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Bild: Kristinehamns kommun

,QODQGVYlJHQ6\G

,QODQGVYlJHQRFKGHWQDWLRQHOODVWDPYlJQlWHW
När investeringarna i vägnätet för nuvarande
tioårsperiod fastställdes, anlades för första
gång en systemsyn för vägplaneringen.
Vägstråk som ur nationell och regional
synpunkt är särskilt viktiga skall få en
sammanhållen standard och ett likartat
underhåll oberoende av regions- och
länsgränser.
Efter
hand
som
nya

förutsättningar
revideras.

framkommer

skall

planen

,QODQGVYlJHQ6\G

Inlandsvägen Syd består av delsträckor av
vägarna: Rv 26, Lv 185, Rv 48 och Rv 64.
Leden utgör förbindelselänken mellan
Sydsverige samt Svealands och Norrlands
inland. Vägen har en viktig funktion för
företagen att nå marknader i Sydsverige och på
kontinenten. Vägen nyttjas också flitigt för
resor till och från de stora vintersportorterna i

fjällkedjan. Trafikflödena i anslutning till
semestrarna är omfattande.
'DJHQVVWDPYlJQlW

Inlandsvägen Syd har också stor betydelse för den
interna och regionala person- och godstrafiken.
God vägstandard och trafiksäkerhet är avgörande
förutsättningar för lokala och mellankommunala
transporter, gemensamma arbetsmarknader och
inte minst för lokal besöksnäring.

´7UDWWHQPRWQRUU´
Inlandsvägen söder om Mora har betydande
brister när det gäller framkomlighet,
vägvisning och trafiksäkerhet. Sträckan från
Halmstad
till
Kristinehamn
ingår
i
stamvägnätet till skillnad från sträckan
Kristinehamn - Mora. Den förstnämnda
stomvägssträckan har dessutom prioriterats
lågt för utbygg-nad. Kommunerna och
näringslivet utefter Inlandsvägen Syd är ense
om att leden skall betraktas som en

sammanhållen trafikled av stor nationell
betydelse, och att investeringar måste
genomföras mot bakgrund av en övergripande
plan.

.RPPXQHUL6DPYHUNDQI|U,QODQGVYlJHQ
Kommunerna utefter Inlandsvägen Syd har
etablerat en samarbetsorganisation, Kommuner
i Samver-kan för Inlandsvägen, för att ge
berörda myndigheter samt den av riksdagen
tillsatta
Kommunikationskommittén
ett
adekvat beslutsunderlag för Inlandsvägen.

Samverkansgruppens uppgift är att främja en
positiv utveckling för Inlandsvägen och dess
omland. Utgångspunkten för arbetet kan formuleras på följande sätt:
(8VPnORPUnGHQ

´'HQ EHW\GHOVH ,QODQGVYlJHQ 6\G KDU I|U
WXULVP RFK IMlUUWUDQVSRUWHU I|U LQGXVWULQ 
RFK
GlUPHG
I|U
GHQ
UHJLRQDOD
QlULQJVOLYVXWYHFNOLQJHQ L 6YHULJHV LQODQG 
NUlYHUDWWYlJHQJHVK|JSULRULWHWLV\VWHPHW
DY QDWLRQHOOD VWUnN 6YHULJHV DQVOXWQLQJ WLOO
GHQ (XURSHLVND 8QLRQHQ RFK GH
HNRQRPLVND
RFK
QlULQJVOLYVPlVVLJD
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I|UGHODU VRP YlQWDV EOL UHVXOWDWHW DY GHWWD
IUDPKlYHU ,QODQGVYlJHQ VRP HWW SULPlUW
VWUnN PHOODQ NRQWLQHQWHQ RFK 6YHULJHV
LQODQG´
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Bild: Mullsjö kommun

1lWYHUNHW


0RWLYI|UVDWVQLQJSn,QODQGVYlJHQ6\G


0nQJIDOGLJIXQNWLRQ
Förutom lokal funktion - bl.a. för arbetspendling
och godstransporter - har Inlandsvägen Syd också
betydelse för mer långväga person- och
godstransporter. Det gäller långväga turism från
kontinenten till resmål längs stråket eller de norra
delarna
av
Sverige,
godstransporter
till
verksamheter samt export från tillverkningsindustri
inom vägens direkta influensområde och från
inlandet norr om Dalarna.

6WRUWRPODQG
Analyserna visar att Inlandsvägen Syd har ett stort
omland. Vägen är, helt eller delvis, den kortaste
och snabbaste förbindelsen för ett område som i
söder har sina yttersta begränsningar utefter
kustlinjen mellan Halmstad och Karlskrona. Inom
denna kuststräcka ligger landets viktigaste
färjeförbindelser mot kontinenten och den framtida
Öresundsförbindelsen. Inlandsvägen Syd är också
en huvudförbindelse för inlandet norr om Dalarna.
Detta understryks av såväl avståndsanalyser som
uppgifter om företagens godstransporter.

0LOM|EHODVWDGHRPUnGHQ

%UDQlWYHUNVIXQNWLRQ
Inlandsvägen Syd har genom sitt centrala läge en
dubbelsidig funktion i vägsystemet. Vägen har
kontakt med samtliga tvärgående stamvägar.
0LOM|DQSDVVDG
Inlandsvägen Syd är den kortaste vägen för ett stort
omland. En satsning på Inlandsvägen Syd innebär
att fler kan utnyttja denna potential och att
nätverket förtätas. Båda dessa faktorer har
betydelse för att minska transportarbetet och
därmed förbättra luftmiljön.
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Bild: Skövde kommun

(XURSHLVNDVDPEDQG
Inlandsvägen Syd berör ej de kraftigt
miljöbelastade
områdena
i
Göteborgs-,
Stockholms- och Mälarregionerna. Trycket
minskar på knappa markresurser. Ytterligare
förhöjningar av redan höga avgashalter kan
undvikas genom avlastning till Inlandsvägen Syd.
9LGPDNWKnOOHU
En väl utvecklad infrastruktur är en förutsättning
för ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och
bibehållen välfärd i landets olika delar. Detta är
inte minst viktigt för näringslivsmässigt svaga
områden i mellersta och norra Sverige.
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8WYHFNOLQJVSRWHQWLDO
Sveriges anslutning till EU skapar nya
förutsättningar för befintliga verksamheter och
för etablering av nya. Snabba och tillförlitliga
transporter är nödvändiga för att begränsa
nackdelarna av Sveriges perifera läge i
förhållande till Centraleuropa. Genom sitt stora
omland och gena förbindelser med landets orter i
söder kan en satsning på Inlandsvägen Syd bidra
till att stärka en positiv ekonomisk utveckling.
Turismen förväntas bli en framtida basnäring.
Ökad turism från den europeiska kontinenten
skapar nya arbetstillfällen.

8WULNHVKDQGHOQVQDY
Goda kommunikationer, sammanhängande stråk
med
tydlig
vägvisning,
rastplatser
och
trafikantinformation är viktiga förutsättningar för
att denna potential skall tas till vara.

+HOKHWVV\QHQVDNQDV
Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.
Stråkets inneboende fördelar och potentialer kan
inte tas till vara med mindre än att man
kompletterar stamvägnätet med den felande länken
mellan Kristinehamn och Mora. Planering och
investeringar måste utgå från en helhetssyn, där
Inlandsvägen Syd ingår.

Bild: Mullsjö kommun

Bild: Vansbro kommun



)|UVODJWLOOnWJlUGHU




Den primära inriktningen bör således vara att
hela Inlandsvägen Syd skall ingå i det
,QODQGVYlJHQLJUlQVODQGHW
nationella stamvägnätet. Av detta följer att

VDPKlOOVIDNWRUHU NDQ NRPPD DWW NRUULJHUD såväl
PLQDEHG|PQLQJDULGDJ´

6WDPYlJ
I regeringens proposition 1992/93 ´2P
LQYHVWHULQJDU L WUDILNHQV LQIUDVWUXNWXU´ uttalar Mot denna bakgrund finns det god
departementchefen följande:
anledning att utveckla det nuvarande

stamvägnätet med välmotiverade tillägg bl
a
i form av den felande länken i
´0RW VOXWHW DY WDOHW VNDOO QXYDUDQGH
Syd,
d.v.s.
mellan
SODQHULQJ RPSU|YDV 'HW ILQQV Gn DQOHGQLQJ Inlandsvägen
DWW SU|YD VnYlO VWDQGDUG VRP WLOOK|ULJKHW WLOO Kristinehamn och Mora.
VWDPYlJQlWHW I|U GH DY PLJ XWSHNDGH VWUnNHQ
-DJI|UXWVHUDWWWUDILNXWYHFNOLQJRFKDQGUD

vägstandard, vägvisning, trafikantservice och
kontakter med omgivande landskap och
sevärdheter bör ses över och förbättras.
0HG KlQV\Q WLOO GH LQWHUQDWLRQHOOD  IXQNWLRQHU
VRP GLVNXWHUDV L GHQQD XWUHGQLQJ E|U lYHQ
|YHUYlJDV DWW J|UD ,QODQGVYlJHQ 6\G L
NRPELQDWLRQ PHG GHOHQ QRUU RP 0RUD WLOO
(XURSDYlJ
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Bild: Jönköpings kommun

'HWIDWWDVHQOlQN


5HJLRQDOXWYHFNOLQJ
´6WRUVWlGHUQD RFK XQLYHUVLWHWVRUWHUQD EORPVWUDU
PHGDQ NUlIWJnQJHQI|U ODQGVRUWHQ RFKVNRJVOlQHQ
IRUWVlWWHU´

Detta har under hösten kunnat läsas i dagspressen
med anledning av arbetsmarknadsministerns
tillkännagivande att en ny regionalpolitisk
utredning skall tillsättas. Ett viktigt skäl till detta är
de senaste årens utveckling och det faktum att
statens budgetsanering har slagit hårt mot statens
egen regionala verksamhet.



0RWGHQQDEDNJUXQGlUGHWDYLQWUHVVHDWWSU|YD
RPDUEHWHWLGHQNRPPXQDODVDPYHUNDQVJUXSSHQ
I|U,QODQGVYlJHQ6\GNDQXWYHFNODVWLOOHWWSURMHNW
I|U VDPYHUNDQ Sn UHJLRQDO RFK QDWLRQHOO QLYn
NULQJ WHPDW ´,QIUDVWUXNWXU RFK UHJLRQDO
XWYHFNOLQJ´ (WW VnGDQW SURMHNW DQNQ\WHU WLOO
%RYHUNHWV
WDQNDU
RP
UHJLRQDOD
VDPYHUNDQVDUHQRU








8WYHFNOLQJVWHQGHQVHU

Aktuella analyser visar att direkta bidrag till
företagen ofta missar målet - att utveckla och
understödja näringslivet på den enskilda orten. Det
har däremot visat sig vara en betydelsefull och
samhällsekonomiskt väl motiverad hjälp till
självhjälp för kommuner och företag, att staten
satsar medel på upprustning av infrastrukturen.
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