med planen. 
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Var det något steg i processen som man bör ändra på? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Ja egentligen borde man göra om hela processen, hela planerings systemet innebär för 
mycket arbete för så lite resultat. Det är ett fruktansvärt arbete för att upprätta en plan 
som inte håller ens en månad efter den är fastställd. Det har tillstor del med bristen på 
medel att göra. Men det beror även på att det finns en skillnad på synsättet från centralt 
håll och regionalt, lokalt håll. Från Centralt håll verkar man tycka att 
planeringsomgångarna alltid ska börja från noll, som om det inte funnits en värklighet 
innan. Men på fyra år hinner det inte hända så mycket, av dom vägarna som var dåliga 
98 är merparten dåliga även nästa omgång. Det är inte så himla lätt att rucka på dom 
politiska förankringarna och dialogerna om vilka objekt som ska gå före beroende på 
tillstånd osv. Även om förutsättningarna för det teoretiska arbetet med planen blir totalt 
annorlunda nästa gång så finns prioriteringen kvar i huvudet på politikerna. Så synsättet 
stämmer inte riktigt. Man ska nog inte göra det så omständligt, nu börjar man med 
lägesanalys, sen kommer strategiskanalys där efter inriktningspropositionen. Det blir 
alldeles för många steg och en för lång process för att kunna bibehålla engagemanget 
hos lokala och länsstyrelse politikerna. Dom kommer inte ihåg att det hänger ihop.  

Tycker du att pengarna i den regionala fördelningen mellan länen fördelades på 
ett förnuftigt och rättvist sätt? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Det beror på hur man definierar rättvisa, det var nog ingen som var riktigt nöjd med 
utfallet. Men vi försökte gå objektivt till väga. Först bestämdes kriterierna för dom olika 
åtgärds kategorierna. För bärighet, rekonstruktion, tjälsäkring och 
rekonstruktionsbelagda vägar gick vi på tillstånd, och för dom belagda tittade vi på IRI 
och spårdjup. Vi försökte hitta kriterier på antal mil grusvägar med si och så mycket 
ÅDT osv. Meningen var att det skulle spegla tillståndet, då målet var att bibehålla och 
höja funktionaliteten och standarden på vägnätet. Vi tittade alltså på alla kriterier först 
och fördelade sen pengarna mellan länen. Det fungerade dock inte hela vägen fram, utan 
Jämtlands län fick i slutändan mer en vad dom skulle ha haft enligt kriterierna. Men det 
blev nog ganska begripligt i alla fall. Dessutom lärde vi oss om dom andra länens 
problem. Vi har lite olika behov inom regionen. Jämtland och Västernorrland har 
ganska liknande förutsättningar, mycket grusvägar och låg trafikerade belagda vägar i 
uruselt skick. Emedan Dalarna har ett större behov av investerings pengar för att bygga 
av flaskhalsar osv. Dom har dessutom många hög trafikerade vägar. Västernorrlands 
hög trafikerade vägar E4, E14 ingår inte i planen då dom är nationella. Därför fick vi 
olika sorters pengar till olika sorters åtgärder. Det fungerade bra, man var tvungen att se 
behoven och svårigheterna som finns hos grannarna och det var lätt att förklara 
fördelningen för länsstyrelsens styrelse här i Västernorrland.       

Björn Sandgren, VV:  
Ja, det tycker jag faktiskt. Det var tillsatt en beredningsgrupp som bestod utav folk ifrån 
VV-regionen, länsråden och kommunikationsdirektörerna från länen. Tillsammans kom 
dom fram till en fördelnings modell om hur mycket som skulle gå till förbättringar och 
vad man skulle ta hänsyn till när man fördelade förbättringspengarna. Sen vägdes det 
ihop till en fördelnings modell som alla var överens om till 95 % och inte fören då 
hällde man i pengarna. Sen blev det en förhandligs lösning på slutet och jämtarna fick 
lite extra från oss andra.  
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Det var ett bra sett att jobba, annars är det lätt att man bara ser pengarna och hur mycket 
man får i förhållande till dom andra.  

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Det är vårt att säga, man tittar ju mest på sitt eget. Men det känns som att Väster 
Norrland kunde ha fått lite mer till väg sidan. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Jag tyckte att fördelningen mellan länen var ganska rimlig. Man kan nog inte säga att 
något län blev missgynnat.  

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Fördelningen mellan länen fanns det inget att klaga på, däremot var det alldeles för lite 
pengar för regionen totalt sett.  

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Det är svårt att säga. Det känns som vi borde haft lite mer. 

Tycker du att pengarna i länets fördelning mellan olika åtgärdskategorier 
fördelades på ett förnuftigt och rättvist sätt? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Vi försökte uppfylla målen som var satta för alla kategorierna. Sen fanns det vissa 
låsningar som var tvungna att komma med t.ex. Bidrag till resecentra för Botniabanan, 
trots att vi inte viste hur mycket det skulle komma att kosta. Det var även vissa 
låsningar i järnvägen för Ådalsbanan. En väldigt bra sak som vi gjorde, var att slå ihop 
rekonstruktion, bärighet och tjälsäkring till en kategori och kallade det för 
vägförbättringar. Det blir pedagogiskt svårt att förklara att man har tre potter pengar för 
åtgärder som fysiskt egentligen är dom samma. Länsstyrelsen har inte VV behov av att 
se dom olika anledningarna för att göra samma fysiska åtgärd.    

Björn Sandgren, VV:  
Vi var väldigt överens om att kommun gränserna inte existerar när det gäller en 
länsplan. Vissa kommuner tyckte väll att dom fick för lite, men dom förstod 
argumenten, så det gick bra. Lika så när det gäller bärighetsplanens förlängning så är det 
bärighetsgruppen, bestående av näringslivet och då främst skogs sidan som i princip 
prioriterar. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Det satsades för mycket på flygplatsen. Sen skulle det kanske ha varigt tydligare hur 
mycket av länspengarna som skulle satsas och under vilka år, när det gäller Ådalsbanan 
och länsjärnvägen. Det är en för stor osäkerhet över vad det finns för pengar dit och det 
lider vi kanske lite av i dag. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
I Västernorrlands län så ser jag ingen anledning att ha synpunkter på den andel som man 
fick utifrån dom pengar som fanns. Vi fick nog den andel som var rimlig, till dom 
objekten som vi framhöll. Det var ingen större menings skillnad till dom pengar som 
fanns. I Jämtands län kan man väll tycka att turistnäringen och den biten fick en större 
andel en vad den har fått tidigare.    

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
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Vi tyckte att det gick för mycket pengar till järnvägs upprustning mellan Sundsval och 
Härnösand, som ändå inte blev någon riktig upprustning men krävde mycket pengar. 
Där hade vi olika synpunkter men i övrigt var det inget större fel. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Ja, det ända som man tycker var lite konstigt var det här med att man avsätter pengar till 
järnvägarna. Man kan uppleva att det konkurrerar en aning, när behovet är så väldigt 
stort på vägarna. Järnvägen ska ju helt klart ha sitt. Men jag tycker att man ska skilja på 
pengarna. 

Aktörer. 

Hur uppfattade du dom övriga aktörernas medverkan och påverkan i arbetet och 
resultatet? Bra/Dåligt? 

VV? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
På länsstyrelse hade vi väldigt bra samarbete med VV. Dom drog ett tungt lass i 
regionberedningsgruppen, med att ta fram alla fakta för tillstånds beskrivningarna. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
VV har vi haft en bra kontakt med och har det alltjämt. 

 
Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Vi har alltid haft ett väldigt gott samarbete med VV. Dom har varit lätta att samarbeta 
med och haft bra förståelse för våra synpunkter. Så där finns det inget att klaga på. 

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
VV var mycket bra att samarbeta med. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Vårat arbete gentemot VV fungerar väldigt bra. Dom är väldigt skickliga i sitt sättet att 
hantera allmänheten. 

BanV?  
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Där var det lite svårare. Dels beroende på att dom var två stycken, Region gränsen går 
vid Långsälle. En satt i Luleå och en annan i Gävle och dom arbetade ganska olika. Det 
var problem att få underlag från BanV, framförallt på drift och underhålls sidan fick vi 
aldrig något, trots att vi tjatade. Det var överhuvudtaget svårt att få reda på kostnader. 
Jag tror att dom försökte men det berodde nog på deras egna interna organisation som 
på den tiden inte var riktigt solklar.   

Björn Sandgren, VV:  
Deras medverkan i planen berörde egentligen bara oss på VV när det gällde rescentrat 
efter järnvägen. Så man kan säga att det var väldigt lite som vi gjorde tillsammans. Det 
var dom här mötena som länsstyrelsen kallade till, där alla trafikverken var med. Men vi 
hade ingen dialog bara mellan BanV och VV. 
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Sonja Andersson, Länstrafiken:  
BanV har vi inte haft så mycket kontakt med, utan det har i så fall gått genom 
länsstyrelsen, så det kan jag inte uttala mig om. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Det var ingen stor andel länsjärnvägar inom Västernorrland som skulle ha medel ur den 
här potten, så det var väll egentligen ingen stor diskussion kring den delen. Så jag har 
egentligen inte så mycket att säga om BanV.    

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Jag har väldigt lite erfarenhet av BanV men jag har inget negativt att säga om dom. 

Kommuner? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Dom var aktiva. 

Björn Sandgren, VV:  
Det tycker jag fungerade bra. Kommunernas prioriteringar av vägarna sammanföll 
väldigt bra med våra prioriteringar. Överlag var det ett bra engagemang. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Det har fungerat, dom är absolut inte svåra att samarbeta med.  

Det var kanske en lite otydlig rollfördelning när det gäller vad vi skulle representera 
gentemot länsstyrelsen och vad kommunerna själva ska komma med. Det kunde bli lite 
dubbelt ibland när kommunerna har tagit in objekt som egentligen var våra. Så där finns 
det en risk att det hamnar saker mellan stolarna. Det är kanske bättre att allt går antingen 
genom kommunen eller genom trafikhuvudmannen. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Kommunerna var vi ganska överens med, om vad som behövdes då deras önskemål 
stämde rätt väl med våra. 

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Kommunerna drar åt varsitt håll och det kan innebära visa spänningar i en sån här 
grupp. Men det får man nog räkna med. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Man måste erkänna att det är en dragkamp mellan oss kommuner. Men VV är ju proffs 
och deras prioriteringar har legat på vad som haft sämst standard och varit mest 
nödvändigt. Givetvis har vi kommuner önskat och tyckt att det funnits sådant som varit 
värre just hos oss, men det är nog bara naturligt. På det stora hela har det fungerat bra  
mellan kommunerna. 

Länsstyrelsen? 
 
Björn Sandgren, VV:  
Vi hade ett väldigt nära samarbete. Och det är nog mycket kopplat till att vägstandarden 
är så låg. Det får ju länsstyrelsen veta genom sina andra kanaler till företagsutveckling, 
glesbyggds stöd osv. Där vägarna kommer i fokus hela tiden. Så vi träffades väldigt ofta 
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och det var främst med kommunikationsdirektören som vi bollade frågor med. Vi var 
överens om inriktningen. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Det har fungerat bra. Vi hade ett stort inflytande i våran del av planen och haft en bra 
kommunikation med dom. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Tjänstemanna sidan på länsstyrelsen har vi inte haft några större kontroverser med. Utan 
varit ganska eniga om vilka behov som har funnits och vilka prioriteringar som borde 
göras. De möten som vi har haft har fungerat bra men allt brister ju på att vi inte har haft 
tillräckligt med pengar att spendera.  

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Länsstyrelsen har fått en betydligt öppnare hållning gentemot näringslivet och andra 
organisationer vilket har underlättat en hel del. Men för oss är det lättare att arbeta med 
VV. Vilket inte är så konstigt då länsstyrelsen även måste se till järnvägen och 
sjöfartens intressen. Men samarbetet har fungerat bra i alla fall. Det jag oroar mig för är 
att man i framtiden måste se till att man har tillräckligt kompetent personal. Det har 
varit många nerskärningar på länsstyrelsen och många som slutat. Så jag hoppas att dom 
kan lösa det. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Det har fungerat bra.  

 

Näringsliv? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Med skogsnäringen hade vi ett väldigt bra samarbete, dom är väldigt organiserade och 
tydliga. Dom är helt klart huvudaktörer och har speciella krav på bärighet. Övriga inom 
näringslivet representerades mest av handelskammaren som gärna ville vara med, men 
bidrog inte speciellt mycket. Dom var med på mötena men hade inte så mycket underlag 
om deras behov att komma med. 

Björn Sandgren, VV:  
Näringslivet är nog över lag mer aktivt om man ser till hela länet och då är det ju mest 
skog sidan. Vi har utökat våran bärighetsgrupp som förutom VV består av SIA, Åkeri 
föreningen, Holménskog (Modo), Skogsägarna, och Norra skogsägarna som ligger med 
gräns mot Västerbotten. Dom är väldigt aktiva och är med och prioriterar vägnät. Det är 
klart att dom pratar sig varma för sina vägar i första hand, då dom är företrädare för 
olika bolag. Men jag tycker att dom kan se objektivt på problemen ur ett gemensamt 
perspektiv. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Vi har inte haft någon direkt kontakt med övriga delar av näringslivet. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Då skogsbruket är så pass dominerande i länet har det nog varit lite överrepresenterat i 
diskussionerna där näringslivet varit inblandat. 
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Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Skogsindustrin var tungt representerade och dom samarbetade vi väldigt bra med. 
Näringslivet har ofta väldigt sammanfallande intressen. Så det fungerade bra. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Det fungerade bra. Dom är viktiga då det är dom som står för den huvudsakliga 
användningen av vägarna och sitter på mycket av kunskapen. 

Länstrafiken?  
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Dom kom med bra underlag till hur bidragen skulle fördelas och kom även med 
konstruktiva underlag och idéer angående handikappåtgärder.  

Björn Sandgren, VV:  
Var med under hela processen. 

Övriga? 
 
Björn Sandgren, VV:  
På sett och vis kom många byalag, intresseorganisation och politiska organisationer 
med, på så sett att jag är väldigt mycket ute på kvällsmöten inom länet och informerar 
om hur planeringsprocessen gåt till och hur förankringen har skett samtidigt som jag får 
med mig synpunkter hem som jag tar med i revideringen. Så det kommer korn även från 
den typen av möten. 

 
Underlagsmaterial. 

Var det svårt att få fram nödvändiga uppgifter, tillvägagångssätt, kunskap under 
arbetets gång? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Nej det gick förvånansvärt smidigt. Det var bara med BanV som det uppstod lite 
problem.  

Björn Sandgren, VV:  
Nej det tycker jag inte. Vi har haft ett bra underlagsmaterial och fått fram det vi behövt. 
Dock inte hur många ton gods som går på dom aktuella vägarna, i vägverkets väg 
databank har vi andel tungtrafik som en procentsats. Men i den räkningen är ett 
tungtfordon ett fordon med ett axel avstånd med mer en tre och en halv meter och det 
kan ju egentligen vara ett ganska lätt fordon och vi vet att här väger våra tunga fordon 
sextio ton på småvägarna. Så vi drev på handelskammaren att göra en 
godstransportundersökning där man gick ut och frågade alla företagen som hade en 
omsättning på mer en fem miljoner om hur många ton dom körde efter dom olika 
vägarna. Så på så sett har vi sen planen var klar fått ett ännu bättre underlags material 
till revideringen. Hade vi fått klart den medan planen höll på att göras hade planen sett 
lite annorlunda ut.  

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
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Nej jag tycker inte att det var några problem i våra delar. Vi har ganska klart för oss vad 
som gäller sen tidigare. Det är bara ett nytt sätt att sammanställa det på. Men underlagen 
är inga problem.  Från början var det kanske lite svårt att sätta sig in i och förstå själva 
direktiven. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Nej inte vad jag kan minnas. Det var snarare så att det kunde bli lite väl mycket ibland. 
Myndigheter har ju en tendens att spotta fram väldigt mycket papper som kan vara en 
aning svåra att tyda. Man kanske kunde önska att materialet kunde vara lite mer precis 
och koncentrerat ibland. Men det fungerade bra förövrigt.  

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Man kan säga att det alltid är svårt att få fram material. Det finns vissa källor där man 
kan hämta material dels VV, länsstyrelsen och industrin men det ska oftast hand plockas 
lite varstans ifrån. Jag skulle önska att vi hade mer underlag på länsnivå förutom VV 
underlag. Länsstyrelsen och handelskammaren kunde göra lite mer där. Men jag tycker 
inte att det var något som var oöverstigligt på något sätt.  

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Det formella kan väll vara lite diffust. Men tillvägagångssättet att ta fram 
underlagsmaterialet för hur standarden ser ut och hur stort behovet är i förhållande till 
landet i övrigt, har blivit jätte bra.  

Fick ni tillräckligt med material och information? 
 
Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Ja. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Ja det tycker jag. 

Vem tog fram nödvändigt material, länsstyrelsen eller trafikverken? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Det var mest från VV, men vi fick så småningom också från BanV. Massor av material 
kom från länstrafiken och kommunerna och även skogsindustrin. 

Björn Sandgren, VV:  
Vi tog fram allt på vägsidan och allt annat tog Länsstyrelsen fram via respektive organ. 

Var det skillnad, omfattningsmässigt eller kvalitetsmässigt, i det material som de 
olika trafikverken tog fram? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
VV kändes stabilare och mer vana att arbeta på det här viset. BanV var mer ojämna, nu 
har dom dock förbättrat sig då det har hänt en hel del sen 97.   

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Det kan jag inte dra mig till minnes att det var. 
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Beredningsgruppen. 

Satt du med i berednings gruppen? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Ja. 

Björn Sandgren, VV:  
Ja. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Nej, det var min dåvarande chef som satt med. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Nej, inte i beredningsgruppen på länsstyrelsen där det beredes som jag förstår det. Utan 
det var när man presenterade vad man kommigt fram till som vi var inbjudna att vara 
med. Det är möjligt att det var på beredningsstadiet det kommer jag inte riktigt ihåg. För 
man tog fram materialet från verken som sen presenterades, samt visade på vad som var 
nödvändigt och vad man ville göra. Jag tror att det var två tillfällen inför det första åren 
som vi hade möten och förmodligen måste det ha varit fler tillfällen som man hade 
möten under beredningen på länsstyrelsen.  

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Nej.  

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Nej, det var nog en tjänstemanna grupp mellan länsstyrelsen, VV och näringslivet.  

Vilka representanter ingick i beredningsgruppen? 
 
Björn Sandgren, VV:  
Samtliga trafikverk, kommunikationsdirektören, länsrådet i från länsstyrelsen, 
kommunförbundet och handelskammaren.  

Beredningsgruppens arbete bestod till stor del av att sammanställa trafikverkens förslag 
på något sett. Så det blev inte direkt några handgripliga prioriteringar i 
beredningsgruppen. Utan det var mer att man diskuterade vad man tyckte om det 
trafikverken hade kommigt fram till. Det var inte så mycket arbete i själva 
beredningsgruppen utan arbetet låg mest hos var och en hemma i sin organisation.  

Var det en lämplig sammansättning? 
 
Björn Sandgren, VV:  
Ja, i och med att länsplanen innehåller all infrastruktur måste man nästan ha den 
sammansättningen. Fördelen med att ha olika trafikverk ihop är att man får en bättre 
kunskap om dom andra trafikverken. Vi har ju alltid kontakt punkter då järnvägen 
korsar vägen någonstans osv. Det är ett bra forum att få den typen av inblick igenom, 
eftersom även länsstyrelsen är med. Men det får inte ingå för många i en 
beredningsgrupp, för då stannar allting. Jag tycker att det fungerade bra. Sen arbetade 
trafikverken var och en för sig med delar av beredningsgruppen, länsstyrelsen 
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kommunikationsdirektören och i viss mån även länsrådet, just för deras del i planen. Det 
är svårt att ha en riktig sammansättning när det är så skilda verksamheter.  

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Ja. 

Någon grupp som borde ha varit med och blivit representerade?  
 
Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Nej, inte vad jag kan komma ihåg, möjligtvis att näringslivet hade en lite tun 
representation. 

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Jag mins att man tyckte att näringslivet skulle ha blivit bättre representerade. 

Någon grupp som var överflödig? 
 
Björn Sandgren, VV:  
Nej, det var en bra representation.  

Fanns det någon politisk representation? 
 
Björn Sandgren, VV:  
Nej, det var häller inte tanken och borde inte häller finnas. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Nej, och det tycker jag inte att man ska ha. Folk inbillar sig att man har något att säja till 
om men det ända man får är skäll.  

Hur fungerade samarbetet i gruppen? Vilka var drivande och vilka "satt med"? 

Björn Sandgren, VV:  
Det var ett bra samarbete. Vi hade naturligtvis diskussioner, men vi kom alltid fram till 
en ståndpunkt som alla ställde upp på. Drivande var kommunikationsdirektören.  

Var det svårt att bilda en helhetsuppfattning av planarbetet och dess innehåll? 
 
Björn Sandgren, VV:  
Ja, i ett tidigt skede kunde jag tycka att det kändes som om det låg på en nivå som var 
svårt att ta på allvar. Sen när man började trycka på att det skulle vara 
samhällsekonomiskt lönsamma objekt och att det skulle vara en av 
prioriteringsgrunderna, så tycker jag att det blev för teoretiskt. I dom 
samhällsekonomiska kalkyler man hade då, så tog man inte hänsyn till tillståndet på de 
befintliga vägarna utan man såg bara till vad man fick för samhällsnytta om man 
förbättrar dom. Jag menar, har man en väg som är skyltad till 70 men är så pass ojämn, 
så att man egentligen bara kan köra 40 under stor del av året. Sådant togs ingen hänsyn 
till i kalkylerna. Jag var rädd att dom här samhällsekonomiska kalkylerna skulle få för 
stor genomslagskraft när det gällde att prioritera. Men vi hade en enighet i 
beredningsgruppen att det måste vara tillståndet som skulle styra.  
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Men nu jag ser en fara i det även till revideringen. Man pratar väldigt mycket om 
samhällslönsamhet osv. Och då blir ju allt byggt i Stockholm, då det är där det är 
lönsammast att bygga. Det fungerar inte när man kommer ut på småvägarna. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Det var väll just när man fick direktivena och inte viste hur det skulle bli och hur det 
skulle se ut i länet. Men när länsstyrelsen började kalla in dom mer praktiska samtalen 
så var det lätt att förstå. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Nej, det tycker jag inte, det var en ganska bra struktur på dom olika åtgärderna som man 
hade. 

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Med hjälp av Länsstyrelsen och VV så fungerar det ganska bra. Dom känner till den här 
myndighetsgången och hur man tänker osv. Utan deras hjälp hade det nog varit svårt 
men på det här sättet fungerade det bra. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Nej, inte med det material som vi fick. 

Vad har ni lärt er till nästa gång angående beredningsgruppen? 
 
Björn Sandgren, VV:  
Jag vet inte vad jag ska svara på det, då gruppen inte är aktiv i dagsläget. Vilket den 
kanske borde vara som informations grupp eller något sådant. Men man har nog inte 
saktnatt den, jag har inte gjort det i alla fall. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Beredningsgruppen bör lära sig att peka ut mer av pengarna till järnvägen, och visa på 
vad som ska komma från staten och till vilka objekt. Det är så pass stort så att det borde 
skiljas ut lite bättre    

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Ja, vi från näringslivet skulle vilja få vara med lite mera från början och kunna ha en 
större påverkan en vi har idag. I och med att vi var med och accepterade en högre skatt 
på den tunga trafiken så borde vi få ha en större påverkan på det hela. Det bästa som i 
egentligen har hänt under 90 talet, för dom mindre vägarna och glesbygden, det var när 
bärighetspaketet kom. Då fanns det öronmärkt ett antal miljoner inom varje län som 
skulle sattsats på det absolut nödvändigaste. Vi hade gärna sett att det här bärighets 
anslaget skulle ha fått fortsatt att vara öronmärkt. Det är svårare nu att kunna påverka 
vart pengarna ska hamna ner dom har vävts in i den regionala planen. Vi tycker det är 
synd att det blev på det sättet.  

 
Informationsmöten. 

Förekom det att LS/VV/BanV hade stormöten med berörda Kommuner och andra 
inbjudna under plangenomförandets gång? 
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Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Ja. 

Björn Sandgren, VV:  
Ja. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Vi var säkert inbjudna men vi var inte med. Vi träffar ju dom här aktörerna en då. 

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Ja, det var ett stormöte med alla inbjudna i början någon gång. Men det är för stort och 
ger inte mycket. 

En eller flera omgångar, ett eller flera möten varje gång? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Vi for ut till kommunerna en och en vilket gick bra då vi bara har sju stycken 
kommuner i länet. Det var nog tre eller fyra omgångar under hela processen. Vi åkte 
även ut efter planen var antagen istället för att svara skriftligt på remissynpunkterna.  

Björn Sandgren, VV:  
Vi hade flera stycken under resans gång. Jag tro att vi hade tre stycken. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Dom var runt till varje kommun. Först en gång i början då dom informerade om planen 
och sen ytligare en gång innan den skulle skickas till fastställning. Jag mins inte riktig 
om dom var ute några fler gånger. De representanter som var med från våran kommun 
var kommunstyrelsens arbetsutskott, arbetsutskottet i tekniska nämnden och 
näringslivet. 

Var mötena lagda vid bra tidpunkter under arbetet?  
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Ja, vi började med att lägga dom som informations och start möten när processen skulle 
starta, så att kommunerna skulle vara införstådda med dom papper som skulle komma 
och hur vi hade tänkt oss. Sen när direktiven kom blev det inte riktigt som vi hade trott 
så då fick vi skicka ut ny skriftlig information. Vi hade senare ett möte mitt i processen 
då vi anpassade lite och hade ett extramöte. När länsstyrelsens styrelse hade möte kunde 
man passa på att fråga kommunalråden som i regel sitter med, om olika frågor.   

Björn Sandgren, VV:   
Ja. Lena bjöd in alla kommuner på ett väldigt tidigt skede till en upptakt där man gick 
igenom direktiven grovt. Sen när vi tyckte att vi hade kommigt så långt i processen att 
dom skulle tycka att det var intressant så for vi ut till varje kommun. Så det kändes som 
om dom var hyfsat lagda i tiden.   

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Jag tror att det räckte. 

 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Ja, det var nog bra. Man kunde ibland uppleva att det var lite kort om tid att svara på. 
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Vilket material fanns framtaget till dessa möten? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Det berodde väldigt mycket på vad som var aktuellt för kommunen.  Materialet som vi 
använde i beredningsgruppen vid fördelningen av pengarna användes även som 
planerings material. Med hjälp från VV tog vi fram material som visade effekterna av 
kommunens önskemål på olika åtgärder, sedan fick dom prioritera. Vi fick anpassa 
underlagsmaterialet efter vilka ställningstagande man ville göra och inte ge dom precis 
allt för då hade dom nog slagit ifrån sig.   

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Det var bar. 

Vilka var inbjudna till mötena? 
 
Björn Sandgren, VV:  
Det var kommunerna. Vi skrev till kommunerna och dom fick ta med dom som dom 
tyckte skulle vara med. 

Var det en bra sammansättning eller borde man ha mindre eller större grupper? 
 
Bernt Nordin, Handels:  
Det var nog en vättig sammansättning. Man kan väll kanske tycka att vi från 
handelskammaren borde ha lite mer representation från övriga näringslivet och inte bara 
från skogsindustrin. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Det var bra. 

Var det många av dom inbjudna som kom? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Kommunerna fick välja sin egen representation och det var väldigt olika hur dom gick 
till väga. Vissa var över sextio stycken, emedan andra bara var två. 

Björn Sandgren, VV:  
Det varierade väldigt. Över lag var det ett väldigt bra intresse bland kommunerna. 

Vad var syftet med mötena? Att informera de inbjudna, att inhämta 
faktaunderlag eller att få hjälp att prioritera? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
I början var det mest att informera och berätta om processen. Senare när vi höll på med 
planen, var det mer för at se om dom gjorde andra bedömningar av effekter och 
angelägenheter än vad jag gjorde på länsstyrelsen. Det underlättar om man har samma 
bedömnings grunder när det har kommit in i planen. Sen när planen var fastställd hade 
vi ytterligare en informations runda för att redovisa resultatet och hur vi skulle gå till 
väga för att förvärkliga den.  

Björn Sandgren, VV:  
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Det var både och. Vi informerade om hur långt vi kommigt. Och vilken hänsyn vi så 
långt hade tagit med tanke på direktiven. Dom fick information om fördelningsmodellen 
inom regionen och sen tog vi till oss vad kommunerna tyckte, det hade dom möjlighet 
att förmedla under hela processen, men det var speciellt under dom här mötena som 
dom kom med sina åsikter.  

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Både information och synpunkter 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Att hämta fakta. 

Hur var de inbjudnas reaktion? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Dom tyckte nog att mötena var bra. Men det var naturligtvis av olika grader. Ingen 
kände dock att det var onödigt. Jag tycker att vi kom långt med att få dom att se 
helheten och inte bara till sitt eget intresse. Vi hade inte någon kommunfördelning utan 
använde samma princip som vid länsfördelningen. Det var behovet, tillståndet och 
effekterna som styrde och inte att det skulle vara någon slags rättvisa mellan 
kommunerna. Det fungerade betydligt bättre en planen innan.  

Björn Sandgren, VV:  
Det var lite av det här kommun tänkandet, men om det fanns vägar som dom ville ha 
med men som inte kunde prioriteras i länet, så kunde vi förklara att vi måste se till hela 
länet. Dom förstod att dåliga vägar finns överallt och att vi inte har möjlighet att klara 
alla. Så det fungerade bra. 

Fick de inbjudna den information som behövdes om inte, vad borde man ha lagt 
till? 
 
Björn Sandgren, VV:  
vi försökte nog att få med allt vi viste när vi for ut och även visa på problem ur en lite 
större horisont utanför kommunen för att bilda en helhets uppfattning. 

Bidrog dom med något konkret som verkligen påverkade framtagandet av planen? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Ja, det gjorde dom. Sollefteå är ett bra exempel, dom hade ett svårt prioriteringsbeslut 
angående om man skulle satsa på att bygga en ny bro över Ångermanälven eller på 
riksväg 90. Dom gjorde ett bra arbete med att prioritera. 

Björn Sandgren, VV:  
Ja, vi hade en väg som blev högre prioriterad på grund av att två kommuner prioriterade 
den gemensamt. 

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Ja, tillsammans med det övriga näringslivet så fick vi ett visst gehör för speciella 
synpunkter som vi hade. Det är ju en sammanvägning av många olika intressen som ska 
ske i ett sådant här arbete. Men jag har aldrig gått från dom där mötena speciellt 
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missnöjd eller tyckt att det inte är någon idé att vara med för att man inte lyssnar. Det 
har känts bra.  

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Ja, det tyckte dom nog att vi gjorde.  

Borde det förekomma stormöten som inbegriper hela regionen? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Nej, det skulle bli för mycket folk. Det skulle bara vara möjligt att föra en envägs 
kommunikation i form av informations möten. Då är det bättre att skicka ut papper.  

Björn Sandgren, VV:  
Ja, om man på ett sådant möte kunde beskriva olikheterna inom regionen för att ge en 
bättre förståelse i regionen på samma sätt som när vi är ute i kommunerna öka 
förståelsen för länet. Det vore nog bra att på ett tydligt sett med tillståndsbilder visa på 
att det är olika inom regionen, och att det är anledningen till att fördelningsmodellen ser 
ut på ett visst sätt. 

Ett sådant möte skulle ju inte tillföra VV så mycket utan bara vara ren information.  

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Nej, det skulle nog blivit ett väldigt kaklande. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Jag är rädd att det skulle uppstå någon form av huggsexa och en väldigt onödig 
diskussion. 

Samarbete. 

Fanns det något samarbete med andra län i tillvägagångssättet vid framtagandet 
av planen? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Ja, vi hade mycket samarbete inom regionen, vilket vi haft en längre tid. Sen hade vi 
även samarbete med Västerbotten på grund av Botniabanan och lite med Gävleborg och 
Uppsala.   

Björn Sandgren, VV:  
Ja, under processen just när det kom direktiv och den typen av input i processen så 
träffades vi över länsgränserna. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Nej, tyvärr inte mellan trafikhuvudmännen och det är väll också en slutsats vi har dragit 
att vi i fortsättningen ska göra. Det skulle säkert ha varit mer stuns i en del prioriteringar 
om vi hade samarbetat. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Inte som jag mins.  

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
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Det är mycket som hänger ihop speciellt med Jämtland. Så där förekom det diskussioner 
om ur man skulle göra med olika stråk osv. Men däremot var det väll inte så mycket 
med Västerbotten och Gävleborgs län.  

Försökte ni utforma planen till ett gemensamt upplägg för samtliga län? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Vi försökte, vi gjorde en disposition och skickade ut den till alla för att försöka ha ett 
gemensamt grepp. En del använde den och en del gjorde det inte. Men vi gjorde ett 
försök. 

Björn Sandgren, VV:  
I regionen hade man en idé om att planerna skulle ha ungefär samma layout och 
uppdelning, men samtidigt sa vi att det var länsstyrelsen som hade fått i uppdrag att 
upprätta planen och det måste ju varje länsstyrelse göra efter sina idéer och behov som 
finns. Så vi hade inget direkt samarbete som påverkade planutseendet. Det tycker jag 
inte man skall ha heller, då det är en sådan stor skillnad på vägnäten i länen. Sen om VV 
vill ha någon uppställning för att kunna göra sin uppföljning är det väl OK men det får 
inte styra på något sett. Utan så länge det ser ut som det gör så skall länsstyrelserna göra 
planen och vi får anpassa oss till det dom frågar efter. Men övrig samarbete mellan 
länen har fungerat bra. 

I så fall fungerade det tillfredsställande? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Nej. 

Hur fungerade samarbetet mellan kommunerna? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Vi drog olika frågeställningar för kommunförbundets länsorganisation och då 
samarbetade dom.  

Förövrigt hade jag ett utmärkt samarbete med landstinget före planen. Då vi tog fram en 
strategianalys som föregick inriktningen på själva planupprättandet. 

Björn Sandgren, VV:  
Det vet jag inte om dom hade. Jag har inte varigt engagerad i något sådant arbete. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Ingen uppfattning. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Mellan oss och kommunerna fungerar det bra. 

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Det märkte jag inte att det fans något. 

Allmänt. 

Erfarenheter och förslag till nästa plan? 
 

Sidan 18 av 66 



Bilaga 3 
Intervjuer 

Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Det ska inte vara en så långdragen och omständlig process. Vi ska inte behöva låssas 
som om vi börjar om från början, då verkligheten inte börjar då arbetet med planen skall 
sätta igång utan har funnits långt innan.  

Björn Sandgren, VV:  
Det är som jag sa förut, just det här gränssnittet när ett län har en väldigt stor andel i 
planen som är rena vägförbättringar och det övergår till underhåll. Det är lite olyckligt 
att gränssnittet är där det är. Det borde man tydliggöra i alla fall så att ett län inte har 
med ett rekonstruktions objekt som i ett annat län ligger på underhåll helt utanför 
planen. Det tycker jag inte är bra. Sen är det väll frågan om det är länsstyrelsen som 
skall fastställa dom här förbättringarna eller inte. Det var vissa som tyckte att 
länsstyrelsen fortfarande bara skulle ha hand om rena investeringar, emedan andra bland 
annat kommunförbundet tyckte att länsstyrelsen även skulle ha allt planerbart underhåll 
och det blev väll något mitt i mellan. För min del hade det inte haft någon betydelse vart 
snittet låg eftersom vi hade ett så bra samarbete. Men det kan nog ha varit problem i 
andra län. Så jag tycker att vi i princip kan jobba vidare efter det här upplägget i 
kommande plan och i princip bara revidera. 

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Det man mest av allt önskar, är självklart mer pengar. Man har gjort så oerhört många 
planer, men dom har aldrig uppfyllts. Jag tror inte att det är något problem att placera 
pengarna rätt om dom väl kommer. Vi har jobbat så mycket med planer att det står en 
upp i halsen. Det tar en väldig massa tid med möten och att gå igenom det som 
egentligen redan är känt. Alla som är berörda vet vid det här laget hur vägstandarden är 
i Jämtland och Väster Norrland. Men likafullt kräver Björn Rosengren att alla län ska 
komma med sina prioriteringar igen och älta samma saker som man gjort i tio år. Det är 
ju kända fakta och ett väldigt slöseri av resurser.  

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Mer pengar måste till för att kunna hejda förfallet. 

Bra respektive dåligt med planen (förutom att länet fick för lite pengar)? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Det bästa med planförfarandet var att få en politiskförankring och att få kännedom om 
vilken lång ledtid det är från idé till utförande. Samt vad svårt det är att fördela 
pengarna rättvist och att mäta effekterna av det man faktiskt gör. Det här sättet ger en 
bättre helhetssyn en det tidigare.    

Björn Sandgren, VV:  
Det absolut bästa med planen är att vi har tvingats se förbättringsarbeten tio år framåt. 
Vi har i alla fall varit tvungna att försöka prioritera dom och att ha framförhållning och 
ta fram underlagsmaterial i form av projekteringar osv. Det tror jag ger en bättre 
stabilitet och det är positivt. Sen är planen även ett väldigt bra uppslagsverk och 
informations katalog när man är ute och informerar folk. Förut kunde man inte svara på 
vad som skulle hända efter dom treåriga planerna. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Det bästa med planen har varit att vi inom länet fått upp allting på bordet, man har 
kunnat se hur stora behoven är och hur lite man kan tillgodose. Det är viktigt att få ett 
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dokument som visar på hur lång tid som behövs för att uppnå en grundstandard över 
hela länet. Så jag tycker dokumentet är jätte bra. 

Våra kontakter med länsstyrelsen gick rent personellt väldigt smidigt. Vilket nog 
mycket berodde på dom som satt i länsstyrelsen just då. Men generellt så är 
rollfördelningen besvärlig för oss när det gäller regeringsfrågorna mellan vad som är 
VV och vad som är länsstyrelsen. Så för oss skulle det kännas naturligare att det var VV 
som skötte våra frågor. Som det nu är så vet vi aldrig riktigt om vi gör rätt om vi går till 
länsstyrelsen eller till VV. Från våran sida ser vi egentligen ingen anledning till varför 
länsstyrelsen ska ha något med det här att göra. Förutom att dom som satt där gjorde ett 
väldigt bra jobb. Men om dom hade suttit på VV hade nog länsstyrelsens roll varit 
överflödig. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Om man inte bara ser det från skogsbrukets sida så är det klart att det har varit bra att 
flera har kommigt tilltals och man har fått en större lokal förankring av planen. Men 
samtidigt blir det nog en omständligare och mer utdragen process och det kan vara 
svårare att sy ihop något vättigt i slutändan. Jag tycker nog att verken i sig är lite mer 
lämpade för att göra den optimala fördelningen av det hela. Det blir lätt så att varje 
kommun vill ha sin andel av medlen, men det är inte alls säkert att det är det optimala 
för länet. Därför tror jag att det kan bli ett lite felaktigt resultat i slutändan. 

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Jag har svårt att minnas. Man tappar lite av intresset för dom här planerna när dom inte 
uppfylls. Men det här nya sättet att jobba är helt klart fördelaktigt jämfört med det 
gamla. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Jag tror att det här är ett bra sätt att jobba på, och att det är rätt att lägga det på 
länsstyrelsen. 

Hur har planen fungerat i praktiken? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Hade man bara tilldelat pengar i samma takt hade det nog fungerat bra. Det fungerar i 
och för sig nu också. Då behoven är basala som i den här regionen och det gäller att 
ordna så att man överhuvudtaget kan ta sig fram.  Så är det inte svårt att avgöra vad som 
ska göras. Det är nog svårare när man har behov på högre nivå, som t ex i Skåne. En 
plan är trots allt ett levande dokument, den ser inte längre ut som den gjorde då, vilket 
inte häller är meningen.     

Björn Sandgren, VV:  
Våran plan har fungerat utmärkt med vårt upplägg. Eftersom vi har haft en flexibilitet 
och inte haft med kostnad pär objekt i planen, förutom på investeringsobjekten. Vi har 
bara ett tidsmått på ett antal år som vi räknar med att objektet skall hamna inom. Det har 
gjort att vi har kunna följa planen. Sen har vi på VV och länsstyrelsen en skuggplan för 
att kunna fördela planeringsramen med en tiondel varje år, så det finns ju objekt års 
lagda. Men det är bara en skuggplan som man inte behöver gå ut med, vilket vi häller 
inte gjort. Vi har märkt att vi redan utifrån skuggplanen fått göra om prioriteringar på 
grund av att vägar har havererat, men i och med att dom ligger inom det tids band som 
finns i planen så följer vi planen ändå.     
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Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Det har fungerat efter den prioriteringsordning som man har satt upp. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Den fungerar som ett instrument och vi använder den rätt mycket. Det som brister är 
tilldelningen av pengarna. 

Har den varit alltför detaljerad för att praktisk kunna fungera smidigt eller har 
den varit alltför luddig för att ge rimlig vägledning för genomförandet? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
I en del avseenden blev den lite för detaljerad. Vi satte inte några datum eller belopp 
men prioriteringsordningen skulle följas i största mån. 

Björn Sandgren, VV:  
Nej, jag tycker att den biten har varigt ganska vättig. 

Sonja Andersson, Länstrafiken:  
Nej. 

Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Vi tyckte nog att den blev lite detaljerad och vi gjorde några rationaliseringar när det 
gällde att följa planen. Det var en del som ströks och en del som gick att slå ihop, så vi 
följde den inte helt strikt. Men den biten är det länsstyrelsen och VV som är kunniga på 
och hur man hanterar sådana frågor. Vi har väldigt svårt för att själva veta hur vi skall 
tackla materialet och är beroende av deras hjälp. Men den fick vi. 

John Norberg, Kommunalråd Örnsköldsviks: 
Det som ibland kan vara svårt för en lekman att förstå är när man far i mellan underhåll, 
drift och investeringar. Men annars har det nog gått bra. 

Övrigt? 
 
Lena Dahlgren, Kommunikationsdirektör:  
Nej. 

Björn Sandgren, VV:  
Nej, Jag tycker att det har blivit ett så pass bra dokument. Det har varit ett bra samarbete 
och acceptans på alla nivåer i det här länet. Så det har fungerat bar. 

Bernt Nordin, Handelskammaren:  
Det är viktigt att man tänker i någon form av stråktänkande och inte börjar på en massa 
ställen och gör korta osammanhängande bitar. Sen ska man inte börja bak i stråket, då 
det leder till flaskhalsar framför. Utan man ska börja framifrån dit flödet går och bygga 
det baköver, så att man kan nyttja investeringarna på ett bra sätt redan från början. Den 
biten ska man nog tänka lite mer på i fortsättningen.  

 
Seth Östman, Åkeriföreningen:  
Jag vill understryka att det var ett bra arbetssätt och även att näringslivet och privata 
intressenter, på ett helt annat sätt fått möjlighet att föra diskussioner med både 
länsstyrelse och VV.  
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Jämtlands län (Z) 

Planeringsprocessens utformning. 

Var målen i regeringens proposition svåra att uppfylla, i så fall varför? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör:  
Ja, den inriktning som man angav stämde inte med våra förhållanden. Vi hade behövt en 
annan tyngdpunkt på prioriteringarna. Vårat stora problem är det existerande vägnätets 
dåliga standard. Vi måste i förstahand rusta upp vägnätet och sen i andrahand satsa på 
att bygga nytt. Våra problem med trafiksäkerhet är med hänsyn till andra delar av landet 
små. Det här har lätt till att vi har fått lov att göra vissa fritolkningar. 

Nils Harvard Länstrafiken:  
Det finns så många nivåer. Direktiven är oftast skrivna så att man först ska lägga olika 
kostnadsnivåer och sedan betona olika mål, bland annat miljö, trafiksäkerhet, regional 
utveckling mm. Och där blir det väldigt teoretiska mått. I ett sådant här län så betonar 
man av naturliga skäl den regionala utvecklingen mer en kanske miljö och 
trafiksäkerhet. Här gäller det helt enkelt att se till att vägarna är funktionella och att det 
går att ta sig fram. Att väga den praktiska situationen mot dom riktlinjer och 
utgångspunkter som hela planprocessen har fått ifrån Stockholm kan ofta vara svårt. 

Roland Nordin, Handelskammaren:  
Ja, det är alldeles givet att man tycker det, man lovar väldigt mycket men innan man är 
framme så är det mycket som är urholkat, pengarna går till annat osv. 

Sten Hedström, Handelskammaren:  
Man har satsat mer pengar på vägar söderut och de stora pengarna satsas på vägarna 
som redan är bäriga. Vi är i stort behov av vägar med bättre bärighet. Så nog är jag 
besviken på regeringens proportion.   

Per Söderberg, oppositionsråd:  
Vi vill ha mer pengar för att kunna få ett vägnät som uppfyller lägsta godkända 
vägstandard. Medan man i regeringen och enligt besluten som är tagna på centralnivå, 
även lägger stor vikt på trafiksäkerhet, miljö och andra bita som gör att pengarna inte 
räcker till. Att vilja uppfylla dessa mål utifrån besluten som man tagit på riksnivå är 
dock inget fel från regeringens sida. Men här hos oss skulle vi behöva en annan 
prioriterings ordning. Så vi är inte nöjda med regeringens proportion och framförallt 
inte med riksanslagen. 
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Var det något av kraven/målen i direktiven som ni inte uppfyllde? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör:  
Vi plockade med allt som skulle ingå, men trafiksäkerhets bitarna blev möjligtvis lite 
tunna. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Konkret kan jag inte peka på något, men rent generellt så får inte vägsidan det man ifrån 
vissa politiska håll lovar. Både i form av bristande underhåll och investeringar.  

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Det har varigt väldiga problem med att få pengar till bärighet och lika så till driften av 
vägar. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Det är omöjligt att uppfylla alla kraven. Vi har totalt sätt väldigt mycket vägar i länet 
och stora problem med bärigheten på dessa. Det krävs en ordentlig total satsning där 
man fastlägger en lägsta godkänd standard på det statliga vägnätet. Sen borde man 
fastställa vad som krävs för att uppfylla den standarden inom en fem års period. Kan 
man garanterar en sådan vägstandard på det statliga vägnätet och investerar dom 
pengarna, kommer underhållsbehovet att minska vilket blir lönsammast i längden. 

I vilken grad påverkade riksdagens och regeringens inriktningsbeslut direkt på 
innehållet i planen? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör:  
Inriktningen speglade mycket på saker som var på väg upp just då, trafiksäkerhet osv. 
Men det påverkade på så sett att vi kände oss bundna att följa den och vi försökte 
klämma in allting inom dess rammar. Hade vi fått gör det helt fritt hade planen nog fått 
en liten annan utformning. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
Ja, det styr ganska mycket och ganska hård hänt vad som ska in i olika delar. 
Framförallt besluten om att x procent ska in i trafiksäkerhet och y procent ska in i 
miljöfrågor osv. Styr ganska mycket. Om det sen är bra eller inte det kan man 
ifrågasätta, men det inverkar en hel del på hur alla som planerar tänker och jobbar, samt 
hur VV måste uppfatta det här när det är färdigt.  

Som jag uppfattar det är styrningen ganska ordentlig. Det regionala initiativet och 
perspektivet har kanske betonats lite för lite.  

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Det är hela tiden en fördelning av pengar mellan olika infrastrukturssatsningar. Om man 
isolerat tittar till väg planen så tycker vi att man inte får tillräckligt med medel utan man 
prioriterar andra saker före, bland annat järnvägen. Dagens väg standard och den 
nerslitning som har varit, kompenseras inte tillräckligt, man kan inte ens upprätta den 
standard som varit tidigare. Samtidigt som lastbilstrafiken ökar och man ställer högre 
krav på vägarna.  

Sten Hedström, Handelskammaren: 
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Det läggs stor vikt vid trafiksäkerheten. Men den här nollvisionen som är så populär, 
kommer vi aldrig att kunna uppfylla med det skick som våra vägar har. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Det är en svår fråga. Jag har förstått att det i riksdagens beslut finns en väldigt tydlig 
uppdelning för hur pengarna till planen skulle fördelas. Sen är det väll en lite delad 
uppfattning om vilka möjligheter VV har haft att fördela pengarna mellan dom olika 
kategorierna. I inriktningsbeslutet skiljer man på pengar för underhåll och pengar för 
investeringar. Men mellan dessa finns det en gråzon, då en väg är väldigt dålig och 
måste byggas om blir det är svårt att fastsälla om det är en ny investering eller ett 
underhåll. Jag tycker att det borde finnas en större flexibilitet att kunna använda 
pengarna till helheten.  

Det satsas för mycket på säkerheten efter vägarna, man bygger mittstaket osv. I ställe 
borde man satsa på bärigheten, för att få framkomliga vägar. Men där har man varit 
tvungna att följa regeringens restrektioner. 

Hur tycker du att utformningen av planeringsprocessen fungerade rent allmänt? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör:  
Ungefär 60 % av planen ligger på förbättrings åtgärder, Under den här tiden var drift 
och underhålls anslagen ganska låga. Detta gjorde att det var svårt att hålla vägarna i 
trim. Man blev tvungna att plocka in andra typer av objekt i planen som egentligen 
hörde till drift och underhållssidan. Detta påverkade planen ganska mycket och om 
anslagen höjts hade nog vissa objekt aldrig kommit med. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Det var en helt ny process. Vi var tvungna att samarbeta med samma aktörer på ett 
annorlunda sätt. Upplägget kändes ganska bra, alla tyckte att det var riktigt att en 
utomstående myndighet stod för innehållet i planen. Kommunerna kände framförallt att 
dom kunde påverka slutresultatet mera. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
En sådan här process har väldigt många dimensioner. När man riggar den i respektive 
län så jobbar man ofta väldigt seriöst och tillsammans med dom olika huvudaktörerna. 
Så småningom går det ut till kommunerna för att förankras och diskuteras. Därifrån går 
det ut till byalag och vägföreningar och fan och hans moster. Alla är intresserade och 
diskuterar, för att det är angeläget. Dom här frågorna ligger innanför västen, det rör mig 
som privatperson varje dag.  Jag ska kunna gå över vägen och ta mig till skolan och 
jobbet varje dag och veta att allt håls ordning på. Så det fanns ett väldigt stort 
engagemang, enda ner på så kallad gräsrotnivån, upp till den högsta länsnivån som var 
väldigt bra. Jag tror att dom olika myndigheterna och aktörerna servade varan på ett 
väldigt bra sätt. Det var en fin dialog där man ansträngde sig för att skapa en bra 
produkt. Sen kan man säga att när det kommer till beslut gällande delarna inom länet 
som länsstyrelsen och VV har att fatta beslut om. Så tycker jag att den politiska 
processen inte riktigt klarade av att ta det ansvar som man borde ha gjort i slutändan. 
Länsstyrelsen som tar besluten är oftast riggad av representanter för kommunerna och 
landstinget och man har någon form av underförstådd huvudregel att man inte ska lägga 
sig i varandras önskemål. Vilket i slutändan innebär att huvudsaken är att varje kommun 
får sin del. Sen kan det finnas prioriteringar inom kommunerna, men det törs ingen 
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lägga sig i utan det överlåter man åt respektive kommun. Här tycker jag att man i viss 
mån från VV och länsstyrelsens sida abdikerade från sitt ansvar, att se till att även 
prioriteringarna inom kommunerna var korrekta. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Själva planen, utformningen och hela den processen är gjord på allra bästa tänkbara sätt.  

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Vi har försökt få in synpunkter utifrån kommunerna, som i sin tur har kontakt med 
byalag och andra intressenter, för att lyfta farm deras åsikter. Dom tycker att det har 
fungerat ganska bra. Men det känns nästan som en omöjlig uppgift att prioritera, när 
man har 150 objekt och kan ta med 30. Självklart finns det kritik även inom 
kommunerna och man ifrågasättande varför vissa objekt prioriteras före andra. Men i 
stortsätt kan man säga att själva planeringsprocessen har fungerat bra då vi har ett bra 
samspel mellan kommunikationsgruppen och de övriga inblandade.  

Var det något steg i processen som man bör ändra på? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör:  
Ja, det finns en gråzon mellan vad som hör till drift och underhåll och rekonstruktion. 
Det blir svårt att veta på vilken sida man skall hålla sig till. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Planerings ramarna kom till på ett ganska annorlunda sätt och det är diskutabelt om det 
var riktigt rätt sätt. Ramarna fördelades per VV region av VV huvudkontor utefter 
direktiven och inriktningarna man fått från regeringen. Sen skedde fördelningen mellan 
länen inom varje region. Det blev ganska tuffa förhandlingar, där länsstyrelserna var 
huvudaktörer. Potten man skulle fördela var alldeles för liten och ingen inom region 
mitt var nog riktigt nöjd i slutändan. Den processen kanske skulle ha styrts hårdare från 
centralthåll. Jag var inte med på diskussionerna, men vad jag har förstått hamnade man 
snett i förhållande till inriktningsbeslutet, som gav ett konstigt utfall av pengarna. Man 
blev tvungen att ändra om allt i slutet vilket inte kändes bra för dom inblandade. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Inte som jag kan se. Det är ett väl bearbetat material, många har synpunkter och har rätt 
att ha synpunkter. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
När man fastställer en plan, så bör man se till att det även går att hålla den, så att man 
slipper ändra den under pågående period.  

Sen finns det en bit i statens system som jag tycker är fel. En väginvestering räknas 
nämligen inte som en investering utan en löpande kostnad i staten budget. Hela 
budgetsystemet är uppbyggt så att man inte har någon avskrivningstid på vägar, det 
finns ingen möjlighet att låna upp pengar för vägsatsningar. Om man lägger 
hundramiljoner på en väg, är det något som ska räcka i många år frammått. Men 
investeringen belastar statens budget vid ett tillfälle och hamnar på statens utgiftstak. 
Staten och regeringen menar att investeringarna inte får överskrida utgiftstaket och det 
leder det till att färre investeringar kan göras. Samtidigt är det riktigt av staten att göra 
så, för att bevara den ekonomiska hushållningen. Men om man investerar i en bro eller 
en väg så innebär det att den ska räcka i trettio-fyrtio år. Skulle man då ge en möjlighet 
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till att kunna låna upp dom pengarna och kunna skriva av objektet under en period. 
Skulle man inte behöva ta mer en, en viss del av kostnaden under ett år och ha resten 
fortlöpande framöver. Vilket skulle möjliggöra fler investeringar och en snabbare 
upprustning. Men nu har staten ett sådant system där det inte går och det skulle nog 
underlätta en hel del om man ändrade på det.  

En annan sak med ett sådant här arbete är att man hela tiden måste vara bred att 
ompröva och ha möjlighet att lyfta om i planen vid behov. Det är viktigt att ha en 
levande debatt.  

Tycker du att pengarna i den regionala fördelningen mellan länen fördelades på 
ett förnuftigt och rättvist sätt? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör:  
Det var hårda förhandlingar mellan länen men vi lyckades att hålla sams. Utfallet blev 
rätt bra. VV hjälpte till att ta fram en neutral fördelning mellan länen. Man gjorde en 
fördelning där ett visst antal procent skulle gå till upprustning och ett annat till 
nyinvesteringar osv. Fördelningen av behov inom länen var dock olika. Vi hade väldigt 
lite nyinvesteringar vilket ledde till att vi fick en liten total summa. Men vi lyckades 
övertala dom övriga länen att vi var i behov av mer pengar, så att fördelningen tillslut 
blev riktig. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Ganska rättvist i slutändan, men det kunde ha gott till på ett annat sätt. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
Jag har ju egentligen ingen kunskap om vad som var alternativet. Men jag vet att efter 
fördelningen var gjord så ändrade man om och la till vissa faktorer som nog var till 
fördel för vårat län. Jag har ett ganska stort förtroende för dom som jobbade med 
fördelningen så den var säkert rimlig utifrån behov och principer.  

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Man är naturligtvis sig själv närmast och tycker att vårat län fick lite för lite medel. Med 
tanke på dom volymer som går efter våra vägar. Men vi känner ju även till dom andra 
länens problem. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Ja det var en bar fördelning. Jag har alltig tyckt att VV inom region mitt har gått att 
resonera med, så dom har nog satsat det lilla dom fått på ett förnuftigt sätt. Dom har 
sköt sig mycket bra. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Man måste ha mer pengar totalt sett. Men de pengarna som fanns fördelades väll ganska 
rättvist. Dock kanske lite mycket till dom södra delarna som nog har en bättre 
grundförutsättning 

Tycker du att pengarna i länets fördelning mellan olika åtgärdskategorier 
fördelades på ett förnuftigt och rättvist sätt? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör:  
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Ja. Tyngdpunkten lades på skogsbrukets och turistnäringens krav. Invånarnas krav på att 
ha framkomliga vägar året om styrde även mycket av fördelningen vi gjorde. Man måste 
komma bort från tankesätt som att alla kommuner skall få lika stor andel, eller att 
andelarna ska delas ut efter antal innevånare osv.  

Det lyckades vi bra med och försökte istället se till vilka åtgärder som verkligen 
behövde göras. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Både ja och nej. Kommunerna och länsstyrelsen hade väldigtstor påverkan på 
slutresultatet. Samtidigt som VV inte riktigt fick gehör för behovet av åtgärder på grund 
av vägarnas tekniska tillstånd. Prioriteringarna lades mer på ”bonden som var tvungen 
att lägga ner jordbruket om inte mjölkbilen kunde komma fram” osv. På grund av detta 
halkade vissa större länsvägar efter, som borde ha rekonstruerats eller fått högre 
bärighet tidigt i planen. Konsekvensen blev att man på vissa ganska stora länsvägar var 
tvungen att ta bort beläggningen och fick hålla dom farbara med hjälp av väghyvlar. 
Detta alternativ är varken komfortabelt för trafikanterna eller ekonomiskt ur VV 
synpunkt. Länsstyrelsens styrelse består i huvudsak av kommun och lanstings politiker 
vilka lyfter fram vägarna inom sina kommuner. När behovet är stort och pengarna få så 
kämpar man desto mer för sin sak. Då är det lätt att andra värderingar bortsett från dom 
tekniska som vi på VV tillhandahöll tar överhand. Det har jag full förståelse för, men 
när det är samma människor som sitter i länsstyrelsens styrelse och tar med sig sina 
argument dit, väger våra argument ganska lätt. 

Jag tycker därför att VV inte fick tillräckligt med gehör för vägarnas tekniska tillstånd 
vid prioriteringen av objekten. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
Det är ett så pass stort material, det är väg snuttar här och beläggnings frågor där osv. 
Och i huvudsak tyckte jag att länet jobbade bra med det, jag har givetvis synpunkter på 
vissa saker men det har alla. Man kunde kanske ha varit lite starkare ifrån dom centrala 
myndigheterna i vissa frågor. 

Men annars tycker jag att man klarade det rimligtvis bra utifrån det kommunala 
perspektivet.  

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Ja, det kan jag inte klaga på, då vi från näringslivet har en rätt stor möjlighet att påverka. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Det var bra. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Det var nog en bra fördelning. Men dom som arbetar hårdast och hörs mest får oftast sin 
vilja igenom. 
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Aktörer. 

Hur uppfattade du dom övriga aktörernas medverkan och påverkan i arbetet och 
resultatet? Bra/Dåligt? 

VV? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Dom deltog mycket aktivt, tog fram underlagsmaterial och var till stor hjälp. Det var en 
bra dialog inom regionen. Vi träffades med jämna mellanrum i gemensamma sittningar 
mellan VV regionen och dom fyra länen, där VV tog fram en hel del av 
underlagsmaterialet vilket fungerade väldigt bra.  

Nils Harvard Länstrafiken: 
VV agerar kompetent och ändå väldigt smidigt. Det är ett verk som har resurser och 
man har möjligheter som framförallt den kommunala sidan inte har idag. Så det 
fungerar bra och man har haft ett bra tonfall i dom flesta frågor. Det som är viktigt att 
VV inte tappar är känslan för det praktiska. Så att man inte lägger en plan, som man vet 
att när man ska göra värklighet av den, måste stora delar av den göras om för att det ska 
stämma. Det är alltid ett dilemma att principer, regler och direktiv säger så här men 
värkligheten ser ut på ett annat sätt”. Man låter det stå på ett sätt, så att regeringen tror 
att det kommer att vara som dom vill och sen måste man i alla fall göra på ett annat sätt. 
Den typen av överbryggning kan vara mer eller mindre bra 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
VV har en speciell sitts och dom gör allt vad dom kan för att klara sina planer. Men det 
här styrs ju centralt och tilldelning av medel kommer naturligtvis utifrån den kassa de 
har. VV behöver all stötning i sin argumentation för det här länet. 

Jag tycker att samarbetet med VV fungerar väldigt bra. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Vi har haft mycket goda kontakter och det har gått fint att samarbeta.  

Per Söderberg, Oppositionsråd: 
Vi har ett väldigt bra samarbete med VV inom länet. Dom har ställt upp väldigt bra och 
bidragit med mycket fakta. Dom har varit navet i arbetet och är mottagliga för 
synpunkter. VV är öppna och positiva inom de hårda ekonomiska ramarna som man 
har. 

BanV? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Det fungerade inte så bra. Dom kändes ovana vid planerings processen. Dom har ju trots 
allt inte varit med så länge. Dom hade svårt att komma in i processen och att leverera 
underlag som var relevanta. När underlaget väl kom var det väldigt sent osv.  

Örjan Oskarsson, VV:  
Dom visade lite intresse gällande väg delen. Det kom med några järnvägs objekt i 
planen, men dom visade inget större intresse och deltog enbart på något enstaka möte. 
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Förklaringen kan dock ligga i att det inte rörde sig om så mycket pengar för deras del. 
Jämtland är uppdelat i två stycken BanV regioner så det kom folk från två håll om det 
kom någon alls. Det är kanske inte så bra.  

Nils Harvard Länstrafiken: 
BanV har jobbat bra, det är duktigt folk osv. Men jag vet inte så mycket om hur dom har 
jobbat och med vad. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Vi har väldigt lite kontakt med BanV. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Det har inte gått att påverka BanV då deras pengar i sort sätt har varit öronmärkta. Det 
som vi här uppe reagerade på var det här med Botniabanan där vi hade lite olika åsikter. 
Jag tycker att man borde ha satsat mer på vägarna. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Hade inte så stor kontakt med BanV. Det finns ett problem i att BanV har så stora 
regioner. Om man ska ha ett möte så måste dom komma antingen från Gävle eller från 
Luleå. Landet skulle nog tjäna på att ha samma regiongränser för alla dom statliga 
verken, för att slippa lapptäcken över länen. När vi har haft kontakt med BanV har det 
dock varit ganska positivt. 

Kommuner? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Väg frågorna är väldigt viktiga i länet. Kommun folket är väl insatta och mycket aktiva. 
Dom kommer med förslag och man kan föra diskussioner med dom. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Vissa Kommuner visade väldigt stort intresse och kom till mötena med en stor 
delegation. Andra skickade i stort sätt bara kommunalrådet. Men dom fick möjlighet att 
påverka och framföra sina önskemål ganska tydligt. Efter vad jag har förstått var även 
kommunerna ganska nöjda med det här.     

Nils Harvard Länstrafiken: 
Utifrån kommunernas egna förutsättningar så har dom naturligtvis försökt att maxa. 
Dom har säkert gjort ett bra jobb som har varit tungt att göra. Dom har en väldigt lång 
lista på önskemål och det är inte lätt att välja och göra prioriteringar. Därför kan det 
finnas en tendens att man istället för att tänka om låter det vara som innan, då det 
orsakar minst bråk. Det kan jag tycka är lite synd, men jag har förståelse för det. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Det är lite olika beroende på vilken kommun man tittar på, vissa kommuner är mer 
aktiva en andra. Där kommunernas ekonomi, tillsättning av personal och vilket intresse 
man har spelar in. Idag är barnomsorg och vård dom starka frågorna, men vissa 
kommuner har varit väldigt aktiva. I stort sätt tycker jag att dom hanterade det på ett bra 
sätt. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
I stora drag har det inte varit några pengar att bråka om mellan kommunerna, dom har 
fått sin väg bit och det har fungerat rätt bra.  
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Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Jag tycker att kommunerna har deltagit i planeringen och plockat fram sina objekt till 
prioriteringen. Men totalt sätt tror jag att kommunerna måste lägga ner ännu mera tid 
och ha fortlöpande uppföljningar av arbetet. Kommunerna hade lite olika 
tillvägagångssätt, vissa jobbade med by utvecklingsgrupper osv. Och tog fram egna 
väldigt konkreta prioriteringar. Medan andra kanske har jobbat mera från 
kommunledningen eller trafik och väg ansvariga i kommunen. Kommunerna har nog 
jobbat bra men det är likadant där, att dom känner en hopplöshet i att man har många 
objekt som borde prioriteras högre, som man inte får med. Men kommunerna är bra med 
i arbetet. 

Länsstyrelsen? 
 
Nils Harvard Länstrafiken: 
Jag tycker att dom jobbade bra och var engagerade. Dom är ju lite utav spindeln i det 
hela. Det är en tung process som man faktiskt försöker göra lite enklare, så gott det nu 
går inom dom strama direktiv som finns. Dom har drivit fram det här ganska bra och 
fått fram en produkt som är tydlig, lättläst och användbar. Och det tycker jag är ett gott 
betyg. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Dom har i regel gått efter våra beslut och i stort sätt har det fungerat ganska bra.  

Näringsliv? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Det är mer svårfångat. Svårt att säga vad som är näringsliv. Dom som är aktiva får bra 
genomslag, för våran del är det skogsbruket som dominerar. Dom är välorganiserade 
och tar fram eget underlagsmaterial, vilket gör att det är lätt att få uppgifter från dom. 
Turismen är våran andra stora näring, Dom klagar mycket på dåliga vägar, men har inte 
alls samma goda organisation som skogsbruket. De stora drakarna som Åre ligger vid 
E14 och har god försörjning. Problemen ligger utanför i byarna där det inte finns någon 
som för deras talan, man måste prata med en och en vilket gör det svårare att tackla. 
Jordbruket är ganska bra organiserade med Lrf och Milko vilket fungerar bra.    

Nils Harvard Länstrafiken: 
Dom representanter som jag har träffat ger uttryck för att man har ett gott samarbete och 
ett engagemang som är bra. Det är framförallt förståndigt och inte orimligt, man kräver 
inte hur mycket som hälst utan man tar sitt ansvar och man engagerar sig. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Det var en god samverkan.  

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Vi satt ju med i kommunikationsgruppen och jag tycker att vi fick gehör för det mesta 
av våra önskningar utifrån dom medel som funnits.  

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Näringslivet samordnas ofta genom handelskammaren, LRF eller skogs och åkeri sidan. 
Dom har fortlöpande träffar och ser till bärighet och kartläggning osv. Jag tycker att 
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man har en öppen och bra dialog med näringslivet. Dom är aktiva och medverkar 
positivt. Bra samspel i länet 

Övriga? 
 
Örjan Oskarsson, VV:  
Det fanns inget organiserat för att samla information från vanliga medborgare. Men vi 
har en kontinuerligt pågående process, där vi deltar i möten ute i byalag och 
kommundelsnämnder osv. Under den här perioden deltog vi i extra många möten, och 
kunde hämta in synpunkter där ifrån. Byalag som ordnade möten fick fram sina åsikter 
medan dom som låg lite lågt inte kom ända fram. Det förekom även att 
intresseföreningar hörde av sig, men inte i någon större omfattning.   

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Det är många som jobbar med frågorna utöver oss andra och det är bra, för det krävs en 
opinion. Sen är det ju viktigt att man samordnar kraven i länet och har en riktig 
nuvärdesanalys så att man har samma uppgifter som man går ut med.   

Underlagsmaterial. 

Var det svårt att få fram nödvändiga uppgifter, tillvägagångssätt, kunskap under 
arbetets gång? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Från VV fungerade det bra, det var svårare från BanV.  

Det var en del strul med att få fram material i tid till underlag för kollektivtrafik delen, 
anvisningarna som skulle komma kom väldigt sent. På det stora hela var det lite blandat, 
men det fungerade bra för det mesta. Vi på länsstyrelsen tog fram material tillsammans 
med avdelningarna för fysiskplanering, kulturminnesvård och miljövård. Det fungerade 
bra. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Nej det tycker jag inte. Men vi på VV tog fram mycket material på eget initiativ. 
Länsstyrelserna var nya i rollen med att upprätta en plan och hade svårt att precisera sig. 
Dom tyckte att vi hade bättre insyn i vilka underlag som behövdes, så vi styrde det rätt 
mycket. Men å andra sidan var man nog ganska nöjd med det man fick. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
Både ja och nej. Vissa standarduppgifter går att ta fram och där är VV väldigt 
tillmötesgående. Sen är det ofta som man skulle önska sig såkallade flerkomponents 
frågor dvs. Om man läger ihop flera fakta så att man får en gemensam aspekt av dessa, 
som skulle kunna ge en annan insikt i problemet. Och det hinner man nog aldrig ta fram. 
Där skulle man nog önska sig lite mer lokalt material. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Det vi har varit inkopplade på kan man knyta till bärighetsgruppen och trafikkommittén 
och där analyserar man vägarna på ett proffsigt sätt och har lätt att hitta trafikintensiteter 
osv. På den tunga sidan. Men man får inte glömma att vi har en lätt transportsida också, 
med personbilar och folk som ska ta sig till och från jobbet. Tendensen att man har 
arbeten som innebär långa resor, där inte allmänna färdmedel går att använd ökar 
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väldigt mycket. Så det är en kombination det här, men bärigheten syftar ju till dom 
tunga transporterna och jag tycker att vi har lyckats fånga upp dom viktigaste 
flödesvägarna.  

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Jag har haft oerhört goda kontakter med VV och det har varit lätt att få reda på saker 
och ting. Sen känner vi till området ganska väl sen tidigare. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Det har fungerat bra. 

Fick ni tillräckligt med material och information? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Ja. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
Vi fick nog det material som vi behövde. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Ja. 

Vem tog fram nödvändigt material, länsstyrelsen eller trafikverken? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Det var samtliga men mest trafikverken. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
Det var trafikverken, men det var i samarbete med länsstyrelsen som har andra typer av 
fakta.   

Roland Nordin, Handelskammaren: 
VV sitter på basmaterialet och har inventeringarna på vägarna för vad som måste göras, 
samt gör alla kostnads beräkningar osv. 

 
Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Det var ett gemensamt arbete, men underlagen hämtades ifrån respektive trafikverk då 
det är dom som ligger på faktakunskapen, som sedan samordnades via länsstyrelsen. 

Var det skillnad, omfattningsmässigt eller kvalitetsmässigt, i det material som de 
olika trafikverken tog fram? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Ja. 

Örjan Oskarsson, VV:  
BanV hade ett mer översiktlig material, det kändes som man högg till en aning vad 
gäller kostnader och inte använde sig av detaljerade beräkningar. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
Det kan jag inte avgöra. 
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Roland Nordin, Handelskammaren: 
Jag har inte satt mig in i BanV material så det är svårt att säga. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Jag har haft väldigtlite att göra med BanV. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Det är svårt att avgöra när det är så pass skilda världar. Vägarna har en avsevärt större 
omfattning än järnvägarna och svårare att beskriva. Man har kritiserat VV ibland över 
hur gamla siffror som används för att beskriva trafik volymer. Man bör nog försöka att 
få fram så aktuella och jämförbara siffror som möjligt om det används som en parameter 
för att avgöra vilken väg som skall ha störst prioritet. Men på dom flesta områden har 
nog inte trafiken förändrats så mycket. 

Beredningsgruppen. 

Satt du med i beredningsgruppen? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Ja. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Ja. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
Ja. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Ja. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Ja. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Ja. 

Vilka representanter ingick i beredningsgruppen? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Kommunikationsdirektören, två politiker från Länsstyrelsens styrelse, VV, BanV, 
Handelskammaren, Åkeriföreningen, Länstrafiken, Tele V, SJ, Lrf och Luftfartsverket. 

Var det en lämplig sammansättning? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Ja, vi gjorde en grupp som hade ett stort infrastrukturs intresse och det fungerade bra. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Ja, det blev bra diskussioner. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
Ja, jag tycker att det var bra på det sättet att det gav en allsidig belysning. Sen kan man 
fråga sig hur man på ett bättre sett ska kunna ta del av avnämarna dvs. Sådant som 
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genererar transporter och resande och som har behov av det. Det vore alldeles för enkelt 
att säga; ”Ta in en av dom så har vi därmed täckt igen det hålet”. Det går inte, det skulle 
inte ge den bakgrundskunskap som borde finnas. Man borde kunna diskutera alternativ 
med skogsnäringen eller industrier mm. Och få veta hur dom ser på dom olika 
lösningarna. Det är en svår, tung och osäker process men det saknade jag lite gran. Man 
har säkert prövat på tusen olika sätt men jag vet inte om man har hittat något som 
fungerar riktigt bra. Det räcker inte att ha en representant för hela näringslivet.  

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Ja, i dagsläget är det. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Ja, det var nog ganska bra.  

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Ja. 

Någon grupp som borde ha varit med och blivit representerade? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Nej, vi hade lite bekymmer med näringslivet. Vi försökte sträva efter att fånga upp 
turistnäringen, Men det var svårt. Det finns en turistförening (Jämtland och Härjedalens 
turistförening) Men dom är inte insatta i problemen. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Nej, jag hade ingen känsla av att det var någon som saknades. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Nej, dom finns med allihop, men sen är frågan om hur man representerades, en annan 
sak. Det blir ju väldigt mycket väg frågor och vissa har kanske inte riktigt intresset. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
En viktig del är att få med alla partier. Man kanske skulle brädda gruppen inom vissa 
skeden i arbetet, men den får inte bli för stor om den skall kunna vara konstruktiv. 

Någon grupp som var överflödig? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Nej. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Nej. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
Nej, dom behövdes. Men den omvända delen kan också vara viktig, att den gånge som 
man bara pratar vägar, så är det klart att BanV inte lämnar ett så stort bidrag. Men 
samtidigt är det viktigt att BanV vet vilka vägar som man pratar om och omvänt att VV 
vet vilka spår som BanV pratar om. Det är informations spridning och lärdom som jag 
tror i vissa fall kan vara underskattat men det är väldigt viktigt och nyttigt. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Nej, inte ur ett totalkoncept.   
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Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Nej. 

Fanns det någon politisk representation? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Ja, vi hade två politiker ur länsstyrelsens styrelse, en från vartdera läger. Det visade sig 
vara väldigt bra. När man skulle fastställa planen hade dom redan gjort en del av det 
politiska arbete. Dom ställde upp och förankrade gruppens förslag i sina politiska 
föreningar, vilket gjorde hanteringen i länsstyrelsens styrelse väldigt smidig. Jag har 
förstått att det uppstått stora diskussioner i styrelsen hos andra län som inte haft några 
politiska representanter i beredningsgruppen. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Ja, det fungerade väldigt bra. Politikerna som satt med försökte inte föra fram något 
politiskt budskap, utan bidrog med kommunens syn på behovet av väger. Dom förde 
folkets talan och jag tycker att dom är värdefulla med sitt total grepp över vad man vill i 
kommunerna.  

Nils Harvard Länstrafiken: 
Det är ganska ovanligt med blandade arbetsgrupper. Jag tror att det är bra att man får 
dubbla perspektiv direkt, istället för att man förts gör färdigt och sen låter det gå till den 
politiska beredningen, vart efter det ska komma tillback och göras om. Det är bättre att 
både tjänstemännens och politikernas perspektiv finns med redan från början. Produkten 
blir bättre och man snabbar på handläggningen. Så det tycker jag har varit fördelaktigt 
och det utgjorde nog inga begränsningar för tjänstemännen.   

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Det var inte frågan om politik från deras sida utan sunt förnuft. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Ja. 

Hur fungerade samarbetet i gruppen? Vilka var drivande och vilka "satt med"? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Gruppen fungerade bra ihop. Svårt att urskilja vilka som var drivande. 
Handelskammarens representant och politikerna hade en framträdande roll. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Vem som var drivande var olika vid olika frågor. Det har stor betydelse vem som är 
ordförande för att få bra diskussioner och där gjorde länsrådet ett bra jobb. Vi hade 
mycket bra diskussioner som ledde till användbara idéer. 

Nils Harvard Länstrafiken: 
Det var en god stämning i gruppen och naturligt var det VV och länsstyrelsen som var 
drivande eftersom det var deras ansvar. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Det leddes av våran kommunikations direktör som gjorde ett fantastiskt bra jobb med 
förberedelser osv. Det är ganska konkreta frågor som tas upp och man är relativt bra 
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förberedd. Så det tycker jag fungerade väldigt bra. Meningsutbytena är precis som dom 
ska vara, alla är inte eniga med beslut fattas i alla fall.    

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Det fungerade alldeles utmärk, det fanns många olika viljor i gruppen men vi lyckades 
alltid komma sams och hitta en lösning. Det styrdes ganska hårt av näringslivet då 
skogsbruket är den tunga andvändarna av vägarna. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Det var bra. 

Var det svårt att bilda en helhetsuppfattning av planarbetet och dess innehåll? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Det som var svårast att få något grepp om var kollektivtrafiken. Tanken är att man skall 
lämna bidrag och att kommunerna skall stå för hälften. Problemet är att kommunerna 
inte har möjlighet att utfästa sig för fem eller tio år framåt. Det leder till att man blir 
tvungen att försöka uppskatta hur stor pott man måste sätta av. Vi hade med undantag 
inga stora infrastruktursatsningar på den här delen utan mest smärre objekt. Vilket 
gjorde det svårt att få en överblick på vart pengarna skulle gå.   

Örjan Oskarsson, VV:  
Nej, jag upplevde det inte så. Redigeringen och skrivarbetet utfördes av någon på 
länsstyrelsen som kanske inte var så insatt i kommunikations frågor överhuvudtaget, 
men det gick rätt bra en då.  

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Nej, det var det väll inte. Vi låg långt före i planeringen än vad vi hade pengar till. Det 
var till stor del VV förtjänst. 

Vad har ni lärt er till nästa gång angående beredningsgruppen? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Jag tror att vi kommer att ha ungefär samma upplägg även nästa gång. Vi kommer nog 
att försöka bearbeta problemet med näringslivet. Det är inte bra att en från 
handelskammaren skal representera hela näringslivet, men jag vet inte hur man skall 
tackla det. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Kan inte peka på något exakt för beredningsgruppen.  

Nils Harvard Länstrafiken: 
Det jag tycker är att utgångsmaterialet, regeringens propåer och VV långa skrivningar, 
om olika aspekter osv. Är naturligtvis intressant, men det lämnas väldigt fort, för att 
komma in på grus och diken. Det krävs en duktig tjänsteman för att kunna ta ner allt det 
centrala materialet till praktiska anvisningar för hur man ska gå till väga. Det kunde 
ibland vara lite svårt att få det att gå ihop.  

Sen jag tror att dom ansvariga myndigheterna, länsstyrelsen och VV redan tidigt borde 
sätta sig och skapa ett länsspecifikt planeringsunderlag, som kan ta tid att utveckla. Så 
att det finns när man börjar och riktlinjerna kommer. Ofta börjar man inte utredningar 
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fören man stöter i mot något i planeringsprocessen och då kan det vara lite för sent. Det 
här görs redan i ganska stor utsträckning, men jag tror att man skulle kunna göra mer.  

En annan sak som man har lärt sig är att den slutliga politiska behandlingen i länet av 
planförslag lämnar en del övrigt att önska. Man skulle behöva våga lite mer från den 
politiska sidan och kunna tänka om istället för att ibland ta den bekvämaste vägen. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Konkret är det inte det. Jag tycker att man lägger upp det här jobbet efter dom behov 
som varje gruppering har. 

 
Sten Hedström, Handelskammaren: 
Nej, jag tycker att man jobbade på ett bra sätt. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Totalt sett gäller det att ligga så långt fram som möjligt med olika projekt, så att man 
kan komma i gång när tillfälle ges. Sen har vi fått en större förståelse för konjunkturens 
påverkan på priserna. Vi har märkt en successiv prisstegring i och med 
högkonjunkturen. Så ett objekt som man beräknat till sjutiomiljoner kanske slutade på 
nästan hundramiljoner. Det kan leda till svåra konflikter när ett projekt som sagts ska 
komma igång en viss tid, måste skutas på för att det har blivit för dyrt att utföra.   

Informationsmöten. 

Förekom det att LS/VV/BanV hade stormöten med berörda Kommuner och andra 
inbjudna under plangenomförandets gång? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Ja. 

En eller flera omgångar, ett eller flera möten varje gång? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Först hade vi allmänna informationer (öppet hus). Sedan for vi runt till kommunerna en 
i taget i två omgångar i början av processen och sedan på deras begäran. Det hela var 
hanterligt då vi bara har åtta kommuner. För det mesta var det en arbetsgrupp ur 
kommunstyrelsen som vi träffade. Vi gick igenom vad som kunde förväntas och 
förklarade vad planeringen innebar. På ett tidigt stadium bad vi dom ta fram tio objekt 
som var angelägna och att leverera dessa på en bestämd tidpunkt. Vi gjorde en första 
prioritering av objekten, vartefter vi for ut en andra gång och diskuterade 
prioritetsordningen med kommunerna. Sen när vi närmade oss slutförslaget fick dom 
komma med synpunkter på den samprioriterade planen vi hade plockat ihop enligt 
kommunernas önskemål. Där efter gjordes ett slutgiltigt förslag till beslut som sedan 
togs i länsstyrelsens styrelse.  

Var mötena lagda vid bra tidpunkter under arbetet?  
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Ja, det stämde bra med tids uppdelningen av  planen 
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Nils Harvard Länstrafiken: 
Ja. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Ja. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Jag tycker att det fungerade bra. 

När underplaneringsprocessen var detta? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Första omgången var i början och den andra innan det skulle upp i styrelsen. 

Vilket material fanns framtaget till dessa möten? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Underlag som visade på Näringslivet, pendling osv. Det gällde hela tiden att hålla det på 
en nivå som visade helhetsbilden för länet, så kommunerna kunde sätta in sig själva i ett 
sammanhang. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Sammanställningar över detaljer om objekten som kommunerna tidigare förslagit ex 
längd, brädd på väg, kommentarer på tillstånd av väg och uppskattade åtgärdskostnader 
osv. 

Vilka var inbjudna till mötena? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Kommunerna, Landstinget. 

Var det en bra sammansättning eller borde man ha mindre eller större grupper? 
 
Örjan Oskarsson, VV:  
Kommunerna valde själva vilka som skulle komma. Vissa kom i stora delegationer 
emedan andra bara var en eller två. Det borde kanske vara ett jämnare deltagande, men 
det var upp till dom själva. Det var dock fler som kom många en få. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Alla sådana här möten domineras av vissa människor. Man kanske skulle della upp 
representanterna i grupper och låta dom utföra någon form av grupparbeten. Jag tror att 
det skulle ge en bättre diskussion när man sammanträffades och varje gruppledare 
redovisade för sitt material. Istället för att man har alla församlade samtidigt, då det är 
lätt att många låter bli att säga vad dom tycker och låter andra dominera. 

Var det många av dom inbjudna som kom? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
För det mesta var det kommunstyrelsen eller någon arbetsgrupp ur denna. 
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Vad var syftet med mötena? Att informera de inbjudna, att inhämta 
faktaunderlag eller att få hjälp att prioritera? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Både att informera och få synpunkter på beredningsarbetet. Dom skulle tycka till om 
vårat förslag till samprioriterad plan. 

Hur var de inbjudnas reaktion? 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Jag tror dom var nöjda, det kom ingen kritik angående informationen. Det förekom 
alltid diskussioner om prioriteringarna men det är naturligt. Det här är inget nytt för 
kommunerna, dom har en ganska god inblick i vart de stora problemen ligger och vad 
dom vill ha åtgärdat. Deras kunskap om sin egen kommun är alltid väldigt bra. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Viss mån av egoism, stående synpunkt var att det fanns för lite pengar. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Jag var själv inte med på mötena, men däremot har jag fåt ta del av vissa utkast och det 
finns ett stort intresse för dom här frågorna i länet. Vad jag förstår så är reaktionen av 
alla dom här behoven av investeringar och åtgärder som man känner sig tvungna att 
göra för att det infrastrukturellt ska fungera, en frustration över bristen på pengar. Men 
jag tror i alla fall att man ser ett ljus i tunnelmörkret. Det märks på dom som vill 
investera ute i glesbygden att dom inte ser framtiden som ett stort problem, utan tror på 
att något ska hända. 

Fick de inbjudna den information som behövdes om inte vad borde man ha lagt 
till? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Ja, det tycker jag. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Jag tycker kommunerna visade dålig förståelse för vägarnas dåliga standard på vissa 
ställen. Men det hade inte gjort någon skillnad om vi fört fram mer fakta om tekniska 
tillstånd. 

Bidrog dom med något konkret som verkligen påverkade framtagandet av planen? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Ja, dom hade oftast detaljkunskap som vi saknade, vart företag skulle etableras osv. 
Dom har en bra lokal kännedom som var till hjälp och innebar en del justeringar.  

 

Borde det förekomma stormöten som inbegriper hela regionen? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Nej, jag tror det skulle vara svårt. Det skulle i så fall vara väldigt allmänna möten, 
information om planeringsprocessen och vad som är mer och mindre viktigt osv. Att 
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föra någon form av diskussion skulle nog vara omöjligt då alla håller på sitt. Detta var 
redan en svårighet vid stormöten inom länet. 

Örjan Oskarsson, VV:  
Nej. 

Nils Harvard Länstrafiken:  
Nej. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Det skulle ge en insikt för hur man har det i andra län. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Nej, jag tror att det skulle vara svårt.  

Samarbete. 

Fanns det något samarbete med andra län i tillvägagångssättet vid framtagandet 
av planen? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Ja, det var nödvändigt då vägarna går över gränserna. Mest var det med Väster 
Norrland, men även en del med Dalarna. Det gällde att ha samma uppfattning av 
vägarna på båda sidor om gränsen. Vi har mycket kontakt inom regionen så det var inga 
problem.  

Örjan Oskarsson, VV:  
Vägingenjören och kommunikationsdirektören i varje län träffades både var för sig och 
alla tillsammans, för att diskutera upplägg och genomförande av planarbetet, vilket 
ledde till en viss styrning.  

Nils Harvard Länstrafiken: 
Vi är ju kopplade till andra län då vi får ett gemensamt ”paket” för våran region som ska 
delas upp oss i mellan. Så det pågår ju hela tiden, och enligt vad jag vet så har det 
arbetet fungerat tämligen friktionsfritt. Framförallt vet jag att norrlands län ofta arbetar 
ihop och tar fram underlag och har gått ner till regeringen på enad front och visat på hur 
det ser ut. Det tror jag är bra. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Man försöker ju att fånga upp investeringar på båda sidor om gränsen så att man sliper 
flaskhalsar.  

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Ganska lite. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Ja. 

Försökte ni utforma planen till ett gemensamt upplägg för samtliga län? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
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Ja, vi gjorde ett försök men misslyckades. Man hade olika synpunkter på vad som skulle 
vara med och var tyngdpunkten skulle ligga osv. Ambitionen fanns men det sprack. Till 
nästa gång bör man nog försöka styra upp innehållet lite mer från centralnivå för att 
underlätta utvärderingar.  

I så fall fungerade det tillfredsställande? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Nej. 

Hur fungerade samarbetet mellan kommunerna? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Dom kände till varandras problem då vi hela tiden framställde materialet ur läns 
perspektiv. En del tyckte att vissa fått lite väl mycket osv. Den stora motsättningen i 
länet ligger mellan Östersund och dom övriga kommunerna, där båda sidor tycker att 
dom andra får för mycket. Det var dock inga stora problem. 

 
Nils Harvard Länstrafiken: 
Bra i huvudsak, däremot finns det en oskriven regel att inte lägga sig i varandras 
bedömningar.  

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Det är som allt annat, att var och en är sig själv närmast. Visst har det förekommigt en 
viss form av grens överskridning som har fungerat bra men det styrs ju centralt. Jag vet 
faktiskt inte hur pass starka samarbetsambitioner man har, jag tror inte det finns en 
uppbyggd möjlighet för att penetrera dom här frågorna i den bemärkelsen att det skulle 
vara ett riktigt samarbete.  

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Det var lite dispyter emellan kommunerna när det gäller deras planer.  

Allmänt. 

Erfarenheter och förslag till nästa plan? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Inför kommande plan har vi varit runt i kommunerna för att följa upp den föra planen 
och prata om den kommande. Det man märker måste till, till nästa gång, är att det måste 
finnas en bättre knytning mellan planens planeringsramar och pengarna som man 
verkligen får. Man möts av en stor planerings trötthet ute i kommunerna. Dom första 
Kommentarerna är ”skicka in den gamla planen” och ”inte en gång till”. Man tycker att 
planerna görs om mellan gångerna men att objekten förblir dom samma. Gör man 
ingenting åt det, tror jag att det är kört med den här typen av planering. Det pratas om 
att göra planer på olika ambitions nivåer, vilket kanske kan vara ett sett?  

Själva upplägget tror jag inte kommer att få någon avsevärd förändring till nästa gång. 
Problemet ligger mer på planeringens trovärdighet. 

Örjan Oskarsson, VV:  
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Det man måst ha med sig, är det här med vägarnas faktiska tillstånd. Ett större gehör för 
objektens tekniska tillstånd. Det var svårt att få förståelse för, att om man inte gör något 
åt dom dåliga vägsträckorna inom tre år får man onormalt höga kostnader eller försvårar 
framkomligheten onödigt mycket. För att ge ett exempel. Det var en ganska stor väg 
som inte togs med i planen. Efter några år kommer länsrådet från kommunen och menar 
på att man måste göra något åt den illa medfarna vägen. Vi förklarade att dom hade 
själva valt att inte ta med vägen i planen men han tyckte att vi var tvungna att göra 
något åt vägen ändå. Pengarna var ju redan reserverade till andra objekt, så vägen fick 
lov att se ut som den gör. 

Man kan koppla det här till bristen av pengar att planera för. Kommunerna tycker att 
dom måste prioritera sina väljare efter småvägarna och det blir inte riktigt bra där i 
mellan. Pengarna som vi har att förfoga över utanför planen är vanliga 
underhållspengar. En väldigt sliten väg drar oerhört stora underhållspengar vilket gör att 
totalstandarden på vägnätet blir lidande. Planens syfte var bland annat att ta igen 
eftersläpande underhåll för att få en normal underhållskostnad. Men när det blir som i 
exemplet sår vi istället på eftersläpningen. Vi måste kanske lägga ner större möda på 
presentationer av vårat material och visa vägarnas faktiska bärighet, trycka på ett treårs 
krav. Balansen mellan investeringar och underhåll kunde ha varit bättre. 

 
 
Nils Harvard, Länstrafiken: 
En aspekt är att den plan som tillslut lades fram säkert var en bar plan men den var 
fullständigt bortkastad (Det finns säkert dom som tycker att man inte kan säga så och 
det har dom säkert rätt i)  

Men principen är att man får en plan och sen bryts den ner på länsnivå och det finns ett 
visst antal investeringspengar pär år. Planen är frukten av ett arbete från byalag, 
byaföreningar, vägföreningar, kommunfullmäktige, länsstyrelsen, VV mm. Som har 
lyckats med arbetet att fördela, förankra, skapa rättvisa och komma överens. Sen säger 
regeringen med en lätt gäspning att det inte finns några pengar som man kan använda. 
Sen skickar man ut nya papper och vill att vi ska delta i en ny planeringsomgång. Den 
givna reaktionen blir ju att ”Skicka in den gamla och ändra datum”. Det viktigaste är att 
en planeringsprocess som leder fram till ett beslut, måste leda till ett förverkligande. Om 
det saknas så kommer nästa planeringsomgång att tas med ett väldigt stort förakt och 
ointresse. Jag tro att det kommer att bli svårt att få den nya planerings omgången att 
mötas av någon större entusiasm då det idag inte finns något som hälst förtroende till 
planer.   

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Det bygger ju egentligen på långsiktigheten i dom här planerna som nu ligger fram till 
2007, någon längre tid kan man inte skåda hur industrin ser ut och behoven förändras. 
Vi jobbar med att följa med i förändringarna för att kunna bemöta industrins krav, så där 
tror jag att vi är med på banan för att kunna ta fram långsiktiga planer. Det går inte att 
komma ifrån att det är pengarna som styr. Men man måste ha respekt för dom som 
ytterst ska utföra det här på beställarled och förstå att även om inte alla får sin vilja fram 
så är det för samhällets bästa hur pengarna placeras. 

Sten Hedström, Handelskammaren: 
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Jag tycker att det är dåligt av regeringen att inte ha tillsatt en kommunikationsminister. 
Jag tror inte att näringslivsministern klarar upp det här då det är en omöjlighet för han 
att vara insatt i allting. Dom har lovat väldigt mycket, men än så länge har det inte hänt 
något. Innan den här planen som kommer, så vill jag nog se pengarna först innan jag 
tror på den.  

Per Söderberg, Oppositionsråd: 
Det vi sagt tidigare. 

Bra respektive Dåligt med Planen (förutom att länet fick för lite pengar)? 
 
Nils Harvard, Länstrafiken: 
Det finns ett problem i att om det händer något oförutsätt under tiden som man ska 
investera pengar och man blir tvungen att omprioritera i planen. Då undrar jag om en 
region orkar omfördela pengar eller om varje förändring måste tas via ett extra anslag 
från VV eller regeringen. Jag tror att när det gäller större objekt så är flexibiliteten lite 
tveksam i den här planen.  

Hur har planen fungerat i praktiken? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Vissa saker kunde man ha önskat att de fick en annan prioriteringsordning. I slutet 
ändrade det politiska spelet om en aning. Jag sa tidigare i intervjun att det gick väldigt 
smidigt på grund av den politiska representationen. Men det gjordes två förändringar, 
varav den ena var väldigt diskutabel och det blev väldigtkonstigt. Men i genomförandet 
har både vi och VV annars följt planen.  

Örjan Oskarsson, VV:  
Dåligt, vi har inte fått pengarna som vi har planerat för. Förutom det fungerar 
prioriteringen av objekten rätt bra, bortsätt från vissa som på grund av sitt dåliga 
tillstånd kommit för sent in i planen. Planen har gått bra att följa. 

Nils Harvard, Länstrafiken: 
Om vi fått tillräckligt med pengar så skulle den nog ha fungerat. 

Roland Nordin, Handelskammaren: 
Den har fungerat efter den prioritering som är satt, ända problemet är att pengarna fattas 
så att man har fått skuta det framåt.  

Sten Hedström, Handelskammaren: 
Det är omöjligt att få det att fungera när medlena inte räcker till. 

Pengarna styr allting. Men annars är det en bra och positiv plan. 

Per Söderberg, Oppositionsråd:  
Jag tycker att planen har fungerat i praktiken, på så vis att dom objekt som varit möjligt 
att få med och funnits inlagt dom här åren har gått att följa. Men vi har ju fått lov att 
korrigera den utifrån resurserna. Sen kan det ju alltid dyka upp nya saker som man 
måste pröva. Inte minst ur näringslivs synpunkt måste vi vara lyhörda då dom måste ha 
transportvägar som fungerar. Ett annat problem är att det har visat sig att det finns 
många vägar som är i väldigt dåligtskick, men som inte finns med planen. Det är väldigt 
alvarligt att vi har vägar som är så dåliga att det inte går att ta sig fram efter dom och 
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sen inte kunna få med dom i en tioårig prioritering. Det leder till att människor och 
företag som finns inom bygderna känner att dom inte kan fortsätta här. 

Har den varit alltför detaljerad för att praktisk kunna fungera smidigt eller har 
den varit alltför luddig för att ge rimlig vägledning för genomförandet? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Den kunde möjligen ha varit mer detaljerad dom fyra första åren och sen haft en mer 
schablon mässig utformning resterande år. Då tanken är att man skall revidera vart 
fjärde år. Vi delade upp planen tidsmässigt i två delar och inte år för år. Istället använder 
vi en skuggplan som har indelningar för varje år. Men den har vi inte gått ut med, då det 
viktiga är turordningen.   

Övrigt? 
 
Lennart Sundström, Kommunikationsdirektör: 
Det gick bra att genomföra planeringen. Men det är viktigt att man på centralnivå tar till 
sig den kritik som funnits, till nästa planerings omgång. 

Örjan Oskarsson, VV: 
Det var en riktig idé att låta länsstyrelsen ta beslut om planen. 
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T (Örebro län) 
 

Planeringsprocessens utformning. 

Var målen i regeringens proposition svåra att uppfylla, i så fall varför? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör:  
Dom var inte svåra, dom var omöjliga. Direktiv som vi fick 97 var så omfattande, att det 
inte fanns någon möjlighet att uppnå målen med dom resurser som vi sedan blev 
tilldelade. Vi blev tvungna att kompromissa mellan regerings olika mål. Om vi hade 
älva åtgärdsgrupper så hade regeringen direktiv på åtta av dom, det var bara 
investeringsgrupperna som det inte fanns direktiv på. Det var en ren omöjlighet, 
planeringsramen motsvarade inte kraven och målen.  

Bengt Andersson, VV: 
Ja, de tilldelade medlen var ej tillräckliga. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Ja det var dom. Det är allmänt känt att jag är ganska kritisk till den här 
planeringsprocessen. Jag anser att man planerar sönder verksamheten på något sätt, det 
är så pass komplext och så pass styrda tidsplaner osv. Det är inte många som har 
överblick om vad som egentligen händer. Man satte upp mål och gjorde en 
planeringsprocess som var väldigt ambitiös, man gjorde strategiska inriktningar och 
stod i. Därefter gjordes förslag på tre håll från VV, BanV och länsstyrelsen. Tre remiser 
skickades ut, som i och för sig var samordnade i tiden men dock tre remiser som många 
tyckte innehöll samma sak. När man tillslut hade ältat sig igenom alltihop och kommigt 
fram till en kompromiss så anslogs bara 70-80 % av pengarna, så att bara valda delar 
kunde genomföras. Speciellt på kommunnivå så har man i stort sett gettupp, man svarar 
på remiserna för att det ska göras, men man orkar inte tänka till och vara särskilt lågiska 
i sitt agerande. Kommunerna vänder sig ofta till oss som är ett kommunaltorgan och 
begär hjälp och undrar vad dom ska svara. Vi får ägna mycket tid åt att lotsa dom 
genom vad det egentligen är frågan om och det där är inte bra. När det gäller VV så är 
det byggt för väg projekt som har en förberedelse tid på kanske tio till femton år. När 
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det sen kommer till kollektivtrafiken så passar det inte alls, då vi har mycket kortare 
tidsaspekter. Men det är alltid lätt att kritisera och svårt att föreslå hur det borde gå till. I 
grunden är det bra tänkt och ambitiöst osv.   

Thord Andersson, Åkeriföreningen:  
Ja, det är klart att det är många hypoteser i målsättningarna som kanske är svåra att 
uppnå i det värkliga livet, speciellt med tanke på dom ekonomiska förutsättningarna 
som alla är medvetna om.  

Sören Larsson, Kommun repr:  
Det som känns väldigt frustrerande, är att man inte kan klara av den planeringsram som 
man har gjort. Annars tycker jag nog att det har varigt ok.      

Var det något av kraven/målen i direktiven som ni inte uppfyllde? 
 
Bengt Andersson, VV: 
Ja. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken: 
I planeringsfasen var det nog bra tänkt och det fanns chans att uppfylla det mesta, men 
sen i och med att man inte fick tillräckligt med pengar så var det ju kört. Där ser man 
även att det här är byggt för vägprojekt, då jag tror att det var de objekten som lyckades 
bäst. Mycket av det beror på att VV har hållit på så pass länge med den här typen av 
planeringsprocesser och har en viss beredskap. Dom vet hur dom ska bära sig åt när det 
blir brist på pengar och när det kommer extra osv. 

I vilken grad påverkade riksdagens och regeringens inriktningsbeslut direkt på 
innehållet i planen? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör:  
Det är klart att vi som statligmyndighet i huvudsak måste följa dom direktiv som vi får. 
Men ett vist mått av civilolydnad kan man tillåta sig, vilket vi också gjorde. Bland annat 
satsade vi av politiska skäl en del på kollektivtrafikanläggningar som inte var 
högprioriterade. Vi avvek även när det gällde miljöåtgärder, regeringen hade ett högre 
krav på måluppfyllelse av buller kontra vattentäkter och vi valde att satsa på 
vattentäkter.  

Bengt Andersson, VV: 
I hög grad. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Dom styrde upp 70-80 % av besluten. Man var väldigt pampiga när man sa att 
regionerna skulle ha stora möjligheter att påverka, men det var bara 20-30 % av 
investeringarna som man överhuvudtaget kunde styra, resten var låsta. Så det var mer 
ord än värklighet från regeringens sida.  

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Det är svårt att säga. Inriktningen var kanske riktig men den var lite svårt att uppfylla i 
bland.               

Sören Larsson, Kommun repr:  
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Som jag mins var det direkt avgörande, då vi var tvungna att rätta oss efter deras 
önskemål. Sen kan man naturligtvis tolka en del beslut lite olika. Men jag upplevde att 
det hade ett väldigt stort inflytande.    

Hur tycker du att utformningen av planeringsprocessen fungerade rent allmänt? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör:  
Jag ser egentligen inget problem, förutom att jag tycker att vi kunde klara oss utan 
regionberedningsgrupperna. Regeringen har en önskan om att besluten ska fattas i större 
grupper, men det finns ingen politisk grupp mellan länen och regeringen. Så då 
tillskapade man en grupp som egentligen var en omöjlighet. Regionberedningsgruppen 
bestod av tjänstemän från fyra länsstyrelser och BanV`s, VV`s regioner, luftfartsverket 
och sjöfartsverket som tillsammans skulle komma fram till en fördelning. Sen skulle 
fördelningarna hem och förankras politiskt på länsnivå, vilket inte var något bra 
tillvägagångssätt.  

Det fanns dock en preliminär fördelning i botten, som vi lyckades få tag i, så vi hade ett 
litet facit till hjälp. Regeringen borde ha delat ut det från början, då den tänkta metoden 
inte gav något och bara innebar onödigt arbete. Vi är lite oroade för nästa omgång, där 
man aviserar att våran regionberedningsgrupp bestående av dom fyra länen i Mälardalen 
dessutom ska bilda en grupp tillsammans med Gottland och Stockholm. Det skulle leda 
till ännu större problem en vad vi hade senast.   

Bengt Andersson, VV:  
Det fungerade ok. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Den är för komplex. Om vi tar Örebro län så har vi ett mycket bra samarbete på regional 
nivå mellan lansting, kommunförbund, länsstyrelse, utvecklingsråd och företagarna osv. 
Man har en gemensam grupp som har jobbat länge med dom här frågorna. Men trots det 
så måste varje sammanträde inledas med en timmes genomgång om hur det här fungerar 
och var man befinner sig i processen. Och det är inte bra. På något sätt tror jag att man 
måste reda ut vilka parter som deltar. Gränsdragningarna mellan BanV, VV och 
länsstyrelsens roller är inte alls klara, det blir ofta tjafs om vem som är ansvarig för vad 
osv. Sen borde det bara vara en enda remis som skickas ut annars är man chanslösa. Ett 
annat bekymmer är att pengarna som man väl får, tydligen ska tas ut i lika stora belopp 
varje år. Det leder till att tidsplanerna måste hållas till punkt och pricka annars flyttas 
objekt över årsskiftet och då blir det problem i fördelningen. Tidigare kunde 
länsstyrelsen flytta pengarna mellan åren men nu tar tydligen staten tillbaka dom och 
lämnar ut nya. Det har lätt till att det har blivigt väldigt rigida tidsplaner som inte 
fungerar när man kommer till värkligheten.  

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Med det utgångsmaterial som vi har haft att jobba med, har det fungerat bra. Det var 
mycket välstrukturerat och greppbart, med bra redovisningar under resans gång och en 
bra dialog.             

Sören Larsson, Kommun repr:  
Den fungerade bra. Förutsättningen bygger ju på att man har aktiva partier som har 
intresse av att jobba med det här partipolitiskt. Det är även viktigt att man har starka 
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politiker i länsstyrelsen som har positioner även utanför länsstyrelsen, så att det blir än 
väldig tyngd på det gänget. Det tror jag är värdefullt.     

Var det något steg i processen som man bör ändra på? 
 
Bengt Andersson, VV: 
Ja, se Vägverkets publikation Utvärdering av planeringsprocessen NPVS 1998 – 2007 

 Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Nej inte i den processgång som jag handgripligen har varigt inblandad i.               

Sören Larsson, Kommun repr:  
Nej, inte i själva utförandet.     

Tycker du att pengarna i den regionala fördelningen mellan länen fördelades på 
ett förnuftigt och rättvist sätt? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör:  
I grunden vill alla ha mest. Sen hade vi ett relativt bra planeringsunderlag att fördela på, 
men vi hade olika ideologier om hur det här skulle hanteras. Tre av länen ville fördela 
på grunder efter olika behov, där var och en skulle få en pott att ta hem till våra politiker 
som sedan skulle besluta vad man skulle göra med potten. Det var så det var tänkt 
eftersom förändringen som skedde den här gången, var på grund av att man ville öka det 
regionalapolitiska inflytandet. Det kunde man bara göra genom att ta det till 
länsstyrelsens styrelse. Men sen hade vi ett län som avvek och ville att vi i den här 
tjänstemannagruppen skulle lägga fast åtgärder av en viss karaktär. Det innebar att vi 
inte kunde komma fram efter den vägen som var tänkt, utan vi fick göra en kompromiss 
och utifrån det som grund fick man dela rakt av. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt 
oss men fördelningen blev acceptabel. Pengafördelningen tog en oerhörd kraft och tid 
som man kunde ha gjort på ett enklare sätt frånbörjan 

Bengt Andersson, VV:  
Ja. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Jag har inte den överblicken att kunna bedöma hur mycket Örebro har fått i förhållande 
till dom övriga länen. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Det är en väldigt svår fråga, då alla ropar efter mer pengar. Vi vet ju att olika landsdelar 
har olika former av problem, men jag tycker nog att Örebro län inte alltid behandlas 
som det län det egentligen är med den geografin som finns. Det är ett rent glesbyggds 
och skogs län i dom norra delarna, emedan det har en helt annan struktur i dom södra 
delarna. Ur den synpunkten tycker jag kanske att vi fått lite för lite pengar. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Självklart inte, då skulle jag vara en dålig läns företrädare. Men om man bortser från 
det, så är jag nog för dåligt insatt för att kunna bedöma det.                    

Sidan 48 av 66 



Bilaga 3 
Intervjuer 

Tycker du att pengarna i länets fördelning mellan olika åtgärdskategorier 
fördelades på ett förnuftigt och rättvist sätt? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Det finns ingen rättvisa när man inte når målen. Det är alltid någon som känner sig 
förfördelad, beroende på vilka åtgärder man önskar i länet. Men det var inga konflikter 
inom länet i att upprätta planen, ha den ute på remis och att få den förankrad. Utan det 
gick väldigt smidigt. Vi har en planeringskultur här i länet som är ganska stark och 
stabil. Vi vet vad man vill ute i länet, kommunerna, organisationer osv. Och vilka objekt 
som behövs. Jag brukar säga att inget objekt, där man sätter spaden i baken är yngre en 
tjugo år, gärna lite äldre. Så allting är liksom förankrat långt i förväg, det ska i så fall 
vara något lite udda, ungefär som flygplatsen blev den här gången. Man öppnade 
möjligheterna att satsa på regionalkollektivtrafik i form av linje lagd flygtrafik på 
kommunala flygplatser. På det satsade vi tretiomiljoner och det var en sådan här ny grej, 
annars går det bara i gamla spår. Ibland är jag lite tuff och säger att jag kan göra den här 
planen nu innan direktiven kommer och ha rätt till nittiofemprocent, det beror bara lite 
på riksstan och regeringen och dom politiska svängningarna, annars vet vi vad som ska 
göras. 

Bengt Andersson, VV:  
Ja. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Jag får väll lov att anse att det blev rättvist då jag var med och petade i det. Men det 
finns säker dom som inte tycker det.  

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Vi har varit väldigt involverade och har naturligtvis haft en önskelista som alla andra. 
Sen har vi försökt att prioritera fram det som vi tycker är angeläget här. Det finns i och 
för sig mycket övrigt att önska, men vi har försökt att angripa det vi tyckt varit 
väsentligt både regionalpolitiskt och väg mässigt. Fördelningen blev nog rättvis så långt 
vi kan sträcka oss. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Där tror jag att vi har lyckats ta fram de objekt som är mest angelägna.                       

Aktörer. 

Hur uppfattade du dom övriga aktörernas medverkan och påverkan i arbetet och 
resultatet? Bra/Dåligt? 

VV? 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Om vi ser det i olika faser och börjar med upprättandet av planen, alltså förarbetet till 
planen. Så var vi missnöjda med det underlagsmaterial som vi fick. När planen gick ut 
till remis så hade den många hål. Vi hade alltså avsatt pengar men vi hade inte objekten. 
Det fanns krav på att alla objekt över fem miljoner skulle namnges och det kunde vi inte 
göra i samband med remisen, för att vi inte hade underlaget som trafikverken skulle ha 
försätt oss med. Det hela berodde på att VV i Eskilstuna koncentrerade sig mer på att 
lämna underlag till den nationella planen. Men inför fastställandet hade det ordnat upp 
sig. Det här har varigt en genomgående kritik genom hela landet som är allmänt känd. 
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Resultatet blev att vi i maj 99 fick i uppdrag av regeringen, att inför den planeringen 
som skulle komma se till att det fanns bättre planeringsunderlag. Vilket vi gjorde och 
sedan gav till trafikverken. Så det kunde ha varit bättre. Samtidigt har jag en viss 
förståelse för det hela då det var helt nytt för trafikverken att jobba på det här sättet med 
långsiktiga planer. Dom har tidigare haft en stor frihet att agera självständigt på 
tjänstemannanivå. Nu blev dom istället låsta i fyra år och den beredskapen hade man 
inte. Jag tror dock att man nu har börjat acceptera det, så att den kommande planen 
kommer att gå bra.  

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Våra kontakter med VV har fungerat bra. Det ända som jag tycker är synd är att 
rågången mellan länsstyrelsen och VV inte har varigt riktigt harmonisk. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Dom arbetar ju utefter sina utgångslägen och dom förutsättningar det finns för deras 
arbete. Men engagemanget och lyhördheten, tycker jag inte att det finns något att klaga 
på. VV har gjort bra ifrån sig. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Jag hade inte några direkta kontakter med VV utan gick via länsstyrelsen. Men jag tror 
att det säkert har fungerat bar.               

BanV? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Med BanV var det ännu svårare en med VV. Precis som för VV var det här ett nytt sätt 
att arbeta, men dessutom så har BanV en annan organisation en VV. VV organisation 
följer länsgränserna, emedan BanV`s organisation följer deras banor. Det innebär att 
BanV har tre regioner inom länet, västra från Göteborg, mellersta från Gävle och den 
östra från Sundbyberg. Det här blir svårt i planeringen och BanV har själva valt att 
enbart ha en av organisationerna som kontakt mot länsstyrelsen. Under upprättandet av 
planen var det Göteborg som var kontaktregion och skulle sköta samrådet mellan dom 
olika regionerna. Det fungerade inte så bra då dom inte hade tid att få grepp på övriga 
regioner. Nu under genomförandefasen har man ändrat på dom olika regiongränserna, 
så att den östra delen har blivigt störst inom länet och fått överta samordningsansvaret. 
Så det var mer komplicerat en med VV. Men även med BanV har vi nu fått upp ett 
bättre samförstånd i planeringen. 

Bengt Andersson, VV: 
OK, (flera olika regioner för T län) 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Det var lite olyckligt att BanV flyttade sina regiongränser under planerings perioden. 
Örebro län blev berörda av flera regiongränser och det kan ibland vara ett bekymmer. I 
övrigt har kontakten fungerat bra, men det man märker är att BanV inte har kommit lika 
långt som VV i sitt sektoransvar. Man har inte haft resurser helt enkelt. BanV har inte 
riktigt klivigt farm och tagit tag i sin roll utan famlar fortfarande lite gran. Det är lite 
synd då vi alltid försöker att se lösningarna som kollektivtrafiklösningar antingen det är 
buss eller tåg. Men den här myndighetsuppdelningen gör att vi får jobba på ett sett mot 
buss sidan och ett annat på järnvägssidan, vilket är lite omodärnt.  
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Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
I resonemangen har det varigt lite svårt med kontakterna till BanV.  

Först och främst är jag inte så insatt i deras problematik och sen har vi väll upplevt att 
det har varigt en del skiften på posterna utav dom som har kommigt. Dom har kanske 
inte alla gånger ens varigt representerade vid våra gemensamma möten. Utan har bara 
dykt upp ibland. Och det är inte bra i en process, jag tycker att det bör vara samma 
människor som medverkar under hela processen. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Jag hade inte så mycket kontakt med BanV.                 

Kommuner? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Kommunerna känner vi väl till sedan länge och vet vad dom önskar och vad som 
genomförs. Oftast ser man väldigt snävt i kommunerna och håller sig i många lägen 
inom kommungränserna. Dom senaste åren har man dock börjat bli lite mera klarsynta 
och tittar lite utanför gränserna och kan ha en acceptans för lite mer övergripande 
åtgärder i länet. Så några stora problem finns det inte, mer en besvikelsen över att 
pengarna inte räcker längre. Man blir frustrerade när objekten hela tiden skjuts framåt i 
tiden. 

Bengt Andersson, VV:  
OK. Bra dock när det gäller Sv. Kommunförbundet Örebro 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Kommunerna är alltid lite vilsna, i alla fall dom mindre kommunerna. Och det får man 
ha förståelse för.    

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Vi har en väldigt liten direktkontakt med kommunerna, det samhavande som vi har haft 
i processen har ofta skett via kanalerna inom länsstyrelsen som har vidareförmedlat vad 
som har sagts där. Men det är väll likadant där att det har varit lite utav en huggsexa 
mellan kommunerna. Dom har massor av önskemål som jag ibland har tyckt varit lite 
orealistiska, eftersom kommunerna också är medvetna om knappheten på medel. En sak 
som jag tror kommunerna ofta reagerar på är snabbheten i processen och att det är så 
väldigt kort om tid. Det är långa handläggnings tider som det oftast inte finns tid att 
arbeta igenom på rätt sätt. Man kastar ut frågorna till kommunerna och dom ska svara 
snabbt, vilket kanske inte alltid blir helt genomtänkt. Det är en ständig tidsbrist. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Det jag i första hand kan svara på, är utifrån socialdemokraterna ute i kommunerna. För 
vi har jobbat mycket med den här typen av frågor där vi i parti samanhang diskuterar 
vilka infrastruktursatsningar som vi ska göra osv. Det fungerade bra mot dom 
kommunala företrädarna och jag tror att kommunerna känner sig delaktiga.                 

Länsstyrelsen? 
 
Bengt Andersson, VV: 
Bra. 

Sidan 51 av 66 



Bilaga 3 
Intervjuer 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Länsstyrelsen skötte det här bra. Det var ordning och reda och man hade en viss 
kontinuitet i arbetet. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Det kan inte fungera bättre en vad det har gjort här. Vi har en mycket öppen dialog och 
mycket skickliga handläggare. Det har fungerat helt perfekt. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Det fungerade väldigt bra. Dom var öppna och brädda att föra diskussioner.       

Näringsliv? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
I början på nittiotalet hade vi ett stormöte med näringslivet där dom fick utse sina 
representanter, och då valde dom handelskammaren och åkeriföreningen. Dom ingår i 
vår LTP grupp tillsammans med VV, BanV, Länstrafiken, lanstinget och 
länshuvudmannen. Men förutom det så har vi mycket samråd med företagarna, främst 
med svenskt näringsliv och LRF. Samt även med de kommunala politikerna och 
näringsföreträdarna. Utifrån våran horisont fungerade det bra. 

Bengt Andersson, VV: 
Mindre bra. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Näringslivet var i dom här samanhangen företrätt av företagen och åkeriföreningarna. 
Dom deltog och hade sin påverkan, så det fanns inget att klaga på. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Vi inom näringslivet har inget direkt samarbete i den här gruppen, utan det blir mer på 
en annan nivå och att man mellan dom olika organisationerna har direkt kontakter 
sinsemellan. Det finns ett engagemang här i Örebro län ifrån företagarnas sida. Dom har 
i vissa lägen kört sitt eget race vid sidan om och gjort egna uttalanden. Vilket jag inte 
tycker har varit riktigt bra då det har förekommigt uttalanden som nästan har gått stick i 
stäv mot vad den här arbetsgruppen har jobbat med.  

Personligen tycker jag att man ibland är lite ensidiga i sina uppfattningar, vi skulle 
behöva mer draghjälp från det övriga näringslivet i dom här frågorna. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Ofta framför näringslivet sina synpunkter via kommunerna. Så jag tror egentligen att 
kommunerna kanske är mer representativa i den här typen utav frågor som gäller 
infrastruktur, en vad många ur det lokala näringslivets egna organisationer är.                 

Länstrafiken? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Länstrafiken är bidragsmottagare på två åtgärdsgrupper i planen. Det ena är 
kollektivtrafik och den andra är handikappanpassning. Helt bra har det inte gått. Vi hade 
några stora objekt tillsammans med länstrafiken i den här planen bl.a. Örebros 
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resecentra. Det har rullat på men på slutet har vi sett att vi fortfarande inte har betalat ut 
alla pengarna. 

Flygplatsen går även under deras regi och den har gått riktigt dåligt. Den skulle vid det 
här laget ha varit slutförd, men vi har inte ens starta. Så det är ett stort orosmoln, för rätt 
vad det är så tappar vi pengarna ur länet när man inte kommer i gång.  

Handikappsanpassningen har inte häller gått så bra, ett skäl var att starten var väldigt 
trög då reglerna för handikappbidrag kom sent. Så länstrafiken hann inte riktigt med och 
vi höll en låg profil då det är ett femårigt bidrag. Men fram tills nu har vi bara lyckats 
förbruka fyrtioprocent av dom anslagna ramarna. Och då har merparten gått till 
ombyggnad av bussar. Det kommer nu att försvinna vilket innebär att riksstan inte 
kommer att kunna hålla lika hög profil på de här bitarna som dom har gjort nu i första 
steget.  

Vi följde helt de politiska målen, eftersom det blev de högst prioriterade när 
trafikutskottet blev ändrat. Regeringen hade föreslagit att minst en miljard skulle sättas 
av i länstransportplanerna och trafikutskottet höjde till en och halv. Det innebar att man 
skulle göra åtgärder för totalt tremiljarder. Det verkar inte gå så bra, vilket är ett 
problem.  

Nu har länstrafiken under den här tiden ändrat om i sin organisation, så nu omfattas dom 
av tre län Sörmland, Västmanland och Örebro län. Det innebär att dom nu har en annan 
personalsituation, som förhoppningsvis ska göra att dom lättare kommer fram med 
planeringsunderlag och kan ta beslut.  

Länstrafiken ska alltid satsa femtio procent själva och det är oftast där som det blir 
problem, då det många gånger är kommunerna som ska gå in med dom här femtio 
procenten och det är naturligtvis inte lätt. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Det fungerar bra. Vi har förståelse för varandras problem och är överens i dom allra 
flesta frågor. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Om jag talar för kommunerna så tror jag att man upplever länstrafiken som en viktig 
aktör i länet. Och att man tycker att dom är rätt så lyhörda.                   

Övriga? 
 
Bengt Andersson, VV: 
Det var bra att Sv. Kommunförbundet Örebro och även Landstinget Örebro medverkar i 
processen i T län. Det var mindre bra med intresseorganisationer, som ex NTF regionala 
organisation. 

Underlagsmaterial. 

Var det svårt att få fram nödvändiga uppgifter, tillvägagångssätt, kunskap under 
arbetets gång? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
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Det var svårt att få fram dom nödvändiga uppgifterna i tid när vi upprättade planen, men 
nu har vi inte dom problemen. Jag tror inte att det är tillvägagångssättet som är svårt att 
ta fram. De stora objekten var redan kända och alla handlingar för dessa fanns redan, så 
det var inga problem. Men på allt inom förbättring, speciellt om vi tittar på VV (då det 
är där de stora delarna ligger) Så gjorde VV förut, årliga planer som man inte 
förankrade någon annan stans en inom VV regioner. Om det dök upp något oförutsett, 
så hade VV friheten att göra förändringar när som helst under året, efter som de inte var 
förankrade. Det innebar att man hade en ganska kortsiktig framförhållning då man hade 
ett så flexibelt planeringssystem. Sen när vi plötsligt skulle ha underlag för tio år framåt 
så fanns inte den beredskapen. Man hade inga åtgärdsbeskrivningar, 
kostnadsberäkningar och samhällsekonomiska beräkningar för så lång tid framåt. Vilket 
kanske var förståligt när planeringssystemet ändrades så radikalt.  

Men just nu så går det bra  

Bengt Andersson, VV: 
Ja.  

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Nej det är snarare tvärtom att dom andra klagar på oss. Vi på länstrafik bolagen har inte 
alls samma bemanningsresurser att ta fram statistik osv. Som VV och BanV har. Så vi 
kan inte klaga på dom. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Nej det har inte varit svårt. Skulle man läsa in råmaterialet rakt upp och ner så skulle det 
vara svårt, men vi har fått väldigt bra underlag serverat från länsstyrelsen, 
sammanfattningar och diskussionsunderlag för våra möten och bra föredragningar. Så 
ner det hade kommigt så långt gick det bra. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Nej det var länsstyrelsen som plockade fram och serverade det som vi behövde, så det 
var inga problem              

Fick ni tillräckligt med material och information? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Nej 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Ja 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Ja               

Vem tog fram nödvändigt material, länsstyrelsen eller trafikverken? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Vi på länsstyrelsen tog fram åtgärdsbehov och trafikverken tog hand om resten 

Bengt Andersson, VV: 
Trafikverken och Länsstyrelserna tog fram eget material var för sig, samt 
sammanställde det hela till en plan. 
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Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken: 
VV var dom som producerade det mesta av materialet. BanV var ofta väldigt sena med 
sitt material. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Länsstyrelsen fick materialet från trafikverken och vi i våran tur fick det av 
länsstyrelsen efter att dom hade bearbetat det. 

Var det skillnad, omfattningsmässigt eller kvalitetsmässigt, i det material som de 
olika trafikverken tog fram? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
När planen gjordes så var det ingen skillnad men nu ligger VV före BanV. 

Bengt Andersson, VV:  
Det var ungefär likvärdigt. Hos oss på Vägverket var det för mycket fokus på 
underlagsmaterialet till den nationella planen, på bekostnad av den regionala planen. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Ja, VV ligger lite längre fram. Men det som väl kom ifrån BanV var ok. 

Beredningsgruppen. 

Satt du med i beredningsgruppen? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Ja. 

Bengt Andersson, VV:  
Nej, inte personligen. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Ja. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Ja. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Nej.                   

Vilka representanter ingick i beredningsgruppen? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Vi hade två beredningsgrupper på länsnivå. En tjänstemanna grupp med VV, BanV, 
länstrafiken, lanstinget, kommunförbundet, handelskammaren, åkeriföreningen, SJ 
person och godstrafik och sen länsstyrelsen med lite olika enheter med regional 
ekonomi och miljöfolk osv.  

Sen hade vi en politisk beredningsgrupp där styrelsen hade utsätt fyra representanter 
som vi hade som bollplank innan vi förde upp planen i styrelsen. 

Bengt Andersson, VV: 
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Det va, Länsstyrelsen – sammankallande, Trafikverken och Sv. Kommunförbundet.  

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Örebros beredningsgrupp har varigt väldigt tung och väl företräd på hög nivå. 

Var det en lämplig sammansättning? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Eftersom att vi hade den, så tyckte vi naturligtvis att den var lämpligt. Sen kan man 
givetvis utvidga den, vi har fått förfrågningar från politiska organisationer, men då är 
frågan om man ska ta in en eller alla politiska organisationer? Sen har vi nu i samråd 
med BanV sagt, att i fortsättningen ska dom bevaka alla järnvägsfrågor. För om SJ ska 
vara med, vad gör vi då med dom andra två aktörerna?  

Bengt Andersson, VV: 
Ja. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Ja. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Ja, det tycker jag nog, men det kanske skulle vara någon eller några fler välinformerade 
från näringslivets sida. Men det är mycket utav en personfråga, vad man har fokus på. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Ja, det tror jag nog.                 

Någon grupp som borde ha varit med och blivit representerade? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Nej, vi tycker att det här var en lämplig avvägning. 

Bengt Andersson, VV:  
Det var en mindre bra representation av intresseorganisationer, som ex NTF regionala 
organisation. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Nej. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Nej, det tror jag inte.    

Någon grupp som var överflödig? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Nej. 

Bengt Andersson, VV: 
Nej 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Nej. 
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Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Nej.              

(Borde det finnas) Fanns det någon politisk representation? 
 
Bengt Andersson, VV: 
Nej, inte i själva LTP-gruppen 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Nej. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Nej, och det tycker jag inte häller att det borde finnas. Det är redan för mycket politik i 
kommunernas agerande. Då kommer man in på lokal politik och jag tror att det bara 
skulle ha hämmat arbetet.                

Hur fungerade samarbetet i gruppen? Vilka var drivande och vilka "satt med"? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Det är inge som bara sitter med. Det här är ett mycket roligt område att jobba inom då 
alla har synpunkter, jag brukar säga att vi har sexmiljoner experter på väg frågor i 
landet. Så att få synpunkter när man jobbar med det här är inga som helst problem, det 
är tvärtom kanske att kunna begränsa synpunkterna som ibland kan vara svårt.  

Men det är klart att VV och BanV i förstahand blir mest aktiva, därför att dom lämnar 
planeringsunderlag och är proffs på det här. 

Jag upplevde att samarbetet fungerade bra och att det gick lugnt till, då vi har en stabil 
planerigs situation här i länet. Den ända synpunkt på förslagen som vi la, gällde 
flygplatsen som var politiskt högprioriterad, där bland anat VV ifrågasatte mängden 
medel i förhållande till vissa delar av VV åtgärderna, men man gick aldrig så långt att 
man protesterade. 

Bengt Andersson, VV: 
Samarbetet fungerade bra. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Det fungerade väldigt bra. Det är överhuvudtaget ett väldigt bra samarbetes klimat i 
Örebro län så det fungerar bra i sådana här grupper. De som främst var drivande var väll 
VV, BanV, Länsstyrelsen och vi från länstrafiken.  

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Det fungerade jättebra. Det har hela tiden varigt ett givande och tagande och man har 
kunnat diskutera frågorna. En del var kanske lite mer pådrivande och en del mer 
passiva, men så blir det alltid i en grupp. Vi från den tunga trafik sidan och även då 
handelskammaren, har väll varigt ganska drivande i dom här frågorna. Sen är det 
naturligtvis Länsstyrelsen som håller i alltihop.                   

Var det svårt att bilda en helhetsuppfattning av planarbetet och dess innehåll? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
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Nej, vi har varigt med för länge för att ha svårigheter med det. 

Bengt Andersson, VV: 
Nej. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Ja, trots att vi är många i gruppen som ändå sysslar rimligt ofta med dom här frågorna, 
så är det alltid svårt att komma ihåg hur det egentligen ska vara. Det är ingens fel utan 
det är bara en för komplex process. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Både ja och nej. Man kan säga att man förstår planen, men att man förstår liksom inte 
hur man ska få ihop den i slutändan. När man är medveten om dom ekonomiska 
ramarna och vet vad man har att jobba med.  

Av erfarenhet så vet vi att fast man gör dom här utredningarna och försöker prioritera 
och komma fram till en någorlunda hyfsad nivå som man tycker är reallistisk. Så får 
man en helt annan ekonomisk verklighet i ansiktet, när man är färdig och proceduren 
har gått runt. Ibland känns det kanske som att man jobbar lite i onödan. Det är väldigt 
mycket jobb för ett litet utfall. Man hade nästan kunnat förutsäg det här innan och sagt 
att, så där skulle vi vilja ha det men så här kommer det förmodningen att bli. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Nej, det tycker jag inte. Det som ibland kan vara svårt är att höja blicken och inte bara 
se till sig själv. Men det tycker jag att vi klarade av.                  

Vad har ni lärt er till nästa gång angående beredningsgruppen? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Personligen tycker jag att om det fungerar som förra gången så ska vi vara nöjda. Jag 
tyckte att det fungerade bra och jag vet att det kommer att fungera bättre nästa gång i 
och med att vi kommer att ha betydligt bättre planeringsunderlag nästa gång. Och 
kommer att kunna diskutera betydligt mer i detalj så att alla kan få bättre svar på sina 
frågor. Alla aktörer kommer dessutom vara betydligt mer medvetna om vad 
länstransportplanen är och står för osv.  

Bengt Andersson, VV: 
Se Vägverkets publikation Utvärdering av planeringsprocessen NPVS 1998 – 2007 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Jag tror inte att Örebro län kommer att ändra på gruppen i den kommande planeringen 
och det har vi häller inte föreslagit. Sen har vi försök få länsstyrelserna i regionen att 
samarbeta, men det har inte riktigt fungerat. Framförallt går mycket järnvägstrafik över 
länsgränserna och vi tycker att det vore rationellt om man hade några gemensamma 
möten med kommundirektörerna osv. Både vi och VV vill ha det så men det har inte 
varigt så lätt att få igenom. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Med det underlag som vi har fått levererat och på det sett vi har jobbat, så tror jag inte 
att det finns något speciellt som man behöver ändra på.              
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Informationsmöten. 

Förekom det att LS/VV/BanV hade stormöten med berörda Kommuner och andra 
inbjudna under plangenomförandets gång? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Ja, vi hade ett antal sådana. Vi delade in våra tolv kommuner i fyra delar där stora 
Örebro kommun var själv sen var det fyra kommuner i södra delen, fyra i norra och tre i 
den västra delen. Till mötena hade vi med oss VV och BanV och bjöd in politiker och 
tjänstemän.  

Det var ett klart stort intresse för dom här mötena. Vi berättade om planeringsprocessen 
och då inte bara om länstransportplanen utan även stomnätsplaner och nationella 
väghållningsplaner för att dom ska få helhetssyn på arbetet. Då dessa planer sedan går 
parallellt på remis.  

Vi var ute i tre omgångar i varje grupp plus en för remissen. Första gången var när 
proppen hade kommigt, då vi informerade om vad den innehöll. Andra gången var efter 
direktiven, då vi berättade vilka förutsättningar som fanns och tredje omgången var 
innan den gick ut på remis. Under samtliga tillfällen passade vi på att få in synpunkter 
på vilka åtgärder kommunerna själva önskade få utförda.  

Bengt Andersson, VV: 
Ja. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Jag tror att man reste runt till kommunerna en och en. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Ja, men jag var inte inblandad i dom. Länsstyrelsen var ju ute i enskilt kommunen när 
dom så önskade. Informationen var bra och hade vi velat ha mer information så hade vi 
säkert fått det. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Det är möjligt men jag var inte med på något.                  

Var mötena lagda vid bra tidpunkter under arbetet?  
 
Bengt Andersson, VV: 
Ja. 

 Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Svårt att veta. 

Vilket material fanns framtaget till dessa möten? 
 
Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Det var nog OK. 
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Vilka var inbjudna till mötena? 
 
Bengt Andersson, VV: 
Främst kommunerna. 

Var det en bra sammansättning eller borde man ha mindre eller större grupper? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Sammansättningen var bra, det är en ganska självklara grupperingar här i länet. Det bör 
i alla fall inte vara större grupper. Det kan tänkas att det finns någon kommun som 
skulle ha önskat ett enskilt möte, men det har vi lite då och då ändå. Det här är ju inget 
som dyker upp just vid upprättandet av planen utan det är en kontinuerlig process.   

Bengt Andersson, VV: 
Det var en bra ordning. 

Var det många av dom inbjudna som kom? 
 
Bengt Andersson, VV: 
Ja. 

Vad var syftet med mötena? Att informera de inbjudna, att inhämta 
faktaunderlag eller att få hjälp att prioritera? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Både att informera och hämta information 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Det var en dialog åt båda hållen.   

Hur var de inbjudnas reaktion? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Det finns ett speciellt stort intresse för väg sektorn, där alla har synpunkter. Jag upplever 
det som att dom är nöjda med informationen, men ibland så ifrågasätter dom om det 
behövs så här mycket planering med det lilla resultat som vi får ut. 

Det som var mest frustrerande var att vi viste att planen inte höll när vi fastställde den, 
vi hade redan fått budgeten och den låg på sjutio procent av det vi fastställde. Vi frågade 
om vi skulle lägga oss på rätt nivå första året. Men det skulle vi inte göra, utan ligga 
kvar på en jämn fördelning på dom tio åren. Trovärdigheten för planen blir inte stor när 
den inte ens håller under fastställandet.  

Bengt Andersson, VV: 
Dom var tillfredställda. 

Fick de inbjudna den information som behövdes om inte vad borde man ha lagt 
till? 
 
Bengt Andersson, VV: 
Ja. 
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Bidrog dom med något konkret som verkligen påverkade framtagandet av planen? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Dom bidrog konkret med enskilda objekt som dom ville ha åtgärdade.  

Bengt Andersson, VV: 
Ja. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Det är jag rätt tveksam över, kommunerna är så pass vilsna i processen. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Kommunerna jobbar ju utifrån sina egna förutsättningar. Men något rent konstruktivt 
tycker jag inte att man får fram utav kommunernas yttrande. Utan jag upplever hela 
tiden att dom bara radar upp en massa önskemål. Dom har ingen ambition att försöka 
resonera fram några objekt och stryka bort resten. Istället skickar man iväg en massa 
objekt och hoppas att man ska få igenom något. Och det är inte ett konkret sätt att 
arbeta. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Det gjorde vi absolut. Nu vet ju länsstyrelsen väldigt mycket om hur det ligger till ute i 
länet, så många av dom saker som vi förde fram var säkert kända sen tidigare. 

Borde det förekomma stormöten som inbegriper hela regionen? 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Nej, det blir för stort. 

Bengt Andersson, VV: 
Nej. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Nej. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Nej, det skulle bara bli en massa prat. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Nej, det skulle nog bli ganska ineffektivt.                  

Samarbete. 

Fanns det något samarbete med andra län i tillvägagångssättet vid framtagandet 
av planen? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Naturligtvis har vi ett mycket stort och nära samarbete med dom län som ligger i VV 
region Mälardalen. Vi samarbetar i stort sett dagligen i egentligen alla frågor. Sen är vi 
det län i landet som har mest grannar och det är ett ständigt pågående samarbete oss 
emellan.   

Bengt Andersson, VV:  
Ja. 
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Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Ja, vi måste ju se till att samverka med de länen som är nödvändiga. 

Sören Larsson, Kommun repr: 
Ja.                  

Försökte ni utforma planen till ett gemensamt upplägg för samtliga län? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Nej, vi hade inget gemensamt upplägg.  Men inför nästa planomgång har vi självmant 
tagit på oss att se till att planen i vissa delar kommer att ha en helt gemensam struktur. 
Men sen måste det finnas frihet för länen att bygga upp allting runtomkring.  

Bengt Andersson, VV:  
Nej, men det borde finnas.    

Hur fungerade samarbetet mellan kommunerna? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Det finns inget speciellt påtaglig samarbete mellan kommunerna. Men ett led i det här 
nya sättet att arbeta, är naturligtvis att det blir ett visst samarbete, då vi bjuder in dom 
och har gemensamma möten. På så sätt ser dom att saker är lättare att få igenom om 
man kan enas i gemensamma önskemål.  

Bengt Andersson, VV:  
OK.  

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Inte som jag har upplevt. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Örebro län är lite unikt eftersom alla kommuner har socialdemokratiska 
kommunstyrelseordföranden. Det innebär att vi tar upp många av dom här frågorna i 
partisammanhang, där vi försöker att ena oss. Det tar man också med sig in i 
kommunen. Så jag vågar nog påstå att samarbetet fungerar alldeles förträffligt.                  

 

Allmänt. 

Erfarenheter och förslag till nästa plan? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Det första är att se till att vi får ett bättre underlagsmaterial, vilket vi jobbar på för fullt 
och kommer att klara av.  

Planen kommer även att bli mer strukturerad när vi får ett gemensamt upplägg, som är 
accepterat av VV och BanV. Det kommer att innebära att uppföljningen kommer att bli 
betydligt lättare. Som det nu är måste VV göra fem uppföljnings system för 
länstransportplanerna, ett för varje län och sen en gemensam som redovisas till 
huvudkontoret. Nästa gång kommer dom bara ha ett system, så det ser jag som stora 
förbättringar.  
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En sak som jag ser med oro på, är att man i den infrastrukturpropp som var ute på 
delning inom departementen i mars 2000, föreslog en annan regionindelning av 
fördelningen mellan länen. Tanken är att även Stockholm och Gottland ska ingå i våran 
region och det tror jag inte alls skulle vara bra. Vi är för olika och Stockholm riskerar att 
bli alldeles för dominant.   

Bengt Andersson, VV: 
Se Vägverkets publikation Utvärdering av planeringsprocessen NPVS 1998 – 2007 
samt en gemensam struktur för samtliga planers sammanfattande uppställning. Arbete 
med detta genomförs av Plansam för närvarande. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Man måste göra något åt remiserna annars har man ingen nytta av dom. Kommunerna 
har oftast mängder med remiser och förfrågningar och kommer det treremiser med korta 
remisstider, som tillsynes handlar om samma saker. Så kan inte kommunerna ta det 
tillräckligt seriöst, dom ser till att svara men inte så mycket mer. Det måste vara mer 
ordning och reda i tid planeringen och man måste vara förberedda när remiserna 
kommer.   

Sen borde man ordna till gränsdragningarna mellan länsstyrelsen, VV och BanV så att 
man slipper lägga ner möda på sådant.  

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Man skulle behöva löva av lite gran så att det inte blir så våldsamt yvigt.  

Man kanske skulle koncentrera sig på vissa grupper av vägar. Man ska nog inte vara så 
inriktade på nybyggnationer, istället så bör man i kommande planer försöka prioritera 
rekonstruktionen av det nuvarande vägnätet och återställa väg kapitalet. För som det nu 
är så håller vi på med värdens kapitalförstöring. Naturligtvis ska man bygga nytt där det 
behövs men man måste värna om dom vägar som redan finns. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Jag tror att det ska fortsätta på samma sätt, det är möjligt att man kan utveckla det lite 
ytterligare.            

Bra respektive Dåligt med Planen (förutom att länet fick för lite pengar)? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Det är både bra och dåligt att det nu ligger på länsstyrelsen. När det gäller mindre 
åtgärder så är det i vissa lägen inte tillräckligt flexibilitet. När det händer oförutsedda 
saker och man måste ändra om, så innebär det en ganska omfattande procedur med 
remiser och beslut i våran styrelse. Där hade VV i vissa lägen det lite lättare. Men 
samtidigt så bejakar vi naturligtvis riksstan och regerings önskemål om att öka det 
regionalpolitiska inflytandet. Då det tidigare nästan var snudd på att arbetet låg på 
enheter inom VV regionerna, alltså att det inte ens var på VV regionerna, utan nere på 
drift och underhållsenheten som planeringen skedde. På det viset har arbetet blivigt 
bättre och öppnare. Alla får möjlighet att säga sitt och det är mycket mer demokratisk en 
tidigare. Sen kan vissa län vara för små när det gäller en del utav åtgärderna. När man 
får stora åtgärder ex. De objekt som ligger på riksvägnätet och inte ingår i stomnätet, 
som kan innebära en satsning på tvåhundramiljoner. Har man då en årlig ram på 
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åttiomiljoner så blir det rätt svårt att kunna genomföra. Och det är kanske är mindre 
lämpligt. 

Om man samlade ihop den typen av vägar från länen och lät VV regioner ha hand om 
dom, så kanske man kunde få ett objekt vart fjärde år i stället. 

Bengt Andersson, VV:  
Länsstyrelserna har breddat våra tidigare regionala vägplaner med ytterligare en 
dimension, ett slags bredare samhällsplaneringsperspektiv. 

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Det måste ju finnas en plan på något sätt, så att allt är ju inte dåligt på det sättet. Man får 
väll säga att inledningen till planeringen är väldigt bra, med mål formuleringar och 
strukturen på det hela. Men den kvaliteten orkar man inte hålla sen på slutet. Framförallt 
inte när det inte kommer några pengar, då tappar man hela trovärdigheten.  

En annan sak som är väldigt besvärlig, är att tidsplanerna mellan statens ekonomiska 
budgetår och kommunernas inte alls fungerar. Det blir ett så kallat moment 22, då 
kommunerna först lägger ramarna för sin investeringsbudget i april- maj. Då vill dom 
veta att dom kan få stats bidrag för det som dom väljer att investera i. Men det kan inte 
staten och länsstyrelsen svara på, för dom läger sin budget på hösten någon gång i 
oktober. När dom i sin tid lägger sin budget vill dom ha garantier för att kommunerna 
verkligen har med sin del av pengarna. Kommunerna har då ofta tagit bort sina medel 
därför att dom inte fick något besked innan. Det blir lite av en hopplös rävsax som man 
sitter i. Staten borde redan på våren kunna peka ut ett antal objekt till kommunerna som 
man bestämmer sig för att genomföra, även om man får bantningar på hösten. Det blir 
ett system fel då tanken med statens bidragsystem är att kommunerna hela tiden ska 
planera och ha projekt på gång och för att kunna utföra det ska man kunna söka bidrag 
och få hjälp i från staten. I realiteten är det bidraget som är grund bulten och när man 
fått stadsbidraget försöker man skaka fram dom andra pengarna. 

Sen kan man ibland önska att fördelningsgränsen vore annorlunda. I normalfallet så kan 
staten bidra med femtioprocent men ibland kan man tycka att den gränsen kunde vara 
högre. Då det finns väldigt angelägna projekt som inte blir av tack vare att kommunerna 
inte kan få fram tillräckligt med pengar. Där kunde man önska lite mer flexibilitet.    

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Det är mycket som har varit bra och jag har inget direkt att klaga på. Jag tror det här nya 
sättet där länsstyrelserna är med är väldigt viktigt. Men det är en förutsättning att 
länsstyrelserna i sin tur samverkar, så att man får ett helhets tänkande och att det inte 
bildas lapptäcken vid länsgränserna. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Jag ser inget dåligt med den här metoden att arbeta. Men det har nog mycket att göra 
med personkemin mellan dom som är inblandade.                 

Hur har planen fungerat i praktiken? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör:  
Både bra och dåligt, bra såtillvida att vi följer den väldigt väl på väg sidan. Problemen 
har varit att vi har haft sackningar t.ex. Det här med handikappåtgärderna på 

Sidan 64 av 66 



Bilaga 3 
Intervjuer 

länstrafiken. Dom kommer inte in med ansökningar om bidrag för att handikappanpassa 
kollektivtrafiken i den omfattning som det är tänkt i planen. Idag ligger vi på bara 
ungefär fyrtio procent av vad som är tänkt. Vi påtalar naturligtvis länstrafiken om det 
här men det är svårt för oss att agera då dom i sin tur ska ut med sina femtio procent och 
det är också en politisk fråga. På samma sätt har vi haft problem med kollektivtrafiken 
och då främst flygplatsen där man av olika skäl har dröjt med igångsättandet och det är 
så många frågor där som gör att det är svårt att komma åt. Dom här frågorna är 
naturligtvis en störning, men det har vi kompenserat med att istället kunna sätta igång 
med lättare förbättringsåtgärder på vägar. Då det inte har krävt så mycket fysisk 
planering. Annars tycker jag att det har rullat på riktigt bra.      

Bengt Andersson, VV:  
I vissa fall har det fungerat bra och i vissa fall mindre bra. Mindre bra var bl.a. Att man 
hade för stora förhoppningar om tidiga medel till Örebroflygplats, där förberedelserna 
för att ta emot medlena inte var tillräckligt långtgångna.  

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Dom stora och viktiga projekten har blivigt byggda, sen kan man alltid diskutera om de 
har kommigt något år för sent. Sen finns det en mängd små och kanske inte lika 
prioriterade saker som har fått stryka på foten. 

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Med givna förutsättningar så har den väll fungerat tillfredsställande. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Planen hade fungerat om pengarna funnits.                   

Har den varit alltför detaljerad för att praktisk kunna fungera smidigt eller har 
den varit alltför luddig för att ge rimlig vägledning för genomförandet? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Nej inte med det material som vi fick tillslut. I nått läge kanske man skulle vilja ha lagt 
lite mer i en pott, för att få lite mer flexibilitet. Samtidigt har vi själva varit med och 
påverkat, för att ha en gräns där objekt med en kostnad på mer en fem miljoner ska 
namnges. Men det är även lite av ett spel, för allting i potterna beslutar VV och BanV 
om. Det innebär att om man lägger pengarna i en pott så avsäger man sig 
beslutsbefogenheterna. Så det är en liten balans gång. Men det samarbete som vi har 
med VV Mälardalen är mycket bra så det är inga problem. Och det samarbete som vi nu 
börjar få med BanV kommer att leda till att nästa plan kommer att gå bra.    

Carl-Henry Ericsson, Länstrafiken:  
Det är för långa ledtider för oss på kollektivtrafiken. Man måste ha objektbeskrivningar 
och finansieringsförslag klara årsvis i förväg och det fungerar inte för oss. Sen kunde 
det vara bra om det var lite mer långsiktigt på kollektivtrafik sidan, men det är det inte i 
dagsläget.   

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Det är klart att det är väldigt detaljerat. Det jag framförallt reagerar i mot är tid 
aspekten, det är långa berednings tider och man får ut materialet tämligen sent. 
Materialet ska processas på olika nivåer och man ska komma in med remiser mm.  

Sidan 65 av 66 



Bilaga 3 
Intervjuer 

Sidan 66 av 66 

Ofta har vi suttit och bara haft en vecka på oss att göra den slutliga utformningen och då 
krävs det att man har mycket bra handläggning på förarbetet. Man pratar trots allt om en 
tio års period och då skulle man vilja ha lite mer en vecka på sig att fatta beslut. 

Sören Larsson, Kommun repr:  
Jag tror att den låg på en ganska bra nivå.                  

Övrigt? 
 
Bengt Almgren, Kommunikationsdirektör: 
Vi gjorde själva med hjälp av SIKA en utvärdering av planen som visade på vissa 
synpunkter. Vi hade naturligtvis problem i början att få tjugoen olika organisationer att 
jobba på ett bra sätt från start, då det inte fanns detaljerade krav på hur det här skulle gå 
till. Så därför blev det lite olika. Men med det i botten tror vi nu att vi har lärt oss så 
mycket att det kommer att fungera bra. Sen kan man tillägga att det finns en skillnad 
mellan länens förutsättningar för att ta fram en sådan här plan. Om man som exempel 
ser till Dalarna så hade dom ett fantastiskt underlag inför den här planen. Men då har 
dom en grupp som bara jobbar med Dalarna. Sen finns det i region Mitt en outtalad 
konkurrens mellan dom olika länsorganisationerna. Där länen jobbar för att få mesta 
möjliga till sitt eget län och varje län jobbar var för sig mot huvudkontoret i Härnösand. 
Vi har inte samma situation i och med att alla sitter i Eskilstuna och jobbar med alla fyra 
länen. Så det blir en ganska stor skillnad på slutresultaten.  

Ett annat problem som inte uppmärksammas så mycket och som är rent 
organisationsmässigt, är att länsstyrelserna inte har något huvudkontor. Vi är tjugoen 
helt skilda organisationer som bara möts i finansdepartementets länsstyrelseenhet. VV 
och BanV har däremot sina regioner och sina huvudkontor där allting fasas ihop för att 
sen gå över till departementet och näringsdepartementet, vilket nog är en fördel.    

Thord Andersson, Åkeriföreningen: 
Det har varit ett väldig stimulerande arbete.                
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