
'"~.kan inte lösa problem på samma sätt 
som vigjorde när vi skapade dem '"'" 

PROJEKT 
FJÄLLVÄGEN 


April 2012 - mars 

2015 


Både en resa och 
ett mål! 

Den kortaste 
vägen från kust till 

fjäll. 

Ett vinnande stråk 

genom samverkan! 
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-- --FJALLVAGEN 

-Rv 83 / 84 -Tönnebro-Bollnäs
Ljusdal-Sveg-Funäsdalen/norska 
gränsen / 40 mil! 
-"Inkört" vägstråk genom två 

län. Regionala pulsådern för 
Hälsinglands inland och 
Härjedalen. 
-Avgörande roll för den 
regionala utvecklingen i 
Hälsingland och Härjedalen 
-Trafiken/Kommunikationer 
arbets- och studiependling, 
näringslivstransporter, turism, 
fritid, sjuktransporter m.m. 
ökar hela tiden. 
Månp"funktionaliteten! 



Fjällvägen - bakgrund 

CJ1 	 Samarbete mellan kommuner ä:r;ing?~~v____. 


(Destinationerna fr a) 


(~ Började agera tillsammans under framtagandet av 

Länstransportplan 2010-2021. 


(J1 	Fick framgång genom att länsplanen ändrades med ett 

åtgärdspaket på 66 miljoner för sträckan Tönnebro 
Ljusdal under åren 2011- 2017 


c~ Skall jobba för nödvändiga vägsatsningar så att 

vägstandarden kan svara upp mot nuvarande och framtida 

trafikmängder och behov 


CJ~ 	 Skapa positiva effekter för näringslivet och medborgarna 

längs med vägen 


2015-03-23 	 Sid4 



Varför är detta viktigt för oss? 


Me~~gaEe ~~mån12~ b~~_.~c~" V~!l<:~! 

Näringslivet - transporter, arbetspendling, turism m.m. Stora flöden! 


Kortaste och"snabbaste" vägen, från kust till fjäll, till destinationerna: 


C~j MILJÖN: 

Klimatutmaningen 

Energieffektivisering 

()~ Det handlar om stora volymer 

(:->j Tid är konkurrenskraft för näringslivet. Kompetensförsörjning. 

("'3 Besöksnäringens företrädare förordar Fjällvägen som huvudstråket för 

fjäll trafiken. 

2015-03-23 Sid 5 



Varför är detta viktigt för oss? 


~ Viktig väg för grannkom 
 erna: 
Ovanåkers kommun 


Bergs kommun 


~ Riksväg 83 är en av Sveriges farligaste vägar: 

Sträckan Sibo - Vallsta 


(.,:3 Tidningen "På Väg" har kartlagt de 55 farligaste vägarna 


Motormännen - 10 plats / Sveriges farligaste väg 


~ Järnvägen: 

('3 Härjedalen saknar tågtrafik 


Begränsningar i antalet anslutningar 


('"iJ Begränsningar i antalet hållplatser 


Stor del av resandet kommer all~ämt att ske med bil och buss 

2015-03-23 Sid 6 



Varför är detta viktigt för oss? 

~ 	Turism - stor potential: Jobbat med destinationerna för det var ett 


önskemål 


(:'5 Många servicefunktioner längs med och i direkt anslutning till vägen 


(~'5 Går längsmed Ljusnandalen 


Destinationerna utvecklar sin produkt - förlänger säsongen m.m. 


("5 Sommarturisten reser annorlunda - inte lika bråttom, mer stopp 


l") Härjedalingen - direkttrafik mellan Härjedalen och Stockholm 


e,J Fjällturismen ökar och det planeras för fler bäddar, stora investeringar 

(,,) Härjedalens basnäring, 60 000 kommersiella bäddar, riggar för 90 000. 98%) med bil el buss. 

(,,) Hälsingland, Dest Järvsö Järvsöbacken 179000 skiddagar, 70000 årsbesök på Järvzoo, ca 100 

000 besökare Stene Gård, 13500 cykeldagar i Järvsö Bergcykelpark, 30 000 gästnätter

Världsarv 

2015-03-23 	 Sid 7 



Vi utvecklar Fjällvägen! Ett vinnande stråk genom samverkan! 


BOLLNÄS KOMMUN 

Ljusdals EJ Kommun 

vÄR-VSÖ 

~ Region 
~ Gävleborg 

D HÄRJEDALENS
U KOMMUN 

("J ...fr....' .. fr· ,,·c rJ 
'1 ) .l..J . .::!...J .. r-'. J .3 

JJJ~J1J J\J ~ 

Uemdalen 
AHa årstider 

REGION

JÄMTLAND
HÄRJEDALEN 

~/. 
I dialog med Trafikverket 

"Tell me and I torget. Teach me and I remember. Involve me and I learn." Benjamin Franklin 



Utvecklingsprojektet Fjällvägen 
a ril 2012- a 015 ~/. 

~Bollnäs kommun projektägare 
~Budget3 år 
~Summa totalt: 4 970 000 kr 
~Kommuner: 2 215 000 kr 
~Näringsliv: 270 000 kr 
~Region Gävleborg: 1 750 000 kr 
~Region Jämtland: 735 000 kr 



STYRGRUPP! 


Ordinarie Ersättare 

Tony Stark, Bollnäs kommun 
Stefan Färlin, Ljusdals kommun 
Annika Myhr, Härjedalens kommun 
Johnny Olofsson, Söderhamns kommun 
Peter Augustsson, Destination Järvsö 
Hans-Olof Törnberg, Dest Funäsfjällen 
Kristina Kristoffersson, Dest Vemdalen 
Jan Molde, Region Jämtland Härjedalen 

~.\ 

Peter Eriksson 
Rolf Berg 
Thony Gustafson 

Maja Frost 
Jonas Kojan 
Torgny Svensson 
Jan O Rönngren 



Stärka och kvalitetssäkra områdets tillväxt, 

attraktions- och konkurrenskraft genom 


förbättrad och utvecklad infrastruktur och 

innovati mverkan 


_.~"..,,~ '~-'--"-



•• •• 

PROJEKT FJALL V AGEN 
VAD & HUR? 


0J1Utveckla och stärka innovativ samverkan! 


0J1Koordinera och samordna fler 

infrastruktursatsningar mellan 
kommunerna längs vägstråket. 

0J1Näringsliv och offentlig verksamhet 
samarbetar i arbetsgrupper för 

gemensamma lösningar för regional 
utveckling. 

Lyft blicken - se helheter! 



~A Strategiska mål 
~ 

"Bidra till inlandets regionala utveckling och tillväxt. 
Förkorta restiderna längs stråket. Ett säkrare, mer 
framkomligt och tillgängligt transportsystem. Målet 
med projektet är också att bygga upp en hållbar 
plattform och organisation och struktur för de frågor vi 
arbetar med." 



Gemensam målbild 

Bidra till regional utveckling och tillväxt 


Förkorta restiderna 

Hållbara resesätt -och anledningar 




l 

Vägvisare genom samverkan! 

Argument till att satsningar 

är viktiga och nödvändiga. 


J I 

Argulllentation! 


Vad är alternativet? 


Konsekvenser om inget gärs! 


Vi producerar kunskap! 

/I Det är en god vana att då och då 

ifrågasätta saker och ting som man i 
åratal har tagit för givna." Tyskt 

ordspråk 

t J J JJIIII 
~ ft1 

.:. Utvecklingen av besöksnäringen Tre 
starka turlstdestinationer längs vägen 
som jobbar med turismutveckling 
året runt och är beroende av korta 
restider och säkra vägförbindelser. En 
hög standard på Fjällvägen gynnar 
även storstadsområdena och deras 
utveckling. En förbättrad infrastruktur, 
både vad gäller kommunikation och 
uppkoppling, är avgörande för 
näringens utveckling . 

• :. Arbetspendlingen är stor och 
betydelsefull, funktionell och 
förstorad arbetsmarknad kräver bra 
infrastruktur 

.:. Minska antalet olyckor längs vägen. 
Investeringar för bättre framkomlighet, 
säkerhet och tillgänglighet. 

.:. Godstransporter - snabbt - säkert, 
otroligt viktigt för att näringslivet i 
områdena längs vägen ska kunna 
överleva. Godstransporterna till kusten 
och söderut är omfattande. 
Investeringar på Fjällvägen gynnar 
kustområdena och södra Sverige. 

.:. Kortaste vägen! Från kust till fjäll. 
Samhällsekonomiskt-och miljömässigt 
positiva effekter. (TuR ca 4,8 mil 
kortare än alternativa vägar) 



Resultat 

C~ 	Sätter Fjällvägen'på kart~ygger varumärke-'--"' 
~ 	Nätverkande, river barriärer, bidrar till helhetssyn, 

kunskapsbyggande. 
Skrivelser och presentationer för både specifika 

målgrupper och allmänhet som lett till fördjupad 

kunskap hos aktörer internt och externt samt nya 

kontakter. 


~	 Informations- och marknadsmaterial, annonser, 
redaktionellt material. 

CJ1 	Stråkanalys 
CJ1 	 Dialog och kunskapsöverföring med Trafikverkets olika 

enheter utvecklas. Koordinering av insatser och 
kommunikation tydliggörs. 



Resultat 


~	Fortsatt kunskapsöverföring och kunskapsbyggande. 

Fler nätverk och kontaktytor för näringslivet och 
kommunerna synliggörs. Nationellt intresse för vårt 
samverkansarbete. 

C~ 	Många effekter och resultat av Fjällvägens 
utvecklings- och samverkansarbete är svåra att mäta 
och synliggöra på kort sikt 



Resultat 
>.,,"--~..,.~--~-""..,.,...,.,......,--=-- ~,,"----~~-,~~,~ 

~	Siktröjningsinsatser genomförs längs rv 83 i 
samarbete med Skogsstyrelsen och Trafikverket och 
dess entreprenörer. 

C~ 	Informationsskyltar i Tönnebro och längs vägen 
framtagna. TrV säger idag blank nej till sk 
vägvisningsskyltar. 

Q1 Översyn och samverkan laddinfrastruktur, strategi 
och struktur och samverkan med andra projekt. 



Resultat 


Sk åtgärdsvalstudier genomförs inom länsplanen för 
utpekade områden vad gäller investeringar för rv 
83/84 i Region Gävleborg. Färdigställande av 
vägplaner 2015-16, byggnation 2017-18. 

~ På underhållssidan är beläggningsarbeten 
genomförda på delar av rv 83, Ljusdal-Järvsö, Vallsta 
samt sträckan Kårböle -Ljusdal på rv 84. Nästa år 
står sträckan Kramsta-Lörstrand, rv 83 på tur. 



Resultat 


C~ 	Status ang rv 84 och åtgärdspaketet i Jämtlands län 
är följande: Trafikverket tittar över hastigheten på rv 
84 med ambition att höja till 100 km/h på vissa 
sträckor. Har avsatts 75 mkr i L TPn, projektet 
bidragit till omfördelning av pengar. Det troliga 
(ännu ej bestämt) är att först åtgärda sträckorna 
Kårböle-Älvros och Hede-Långå. Därtill kommer 
troligtvis ytterligare någon sträcka. 





Vad händer nu? 
Cx 	 Projekt Fjällvägens slutrapport ska sKeg~om metodiken med en åtgärdsvalstudie. 

En sk enkel upphandling nar skett och Ramböll Sverige AB har fått uppdraget. Själva 
studien och rapporten SKa genomföras under januari-mars med en slutrapport 
innehållande nandlingsplaner och avsiktisförklaringar från medverkande aktörer. 
Tanken är också att fler aktörer bjuds in till att medverka i åtgärdsvalstudien. En 
workshop genomförs den 2 februari i Ljusdal. Slutrapporten ska synkas med och 
vara en komplettering till alla andra åvs- och utvecklingsarbeten i området. Dialog 
med TrV. 

c:..q 	 Projekt Fjällvägens framtid. Projektbeskrivningar med budget angående ansökan 
om ytterlIgare ett projektår (2015-04-01- 2016-03-31) är utskicKade tIll medverkande 
kommuner, destinationer och regioner. 

O~ 	 Ytterligare ett projektår med samma organisationsform! Lägger grunden till ett 
långsiktigt ocn hållbart arbete som kräver mer tid. Tid till implementering och 
integrering av samverkansplattformen, bygga en långsiktig organisationsform. 
Slutföra/Knyta ihop/sjösätta påbörjade aktiviteter/verksamheter och samarbeten. 
Närinpslivets förvåntningar. Producera mer kunskap/underlag. "Inte slänga resurser 
i sjön' . Effektivt och innovativt samarbete som med relativt små resurser kan arbeta 
övergripande med utvecklings- och infrastrukturfrågor utifrån lokalt och regionalt 
perspeKtiv. 





Slutrapport tned åvs 

färdigställd 2015-03-31 


--"-~--<,-------> 

~	Presentera vad vi gjort och vad vi vill göra i form av 
åvs - metoden. Tydliggöra processen 

~	En åtgärdsvalsstudie blir ett viktigt underlag för 
såväl kommunernas, regionernas som Trafikverkets 
fortsatta arbete för att förbättra vägarna 83 och 84 

~	Lättillgängligt och användbart underlag som inspel 
till olika aktörer. HANDLINGSPLANER! 

~Möta planläggningsprocessen i deras språk 

C~ 2/2 Workshop, ett aktivt inspel i Fjällvägens process 




Andra beslutsprocesser som 

o o 

pagar~.. 

Pågående åtgärdsvalsstudier 
Ljusdal, Sveg, Bollnäs ... 

Stråk-åvs kopplat tilllänsplanen i Gävleborg 
övergripande och strategisk. Klar inom kort. 


~ Verksamhetsplan för Gävleborgs län 
Samverkansprojekt med liknande agenda -Atlantbanan. 

~ Fjällvägen i ett större sammanhang. 



Rekommenderade åtgärder och åtgärdspaket 

för fortsatt arbete 


Ur förordet 
C~ Vi har tillsammans sått flera frön som vi ska vårda och 

odla. Slutrapporten du håller i din hand är ett avstamp 
mot framtiden. En input till kommunernas, regionernas 
och Trafikverkets fortsatta arbete med att utveckla 
Fjällvägenstråket. 

C~ Handlingsplanerna i rapporten, med förslag till 
rekommenderade och prioriterade åtgärder, ska vara 
riktlinjer för den fasta organisation som 
Fjällvägensamarbetet ska generera. Vi har utvecklat ett 
unikt samarbete som idag är 40 mil långt och vi färdas 
vidare, både en resa och ett mål. 



Slutrapporten ska bidra till: 


C~ ett etablerat starkt och engagerat samarbete över 
organisations-och länsgränser med en gemensam 
bild av stråkets funktioner, brister och behov. 

C~ Slutrapporten ska utmynna i: 


~ en handlingsplan med avsikter för genomförande. 


C~ underlag för att etablera ett fortsatt samarbete i 

projektets inriktning inom ordinarie 
linjeorganisation 



Avgränsning av innehåll och 

omfattning 


(~ Denna slutrapport är en sammanfattning av allt som 
Projekt Fjällvägen resulterat i och ska utmynna i en 
avsiktsförklaring för fortsatt arbete. Alla de samråd, 
workshops, rapporter och annat underlagsmaterial som 
producerats, debatterats, analyserats och förmedlats är en 
del av denna slutrapport. 

C~ För att få en bättre struktur i arbetet har Projekt Fjällvägen 
delat upp problemområdena i tre olika teman. Samma sak 
gäller för åtgärderna. Det handlar om Information och 
marknadsfäring, Näringsliv, samt Vägåtgärder. Dessa utgör 
en struktur för innehållet i denna slutrapport. 



Innehåll- struktur 

• o

enligt AVS 


Varför behövs åtgärder? 
Varför just nu? 
Problemets aktualitet 

Fjällvägens 
mångfunktionalitet - 40 
mil interregional 
pulsåder 

Arbetsprocessen och 
organisation av arbetet 

~ 	Tidigare utredningar 

C~ Övergripande syfte med 
de åtgäraer som 
studerats 
Ramar för 
åtgärdskostnad 
Problembeskrivning, 
förhållanden, 
förutsättningar och mål 
för åtgärder 

(~ 	Intressenter 
~	 Nollalternativet - vad 

händer om inget görs? 



Alternativa lösningar 

Förslag till tänkbara åtgärder och 


åtgär9§jyper 


l.Information&Marknadsföring 
,2. Näringsliv, 3.Vägåtgärder 

(~ la Lobbying/opinion 
lb Mobiltäekning 

C~ le Varumärkesbyggnad 
C~ 2a Kortare o säkrare 

restider 
(~ 2b Möten/dialog 

näringslivsorg 
m 2e Initiera 

framtidsprojekt, ex 
laddinfrastruktur 

o 

Atgärder Motiv Ansvarig 
Finansiering Prio 

C~ 3a Rv 84 säkerhet o 
ökad framkomlighet 

~ 3b Rv 83 säkerhet o 
ökad framkomlighet 

~ 3c Rastplatser o öppna 
landskap 



Förslag till inriktning och 

rekommenderade åtgärder 


o 

Atgärdspaket 
Mobiltäckning/ 

Tillgänglighet 

Kortare o säkrare väg 

C~ Rv 83, Bollnäs -Vallsta, rv 84 

Rekom.m.enderade 

åtgärder 


(:''1 	 Öka tillgängligheten till besöksmål, 
servicefunktioner, rastplatser, 
laddstationer etc. Informations och 
marknadsföring 

P:i 	 Restiderna måste förkortas 
konkurrensfaktor. Tp fram 
konsekvensanalys"AVS förbifart Sveg". 

0'\ 	 Riksväg 84, länsgräns - Funäsdalen, 
bevakriIng av beslut, fullfölja. 

c:::~ 	 Bevakning. 
(~ 	 Investeringen måste öka, opinions arbete 

och kunskapsbyggande. 
~ 	Koordinering av drift- och underhålL 



Ställningstagande och fortsatt 

hantering. 


Tas definitivt 201.r;...~27 av styrgruppen------.--.---... -.-..-....----..--::.:(' u"'_...._-_._.__..._..._._..~....._._._.._.._...,_._. 

C~ 	Slutrapporten är ett kunskaps- och beslutsunderlag 
som stöd till den fortsatta processens planering och 
genomförande av åtgärdspaket och åtgärder. 
Styrgruppen för Projekt Fjällvägen föreslår att den 
fortsatta processen drivs vidare av nuvarande 
aktörer och att de ansvarar för att en plan tas fram 
för genomförande av åtgärdspaketen. 



Nollalternativet 

vad händer om inget görs? 


~	Nationella Hänsynsmålet och Funktionsmålet måste 
uppfyllas. 

~	Bristande trafiksäkerhet, framkomlighet och 
tillgänglighet 

C~ 	Stagnation, minskad näringslivsutveckling 

~	Sämre samhällsbyggnad 
~	Sämre konkurrens- och attraktionskraft 

C~ 	Brister i kunskap 



Strategiskt arbete och tänk för Fjällvägens 

fram.tid 


Frågor vi lyfter 


C~ Fortsätta bygga relationer och kunskap 
Nationella vägar kontra riksvägar 

(~ Resurser till vägar i Hälsingland/Härjedalen 
C)~ Investeringar 
(~ Hastigheter 

o 

C~ Atgärder drift och underhåll 
C~ Skyltning, info & marknadsföring, varumärke 
(~ Koordinering, helhetssyn 
C~ Prioriteringar 
C~ Effekter av insatser? Effekter utan insatser? 
GR Långsiktigt arbete 

(:.i~ HUR HANTERAR VI DE FRÅGOR VI LYFTER? 



"'" 

TACK! 

Salllverkan 

Tillgänglighet 


Innovation 

Infrastruktur 


Kunskap 




RV 83/84 


Ur Verksamhetsplan 2015 (med utblick mot 2018) Region Gävleborg 
C~ Stråket (Östersund-)Ljusdal-Bollnäs-Tönnebro-Gävle 

• 	 Väg83, förbättrade hållplatser Kilafors-LjusdaL Planering och byggnation 
2015-2017 (bedömd kostnad 10 milj) 

• 	 Väg83, ombyggnad korsning samt hpl Häggesta, Bollnäs. Planering och 
byggnation 2015. (kalkylerad1costnad 3,3 miTj) 

.. 	 Väg83, ombyggnad korsning Orbaden, Vallsta. Planering och byggnation 
2015. (kalkylerad kostnad 5 milj). 

• 	 Väg83, ombyg~ad korsning norra Järvsö. Planering 2015-16, byggnation 
2016-17. (bedömd kostnad 8-9 ntilj). 

• 	 Väg83, ny korsning Norrborn, Bollnäs. Planering 2015-16, byggnation 2016
17. Medfinansiering tillsammans med Bollnäs kommun. (medJlnansiering 
från Länsplanen 50%, max 2 ntilj). 

• 	 Väg83, ombyggnad sträckan Bollnäs-Vallsta. Färdigställande av vägplaner 
2015-16 och byggnation 2017-18. (bedömd kostnad 5Tmilj). 

forts. indirekta/direkta resultat 




______ ______ 

Fort Verksamhetsplan 

._'.A__.......__~ ___~ ______
,--..~ ._~~,.._"" - ~ 

----~~ 	 ---~,-~--- ~---,,-- 

01 Stråket Hudiksvall-Ljusdal-Härjedalen 
o 

(~ 	Atgärdsvalstudie Hudiksvall-Ljusdal-Härjedalen genomförs 2014. 
01 	Särskild åtgärdsvalsstudie för övergripande trafikfrågor i Ljusdal 

färdigställs 2015. 
C",q 	 Planskild korsning Norra stambanan/Kyrksjönäsvägen 2015-2016 

och byggnation 2017-18. (bedömd kostnaa ca 32 milj) 
C~ Cirkulationsplats(er); i östra resp västra infarten rv84. Planering 

2015-16 och oyggnationer 2017-18 
C'~ 	 Väg84, ombyggnad av vissa delsträckor Hudiksvall-Färila. 

Planering 2016-17. 
01 	Timmerterminal Ljusdal. Utredningsprocess pågår. Planering 2015

16? Byggande 2017-18? Ev.samfinanslering/medfinansiering 
mellan privat näringsliv, Ljusdals kommun, Trafikverkets 
nationella plan samt Länsplanen. 3 km s om spåret, Böle. 

forts. indirekta/direkta resultat 





