
Underlag till Mellansvenska Handelskammaren inför remissvar

Avseende Trafikverkets förslag
på ny nationell plan

Investeringarna i järnvägssystemet - Norrlands inland och kustområden.

Möte 16 februari 2022 i Gävle, Mellansvenska Handelskammaren och Bollnäs kommun.



Rapporter & fakta

Bollnäs kommun hänvisar särskilt till Trafikverkets rapporter:

 Kapacitetsutredning för sträckan Gävle-Västeraspby (Umeå) 

och Norra Stambanan sträckan Storvik-Kilafors

 Utredning Atlantstråket

 Åtgärdsvalsstudie kuststråket Gävle-Umeå



Medlemmar i partnerskapen

atlantbanan.jarnvagsforumnorr.se/ fjellvagen.se/ bergslagsdiagonalen.com/
jarnvagsforumnorr.se/jarnvag-i-norr/atlantbanan/?location=atlantbanan

Atlantbanan Fjällvägen Bergslagsdiagonalen



Norra Stambanan behöver utvecklas

• Har en avgörande betydelse för utvecklingen av järnvägstrafiken i Norrland 
och för banor som Mittbanan, Ostkustbanan, Bergslagsbanan, Godsstråket 
genom Bergslagen och Stambanan genom Övre Norrland. 

• Är utpekad som internationellt betydelsefull järnväg för godstrafik.

• Utgör en central länk som knyter ihop transportkedjorna från inlandet ut mot 
kusterna samt från norr till söder mot Stockholm, Arlanda, Göteborg m.m. 



Kapacitet i järnvägssystemet
Utdrag ur utredningarna: ”Getingmidjan” mellan Bollnäs-Ockelbo är 
dimensionerad för både stambanan och kustjärnvägen, den har ett mycket 
högt kapacitetsutnyttjande och behöver åtgärdas genom att:

• Bygga bort enkelspårsträckorna Kilafors-Holmsveden och 
Ockelbo-Mo grindar. 

• Detta ska ses som en kostnadseffektiv åtgärd för ökad kapacitet, hastighet 
och bärighet i hela järnvägssystemet.

• Åtgärden är också strategiskt rätt för att kunna få till ett kapacitetsstarkt 
och funktionellt dubbelspår för godstrafiken genom norra Sverige med 
hjälp av befintliga stambanor och kuststråket.



Prio 1 - åtgärd

Det finns ett stort stöd för och behov av att dubbelspåret 
mellan Bollnäs och Ockelbo ska färdigställas, vilket också 
tydligt bekräftas genom att Region Jämtland Härjedalen 
– och dess kommuner och näringsliv – pekar ut just 
denna åtgärd som prio 1 i de länsgemensamma 
prioriteringarna till Nationell plan. 



Utbyggnadsstrategi

• Trafikverket jobbar nu för fullt med en utbyggnadsstrategi för hela 
sträckan Gävle-Bollnäs-Ljusdal-Ånge-Östersund-Åre-Trondheim (Norra 
stambanan-Mittbanan-Meråkerbanan).

• Strategin kommer att presentera åtgärder för bättre restider och 
kapacitet, både på kort och lång sikt. 

• Utbyggnadsstrategin kommer att vara klar i april 2022.



Alla järnvägsstråk har betydelse 
för länets utveckling

• Gävleborgs befolkning och företag behöver alla, oavsett var de befinner sig i 
regionen, funktionell infrastruktur som medger gods- och persontransporter.

• För att hålla ihop Sverige med effektiva och goda kommunikationer behövs  
investeringar utmed Norra stambanan, inte enbart utmed Ostkustbanan.

• Att stödja och att ta hänsyn till utvecklingen och behoven som finns i Region 
Jämtland Härjedalen, är lika viktigt som att stödja Västernorrlands behov.

• Investeringar i Norra stambanan kan precis som Ostkustbanan, medfinansieras 
med EU medel.



Fler statliga arbets-
tillfällen till Gävleborg
Placerade i Bollnäs, mitt i Gävleborg direkt invid Norra stambanan.

• Ett länsövergripande samarbete som pågått sedan 2017.

• Bygger på utvecklad och funktionell infrastruktur som 
medger kollektivtrafikresande och ökad arbetspendling.

• Mellan Gävle-Ljusdal, tio stationssamhällen som alla kan växa.

• Med länken till och från kustkommunerna skapar detta en för 
Gävleborg mycket viktig utveckling och stabil arbetsmarknad.



Annons i bilagan 
”Framtid Gävleborg”.
Utgivn. 3/3 2022



Besöksnäringen
• Vägar som 83:an och 84:an har mycket stor betydelse för den 

växande besöksnäringen i Hälsingland/norra Gävleborg.

• Dessa vägar har också stor betydelse för besöksnäringen i 
grannregionen Jämtland Härjedalen som växer så det knakar. 



”tänk” som Trafikverket

Utgå från gällande plansystem och ”tänk” som 
Trafikverket som ska förhålla sig till befintlig 
infrastruktur, 4-stegsprincipen, stora brister och behov 
i hela landet, begränsade medel som tilldelas m.m.



Östersundsposten 10 februari



Jämtland Härjedalens webb

”Region Jämtland Härjedalen ser att en 
satsning på det så kallade Atlantstråket 
(Stockholm – Gävle – Bollnäs – Östersund –
Norge) skulle vara gynnsamt för 
utvecklingen av gods- och persontrafiken på 
järnväg. En restidsförkortning med tåg 
Stockholm – Östersund från fem till fyra 
timmar skulle öka tillgängligheten till länet 
avsevärt. Dubbelspårsutbyggnader på Norra 
Stambanan och hastighetshöjande åtgärder 
på Mittbanan skulle vara ett led i att uppnå 
målet.”



Östersundsposten 20 december

Den 30 november släppte Trafikverket förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen under åren 2022–2033. Ett program som omfattar cirka 800 
miljarder kronor i statliga investeringar. Sammanfattningsvis erhåller Jämtlands län 
småskärvor. Vi ser tyvärr inga tydliga satsningar som kommer generera utveckling 
avseende infrastruktur i vår region.
Under månaderna som kommer ska förslaget skickas ut på bred remiss. Varpå 
regeringen fastställer den nya nationella planen under 2022. Karin Källström har helt rätt 
när hon skriver i en ledare: ”dags att lobba för en utökad ram och fler satsningar inom 
det kommande decenniet”.

Absolut viktigast i närtid är att få en förändring i nationella 
planen så att den så kallade ”getingmidjan” mellan Bollnäs och 
Ockelbo tas med i planen. Genom att bygga två mil dubbelspår 
jämfört med dagens enkelspår har vi nått ett stort steg på vägen.

Det kan göras till en kostnad som vi uppskattar till cirka 2 miljarder kronor, eller uttryckt 
av investeringsbudgeten, 0,25 procent av nationella planen. Genom att investeringen 
antas är vi på god väg mot att komma ner i önskad restid till och från Mälardalen.
Det är oändliga infrastruktursatsningar som behöver göras i vårt län. Men i närtid finns 
det inget viktigare än att vi samlas kring det som ger mest nytta för länet. Våra region-
och riksdagspolitiker har en mycket viktig uppgift att se till att vår positiva utveckling av 
länet kan fortsätta, och då på ett miljömässigt och konkurrenskraftigt vis avseende 
infrastruktur. Nu är det upp till bevis för politiken!
Jenny Grip, Samling Näringsliv
Gunnar Ageskär, Samling Näringsliv & Söderberg och Partners
Bob Persson, Persson Invest
Björn Rentzhog, Persson Invest
Knut Rost, Diös
Mattias Lööw, H1 Communication
Per Nilsson, Attacus
Tomas Eriksson, Länsförsäkringar Jämtland
Ylva Andersson, Jämtkraft



Region
mitt



Viktiga prioriteringar
Bygga bort enkelspårsträckorna   
Kilafors-Holmsveden och 
Ockelbo-Mo grindar. 



Tillsammans kan vi verka för Norrlands 
inland och kustområden – möjliggöra 

investeringar och utveckling

Investeringarna i järnvägssystemet - Norrlands inland och kustområden.

Möte 16 februari 2022 i Gävle, Mellansvenska Handelskammaren och Bollnäs kommun.



Partnerskap Atlantbanan



Partnerskap Fjällvägen
Läns- och kommunövergripande samarbete:

• Väg 83 / Väg 84.

• 40 mil regional pulsåder genom Hälsingland 
och Härjedalen.

• Bollnäs, Söderhamns, Ljusdals, Ovanåkers  och 
Härjedalens kommuner.

• Destinationerna Järvsö, Vemdalen, Lofsdalen 
och Funäsdalen.

• Bollnäs kommun har ordförandeskapet

Syfte:
Verka för regional utveckling genom  ökad 
tillgänglighet, konkurrenskraft och tillväxt



Partnerskap Bergslagsdiagonalen
Regionövergripande samarbetsprojekt:

• Väg 50

• Start 1989

• 17 kommuner och 3 regionförbund (?)

• Region Gävleborg har hoppat av samarbetet

Syfte:
• Förbättra infrastrukturen

• Skapa regional tillväxt och konkurrenskraft

• Ska överensstämma med regionala 
utvecklingsprogram och tillväxtavtal


