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Förord 

Mittstråket - Sundsvall-Östersund-Trondheim - är en viktig korridor för långa och korta resor och 
transporter.  

Mittstråket betjänar många olika transportbehov såsom godstransporter, studiependling, arbets-
pendling och resor till regionens många besöksmål. Alla fyra trafikslag – väg, järnväg, luftfart och sjö-
fart - påverkar Mittstråkets funktionalitet. För att resor och transporter ska fungera bra är det en 
nödvändighet att kopplingarna mellan trafikslagen fungerar bra och smidigt. 

Gods och människor bryr sig inte om gränser.  Samarbetet över administrativa gränser såsom kom-
muner, län, fylken och länder har därför varit en avgörande pusselbit i den åtgärdsvalsstudie som har 
genomförts. Bland de organisationer som ingått i arbetet med åtgärdsvalsstudien kan nämnas nat-
ionella och regionala myndigheter, kommuner, näringslivsföreträdare från gods- och turismbran-
scherna och kollektivtrafikmyndigheter. 

Åtgärdsvalsstudien kan ses som ett övergripande gemensamt planeringsunderlag för Mittstråket. Det 
skapar en gemensam plattform för de aktörer, myndigheter och organisationer som på olika sätt är 
involverade i planering och genomförande av ett långsiktigt hållbart rese- och transportsystem utef-
ter Mittstråket. 

Tillsammans kan vi lyckas att närma oss det övergripande målet: 

”Mittstråket är ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar ut-
vecklingen i Mittnorden”.  

Catherine Kotake Robert Uitto Sten-Olov Altin 

Regionchef  Regionråd vik. Landshövding  

Trafikverket region Mitt Region Jämtland-Härjedalen Västernorrlands län 
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1. Sammanfattning

En åtgärdsvalsstudie är ett förberedande steg inför val av åtgärder. Arbetet ska ge underlag för en 
prioritering av effektiva lösningar inom ramen för tillgängliga resurser och bidra till vidareutveckling 
av hela transportsystemets funktion. Att genomföra en åtgärdsvalsstudie innebär dessutom att det 
sållas bland vilka problem som är viktiga att ta tag i. Genom studien kan aktörer tillsammans ta an-
svar för de gemensamt definierade åtgärderna och hitta en överenskommen väg till lösningar.  

Mittstråket Sundsvall-Östersund-Trondheim är en viktig pulsåder för personresor och godstranspor-
ter och har stor betydelse ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. I stråket finns ett 
starkt tryck på ökade transporter, men stråket har uppenbara infrastrukturella och fysiska brister. 

Målet med studien har varit att etablera ett starkt samarbete över kommun- och länsgränser och 
riksgränsen. Målet har också varit att ta fram en gemensam bild av stråkets funktioner, brister, behov 
och mål, ta fram en gemensam prioritering av övergripande åtgärdsinriktningar enligt fyrstegsprinci-
pen och ta fram ett underlag för avsikter om genomförande.  

Studien har under våren 2014 i huvudsak genomförts i tre workshoppar där många av stråkets aktö-
rer både från Sverige och Norge har medverkat.  

Initialt i studien har en gemensam målbild sammanställts: 

”Mittstråket är ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utveckl-
ingen i Mittnorden” 

Som komplement till målbilden har målpreciseringar arbetats fram utifrån pendling, godstransporter, 
säkerhet, miljö och hälsa. 

Målpreciseringar 

Godstransporter 

- Utökad hamnkapacitet i Trondheim. Bättre samar-
beten mellan hamnarna i Trondheim-Sundsvall-Timrå-
Härnösand. 

- Flygplatserna i stråket är viktiga. Trondheims flyg-
plats har stor utvecklingspotential, men också flygplat-
serna i Östersund och Sundsvall. 

- Fungerande multimodala transportlösningar mellan 
Trondheim och Sundsvall ger bra logistikkedjor. Goda 
kopplingar mellan trafikslagen och noder. 

- Förbättrad vägstandard Trondheim-Åre. 

- Utökning av bärighet på väg till 60 ton. 

- Elektrifiering av järnvägen i stråket samt utökning av 
bärighet till STAX 25. 

Pendling 

- Möjliggöra för boende utanför de större 
centralorterna. 

- Möjliggöra för arbetspendling med olika 
transportupplägg (även mellan Norge och 
Sverige). 

- Få smidiga byten mellan olika trafikslag. 

- Kortare restider på järnväg, tex Sundsvall-
Trondheim under 4 timmar, Sundsvall-Ånge 
under 1 timme, Ånge-Östersund under 1 
timme. 

- Mittstråket är anpassat för turismen och 
dess flöde mellan Trondheim och Sundsvall. 
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Miljö och hälsa 

- Minskat fossilberoende och möjlighet att resa/trans-
portera fossilfritt. 

- Bättre resmöjligheter -  förändrat resebeteende. 

- Överflyttning från väg till järnväg gällande både per-
son- och godstransporter (införlivandet av Green High-
way med bl a laddstationer). 

Trafiksäkerhet 

- Säkra transporter för att få ett fungerande 
Mittstråk samt anpassade kontrollplatser ut-
ifrån syfte. 

- Säkerhet för oskyddade trafikanter i tätort. 

 

Utifrån de medverkandes önskade standard på Mittstråket har befintliga brister och problem lyfts, 
däribland långa beslutsvägar och administrativa gränser, skillnader i lagstiftning mellan Norge och 
Sverige, långa restider med tåg, olika typer av tågstyrning, brister i trafiksäkerhet (hastighet, stan-
dard, bärighet) och dåligt fungerande kommunikationsinfrastruktur. 

Det övergripande målet samt målpreciseringarna tillsammans med behoven och bristerna har kom-
mit att visa inriktningen för det fortsatta arbetet att föreslå inriktningen för åtgärderna. 

De framtagna åtgärdsförslagen finns i bilaga 2 och 3. Där visas även åtgärdernas koppling mot målen, 
översiktlig effektbedömning, kostnad samt ansvarig aktör. De medverkande aktörerna har ansett det 
viktigt att åtgärda det som går snabbt och har lägre kostnad för att visa att arbete med att hitta lös-
ningar på problem och brister pågår.  

Vissa åtgärder i Mittstråket är redan idag påbörjade, bl a plankorsningar, Stora Helvetet, trimningsåt-
gärder. 

En möjlig fortsättning efter avslutad studie föreslås genom att vissa aktörer gemensamt ser över vilka 
åtgärder som i ett första steg är enklast att genomföra till en förhållandevis låg kostnad.  

För att resultatet av åtgärdsvalsstudien ska bli ett gemensamt planeringsunderlag är uppföljningen av 
arbetet viktigt. En inbjudan kommer att skickas ut till uppföljningsmöten med start under 2015. Syf-
tet med mötena är att följa upp arbetet utifrån studien, uppfyllnad av målbilden och målprecisering-
arna, behov, problem och brister samt åtgärdsförslagen. 
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2. Allmänt 

2.1 Infrastrukturplanering 
Statens och regionernas planering av infrastrukturåtgärder sker i tolvårscykler med revideringar av 
den nationella planen och de länsvisa transportplanerna i fyraårscykler. Nuvarande planer har plane-
ringshorisonten 2014-25 (i Norge 2014-2023).  

I den nationella planen finns investeringsåtgärder på merparten av järnvägsnätet och de nationella 
stamvägarna (exempelvis E14), som ska planeras för de närmaste tolv åren. Prioriteringen i planen 
sker i första hand utifrån behov och med en värdering av ”samhällsekonomisk nytta” över hela lan-
det.  

Staten avsätter dessutom medel till de länsvisa transportplanerna för åtgärder på övrig statlig infra-
struktur. Dessa planer kan även användas för insatser i den nationella planen. I samband med den 
senaste åtgärdsplaneringen 2013-14 har en förändrad planeringsprocess införts som innebär att åt-
gärdsvalsstudier krävs som försteg till eventuellt fortsatt planering av fysiska åtgärder.  

Förutom den nationella planen utgår planeringen också från riktlinjer från EU, t ex TEN-T som är en 
policy för att minska klyftorna mellan medlemsstaternas transportnät, undanröja flaskhalsar och 
övervinna tekniska hinder. Det avser alla trafikslag och gynnar både godstransporter och personre-
sor.  

För närvarande pågår ett arbete mellan Trafikverket och de regionala länsplaneupprättarna att peka 
ut det vägnät som är allra viktigast för den nationella och regionala tillgängligheten. Stamvägarna är 
en del av detta utpekade nät. Trafikverkets utgångspunkt är att tillgängligheten ska främjas på de 
vägar som ingår i det funktionellt prioriterade nätet. Det är därför viktigt att värna om den tillgänglig-
het vägarna redan har och vid behov höja den (såväl när det gäller större eller mindre investeringar 
liksom drift- och underhållsåtgärder). De transportpolitiska målen ska vägas mot varandra i varje en-
skild planeringssituation.  Det gör det också möjligt att bättre anpassa drift- och underhållsåtgär-
derna utifrån vägarnas viktigaste funktioner, eftersom det blir tydligare hur åtgärderna kan anpassas 
utifrån typ av trafik. 

2.2 Fyrstegsprincipen 
I proposition 2011/12:118, anges att: ”Den formella fysiska planeringen bör föregås av en förbere-
dande studie som innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av 
fyrstegsprincipen”. Denna förberedande studie är det som heter åtgärdsvalsstudie.  

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt där man utgår från att hushålla med resurser och minska 
miljöpåverkan. Principen och förhållningssättet utgår från att steg för steg analysera hur t ex ett tra-
fikproblem på bästa sätt kan lösas. Fyrstegsprincipen används och ger möjligheter till ”smarta lös-
ningar” i åtgärdsvalsstudier för åtgärder inom alla fyra stegen samt för samtliga möjliga trafikslag. 
Den är indelad i följande steg: 

1.       Tänk om - Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt  
2.       Optimera - Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon  
3.       Bygg om - Begränsade ombyggnadsåtgärder 
4.       Bygg nytt - Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 
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2.3 Åtgärdsvalsstudier  
Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande steg för val av åtgärder. Arbetet ska ge underlag för en priori-
tering av effektiva lösningar inom ramen för tillgängliga resurser och bidra till vidareutveckling av 
hela transportsystemets funktion. Att starta och genomföra åtgärdsvalsstudier innebär dessutom att 
det sållas bland vilka problem som är viktiga att ta tag i. 

Arbetet med fyrstegsprincipen och åtgärdsvalsstudier öppnar för aktörer att bidra utifrån de resurser 
och förutsättningar som finns tillgängliga. Processen och ansvaret som följer med utgår från gemen-
samma resurser och arbetsinsatser.  

Förhållningssättet innebär att lösningar på pro-
blem som yttrar sig eller förutses i transportsy-
stemet övervägs gemensamt av parterna (aktö-
rer och intressenter) med stöd i fyrstegsprinci-
pen. Ambitionen är följaktligen att man i första 
hand söker och överväger lösningar som påver-
kar efterfrågan på transporter eller effektivise-
rar användningen av befintligt system och först 
därefter fysiska om- eller nybyggnationer. 

Åtgärdsvalsstudier kan innebära att lösningen 
på t ex ett tillgänglighetsproblem blir en annan 
än den som tidigare uppfattats som självklar. Den lösning som man kommer fram till kan innebära 
åtgärder utanför transportsystemet, exempelvis ändrad lokalisering av målpunkter. Lösningar kan 
också handla om att förstärka andra transportmedel för att avlasta infrastruktur från trängselpro-
blem eller se över aktörers logistikupplägg. 

Till en åtgärdsvalsstudie bjuds aktörer in som påverkar situationen och också har möjlighet att med-
verka i lösningar till problembilden.  

Genom studien kan aktörerna tillsammans ta ansvar för de gemensamt definierade åtgärderna och 
hitta en överenskommen väg till lösningar. Eftersom infrastrukturplanering är en process med lång 
planeringshorisont kan det ta lång tid innan 
medel kan avsättas för de mest kostnadskrä-
vande åtgärderna och ansvaret för en upp-
kommen situation sällan har en enda adres-
sat är lösningen vanligen att olika aktörer bi-
drar på sitt sätt till lösningarna och vanligen 
kan förbättringar ske genom att börja med 
mindre kostsamma åtgärder som medverkar 
till en förbättrad funktion och hållbar ut-
veckling.  
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3. Mittstråket 

3.1 Bakgrund  
Mittstråket Sundsvall-Östersund-Trondheim är en viktig pulsåder för personresor och godstranspor-
ter och har stor betydelse ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Stråket har nat-
ionellt definierats som ett ”trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för internationella gods- 
och persontransporter”. I stråket finns ett starkt tryck på ökade transporter, men stråket har både 
uppenbara infrastrukturella/fysiska brister såväl som brister kopplat till de transportpolitiska målen. 

3.2 Problembeskrivning 
I förslaget till nationell plan 2014-25 identifierades stråkets betydelse och dess viktiga internationella 
samband: 

”Stråket är viktigt för arbetspendlingen, den regionala godstrafiken, besöksnäringen och flyget i 
Östersund och Trondheim”. 

”Stråket hanterar svensk import/export men också transittrafik Finland–Trondheim. Det är bety-
delsefullt för arbetspendlingen, den regionala godstrafiken och besöksnäringen. Järnvägen utgör 
en del av Mittbanan samt Meråkersbanan på den norska sidan om riksgränsen. Förbättringar på 
Meråkersbanan ligger i den norska transportplanen för perioden 2014-2023.” 

Förslaget till nationell plan presenterar följande övergripande problembeskrivning för Mittstråket: 

• Långa restider för arbetspendling och besöksnäring på såväl väg som järnväg, bl a sträckan 
Gällö-Brunflo och genom Brunflo. 

• Möjligheten till rast för tunga trafiken. 
• Kapacitetsbrister är stora genom Sundsvall och säsongvis i Åre, kapacitetsbrister på järnväg i 

stora delar av stråket. 
• Avsaknad av tvärförbindelse Östersund – Umeå.  
• Trafiksäkerhetsbrister på E14 i Jämtland och delar av Västernorrland, exempelvis för oskyd-

dade trafikanter vid randbebyggelse, genomfarter i samhällen och byar som saknar gång- och 
cykelvägar. 

• Överskridande av miljökvalitetsnormer i Sundsvall. 
• Bullerexponering i Sundsvall samt för järnvägen genom Östersund och Åre. 

3.3 Målkonflikter 
I stråket finns målkonflikter vad gäller funktionen för stråket (E14 och Mittbanan) som viktig pulsåder 
för både långväga resor och godstransporter och funktionen som lokal väg. Konflikter finns även vad 
gäller påverkan (t ex buller, otrygghet) och stråket som barriär för lokala anspråk om tillgänglighet.  
 
Det gäller framför allt på följande platser: 

o E14:s koppling till E4 i Sundsvall 
o Genomfarter i Stöde, Bräcke, Pilgrimstad och Brunflo (där även E45 utgör genomfart) 
o Anslutning till industriområde Ås i Krokom 
o Genomfart i Åre med framför allt säsongstrafikens krav på smidiga passager från E14 till och 

från Björnen, Åre by, Ullådalen och Duved  
o Genomfart i Stjördal före anslutningen till E6 
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4. Åtgärdsvalsstudie Mittstråket 

4.1 Upplägg och tidigare arbeten 
Åtgärdsvalsstudien i Mittstråket har genomförts i samarbete med viktiga aktörer i regionen. Studien 
belyser alla fyra trafikslag i stråket Sundsvall-Östersund-Trondheim och de personresor och gods-
transporter som sker där idag och i framtiden.  
 
Stråket är utpekat som viktigt utifrån ett nationellt och europeiskt perspektiv (TEN-T) men också av 
Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics (NDPTL) som arbetar för att förbättra 
transportförbindelserna och logistiken inom den nordiska regionen med koppling till länder utanför 
EU (såsom Norge). 

Den fortgående regionala utvecklingen och de infrastruk-
turrelaterade bristerna som beskrivits i nationella planen 
gör att Trafikverket använder åtgärdsvalsstudiens möjlig-
heter för att se över stråkets brister i förhållande till de 
transportpolitiska målen.  
 
Utgångspunkten för åtgärdsvalsstudien har varit att på 
ett övergripande plan beskriva de olika önskade funkt-
ioner som infrastrukturen i området bör ha och belysa de 
behov, brister och problem som finns i Mittstråket kopp-
lat till de transportpolitiska målen (tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa). Arbetet med studien har 
också utgått från den kunskap och de erfarenheter som finns från olika tidigare projekt och planering 
i området. De är även viktiga att ta med i kommande planering av åtgärder. 
  
Projektet NECL II (North East Cargo Link), en fortsättning av NECL I, genomfördes åren 2010-13. I det 
projektet identifierades funktionella brister, behov och flaskhalsar samt förslag till åtgärder, för att 
åstadkomma en mittnordisk transportkorridor från Ryssland, via Finland, Sverige och Norge och vi-
dare västerut och söderut. Slutsatserna av projektet NECL II visar på att det finns flera brister och 
flaskhalsar från rysk-finska gränsen till hamn i Trondheimsregionen. För Mittstråket (Sundsvall-Öster-
sund-Trondheim) föreslås lösningar för hamnarna i Sundsvalls- och Trondheimstrakten, upprustning 
och elektrifiering av Meråkerbanen, upprustning av Mittbanan, byggande av triangelspår i Sundsvall, 
upprustning av E14 och byggande/utveckling av kombiterminaler i Östersundsområdet och Ånge. 

Föreningen Elbanen STS (Steinkjer-Trondheim-Storlien) verkar för att driva på arbetet med elektrifie-
ringen av Meråkerbanan men också för förbättringar av järnvägen mellan Storlien och Östersund. 
Föreningen finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden.  
Atlantbanan är ett projekt som syftar till att stärka stråket Trondheim-Östersund-Sundsvall/Ljusdal-
Gävle både infrastrukturellt och för person- och godstrafik. Projektet syftar också till att stärka en 
hållbar regional utveckling. Finansieringen görs av intressenterna samt delvis av EU-medel. 
 
”Norrtågsförslaget” innehåller olika typer av åtgärder i järnvägssystemet för att förkorta restiderna 
och möjliggöra en ökad trafikering. Exempel på sådana åtgärder är trimningsåtgärder, borttagande av 
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sparsamt använda plankorsningar, linjeomläggning mellan Stöde och Töva, triangelspår i Bräcke och 
översyn av hastighetsprofiler. 

4.2 Organisation 
Trafikverket har tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland och Regionförbundet Jämtlands län 
initierat och beslutat att gemensamt genomföra en åtgärdsvalsstudie för att arbeta fram övergri-
pande åtgärdsinriktningar. Målet är att dessa sedan kan fungera som ett gemensamt planeringsun-
derlag för olika aktörer som kan bidra till att utveckla stråket.  Målbild för stråket och förslag på åt-
gärder utgår från nu gällande planperiod (2014-2025) och på längre sikt till 2050.  
 
Åtgärdsvalsstudien har organiserats med en styrgrupp och en arbetsgrupp som har bestått 
av representanter från Trafikverket Region Mitt, Länsstyrelsen i Västernorrland och Regionförbundet 
Jämtlands län. Trafikverket har bidragit med processledare för genomförandet av studien. I styrgrup-
pen har Daniel Gustafsson från länsstyrelsen, Thomas Hägg från regionförbundet och Ingemar 
Frej/Anders Kindmark från Trafikverket ingått. Arbetsgruppen har representerats av Robert Nordevi 
från länsstyrelsen, Jan Rönngren från regionförbundet och Christer Karlsson, Mats Olofsson, Stefan 
Karlsson, Ingela Öhrling, samt processledarna Jan Lindgren och Thomas Lundin Larsson från Trafikver-
ket. 
 
Processledarna har lett processen och tillsammans med arbetsgruppen och konsultstöd, bearbetat 
och vidareutvecklat det underlag som kommit fram i workshopparna.  

4.3 Åtgärdsvalsstudiens mål och syfte 
Målen med åtgärdsvalsstudien har varit att: 

o Etablera ett starkt och engagerat samarbete över kommun- och länsgränser och riksgrän-
sen. 

o Ta fram en gemensam bild av stråkets funktioner, brister, behov och mål.  
o Ta fram en gemensam prioritering av övergripande åtgärdsinriktningar enligt fyrstegsprinci-

pen. 
o Ta fram ett underlag för avsikter om genomförande. 

 
Syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att: 

o Att tydliggöra Mittstråkets brister och kommande behov och funktioner när det gäller 
personresor och godstransporter på väg och järnväg och kopplingar till flyg och sjöfart.  

o Att belysa de målkonflikter som finns för E14 och Mittbanan när det gäller boende, lokal 
trafik, plankorsningar med väg och järnväg etc. 

o Att hitta övergripande åtgärdsinriktningar vilka kan fungera som ett gemensamt plane-
ringsunderlag. 

 

4.4 Avgränsning och perspektiv 
Studien har sin avgränsning i ”Mittstråket”, Sundsvall-Östersund-Trondheim, med fokus på väg E14, 
Mittbanan/Meråkerbanan, flygplatserna i Sundsvall, Östersund och Trondheim och hamnar i 
Sundsvalls- och Trondheimsområdet.  
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Åtgärdsvalsstudien för Mittstråket utgår från ett ”helikopter-perspektiv” och undviker därmed lokala 
detaljer eller färdiga lösningar. Åtgärdsinriktningar för hela stråket och för alla fyra trafikslagen ska 
ingå och arbetet utgår från de transportpolitiska målen. Med åtgärdsinriktning menas att detaljer och 
färdiga lösningar kommer att undvikas i detta skede. Detaljerade lösningar specificeras och tas fram i 
andra sammanhang. 
 
Målhorisonten för arbetet och förslag på åtgärder utgår från nu gällande planperiod (2014-2025) och 
på längre sikt till 2050. Åtgärdernas tidsplaner utgår från den nationella planen och de regionala pla-
nernas indelning på kort 2014-2016, medel 2017-2019 och lång sikt 2020 och framåt. Norge har lik-
nande indelning i sin nationella transportplan på kort sikt 2014-2017, medel 2018-2021 och lång sikt 
2022 och framåt. Både i Sverige och Norge kommer planerna att revideras 2018.  

4.5 Medverkande aktörer  
I studien har ett flertal intressenter längs stråket, såsom 
statliga, regionala och kommunala myndigheter i Sverige 
och Norge samt näringslivet medverkat, för att ta fram en 
gemensam bild av funktioner/behov/brister och möjlig-
heter/mål. Att ha med representanter från Norge har varit 
en förutsättning och framgångsfaktor i projektet eftersom 
resor och transporter är gränslösa. Se lista med inbjudna 
och medverkande aktörer i bilaga 1.  
 
Tanken med detta arbetssätt är bland annat att medver-
kande aktörer delar med sig av kunskaper och erfarenheter 
under processen. Dessutom tillkommer ett ansvar om för-
ankringsarbete i de egna organisationerna.  
 
 

5. Process och resultat 
Studien har under våren 2014 i huvudsak genomförts i tre workshoppar där många av stråkets be-
rörda aktörer, både från Sverige och Norge, medverkat. Vid en särskild sammankomst samlades re-
presentanter från näringslivet där de informerades om åtgärdsvalsstudien och resultaten från works-
hopparna. Deltagarna fick lyfta sina frågeställningar, problem och brister i Mittstråket samt deras be-
hov avseende åtgärder kring transporterna och infrastrukturen i stråket.  
 
Statens Vegvesen, Jernbaneverket och Trafikverket har efter de tre avslutade workshopparna disku-
terat framtida planering och kommande investeringar i Mittstråket.  
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5.1 Gemensamma målbilder (Workshop 1) 
Initialt under första workshopen arbetade de medverkande fram målbilder utifrån egna behov och 
visioner. Dessa presenterades utifrån två tidsaspekter, år 2025 och år 2050.  
 
Utifrån de framtagna visionerna och målen för Mittstråket har en ge-
mensam målbild sammanställts till ett övergripande mål.  Som kom-
plement till målbilden har målpreciseringar tagits fram utifrån per-
spektiven: pendlare, näringsliv/godstransporter, säkerhet, miljö och 
hälsa. Alla målbilderna har koppling mot de nationella transportpoli-
tiska målen och mot de regionala målen. 
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Det övergripande målet är:  
 
”Mittstråket är ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar ut-
vecklingen i Mittnorden”.  
 
 
Målpreciseringar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För deltagarna var det under workshopparna viktigt att definiera stråket, att stråket ska vara hållbart 
och samtidigt främja utvecklingen på både svenska och norska sidan. Dessutom ska stråket kunna bi-
dra till att utvecklingen ger effekter för området runt omkring. 
 
  

Trafiksäkerhet för trafikanter av olika slag 

- Säkra transporter för att få ett fungerande Mitt-
stråk samt anpassade kontrollplatser. 

- Säkerhet för oskyddade trafikanter i tätort. 

Positiva vinster för miljö och hälsa  
- Minskat fossilberoende och möjlighet att 
resa/transportera fossilfritt. 
 
- Bättre resmöjligheter-förändrat resebeteende. 
 
- Överflyttning från väg till järnväg gällande både 
person- och godstransporter (införlivandet av 
Green Highway med bl a laddstationer). 
 

Attraktivitet för pendlare - en attraktiv region 
som erbjuder attraktiva transporter  
- Möjliggöra för boende i och utanför de större 
centralorterna. 
 
- Möjliggöra arbetspendling med olika transport-
upplägg (även mellan Norge och Sverige). 
 
- Få smidiga byten mellan olika trafikslag. 
 
- Kortare restider på järnväg, t ex Sundsvall – 
Trondheim under 4 timmar, Sundsvall – Ånge un-
der 1 timme, Ånge – Östersund under 1 timme. 
 
- Mittstråket är anpassat för turismen och dess 
flöde mellan Trondheim och Sundsvall. 

Godstransporter – Kapacitetshöjning för alla 
trafikslag 
  
- Utökad hamnkapacitet i Trondheim. Bättre sam-
arbeten mellan hamnarna i Trondheim-Sundsvall-
Timrå-Härnösand. 
 
- Flygplatserna i stråket är viktiga. Trondheims 
flygplats har stor utvecklingspotential, men också 
flygplatserna i Östersund och Sundsvall. 
 
- Fungerande multimodala transportlösningar mel-
lan Trondheim och Sundsvall ger bra logistikked-
jor. Goda kopplingar mellan trafikslagen och no-
der. 
 
- Förbättrad vägstandard Trondheim – Åre. 
 
- Utökning av bärighet på väg till 60 ton. 
 
- Elektrifiering av järnvägen i stråket samt utök-
ning av bärighet till STAX 25. 
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5.2 Behov, brister och problem idag  
Mittstråket är utpekat som en del i ett Europeiskt transportnät (TEN-T) 
vilket utgör den strategiska ramen för infrastrukturbyggande inom EU. 
Avsikten är att bidra till ökad tillgänglighet genom en inre marknad som 
fungerar på ett smidigt sätt och medverkar till sammanhållning i hela 
unionen. Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) består av två olika 
delar, Core Network och Comprehensive Network.  Core Network består 
av de viktigaste anslutningarna och bildar ett stomnät inom infrastruk-
turen. Comprehensive Network utgör en bas och täcker in stora delar av 
det europeiska transportsystemet och ska fungera som ett övergripande 
transportnät till Core Network.  
 
Mittstråket är även utpekat som riksintresse samt rekommenderat för transporter med farligt gods. 
Detta påverkar hur nya verksamheter och anslutningar med vägar bör planeras och utformas. Stråket 
har en viktig roll eftersom gränsövergångarna mellan Sverige och Norge med järnväg är få. Stråket 
har potential att användas för avlastning av andra gränspassager med järnväg. 
 
Utifrån de medverkandes önskade standard på Mittstråket (och standard för TEN-T) listades befint-
liga brister och behov. Dessa presenteras i tabellen nedan. 
 

Gemensam bild av brister och behov i Mittstråket 
Administrativa brister och behov 

o Långa beslutsvägar och administrativa gränser 
o Finansiering saknas (behov av finansiering) 
o Skillnader i lagstiftning mellan Norge och Sverige 

Brister avseende järnväg 
o Långa restider med tåg (låg hastighet på vissa sträckor) 
o Järnvägen har dålig kvalitet och ojämn standard. Bärighet, stigningsgrad, elektrifiering osv 

(påverkar tillgänglighet och trafiksäkerhet) 
o Olika typer av tågstyrning (Stins, ATC, ERTMS) 
o Få tågstopp för pendlingstrafiken 

Brister avseende väg 
o Bristande rastmöjligheter (gäller främst godstransporter) 
o Brister i trafiksäkerhet såsom hastighet, standard och bärighet 
o Vägstandard för godstransporter på E14, t ex Grytan-Pilgrimstad 

Generella brister 
o Stor brist i att vara fossilberoende 
o Dåligt fungerande kommunikationsinfrastruktur (avser internet längs väg och järnväg) 
o Hamn i Trondheim (Kapacitet och koppling mellan trafikslag) 
o Gammal teknik och otidsenliga lösningar (järnvägstekniskt) 
o För lite gods i stråket - stråket har dålig attraktion och sämre förutsättningar 
o Vissa noder/knutpunkter för omlastning eller omstigning saknas (eller behöver utvecklas) 
o Brister i intermodala kopplingar 
o De krav som inte uppfylls för TEN-T på väg och järnväg, ska vara uppfyllda senast 2050. 
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De brister och behov som tagits fram av medverkande aktörer och som har tydlig geografisk koppling 
visas på kartan nedan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det övergripande målet samt målpreciseringarna tillsammans med behov och brister har kommit att 
visa inriktningen för fortsatta arbetet att föreslå kommande inriktning för åtgärder. 

5.3 Lösningar mot målen – Övergripande åtgärdsinriktning (Workshop 2) 
Vid workshop 2 arbetade de medverkande med att ta fram övergripande åtgärdsinriktningar för att 
nå de uppsatta målen och minska bristerna i Mittstråket. Dessa har därefter sorterats och bearbetats 
utifrån om och när i tid åtgärderna kan förväntas kunna genomföras.  
 
Framtagna förslag till övergripande åtgärdsinriktningar har bearbetats både av de medverkande vid 
workshopparna men också av processledningen. De gemensamma förslagen till övergripande inrikt-
ning har bäring mot de gemensamma målbilderna och det finns aktörer som har för avsikt att ge-
nomföra desamma. Processledningen har vidareförädlat och översiktligt bedömt förslagen till lös-
ningar utifrån tid, kostnad, effekter och måluppfyllnad. Måluppfyllnaden utgår från de satta målpre-
ciseringarna godstransporter, personresor, trafiksäkerhet, miljö och hälsa. De medverkande aktö-
rerna har vid flera tillfällen påpekat att det är viktigt att åtgärda det som går snabbt och har lägre 
kostnad för att visa att arbetet med att hitta lösningar på problem och brister pågår. 
 
Förslagen på åtgärder för att nå målbilden finns i bilaga 2 och 3.  
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5.4 Hur går vi vidare? – Övergripande inriktning  
och ansvar (Workshop 3) 
 

 

De medverkande har utifrån tidigare framtaget material tagit fram förslag på ansvariga aktörer kopp-
lat till de olika åtgärderna. Att tillsammans sätta åtgärderna i ett sammanhang och visa på eventuella 
åtaganden är en viktig del i processen och har betydelse för att nå mot målen i det framtida arbetet.  

För att nå ett av syftena med åtgärdsvalsstudien, att studien ska fungera som ett gemensamt plane-
ringsunderlag, har diskussioner på sista workshoppen förts kring hur studien kan användas i de med-
verkandes egen verksamhet och organisation. Ett flertal av de medverkande aktörerna menade på 
att studien kommer att användas inom den egna verksamheten på flera olika sätt.  

 

  

”Enkelhet och 
tillgänglighet är 

viktigt” 
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5.5 Efter åtgärdsvalsstudien  
Grunden till det gemensamma genomförandet av de olika åtgärderna bör klargöras i avsiktsförkla-
ringar mellan aktörer efter det att åtgärdsvalsstudien är avslutad. Arbetet med avsiktsförkla-
ringar/gemensamt ansvar för åtgärder bör påbörjas så snart som möjligt.  
 
Vissa åtgärder är redan påbörjade för att avhjälpa brister eller problem i Mittstråket, t ex: 

o Plankorsningar 
o Stora Helvetet 
o Trimningsåtgärder, m m 

 
En möjlig fortsättning efter avslutad studie är att vissa aktörer i stråket gemensamt ser över vilka åt-
gärder som i ett första steg är enklast att genomföra till en förhållandevis låg kostnad. För att under-
lätta denna prioritering av åtgärder har processledningen delat in lösningarna i etapper med koppling 
till ansvariga aktörer, se tabellen nedan. 

Etappindelning Innehåll Ansvarig aktör* 
Etapp 1 Tidigt genomförbara utredningar och lik-

nande. T ex samordning av regionala och 
kommunala planer, stationslägesstrategi och 
nodinventering. 

Kollektivtrafikmyndigheter, 
Trafikverket, Regionför-
bund, Länsstyrelse, kommu-
ner osv. 

Etapp 2 Steg 1-3 åtgärder. T ex låsbara cykelparke-
ringar för cykelpendlare, samordning av taxor, 
trafikslagsövergripande tidtabeller, trimnings-
åtgärder och begränsade ombyggnader. 

Kollektivtrafikmyndigheter, 
Trafikverket, Regionför-
bund, länsstyrelse, kommu-
ner osv. 

Etapp 3 Större investeringsåtgärder. T ex bygga ladd-
infrastruktur, bygga rastplatser för gods, 
bredbandsutbyggnad och investeringar i väg 
och järnväg. 

Trafikverket, Regionför-
bund, länsstyrelse, kommu-
ner osv. 

 
* Ansvarig aktör är beroende av vilken typ av åtgärd det handlar om. 
 
I det regionala strukturfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Mellersta 
Norrland 2014-2020 betonas vikten av Mittstråket. Inom ramen för det tematiska området transport-
infrastruktur möjliggörs investeringar på Mittstråket. I programmet, som är godkänt av EU-kommiss-
ionen och Regeringen i Sverige står bland annat att:  

”Mittnordenkorridoren förbinder med väg- och järnväg regionerna kring Trondheim, Östersund och 
Sundsvall. Förbindelsen är av avgörande betydelse för inlandets koppling till kusten. Samarbeten mel-
lan exempelvis universitet, sjukhus och näringsliv är beroende av de östvästliga transporterna. Be-
söksnäringen i de attraktiva fjällområdena i och kring Åre har en stark tillväxt som ställer särskilda 
krav på infrastrukturen. Exempel på åtgärder på Mittnordenkorridoren inom programområdet är ka-
pacitetshöjande åtgärder på Mittbanan exempelvis sträckan Ånge – Stöde – Sundsvall och Åre – Kro-
kom samt säkra funktionaliteten vid Storlien för integrering med de betydande åtgärder som planeras 
att genomföras på Meråkerbanan i Norge.”  
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Uppföljning 
För att resultatet av åtgärdsvalsstudien ska bli ett gemensamt planeringsunderlag är uppföljningen av 
arbetet viktigt. Trafikverket, Länsstyrelsen Västernorrland och Region Jämtland-Härjedalen kommer 
därför att bjuda in till uppföljningsmöten med start under 2015.  

Syftet med dessa möten är en uppföljning av: 

o arbetet utifrån studien,

o uppfyllnad av målbilden och målpreciseringar,

o behov, problem och brister,

o åtgärdsförslagen.

Att vid gemensamma uppföljningsmöten få möjligheten att träffas är ett sätt att hålla dialogen igång 
gällande Mittstråket. Det är en levande process och arbetet i stråket är inte färdigt med en avslutad 
studie. 
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Bilaga 1 
Inbjudna* och medverkande aktörer och organisationer i denna process har varit: 

*Alla aktörer har under hela arbetet fått ta del av minnesanteckningar, rapportutkast osv.



Bilaga 2 
Åtgärdsförslag med översiktliga bedömningar utifrån tid, kostnad, effekter och måluppfyllnad. 



Nr Åtgärdsförslag

För åtgärder med * vid numreringen finns mer 
detaljer i bilaga 3, där en mer utförlig beskrivning 
av åtgärderna presenteras.

Tid 

Bedömt tids‐
intervall för 
möjligt genom‐
förande

Steg enligt 
fyrstegs‐
principen

1. Tänk om
2. Optimera
3. Bygg om
4. Bygg nytt

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Godstransporter – 
Kapacitets‐höjning 
för alla trafikslag

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Attraktivitet för 
pendlare ‐ en 
attraktiv region 
som erbjuder 
attraktiva 
transporter

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Positiva vinster för 
miljö och hälsa

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Trafiksäkerhet för 
trafikanter av olika 
slag

Bedömda 
kostnader

<1 MSEK
1‐10 MSEK
10‐25 MSEK
25‐50 MSEK
50‐100 MSEK
>100 MSEK

Översiktlig 
effekt‐
bedömning

OBS! Översiktlig 
bedömning, som 
måste fördjupas 
innan man går 
vidare med 
genomförande av 
åtgärdsförslagen.

Förslag på ansvarig aktör

Huvud‐/samordningsansvarig med fetstil.

Förslag på 
etapper:

1. Utredningar 
och liknande
2. Steg 1‐3‐
åtgärder
3. Steg 4‐
åtgärder

Förutsättningsskapande åtgärder

1 Nodinventering: Ta fram ett gemensamt dokument 
som identifierar stråkets noder/hållplatser och 
dess funktion för att öka möjligheterna av 
användande.

Kort (2014‐16) 1. Tänk om x x x < 1 MSEK - Trafikverket/Jernbaneverket/Statens Vegvesen
Kommuner
Reg. kollektivtrafikmyndigheter
Länsstyrelser/Regionförbund/Fylken
Näringslivet

1

2 Stationslägesstrategi (prioritering av stationslägen) 
(Kopplat till åtgärd 1)

Kort (2014‐16) 1. Tänk om x x x < 1 MSEK - Trafikverket/Jernbaneverket
Reg. Kollektivtrafikmyndigheter
Länsstyrelser/Regionförbund/Fylken
Buss‐ och tågoperatörer

1

3 Stråkets företrädare sprider kunskapen om stråkets 
möjligheter (opinionsbildning ‐ information ger 
påverkan). Skapa enighet om strategi med 
Mittnordenkommittén.

Kort (2014‐16) 1. Tänk om x x x x < 1 MSEK - Alla 1

4 Samordning av regionala, nationella och 
kommunala planer.

Kort (2014‐16) 1. Tänk om x x x x < 1 MSEK - Trafikverket/Jernbaneverket/Statens Vegvesen
Kommuner
Reg. kollektivtrafikmyndigheter
Länsstyrelser/Regionförbund/Fylken

1

5 Bygg om järnvägsbanken väster om Storlien ("Stora 
Helvetet")

Kort (2014‐16)
Medel (2017‐19)

4. Bygg nytt x x x x >100 MSEK HÖG Trafikverket 3

6 Utreda möjligheterna att följa resande‐ och 
godsströmmar över riksgränsen (för prognoser och 
analyser).

Kort (2014‐16) 1. Tänk om x x x < 1 MSEK - Trafikverket/Jernbaneverket/Statens vegvesen
Reg. kollektivtrafikmyndigheter

1

7 Utreda och planera för möjligheterna av omledning 
av godstransporter till Mittstråket från andra 
gränspassager vid ev driftstörningar på järnväg.

Kort (2014‐16
Medel (2017‐19)

1. Tänk om
2. Optimera

x x x < 1 MSEK - Trafikverket/Jernbaneverket 1

Övriga åtgärder

8 Utreda möjligheterna och konsekvenserna för 
"Cykel på tåg/buss"

Kort (2014‐16) 1. Tänk om x x < 1 MSEK MEDEL Reg. Kollektivtrafikmyndigheter
Buss‐ och tågoperatörer

2

9 Utreda gratis/subventionerade lånecyklar vid 
utnyttjande av kollektivtrafik

Kort (2014‐16) 1. Tänk om x x < 1 MSEK MEDEL Reg. Kollektivtrafikmyndigheter
Kommuner

2

10 Låsbara cykelparkeringar för cykelpendlare Kort (2014‐16)
Medel (2017‐19)

2. Optimera x x < 1 MSEK/st MEDEL Kommuner
Näringslivet

2

11 Duschmöjligheter för cykelpendlare Kort (2014‐16)
Medel (2017‐19)

2. Optimera x x < 1 MSEK MEDEL Kommuner
Näringslivet

2

12 Samordning av taxor som gör resan enklare Kort (2014‐16) 1. Tänk om x x < 1 MSEK MEDEL Reg. Kollektivtrafikmyndigheter
Länsstyrelser/Regionförbund/Fylken
Kommuner
Buss‐ och tågoperatörer

2



Nr Åtgärdsförslag

För åtgärder med * vid numreringen finns mer 
detaljer i bilaga 3, där en mer utförlig beskrivning 
av åtgärderna presenteras.

Tid 

Bedömt tids‐
intervall för 
möjligt genom‐
förande

Steg enligt 
fyrstegs‐
principen

1. Tänk om
2. Optimera
3. Bygg om
4. Bygg nytt

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Godstransporter – 
Kapacitets‐höjning 
för alla trafikslag

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Attraktivitet för 
pendlare ‐ en 
attraktiv region 
som erbjuder 
attraktiva 
transporter

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Positiva vinster för 
miljö och hälsa

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Trafiksäkerhet för 
trafikanter av olika 
slag

Bedömda 
kostnader

<1 MSEK
1‐10 MSEK
10‐25 MSEK
25‐50 MSEK
50‐100 MSEK
>100 MSEK

Översiktlig 
effekt‐
bedömning

OBS! Översiktlig 
bedömning, som 
måste fördjupas 
innan man går 
vidare med 
genomförande av 
åtgärdsförslagen.

Förslag på ansvarig aktör

Huvud‐/samordningsansvarig med fetstil.

Förslag på 
etapper:

1. Utredningar 
och liknande
2. Steg 1‐3‐
åtgärder
3. Steg 4‐
åtgärder

13 Park and Ride (attraktiva pendlarparkeringar) 
(Kopplad till åtgärderna 1 och 2).

Kort (2014‐16)
Medel (2017‐19)
Lång (2020‐)

2. Optimera
3. Bygg om
4. Bygg nytt

x x < 1 MSEK/st MEDEL Kommuner
Trafikverket/Jernbaneverket/Statens Vegvesen
Reg. Kollektivtrafikmyndigheter

2

14 Subventionerad pendlarparkering vid utnyttjande 
av kollektivtrafik

Kort (2014‐16) 2. Optimera x x < 1 MSEK MEDEL Reg. Kollektivtrafikmyndigheter
Kommuner
Länsstyrelser/Regionförbund/Fylken

2

15 Utökad realtidsinformation för kollektivtrafik på 
väg och järnväg. Bra och lättillgänglig 
information/kommunikation vid trafikstörningar. 
App?

Kort (2014‐16)
Medel (2017‐19)

2. Optimera x x < 1 MSEK MEDEL Reg. Kollektivtrafikmyndigheter
Buss‐ och tågoperatörer
Trafikverket/Jernbaneverket/Statens Vegvesen

2

16 Trafikslagsövergripande tidtabeller (över gränser) Kort (2014‐16) 2. Optimera x x < 1 MSEK MEDEL Reg. Kollektivtrafikmyndigheter
Buss‐ och tågoperatörer

2

17 Utreda möjligheterna till ökad samverkan mellan 
arbetsgivare och kollektivtrafikmyndigheter. Detta 
kan ge mer hållbara arbets‐ och tjänsteresor.

Kort (2014‐16) 1. Tänk om x x < 1 MSEK MEDEL Reg. Kollektivtrafikmyndigheter
Näringslivet

2

18 Shuttle bus (elbuss) Vaernes flygplats ‐ Hell station 
(Kopplat till åtgärd 27, om triangelspår Vaernes)

Kort (2014‐16) 1. Tänk om x x < 1 MSEK MEDEL Kommuner?
Jernbaneverket?
Fylken?
Näringslivet?
Avinor?
Buss‐ och tågoperatörer?

2

19 Extra lok (Hell‐Storlien) (Kopplat till åtgärd 27 om 
elektrifiering av Meråkerbanan)

Kort (2014‐16) 2. Optimera x 1‐10 MSEK MEDEL Näringslivet 2

20 Utredning av kollektivtrafiken
‐ Förbättrade möjligheter till avbrottsfria resor 
(direktlinjer i kollektivtrafik,minimering av 
trafikstörningar).
‐ Bra service under resan (internet, arbetsplatser, 
mat/fika på buss och tåg).
‐ Ökat turutbud/frekvens för kollektivtrafiken på 
väg och järnväg.
‐ Samhällsbetald trafik som linjetrafik (skolskjuts, 
sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst).
‐ Förändrade trafikupplägg.

Kort (2014‐16)
Medel (2017‐19)

1. Tänk om
2. Optimera

x x 1‐10 MSEK MEDEL Reg. Kollektivtrafikmyndigheter
Trafikverket/Jernbaneverket
Buss‐ och tågoperatörer
Kommuner
Landsting
Trafikverket/Jernbaneverket/Statens Vegvesen
Länsstyrelser/Regionförbund/Fylken

2

21 Utreda möjligheterna till ökad evenemangstrafik 
med kollektiva färdmedel

Kort (2014‐16)
Medel (2017‐19)

1. Tänk om x x < 1 MSEK LÅG Besöksnäringen
Buss‐ och tågoperatörer

2

22 Utreda möjligheten för samlastning och samordnad 
varudistribution för speditörer och godsägare i 
stråket

Medel (2017‐19) 1. Tänk om x x < 1 MSEK MEDEL Näringslivet
Kommuner
Trafikverket/Jernbaneverket/Statens Vegvesen

2

23 Bekväma hållplatser och stationer. Byggande av 
väderskydd, bänkar m m.

Kort (2014‐16)
Medel (2017‐19)

2. Optimera
3. Bygg om

x x < 1 MSEK/st MEDEL Trafikverket
Kommuner
Reg. Kollektivtrafikmyndigheter

2



Nr Åtgärdsförslag

För åtgärder med * vid numreringen finns mer 
detaljer i bilaga 3, där en mer utförlig beskrivning 
av åtgärderna presenteras.

Tid 

Bedömt tids‐
intervall för 
möjligt genom‐
förande

Steg enligt 
fyrstegs‐
principen

1. Tänk om
2. Optimera
3. Bygg om
4. Bygg nytt

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Godstransporter – 
Kapacitets‐höjning 
för alla trafikslag

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Attraktivitet för 
pendlare ‐ en 
attraktiv region 
som erbjuder 
attraktiva 
transporter

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Positiva vinster för 
miljö och hälsa

Kan bidra till 
uppfyllnad av 
målprecisering:

Trafiksäkerhet för 
trafikanter av olika 
slag

Bedömda 
kostnader

<1 MSEK
1‐10 MSEK
10‐25 MSEK
25‐50 MSEK
50‐100 MSEK
>100 MSEK

Översiktlig 
effekt‐
bedömning

OBS! Översiktlig 
bedömning, som 
måste fördjupas 
innan man går 
vidare med 
genomförande av 
åtgärdsförslagen.

Förslag på ansvarig aktör

Huvud‐/samordningsansvarig med fetstil.

Förslag på 
etapper:

1. Utredningar 
och liknande
2. Steg 1‐3‐
åtgärder
3. Steg 4‐
åtgärder

24* Bygg gång‐ och cykelvägar på särskilda sträckor 
längs vägarna i stråket (både för arbetspendling 
och utifrån trafiksäkerhet)

Kort (2014‐16)
Medel (2017‐19)
Lång (2020‐)

4. Bygg nytt x x x Se detaljerad 
lista i bilaga 3

MEDEL Kommuner
Trafikverket/Statens Vegvesen
Länsstyrelser/Regionförbund/Fylken

2

25* Vägåtgärder
‐ Bygg för 100 km/h standard på väg E14 och 80 
km/h för gods (2+1 väg eller räffling)
‐ Ökad standard ‐ Bärighet ‐ Vägbredd
‐ Förbättra och utöka underhållet 
‐ Bygg rastplatser anpassade för godstransporter 
och turism

Medel (2017‐19)
Lång (2020‐)

3. Bygg om
4. Bygg nytt

x x x Se detaljerad 
lista i bilaga 3

HÖG Trafikverket/Statens Vegvesen 2,3

26 Bygga laddinfrastruktur (i enlighet med Green 
Highway)

Medel (2017‐19)
Lång (2020‐)

4. Bygg nytt x x < 1 MSEK/st MEDEL Kommuner
Trafikverket/Statens Vegvesen

3

27 Järnvägsåtgärder 
‐ Optimera järnvägen (trimningsåtgärder, signal 
och plankorsning).
‐ Ökning av den allmänna trafiksäkerheten på 
järnväg (bygg om eller bygg nya plankorsningar, 
vägkorsningar, övergångar)
‐ Utredning av flaskhalsar i järnvägssystemet. 
‐ Förbättra och utöka underhållet av befintlig 
infrastruktur. 
‐ Bygg triangelspår
‐ Bygga nya/fler tåghållplatser, mötesstationer och 
noder efter nodinventering.
‐ Förbättra bärigheten.
‐ Bygg om eller ny järnväg.
‐ Elektrifiering.

Kort (2014‐16)
Medel (2017‐19)
Lång (2020‐)

2. Optimera
3. Bygg om
4. Bygg nytt

x x x x Se detaljerad 
lista i bilaga 3

HÖG Trafikverket/Jernbaneverket
(Kommuner)

2,3

28 Bygg ny godsterminal i Jämtland
(Lokalisering och behov klargörs vid 
nodinventering)

Medel (2017‐19)
Lång (2020‐)

4. Bygg nytt x x ? HÖG Kommuner
Trafikverket
Länsstyrelse/Regionförbund

3

29 Utveckling Ånge Bangård/Terminal 
(MidNordicLogisticParkÅnge). Åtgärdsvalsstudie 
genomförs under 2015.

Medel (2017‐19) 3. Bygg om  x x ? HÖG Trafikverket
Ånge kommun

2

30 Bygg/utveckla intermodal hamn i Norge Lång (2020‐) 3. Bygg om
4. Bygg nytt

x x ? HÖG Kommuner?
Fylken?
Näringslivet?

3

31 Bredbandsutbyggnad längs med infrastrukturen 
(järnväg och väg)

Lång (2020‐) 4. Bygg nytt x x ? MEDEL Kommuner
Näringslivet

3



Bilaga 3 
Lista över planerade åtgärder i stråket och kvarvarande behov som inte finns med i gällande planer. 



Planering Åtgärd Kommentar Typ av åtgärd
(Fysisk, 
Administrativ, 
Teknisk, 
Utredning)

Sträcka
(km)

Kostnad
(MSEK)

2015‐17 2018‐20 2020‐25

Separat gång‐ och cykelväg
Beslutad Vik‐Frönäset, Åre Fysisk 1,5 10 10
Beslutad Stjördal‐Hegramo Fysisk 3,6 50 50

Gående och cyklister hänvisas till parallellväg (funktionellt 
samband)
Väg 610 Ösabacken‐Tängtorpet, Krokom Administrativ 1,8
Väg 611 Sandnäset‐Dvärsätt, Krokom Administrativ 4,4
Nacksta‐Blåberget, Sundsvall (2+2‐väg) Administrativ
Åre‐Duved Administrativ

>4000 fordon/dygn: Mittseparerad väg (2+1 alt 2+2)

Beslutad Nacksta‐Blåberget, Sundsvall (2+2‐väg) Fysisk 5 234 234
Beslutad Förbifart Brunflo Fysisk 8 288 288

Blåberget‐Töva 1,5
Töva‐Matfors 5,7
Pilgrimsta‐Brunflo 20
Pilgrimsta (Anvikenkurvorna) ‐ Gällö 9,5
Järpen‐Undersåker  12
Undersåker‐Björnänge 8,2
Björnänge‐Åre 2,8
Genom Åre (Frönäset‐Ullån) 4

2000‐4000 fordon/dygn: Riktningsskiljande väg
Matfors‐Stöde 24
Stöde‐Ånge (Nyänget) 44
Bräcke‐Gällö 22

Vägåtgärder
Vägåtgärder för sammanhängande cykelstråk

Vägåtgärder för 100 km/h
Kriterier för klassning av vägsäkerhet, bl a mötesseparering och 
sidoområden ska uppfyllas.

Kvarstående behov 
som inte finns med i 
gällande planer

Kvarstående behov 
som inte finns med i 
gällande planer



Planering Åtgärd Kommentar Typ av åtgärd
(Fysisk, 
Administrativ, 
Teknisk, 
Utredning)

Sträcka
(km)

Kostnad
(MSEK)

2015‐17 2018‐20 2020‐25

Krokom‐Ytterån 13
Ytterån‐Mattmar 15
Mattmar‐Mörsil 14
Mörsil‐Järpen  10
Åre‐Duved 6,5

<2000 fordon/dygn: Mitträfflad väg
Ånge (Nyänget)‐Bräcke 32
Bräcke‐Gällö 22
Duved‐Staa 4,5
Staa‐Ånn 20
Ånn‐Enafors 10
Enafors‐Storvallen 13,5
Storvallen‐Storlien 3
Storlien‐Gränsen 4

Breddning+bärighet
Beslutad Hegra ‐ Storlien Vegen ska oppgraderes til 

vegnormalstandard Forra bru‐Sona 
(ny bru och vegnormal‐standard på 
veg). Utbedring forbi Gudå.

Fysisk

Kvarstående behov 
som inte finns med i 
gällande planer

Andra vägåtgärder 



Planering Åtgärd Kommentar Typ av åtgärd
(Fysisk, 
Administrativ, 
Teknisk, 
Utredning)

Sträcka
(km)

Kostnad
(MSEK)

2015‐17 2018‐20 2020‐25

Utredningar
Beslutad Trafik‐ och kapacitetsutredning på Mittbanan i 

Västernorrlands län
Utredning av optimering av 
järnvägen (trimningsåtgärder, 
signal och plankorsning), bl a för att 
minska restiderna. Utredning av hur 
en ökning av den allmänna 
trafiksäkerheten på järnväg ska 
komma att se ut(bygg om eller bygg 
nya plankorsningar, vägkorsningar, 
övergångar). Inkl utredning av 
flaskhalsar i systemet, var ska 
nya/fler tåghållplatser byggas el 
mötesstationer och noder efter 
nodinventering.

Utredning x

Beslutad Funktionsutredning Se ovan Utredning x
Beslutad Bomfällning genom Sundsvall Översyn av bomfällningstider Teknisk/Fysisk x

Elektrifiering
Storlien‐Riksgränsen, Sve
Riksgränsen‐Vaernes, Nor
Plattformar

Beslutad Ombyggnad station, Sundsvall C Nytt resecentrum Fysisk 350 350
Ombyggnad station, Sundsvall V Attraktivitets‐ och säkerhetshöjande 

åtgärder, t ex bänkar, väderskydd, 
resenärsinformation, bommar, 
staket.

Spåråtgärder
Beslutad Stora Helvetet ‐ underhållsåtgärder befintlig bank, 

därefter ny järnvägsbank
Fysisk x x

Beslutad Triangelspår, Bergsåker Fysisk 234 234
Triangelspår, Vaernes Låg prioritet

Järnvägsåtgärder 



Planering Åtgärd Kommentar Typ av åtgärd
(Fysisk, 
Administrativ, 
Teknisk, 
Utredning)

Sträcka
(km)

Kostnad
(MSEK)

2015‐17 2018‐20 2020‐25

Triangelspår, Bräcke Koppling mellan Mittbanan och 
Stambanan (idéstadium, inte ännu 
utrett)

Plankorsningar
Beslutad Bergsand‐Stöde, Sundsvalls kommun antal? Fysisk
Beslutad Hålland‐Undersåker, Åre kommun antal? Fysisk

Underhållsåtgärder
Beslutad Spårbyte (inkl. uppgradering till STAX 25) Storlien ‐ 

Riksgränsen
Fysisk

Beslutad Spårväxelbyte Ånge Fysisk
Beslutad Kontaktledningsupprustning, Ånge Fysisk
Beslutad Slipersbyte Stöde‐Vattjom Fysisk x





Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se
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