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Utredningen har haft fokus på stråket Storlien-Åre-Östersund-Ånge-Ljusdal-Bollnäs-Gävle/Storvik.
Stråket kallas Atlantstråket i utredningen.
Den blå streckade linjen visar avgränsningen för stråket. De gula pilarna symboliserar ett större influensområde, bland annat kopplingen mot Trondheim/Atlantkusten, Sundsvall och söderut från
Gävle/Storvik.
Berörda väg- och järnvägssträckor är E4 (Gävle-Tönnebro), väg 83 (Tönnebro-Ånge), E14 (ÅngeStorlien/Norge), Norra stambanan (Gävle/Storvik-Bräcke) och Mittbanan (Bräcke-Storlien/Norge).
Dessutom behöver ett större influensområde tas med i utredningen för att förstå hur person- och
godstrafikflödena genereras, och för att få en helhetsbild av transporterna i stråket och till/från/genom stråket.
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1. Utredningen
Varför behövs en utredning om Atlantstråket?
Trafikverket använder ”stråk” för att göra en indelning av sin infrastruktur i form av järnvägar, nationella stamvägar och hamnar. För stråken görs stråkbeskrivningar som används som underlag i den
långsiktiga infrastrukturplaneringen.
Utifrån stråkbeskrivningarna prioriteras brister och förslag till åtgärder i den nationella planen.
Trafikverket Region Mitt har pekat ut fem viktiga nationella stråk:






Kuststråket
Bergslagsstråket
Mittstråket
Stråket Mälardalen-Dalarna
Inlandsstråket

I dagsläget finns beskrivningar i form av stråk-ÅVS:er eller stråkstudier för de fem stråken.
Atlantstråket (Trondheim)-Storlien-Åre-Östersund-Ånge-(Sundsvall)-Ljusdal-Bollnäs-Gävle/Storvik går
på ”tvären” och ingår i både Kuststråket och Mittstråket. För de två stråken finns det åtgärdsvalsstudier, med bland annat mål om tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa och förslag på åtgärder för
att lösa brister och behov. Däremot saknas det mål och inriktningar för relationen Gävle-ÖstersundTrondheim.
Trafikverket genomför därför nu en utredning för Atlantstråket.

Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Utredningen har genomförts med åtgärdsvalsstudiemetodiken som inspiration. En skillnad är att det
huvudsakliga syftet med utredningen inte är att generera åtgärdsförslag, utan att fokusera på målbild
och inriktningar på kort och lång sikt för det aktuella stråket.
Trafikverket Region Mitt har varit ansvarig för utredningen. Jan Lindgren var projektledare och Thomas Lundin Larsson var biträdande projektledare.
I planeringen av utredningen har projektledningen haft en dialog med representanter för Region Gävleborg, Region Västernorrland och Region Jämtland-Härjedalen.
Vi har bjudit in berörda intressenter till tre digitala dialogmöten, 28 augusti, 6 oktober och 2 december 2020.
Norska representanter (Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Statens vegvesen, Trøndelag fylke, Trondheim kommune, Meråker kommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune) har fått information om
de förslag och slutsatser som har kommit fram i utredningen.

Syfte med utredningen
Syftet med utredningen är att ta fram:


en sammanhållen behovs- och bristbeskrivning för stråket, med bland annat tidigare gjorda
utredningar som underlag



en gemensam målbild för de inblandade aktörerna om stråkets funktioner och standard



en inriktning för stråket på kort och lång sikt för att nå målen.
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Studien ska dessutom identifiera och prioritera eventuellt ytterligare utredningsbehov utifrån de
brister som finns i stråket.
Det huvudsakliga syftet med studien är inte att generera åtgärdsförslag, utan den ska fokusera på
mål och inriktningar på kort och lång sikt. Med kort sikt avses nuvarande och kommande planperiod
(nu - 2033) och med lång sikt avses tiden efter kommande planperiod (ca 2040/50).

Utredningens mål
Målet med utredningen är:




att ha en färdig rapport vid årsskiftet 2020/2021
att få en samsyn i stråket inom Trafikverket och med externa intressenter
att resultatet kan fungera som ett gemensamt planeringsunderlag för de olika aktörerna.

Intressenter
Intressenter som har bjudits in till dialogmöten/workshoppar i utredningen:










Trafikverket
Regionala utvecklingsansvariga (Region Gävleborg, Region Västernorrland, Region JämtlandHärjedalen)
Regionala kollektivtrafikmyndigheter (Region Gävleborg, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen)
Kommuner (Gävle, Ockelbo, Sandviken, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal, Ånge,
Sundsvall, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre)
Länsstyrelser (Gävleborg, Västernorrland, Jämtland)
Aktörer trafik och transporter (X-trafik, DinTur, Länstrafiken i Jämtland, Norrtåg, SJ, Vy, Green
Cargo, Hector Rail, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Bussföretag m fl)
Handelskammare (Mellansvenska och Mittsverige)
Partnerskap Atlantbanan
Partnerskap Fjällvägen
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Avgränsningar
Geografisk avgränsning

Utredningens geografiska avgränsning.
Utredningen har haft fokus på stråket Storlien-Åre-Östersund-Ånge-Ljusdal-Bollnäs-Gävle/Storvik.
Stråket kallas Atlantstråket i utredningen.
Den blå streckade linjen visar avgränsningen för stråket. De gula pilarna symboliserar ett större influensområde, bland annat kopplingen mot Trondheim/Atlantkusten, Sundsvall och söderut från
Gävle/Storvik.
Berörda väg- och järnvägssträckor är






E4 (Gävle-Tönnebro)
Väg 83 (Tönnebro-Ånge)
E14 (Ånge-Storlien/Norge)
Norra stambanan (Gävle/Storvik-Bräcke)
Mittbanan (Bräcke-Storlien/Norge).

Dessutom behöver ett större influensområde tas med i utredningen för att förstå hur person- och
godstrafikflödena genereras, och för att få en helhetsbild av transporterna i stråket och till/från/genom stråket.
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Avgränsning av innehåll och omfattning
Utredningen har huvudsakligen varit avgränsad till infrastruktur och transportsystem för väg och
järnväg. Fokus har legat på Atlantstråket, men infrastruktur som till exempel flygplatser, godsterminaler och hamnar i anslutning till stråket har också beaktats.

Tidshorisont för inriktningar för att nå målen
Tidshorisonterna kort respektive lång sikt preciseras så här i den här utredningen:


Kort sikt, nu – 2033, det vill säga inom ramen för nuvarande och kommande planperiod.



Lång sikt, 2040/2050, det vill säga efter kommande planperiod.
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2. Nulägesbeskrivning
Detta avsnitt belyser dels stråkets funktion i sin helhet och dels de olika delstråkens funktion, samt
dess funktion i ett internationellt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

Stråkets funktion i ett internationellt, nationellt, regionalt och
lokalt perspektiv
Det studerade stråket omfattar delar av vägarna E4, 83 och E14 samt järnvägarna Norra Stambanan
och Mittbanan.
Vägarna och järnvägarna i stråket är viktiga för tillgängligheten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Kopplingen både mellan olika målpunkter inom stråket och mot Norge och Atlantkusten i
väster, hamnarna i Östersjön och Stockholmsområdet och transportstråk söderut är viktiga för stråket och regionerna.
Vägarna ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet där E4 och E14 är utpekade som nationellt och
internationellt viktiga vägar. Väg 83 är utpekad som regionalt viktig väg.
Vägarna i stråket är viktiga för arbets- och skolpendling, såväl lokalt som regionalt. De är också viktiga
för besöksnäringen, både vinter- och sommartid till Jämtlands- och Härjedalsfjällen, och till mål som
till exempel Järvsö i Hälsingland.
Enligt NVDB1 är vägarna primärvägar för farligt gods och ingår i det strategiska vägnätet för större volymer av tyngre transporter.
Norra stambanan och Mittbanan nyttjas för både gods- och persontrafik.
Banorna är viktiga för arbetspendling, och för längre personresor till målpunkter utanför stråket (tex
Stockholm) och inom stråket (t ex Åre).
De båda banorna är även viktiga för godstransporter inom och genom regionerna. Norra stambanan
är en viktig del för nordsydliga transporter.
Den västra delen av Mittbanan kan få en utökad betydelse både för personresor och godstransporter
när man har elektrifierat och rustat upp Meråkerbanen på den norska sidan.
Ånge är en viktig godsnod i stråket. Däremot saknas omlastningsmöjligheter mellan väg och järnväg i
Jämtland.
Workshop 1 under utredningen fokuserade på behov, funktioner, brister och flaskhalsar. Figur 2 visar
det samlade resultatet av deltagarnas arbete under workshoppen med behov, funktioner och nya
förutsättningar i stråket.

1

Nationell vägdatabas, Trafikverket
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Behov, funktioner och nya förutsättningar i stråket, som togs fram under workshop 1 den 28/8 2020.

11
Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Befintliga förhållanden väg och järnväg
Till de olika väg- och järnvägssträckorna finns kartor som visar sträckningen, trafikmängder och gällande hastighetsbegränsningar.

E4, Gävle-Tönnebro
E4 är en 1 590 km lång europaväg som börjar i Torneå i Finland och slutar i Helsingborg i Sverige.
Sträckan i Finland är 0,8 kilometer lång. E4 är Sveriges näst längsta väg (efter E45). I utredningen ingår sträckan Gävle-Tönnebro som är ca 47 km lång.
E4 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet. Den är en viktig nationell och internationell väg.
Vägen är också rekommenderad som primär väg för transporter med farligt gods och utgör en del av
det strategiska vägnätet för tyngre transporter.
Vägbredd och vägtyp
Sträckan är 13 m bred mötesfri 2+1-väg. Vägsträckan är motortrafikled mellan Gävle och Bergby (Axmartavlan).
Hastighetsbegränsning
Hastighetsbegränsningen är 110 km/h på sträckan, med en kortare sträcka med 90 km/h vid korsningen med väg 583 (Axmartavlan).
Trafikflöde
Trafikflödet på sträckan är >10.000 fordon (varierar mellan ca 11.700-12.300) fordon per årsmedeldygn (ÅDT). Andelen tung trafik ligger på ca 17-19%.
Bärighetsklass
Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen (BK) avgör
vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron. För BK4 finns särskilda villkor för fordonets utformning.
Bärighetsklassen på sträckan är:


BK4 (max 74 tons bruttovikt).

Gång och cykel
Eftersom vägen är motortrafikled mellan Gävle och Bergby (Axmartavlan) är det inte tillåtet att gå
eller cykla längs den sträckan. Resten av sträckan är inte, enligt NVDB, utpekad som pendlingsled för
cykel, cykelturismled eller motionscykelled. Vägen är inte heller rekommenderad bilväg för cykeltrafik, det vill säga den är inte utpekad som särskilt lämplig för cykeltrafik.
Norr om Gävle finns ett utpekat parallellt gång- och cykelnät till Björke längs väg 583 (”gamla E4:an”).
Ordnade planskilda gång- och cykelpassager tvärs E4 finns vid trafikplatserna Gävle C och N.
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Väg 83, Tönnebro-Ånge
Väg 83 är 230 kilometer lång väg som går mellan trafikplats Tönnebro (E4/83) i sydöst via bland annat
Kilafors, Bollnäs, Ljusdal och Ånge och ansluter till E14 i norr.
Vägen ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet. Den är en regionalt viktig väg för arbetspendling i
stråket. Vägen är också rekommenderad som primärväg för transporter med farligt gods och utgör
en del av det strategiska vägnätet för tyngre transporter.
Vägbredd och vägtyp
Väg 83 är en tvåfältsväg med varierande vägbredd:




Tönnebro-Ljusdal 7,5-9 meter bred väg.
Ljusdal-Östavall 6-6,5 meter bred väg (med en kortare sträcka som är ca 5 meter bred).
Östavall-Ånge/E14 8-9 meter bred väg.

Hastighetsbegränsning
Hastighetsbegränsningen är 90 km/h mellan Tönnebro-Bollnäs och Östavall-Ånge/E14 och 80 km/h
mellan Bollnäs-Östavall. Vid ett antal platser genom orter längs vägen är hastighetsgränsen lägre.
Hastighetsgränserna planeras att ändras på följande sträckor:



E4/Tönnebro-Bollnäs (42 km). Sänkning från 90 till 80 km/h (2023).
Alby-E14/Ånge Näset (13 km). Sänkning från 90 till 80 km/h (2023).

Hastighetsgränserna sätts efter vägens utformning, och översynen görs för att rädda liv.
Trafikflöde
Trafikflödet på sträckan varierar kraftigt mellan 300-16.000 fordon per årsmedeldygn (ÅDT):









Tönnebro-Sibo (korsning 83/272) ca 2800
Sibo-Vallsta ca 4000-7000, genom Bollnäs 11.000-16.000
Vallsta-Järvsö ca 2000-4000
Järvsö-Ljusdal ca 4000-7000
Ljusdal-Letsbo ca 1900
Letsbo-Östavall (korsning 83/315) <1000, som lägst vid länsgräns Gävleborg/Västernorrland
drygt 300
Östavall-Alby ca 1400
Alby-Ånge-E14 ca 2500-3000

Andelen tung trafik ligger på ca 10-20%, utom på de mest lågtrafikerade sträckorna där andelen tung
trafik är >30%.
Bärighetsklass
Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen (BK) avgör
vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron. För BK4 finns särskilda villkor för fordonets utformning.
Bärighetsklassen på sträckan är:



BK4 (max 74 tons bruttovikt) Tönnebro-Sibo (korsning väg 83/272) och Ljusdal-Ånge (korsning väg 83/E14).
BK1 (max 64 tons bruttovikt) Sibo-Ljusdal.

I december 2021 kommer hela väg 83 att vara öppen för BK4, efter att broar på sträckan är åtgärdade.
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Gång och cykel
Väg 83 är inte, enligt NVDB, utpekad som pendlingsled för cykel, cykelturismled eller motionscykelled. Vägen är inte heller rekommenderad bilväg för cykeltrafik, det vill säga den är inte utpekad som
särskilt lämplig för cykeltrafik.
På några kortare sträckor, inom eller i anslutning till tätorter och samhällen (Kilafors, Bollnäs, Arbrå,
Vallsta, Tå, Järvsö, Ljusdal, Östavall och Ånge) finns separerade cykelbanor.
Ordnade gång- och cykelpassager tvärs väg 83 (i plan eller planskilda) finns i Stråtjära, rastplats Norrlandsporten, Sibo, Kilafors, Bollnäs, Röste, Lottefors, Arbrå, Vallsta, Tå, Järvsö, Skriksvik, Ljusdal, Östavall och Ånge.
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Väg E14, Ånge-Storlien/Norge
E14 är en ca 450 km lång europaväg som börjar i Trondheim och slutar i Sundsvall där den ansluter
till E4. I utredningen ingår sträckan Ånge-Storlien som är ca 250 km lång.
E14 ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet som nationellt och internationellt viktig väg. Vägen
är också rekommenderad som primärväg för transporter med farligt gods och utgör en del av det
strategiska vägnätet för tyngre transporter.
Vägbredd och vägtyp
E14 är till störst del en tvåfältsväg med varierande vägbredd. Sträckan Brunflo-Krokom är mötesfri
2+1-väg.
 Ånge-Pilgrimstad 12-13 meter bred väg.
 Pilgrimstad-Brunflo 7-8 meter bred väg.
 Brunflo-Krokom 12-13 meter bred 2+1-väg.
 Krokom-Ytterån 12 meter bred väg.
 Ytterån-Mörsil 9 meter bred väg.
 Mörsil-Järpen 11 meter bred väg.
 Järpen-Sta 8-9 meter bred väg.
 Sta-Storlien/norska gränsen 7-8 meter bred väg.
Hastighetsbegränsning
Hastighetsbegränsningen är 100 km/h mellan Ånge-Gällö och Optand-Krokom, 90 km/h mellan Krokom-Järpen och 80 km/h mellan Gällö-Optand och Järpen-Storlien. Vid ett antal platser genom orter
längs vägen är hastighetsgränsen lägre.
Hastighetsgränserna planeras att ändras på följande sträckor:




Sundsvall-Blåberget (5,6 km). Höjning från 70 till 100 km/h (2021).
Blåberget-Gällö (127 km). Sänkning från 90/100 till 80 km/h (2021).
Krokom-Järpen (46 km). Sänkning från 90 till 80 km/h (2021).

Hastighetsgränserna sätts efter vägens utformning, och översynen görs för att rädda liv.
Trafikflöde
Trafikflödet på sträckan varierar mellan 1.300 - 13.000 fordon per årsmedeldygn (ÅDT):









Ånge-Pilgrimstad ca 2000-2500
Pilgrimstad-Brunflo ca 3000
Brunflo-Krokom ca 9000, förbi Östersund 11.000-13.000
Krokom-Nälden ca 4700
Nälden-Mörsil ca 3100
Mörsil-Åre ca 4500
Åre-Sta ca 2500-3000
Sta-Storlien ca 1300

Andelen tung trafik ligger på ca 10-20%.
Bärighetsklass
Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen (BK) avgör
vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron. För BK4 finns särskilda villkor för fordonets utformning.
Bärighetsklassen på sträckan är:



BK4 (max 74 tons bruttovikt) Sundsvall-Ånge-Järpen.
BK1 (max 64 tons bruttovikt) Järpen-Storlien.
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Sträckan Järpen-Storlien begränsas av två broar som Trafikverket har äskat medel för men som ännu
inte är finansierade. Det är idag inte möjligt att bedöma när den sträckan kan öppnas för BK4-trafik.
Gång och cykel
E14 är inte, enligt NVDB, utpekad som pendlingsled för cykel, cykelturismled eller motionscykelled.
Vägen är inte heller rekommenderad bilväg för cykeltrafik, det vill säga den är inte utpekad som särskilt lämplig för cykeltrafik.
På några kortare sträckor, inom eller i anslutning till tätorter och samhällen (Bräcke, Pilgrimstad och
Järpen) finns separerade cykelbanor. Genom Östersund och mellan Östersund och Krokom finns delvis ett utpekat parallellt gång- och cykelnät.
Ordnade gång- och cykelpassager tvärs E14 (i plan eller planskilda) finns i Bräcke, Gällö, Pilgrimstad,
Brunflo, Östersund, Ås, Sandnäset, Krokom, Ytterån, Mörsil, Järpen, Undersåker, Åre, Tegefjäll, Duved, Ånn och Storlien.
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Kapacitet på vägarna
Enligt Trafikverket är det kapacitetsbrist när restiden på vägsträckor och korsningar i hög utsträckning överstiger det normala. Kapacitetsbrist uppstår när restiden ökar med mer än 20 procent i förhållande till den normalt förväntade2. Inför revideringen av nationell plan så har Trafikverket även
använt definitionen att det är en brist i kapacitet om årsdygnstrafik är över 10 000 fordon och vägen
inte är mötesseparerad. Generellt uppstår kapacitetsbrister oftast i korsningar och vid trafikplatsers
av- och påfarter.
E4 mellan Gävle och Tönnebro har stora brister när det gäller kapacitetsproblem i form av stillastående trafik. Detta har varit vanligt förekommande vid storhelgerna. På senare tid har det även förekommit mer frekvent än bara under storhelger. Sedan 2015 stängs ett körfält för att underlätta trafikeringen vid storhelgerna påsk och midsommar. På längre sikt behöver troligen vägen byggas om till
fyrfältsväg men det kommer dröja på grund av de höga kostnader en ombyggnation medför. En grov
kostnadsuppskattning är ca 3,7 miljarder kronor för hela sträckan. En pågående utredning syftar till
att granska vilka åtgärder som kan genomföras på kort och medellång sikt under tiden fram till att en
större ombyggnad till fyrfältsväg är möjlig. Sträckan som avses är E4 mellan Gävle och Söderhamn
med speciellt fokus på delen Gävle – Tönnebro (väg 83).
Genom Brunflo och Bollnäs är trafikflödet högt och vägen är inte mötesseparerad. I Bollnäs ligger årsmedeldygnstrafiken på ca 16.000 fordon per dygn, och ligger därmed över gränsen för kapacitetsbrist. Genom Brunflo är trafikflödet kring 10.000 fordon per dygn, och ligger därmed nära gränsen för
kapacitetsbrist. Förbi Östersund uppstår ibland kapacitetsbrist vid trafikplatsernas av- och påfarter.
I övrigt är vägarna i stort sett överallt utformade för att hantera de aktuella trafikflödena.

Trafiksäkerhet på vägarna
I detta avsnitt redovisas trafiksäkerheten för de aktuella vägarna, utifrån Trafikverkets säkerhetsklassningar.
Trafikverket har tagit fram en modell för säkerhetsklassning av vägnätet i Sverige. Modellen används
för att identifiera vägavsnitt med nedsatt trafiksäkerhet och ger bland annat underlag för åtgärdsplanering, styrning och uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet.
Klassningen görs utifrån utformning och hastighetsbegränsning, ibland även trafikflödet, för följande
kriterier:




Förekomst av mittseparation
Sidoområdesutformning
Korsningsutformning

I denna säkerhetsklassning ingår inte separering av oskyddade trafikanter.
Resultatet av klassificeringen visar att mittseparerade vägar med höga trafikflöden, klassas som



mycket god trafiksäkerhet (E14 förbi Östersund).
mindre god trafiksäkerhet (E4 Gävle-Tönnebro), beroende på brister i sidoområdets säkerhetszon.

Övriga vägar har låg eller mindre god trafiksäkerhetsklassning, då dessa inte är mittseparerade och
har låg standard på sidoområdena i förhållande till deras hastighetsbegränsning.
På följande sidor redovisas trafiksäkerhetsklassningen för E4, väg 83 och E14, hämtad från NVDB.
2

Källa: Trafikverkets handledning för geografiska bristbeskrivningar
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Gång- och cykeltrafik
Trafikverket har även gjort en trafiksäkerhetsklassning för gång- och cykeltrafik i tätorter. Klassningen
är gjord utifrån graden av separering längs och tvärs vägarna, samt vilken vägtyp och hastighetsbegränsning som gäller för biltrafiken.




E4 mellan Gävle och Tönnebro passerar inga tätorter.
Längs väg 83 är trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik klassad som mindre god genom
Bollnäs, Vallsta, Järvsö, Ljusdal och Ånge.
Längs E14 är trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik klassad som låg genom Bräcke och
Brunflo.

Övriga sträckor i stråket är inte trafiksäkerhetsklassade. På stora delar av de aktuella vägarna är man
i stor utsträckning hänvisad till att cykla i blandtrafik utmed vägen. Enligt VGU (publikation 2020:031)
bör cykeltrafik separeras från biltrafiken vid skyltad hastighetsbegränsning för biltrafiken ≥ 60 km/tim
i Gaturum tätort. Motsvarande skrivning för gaturum landsbygd finns inte utan behovet av separering bedöms från fall till fall och är i stor utsträckning beroende av antalet cyklister per dygn.
För rekreationsleder anges krav för separering av cykeltrafik i publikationen Cykelleder för rekreation
och turism, Klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, version 2.0, 2017.
Om man ska lösa bristerna kring trafiksäkerheten för cyklister krävs det att cykelfält i blandtrafik eller
separata cykelbanor anordnas utmed de aktuella vägsträckorna inom stråket.

Olycksstatistik
Statistik för de allvarligaste olyckorna på vägarna inom stråkets avgränsning under 5,5 år 3.
I stråket inträffade 30 allvarliga olyckor under perioden, varav 13 dödsolyckor och 17 allvarliga
olyckor.
23 av olyckorna har skett på tvåfältsväg och 7 på mötesfri 2+1-väg. Endast en av dödsolyckorna har
skett på mötesfri 2+1-väg.
83% av olyckorna har skett på vägsträckor med årsmedeldygnstrafik (ÅDT) över 2000, och 63% av
olyckorna har skett på vägsträckor med låg (röd) trafiksäkerhetsklass och 83% av olyckorna har skett
på vägsträckor med hastighetsbegränsning på 80 km/h eller mer.
De vanligaste olyckstyperna är singelolyckor (33%) och mötesolyckor (23%).

3

Olycksstatistik 5,5 år perioden 150101-200630, Källa: Strada.
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Norra stambanan, Gävle/Storvik-Bräcke
Norra stambanan sträcker sig mellan Gävle/Storvik och Bräcke, och den är ca 30 mil lång. Banan går
bland annat via Ockelbo, Kilafors, Bollnäs, Ljusdal och Ånge. Den ansluter till Bergslagsbanan och
Godsstråket genom Bergslagen i Storvik, till Ostkustbanan i Gävle, till banan Kilafors-Söderhamn i
Kilafors, till Mittbanan i Ånge/Bräcke och till Stambanan genom övre Norrland i Bräcke. Banan går
gemensamt med Mittbanan på sträckan Ånge-Bräcke.
Banan är delvis enkelspårig och har dubbelspår på sträckorna Mo Grindar-Holmsveden, Kilafors-Bollnäs och Ramsjö-Ånge-Bräcke. Den är elektrifierad och har fjärrblockering. Banan har ordinarie STAX
25 ton Storvik-Bräcke och 22,5 ton Gävle-Ockelbo4.
Norra stambanan trafikeras av regionaltåg, fjärrtåg och godstrafik. Persontrafiken bedrivs av SJ på
sträckan Gävle-Bräcke och X-trafik på sträckan Gävle-Ljusdal. Inom Gävleborg finns en särskild biljettsamverkan mellan SJ och Region Gävleborg (X-trafik) som möjliggör ett effektivt nyttjande av fordon
mellan Ostkustbanan och Norra Stambanan till fördel för resenärer genom att flera resmöjligheter
tillskapats.
Norra stambanan är viktig för godstrafiken.
Norra stambanan är hårt belastad, dvs. kapacitetsutnyttjandet är högt.

Sträckning

Persontåg
(vardagsmedeldygn5)

Godståg
(vardagsmedeldygn)

Övriga tåg
(vardagsmedeldygn)

Totalt antal
tåg (vardagsmedeldygn)

Kapacitetsutnyttjande
(dygn)

Kapacitetsutnyttjande
(max 2 tim)

Storvik-Ockelbo

1,9

30,1

1,3

33,3

0-60%

61-80%

Gävle-Ockelbo

34,2

3,3

1,2

38,7

0-60%

80-100%

Ockelbo-Holmsveden

34,6

33,1

1,8

69,4

0-60%

0-60%

Holmsveden-Kilafors

34,6

33,1

1,8

69,4

61-80%

80-100%

Kilafors-Bollnäs

32,6

32,3

1,8

66,8

0-60%

0-60%

Bollnäs-Ljusdal

30,3

32,3

1,5

64,1

61-80%

80-100%

Ljusdal-Ramsjö

4,8

30,6

1,3

36,7

0-60%

61-80%

Ramsjö-Östavall

4,8

30,6

1,4

36,8

0-60%

0-60%

Östavall-Ånge

4,8

36,9

2,2

43,9

0-60%

0-60%

Ånge-Bräcke

23,7

36,3

2

62,1

0-60%

0-60%

Antal tåg per dygn och kapacitetsutnyttjande, Norra stambanan, 2019.

Restider idag: Ånge-Ljusdal - ca 1:00
Ljusdal-Gävle - ca 1:45
Bollnäs-Gävle – ca 1:00

4

Enligt Trafikverkets baninformationssystem (BIS)
Vardagsmedeldygn definieras för persontåg som den genomsnittliga trafiken på 320 dagar av året (det innebär således att en del av helgtrafiken är medräknad) och för godståg som den genomsnittliga trafiken på 250
dagar av året. I Trafikverkets basprognos redovisas trafikuppgifter i vardagsmedeldygn.
5
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Mittbanan, (Sundsvall)- Bräcke-Storlien
Mittbanan sträcker sig från Sundsvall till Storlien, och den är ca 36 mil lång. Den västra delen mellan
Ånge/Bräcke och Storlien ingår i utredningens avgränsning. På den delen går banan bland annat via
Gällö, Brunflo, Östersund, Krokom, Åre och Duved. Den ansluter till Ostkustbanan och Ådalsbanan i
Sundsvall, till Stambanan genom övre Norrland och Norra stambanan i Bräcke och till Meråkerbanen i
Storlien. Banan går gemensamt med Norra stambanan på sträckan Ånge-Bräcke.
Banan är mestadels enkelspårig och har dubbelspår på sträckan Ånge-Bräcke. Den är elektrifierad
och har fjärrblockering. Banan har ordinarie STAX 25 ton Sundsvall-Östersund och 22,5 ton Östersund-Storlien6.
Mittbanan trafikeras av regionaltåg, fjärrtåg och godstrafik.
Persontrafiken bedrivs av SJ på sträckan Åre/Duved-Bräcke-(Stockholm) och Norrtåg på sträckan
Storlien-Bräcke-(Sundsvall). Under högsäsong sommar och vinter trafikeras sträckan av Snälltåget.
Idag går det inte så mycket godstrafik på sträckan Bräcke-Storlien, men i och med att Meråkerbanen
planeras att elektrifieras så kan det innebära en ökad trafik både för person- och godståg.
Mittbanan är hårt belastad mellan Duved och Bräcke, dvs. kapacitetsutnyttjandet är medelhögt till
högt.

Sträckning

Persontåg
(vardagsmedeldygn7)

Godståg
(vardagsmedeldygn)

Bräcke-Brunflo

23,6

4,4

Brunflo-Östersund

24,4

Östersund-Krokom

Övriga tåg

Totalt antal
tåg (vardagsmedeldygn)

Kapacitetsutnyttjande
(dygn)

Kapacitetsutnyttjande
(max 2 tim)

1

29,1

0-60%

61-80%

4,4

1,1

30

0-60%

61-80%

13,9

2

0,5

16,4

0-60%

80-100%

Krokom-Åre

14

0,1

0,6

14,7

0-60%

80-100%

Åre-Duved

10,3

0,1

0,6

10,9

0-60%

80-100%

Duved-Storlien

4

0,1

0,1

4,2

0-60%

0-60%

(vardagsmedeldygn)

Antal tåg per dygn och kapacitetsutnyttjande, Mittbanan, 2019.
Restider idag:
Stockholm-Östersund - ca 5:30
Stockholm-Åre - ca 7:00
Östersund-Gävle – ca 3:40

6

Enligt Trafikverkets baninformationssystem (BIS)
Vardagsmedeldygn definieras för persontåg som den genomsnittliga trafiken på 320 dagar av året (det innebär således att en del av helgtrafiken är medräknad) och för godståg som den genomsnittliga trafiken på 250
dagar av året. I Trafikverkets basprognos redovisas trafikuppgifter i vardagsmedeldygn.
7
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Kapaciteten på järnvägarna
Trafikverket tar varje år fram en beskrivning av hur kapacitetssituationen och kapacitetsutnyttjandet
på järnvägen ser ut i landet. Grunden för bedömningen är det beräknade kapacitetsutnyttjandet i relation till trafikefterfrågan, med utgångspunkt från järnvägsföretagens ansökningar.
Kapacitetsutnyttjandet är ett mått på infrastrukturens belastning och beräkningen av det återspeglar
hur stor andel av tiden som en bana är belagd med tåg.
Resultaten åskådliggörs på kartan "Kapacitetsutnyttjande 2019" enligt följande:

Röd – stora begränsningar. När kapacitetsutnyttjande (för en enskild linjedel) är markerad röd, är
känsligheten för störningar hög, medelhastigheten låg och det blir mycket svårt att få tider för att underhålla banan.
Gul – medelstora begränsningar. När kapacitetsutnyttjande (för en enskild linjedel) är markerad
gul innebär det att en avvägning mellan antalet tåg på banan och trafikens krav på kvalitet måste göras. Trafiken är då störningskänslig och det är svårt att hitta tider för banunderhåll.
Grön – Små eller inga begränsningar. När kapacitetsutnyttjande (för en enskild linjedel) är markerad grön finns det mer utrymme för ytterligare trafik eller tid för underhåll av banan.
Blå – banor avstängda på grund av banarbete

Se nedanstående figurer som visar kapacitetsutnyttjande 2019 på dels dygnsnivå och dels i ”rusningen” (max 2h).

Kapacitetsutnyttjande vardagsmedeldygn, år
2019.

Kapacitetsutnyttjande max 2 h, år 2019.
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Utifrån kartorna ovan kan konstateras att Trafikverket anser att det inte finns kapacitetsproblem på
dygnsnivå på stora delar av de aktuella banorna, förutom på sträckorna Ljusdal-Bollnäs och KilaforsHolmsveden som bedöms ha ett medelhögt kapacitetsutnyttjande.
Under de mest belastade perioderna på dygnet (max 2 h), dvs. normalt tidig förmiddag och sen eftermiddag, är dock kapacitetsförhållandena annorlunda:




Sträckorna Östersund-Bräcke på Mittbanan, och Ramsjö-Ljusdal, Kilafors-Holmsveden och
Ockelbo-Gävle på Norra stambanan bedöms ha ett högt kapacitetsutnyttjande.
Sträckorna Duved-Östersund på Mittbanan, och Ljusdal-Bollnäs och Ockelbo-Storvik på Norra
stambanan bedöms ha ett medelhögt kapacitetsutnyttjande.
Övriga delar av Mittbanan och Norra stambanan bedöms ha ett lågt kapacitetsutnyttjande.

Trafiksäkerhet längs järnvägarna
Trafiksäkerhetsläget på järnväg har inte utvecklats tillfredsställande de senaste 10 åren8. Personpåkörningar (inklusive suicid) svarar för mer än 90 % av antalet dödade och allvarligt skadade.
Trafikverket har antagit ett halveringsmål för antalet omkomna inom järnvägstransportsystemet
fram till år 2030 (jämfört med år 2020). För att uppnå halveringsmålet behöver Trafikverket genomföra åtgärder på det statliga järnvägsnätet.
Strategin är att identifiera de mest suicidtäta och olycksdrabbade platserna och vidta åtgärder där.
Åtgärderna ska dels försvåra för obehöriga att få tillträde till järnvägsspåren (till exempel genom
stängsling, svårforcerad vegetation eller dike) och dels kameraövervakning för att förhindra påkörning av personer som ändå tagit sig ut i spårområdet.

8

Rapport Åtgärder mot personpåkörningar på järnväg, Trafikverket (2018-03-07)
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Miljö och hälsa
Buller
Väg
Trafikverket har som mål att inom planperioden åtgärda de mest utsatta för bullerstörning, vilket innebär åtgärdsbehov där riktvärdena överskrids med över 10 dBA. Dessa behov inventeras och riktade
miljöåtgärder beställs nationellt i de fall åtgärdsbehov inte är kopplat till ett investeringsprojekt.
Järnväg
Generellt finns störningar längs Norra stambanan och Mittbanan. Målsättning i gällande plan är att
åtgärda de mest utsatta, d.v.s. nivåer som ligger över 10 dBA över riktvärdena.
Vattenskydd
Väg
Längs E4 och E14 finns delsträckor med betydande brister avseende risk för negativ påverkan på vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Bristerna avseende vatten planeras bli
åtgärdade under gällande planperiod.
Järnväg
På vissa sträckor längs Norra stambanan och Mittbanan finns det äldre miljöfarliga sugtransformatorer som utgör betydande brister med avseende på risk för negativ påverkan på vattenförekomst.
Sugtransformatorer suger tillbaka el från kontaktledningarna. De innehåller en olja som kylmedel.
Äldre sugtransformatorer riskerar att läcka olja och kan förorena mark och vatten. Därför byts de ut
till säkra varianter. Dessa planeras att vara åtgärdade inom planperioden.
Luftkvalitet
På berörda sträckor av E4, väg 83 och E14 har vi inte överskridande av miljökvalitetsnormer (MKN),
men det finns sträckor där miljömålet för Frisk luft inte uppnås. Längs E14 genom Brunflo överskrids
övre utvärderingströskeln för kvävedioxid, längs väg 83 i Bollnäs överskrids övre utvärderingströskeln
för både partiklar och kvävedioxid. E4 i Gävle överskrider miljömålet för Frisk luft för kvävedioxid.
E14 genom Sundsvall ligger utanför Atlantstråket, men berörs indirekt om trafik genom Sundsvall kan
minskas då E4/v 83/E14 och järnväg i Atlantstråket får förbättringar. I Sundsvall överskrids MKN för
partiklar.
Vilt och ren
Under 2020 genomfördes länsvisa utredningar om olyckor med älg och ren och förebyggande åtgärder med säkra faunapassager längs väg och järnväg i Region Mitt. I rapporterna föreslås ett antal prioriterade paket med förebyggande åtgärder (viltstängsel och säkra faunapassager), längs de högst
belastade delsträckorna, så kallade hot spots.
Inom avgränsningen för Atlantstråket har följande paket på E14 och Mittbanan högsta prioritet för
genomförande:
 E14 & Mittbanan delsträcka Pilgrimstad – Brunflo (viltstängsel längs väg- och järnvägssträckan, nya faunapassager i plan med aktiva varningssystem och förbättrad befintlig järnvägsbro till faunaport).
 E45/E14 delsträcka Brunflo – trafikplats Rannåsen, Östersund. Delsträckan Östersund-Krokom är tillagd till åtgärdspaketet efter förslag från försäkringsbolag och Nationella viltolycksrådet (viltstängsel längs vägsträckan och faunaskärmar vid befintliga planskilda korsningar).
 E14 delsträcka Krokom – Ytterån (viltstängsel längs vägsträckan och ny faunapassage i plan
med aktivt varningssystem).
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E14 delsträcka Ytterån – Järpen & Mittbanan sträckan Mörsil-Trångsviken (viltstängsel längs
väg- och järnvägssträckan, nya faunapassager i plan med aktiva varningssystem och förbättrad befintlig järnvägsbro till faunaport).

I Gävleborgs län har E4 norr om Gävle ett flertal planskilda passager som behöver utredas för sin
funktion att även fungera som faunapassager. Vid nyanläggning av dubbelspår för Ostkustbanan parallellt med E4 behöver faunapassager för järnvägen säkras och att dessa samordnas med befintliga
och eventuellt nya faunapassager utmed vägen.

Kartor över Jämtlands och Gävleborgs län, med viltolyckor och föreslagna åtgärdspaket. Källa: Utredningar i Region Mitt om förebyggande av olyckor med älg och ren med säkra faunapassager i Jämtlands resp. Gävleborgs län.
Rennäringens behov finns redovisade i "PM - Rennäringens behov avseende väg och järnväg. Samråd
med samebyar inom region Mitt", publikationsnummer 2020:067. Följande samebyar har koppling till
Atlantstråkets avgränsning:
Jovnevaerie sameby
De anser inte att viltstängsel är en lämplig lösning då det blir en stor barriär som stoppar den fria
strövningen. Särskilt på vägar som går igenom vinterbetesmarker. Variabla meddelandeskyltar är en
lösning som samebyn ställer sig positiva till.
En problemsträcka som nämns är E14 öster om Krokom. Järnvägssträckor som leder till arbete med
att hålla renar borta och där olyckor sker är främst utmed Mittbanan sträckan Åre – Mattmar. Även
Stambanan och sträckan norr om Bräcke pekas ut. Samebyn ser gärna att samråd sker inför åtgärder
på väg och järnväg och som kan påverka dem.
Raedtievaerie sameby
Raedtievaerie sameby överlappar med Jovnevaerie sameby förbi Östersund. Samebyn utgör en lämplig samrådskontakt vid lokaliseringsutredning för nyanläggning av faunapassager som tagits fram i
rapporten Utredning Region Mitt - förebyggande av olyckor med älg och ren och säkra faunapassager
i Jämtlands län som berör E14 och E45 förbi Östersund och till Indalsälven.
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Njaarke sameby
Samebyns största problem är på väg E14 mellan Mattmar och Mörsil. Vanligtvis sker en flytt med rentjurar över vägen strax öster om Semlaån i mars-april. Bilarna kör fort där, eftersom vägen är bra och
relativt rak. Inom samebyn har det diskuterats om att det skulle vara praktiskt med digitala skyltar
som går att tillfälligt aktivera då de behöver flytta över med renar. Kanske tillfälligt sänka max tillåten
hastighet till 50 km/h, med undertext RENAR PÅ VÄG ÖVER eller liknande.
Kall sameby
Samebyn berörs av sträckan mellan Järpen och riksgränsen längs E14 och Mittbanan, men de deltog
inte i samrådet.
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Gods- och persontransporter i stråket
Besöksnäringens transporter
Besöksnäringens transporter till och från Härjedals- och Jämtlandsfjällen är omfattande under årets
högsäsonger, sommar och vinter, och då särskilt under veckosluten (torsdag–söndag). I stråket finns
också besöksmål i Hälsingland, till exempel Järvsö.

Arbetspendling
Arbetspendlingen i stråket domineras av stora pendlingsströmmar i stråket Ljusdal-Gävle och mellan
Östersund och omgivande kommuner.

Flygplatser
Flygplatser i Atlantstråket:




Åre Östersund Airport
o Flygplatsen är viktig för reguljärflyget (affärs- och tjänsteresor) och resor kopplade till
besöksnäringen.
Antal resenärer 2019: 473 497
1-2 avgångar/ankomster till/från Stockholm-Arlanda per vardag och söndag
1 avgång/ankomst till/från Umeå per vardag
Trondheim Airport, Værnes
o Flygplatsen är viktig för reguljärflyget (affärs- och tjänsteresor), resor kopplade till
besöksnäringen och chartertrafik.
Antal resenärer 2019: 4,38 miljoner

Godstransporter
Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland är i dag ett av de viktigaste godstransportstråken i norra Europa. Transittrafiken i nord/sydlig riktning söderifrån genom Region Mitt kommer i
princip alltid via antingen Västra Stambanan/Väster om Vänern och Bergslagsbanan eller Västra
Stambanan/Södra Stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. I Storvik går godstågen vidare på
Norra Stambanan och vidare på Stambanan genom övre Norrland. Rangerbangårdarna i Hallsberg,
Borlänge och Ånge är viktiga noder för de av transittågen som rangeras.
I Atlantstråket transporteras en hel del råvaror från inlandet ut till industrier vid kusten. I stråket
finns flera timmerterminaler.
Gävle hamn är regionens största hamn, sett till volym gods över kaj, följt av den privatägda Husum
hamn och Sundsvalls hamn. De tre största hamnarna är också de som idag dominerar enhetsgodshanteringen för gods över kaj i regionen. Övriga betydelsefulla hamnar i regionen finns i Söderhamn,
Söråker och Härnösand.
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Trafik på järnväg 2018. Källa: Rapport Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt.

Årsmedeldygnstrafik, ÅDT, tung trafik på väg. Källa: Rapport Överflyttning av gods till järnväg och
sjöfart i Region Mitt.
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Ett urval av viktiga noder. Källa: Rapport Överflyttning av gods till järnväg och sjöfart i Region Mitt.
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Brister och flaskhalsar i stråket
Denna problembeskrivning omfattar framkomna brister och flaskhalsar i dagsläget.

Brister och flaskhalsar i stråket som har kommit fram i utredningen
Stråkets brister och flaskhalsar har diskuterats med berörda intressenter i samband med det första
dialogmötet (workshoppen) som genomfördes. Fokus har varit på övergripande brister som har påverkan på hela eller stora delar av stråkets funktion och inte på detaljer som har mer eller mindre lokala effekter.
Stråkets väg- och järnvägssystem har ett antal brister, som för vägnätet i delar främst omfattar låg
trafiksäkerhetsstandard och brist på bra kollektivtrafik för arbets- och studiependling. Det finns även
en hel del brister kopplat till miljö och hälsa.
Järnvägsnätet lider överlag av bristande underhåll och kapacitetsbrister vilket drabbar både godsoch persontrafiken. I nuvarande nationell plan finns planerade och pågående åtgärder som i viss mån
åtgärdar ovanstående problematik.
Nedan sammanfattas de mest kritiska problemen och bristerna i Atlantstråket. Sammanställningen
baseras både på en inledande analys utifrån identifierade brister i nationell och regionala transportplaner, genomförda och pågående åtgärdsvalsstudier, utredningar och synpunkter (bearbetade) som
framkom under det dialogmöte som genomfördes med utvalda intressenter.
Väg






Vägarna i stråket har mindre god eller låg trafiksäkerhetsklass (förutom den mötesfria
sträckan mellan Brunflo och Krokom som har god trafiksäkerhetsklass), på grund av brister i
mötesseparering och/eller sidoområden.
På grund av trafiksäkerhetsbristerna kommer hastighetsgränserna att anpassas på det mest
trafikerade delsträckorna. Det uppfattas som en flaskhals på grund av längre restider och
lägre tillgänglighet.
E14 Sundsvall-Gränsen har brister när det gäller trafikmiljöer för oskyddade trafikanter, t ex
genom Brunflo och Bräcke. Behovet av låg hastighetsgräns för att skydda de oskyddade trafikanterna uppfattas som en flaskhals på grund av längre restider och lägre tillgänglighet.
E14 Pilgrimstad-Brunflo är smal och krokig och avviker mycket från utformningen före och
efter delsträckan.
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Väg 83 Ljusdal-Östavall är en mycket smal sträcka som är lågt trafikerad, men med hög andel
tung trafik.

Järnväg
 Norra stambanan Kilafors-Ockelbo, är en flaskhals med enkelspårssträckorna Ockelbo-Mo
Grindar och Kilafors-Holmsveden.
 Norra stambanan Bollnäs-Ramsjö är enkelspårig med låg kapacitet och bitvis låg hastighet.
 Låg hastighet på Mittbanan Bräcke – Östersund och Norra stambanan Gävle – Ockelbo gör
att det tar väldigt lång tid.
 Det saknas mötesstationer på Norra stambanan Gävle – Ockelbo och på Mittbanan mellan
Östersund och Storlien.
 Avsaknad av triangelspår i Kilafors innebär en brist för godstransporterna. Idag måste man
göra en lokvändning i Kilafors om man kommer norrifrån på Norra stambanan och ska in på
banan Kilafors-Söderhamn. Det är en viktig fråga bland annat för hamnen i Söderhamn.
 Gods- och persontrafik samsas på samma spår, vilket innebär en konflikt bland annat på
grund av olika hastighet.
 Behov av kapacitetshöjande trimningsåtgärder på järnväg samlas i den så kallade Kabralistan,
som är framtagen av Trafikverkets Kapacitetscenter från förslag som samlas in bland annat
från trafikföretag och lokförare. Listan innehåller mindre åtgärder som kan spara mycket tid
och öka tillförlitligheten.
Trafikslagsövergripande
 Trots målet om överflyttning transporteras mycket av godset till och från hamnarna på väg
istället för på järnväg.
 Omlastningsterminal saknas i Jämtland.

Brister i stråket från geografiska bristbeskrivningar på systemnivå
Trafikverket har sammanställt ”Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering
av nationell plan 2018-2029. Publikationsnummer 2020:271 Trafikverket”. Syftet med rapporten är
primärt att i samband med kommande revidering av nationell plan, tjäna som ett av flera underlag
för Trafikverkets prioritering av
• analyser av åtgärder,
• prioritering av namngivna investeringar och
• underlätta resurssättning för olika grupper av trimnings- och miljöåtgärder.
Andra sammanhang där underlaget möjligtvis kan komma till användning är i samband med upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, Trafikverkets verksamhetsplanering och utredningar av
lämpliga åtgärder i transportsystemet. Rapporten och dess bakomliggande metodik har dock inte
haft dessa ändamål som syfte.
Fokus är att med utgångspunkt i geografiska stråk och noder beskriva de betydande brister som Trafikverket ser i termer av användbarhet, kapacitet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Det bör noteras att
måttliga och små brister, som alltså inte redovisas, också kan motivera åtgärder.
Den transportpolitiska målbilden som helhet är utgångspunkt för beskrivningen av geografiska brister
men tyngdpunkten ligger på transportsystemets funktionsmål som ett komplement till andra planeringsunderlag som målspecifika underlag och Trafikverkets gap-analys.
Rapporten innehåller beskrivningar för ett antal nationella stråk och noder i Trafikverkets sex regioner. Atlantstråket ingår inte där, men det finns beskrivningar för Stråk 2: Noden Stockholm-GävleSundsvall-Örnsköldsvik-Umeå-Luleå- Haparanda-Finland (Kuststråket) och för Stråk 5: Norge-Åre-Östersund-Sundsvall-Finland (Mittstråket). De båda stråken täcker in Atlantstråkets avgränsning. Följande utdrag berör de delar som ingår i Atlantstråket.
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Kuststråket
Stråket försörjer flera städer längs norrlandskusten och inlandet, både vad gäller daglig arbetspendling inom de lokala och regionala arbetsmarknadsregionerna så väl som långväga resbehov. Norrlandskusten är även en industrialiserad del av Sverige med en hög produktionsnivå där infrastrukturens förmåga är en grundförutsättning för industrins utveckling. Stråket har en betydande roll för
transittrafik i nord-sydlig riktning, framförallt för godstrafik men även långväga personresor. De långväga resorna har även kopplingar mot inlandet för besöksnäringen i fjällområdena där de regionala
vägarna väg 83 och 84 fyller en viktig funktion.
E4 är pulsåder för nord-sydlig godstrafik och personresor. Vägen är till största delen mötesseparerad
förutom delen Kongberget-Gnarp söder om Sundsvall, samt genom Härnösand och Örnsköldsvik.
Även väg 56 fyller en viktig funktion som komplement till E4 mellan Norrköping och Gävle. Väg 56 beskrivs närmare i stråket Norrköping – Eskilstuna – (Gävle).
Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan knyter ihop kuststäderna genom möjlighet till både
daglig arbetspendling och långväga resande, banorna har också betydelse för att försörja industrierna vid kusten. Banorna är till största del enkelspåriga med blandad trafik, tidvis högt kapacitetsutnyttjande och är störningskänsliga. Persontrafiken på Ostkustbanan och Ådalsbanan har under de
senaste åren utvecklats positivt och då framförallt det regionala resandet men även det långväga.
Det finns anspråk på ökad tillgänglighet med järnväg igenom framförallt kortare restider. Norra Stambanan och Stambanan genom övre Norrland har primärt rollen att hantera godstrafiken, men på banorna går även persontågstrafik. Banorna är enkelspåriga förutom delsträckorna Mo grindarHolmsveden, Kilafors-Bollnäs och Ramsjö-Bräcke som är dubbelspåriga. Tvärkopplingarna, övre
Ådalsbanan, Mittbanan och Söderhamn-Kilafors, mellan de nord-sydliga banorna förbättrar robustheten genom möjlighet till omledning vid bland annat planerade stopp och störningar, men även för
effektiva trafikupplägg mellan person- och godståg.
Hamnarna längs södra Norrlandskusten har en stor betydelse för industrisystemet. De är specialiserade och inbördes kompletterande. Sjöfarten har en outnyttjad kapacitet och det finns ett utrymme för exempelvis skogsindustrin att öka sina transporter på sjöfart, särskilt när det kommer till
intransporter men även uttransporter.
Flyget spelar en viktig roll i vissa längre reserelationer där det inte finns andra rimliga alternativ. I
stråket finns flygplatser i Umeå, Örnsköldsvik, Höga kusten Airport (Kramfors) och Sundsvall-Timrå.
Betydande brister vid ny planperiods början (2022)
E4
Sträckan Gävle-Tönnebro har tidvis numera betydande kapacitetsbrister under delar av året.
Sträckan har även betydande trafiksäkerhetsbrister i och med bristande säkerhet i sidoområden. Bristerna planeras bli åtgärdade under gällande planperiod.
Längs hela sträckan finns idag stora partier med betydande brister avseende risk för negativ påverkan
på vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Det gäller framförallt sträckan
från Uppsala länsgräns upp mot Hudiksvall till Kongberget, samt sträckan norr om Härnösand mot
länsgräns Västerbotten. Bristerna avseende vatten planeras bli åtgärdade under gällande planperiod.
Det finns även betydande brister med avseende på säkra viltpassager för stora däggdjur på i princip
hela sträckan från länsgräns Uppsala till länsgräns Västerbotten. Befintligt viltstängsel utgör en barriär, bl.a. för älgstammar på olika sidor om E4.
Norra Stambanan
I och med att Söderhamn-Kilafors öppnats för trafik så har trafiken ökat på Norra stambanan söder
om Kilafors. Över dygnet är kapaciteten i balans, men under de två mest trafikerade timmarna per
dygn är det betydande kapacitetsbrist.
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Det är betydande brister med avseende på användbarheten för personresande på grund av långa restider i bl.a. relationerna Gävle-Ockelbo, Ockelbo-Bollnäs och Bollnäs-Ljusdal. Det är betydande brister
med avseende på användbarheten för godstransporter utifrån att kunna hantera 750 m långa godståg söder om Ockelbo och mellan Bollnäs-Ramsjö. Det är betydande brister i användbarhet för godstransporter på Ockelbo bangård på grund av korta spårlängder och korsande tågvägar.
På sträckorna Storvik-Ockelbo, Gävle-Ockelbo, Bollnäs-Bräcke finns flertal plankorsningar som bedöms utgöra en betydande trafiksäkerhetsbrist. På vissa sträckor, finns det äldre sugtransformatorer
som utgör brister med avseende risk för negativ påverkan på vattenförekomst.
Kvarstående betydande brister vid gällande plans slut (2029)
E4
Mellan Gävle-Tönnebro finns betydande kapacitetsbrister.
Det finns även betydande brister med avseende på säkra viltpassager för stora däggdjur på i princip
hela sträckan från länsgräns Uppsala till länsgräns Västerbotten.
Norra Stambanan
På Norra stambanan är det betydande brister i kapacitet mellan Kilafors-Holmsveden. Bristerna vad
gäller användbarhet för personresande med avseende vad gäller användbarheten för godstransporter att hantera 750 m långa godståg söder om Ockelbo och mellan Bollnäs-Ramsjö kvarstår. Bristerna
på Ockelbo bangård avseende korta spårlängder och korsande tågvägar kvarstår.
Det finns kvarstående trafiksäkerhetsbrister i och med flertal obevakade plankorsningar på bl.a.
sträckorna Storvik-Ockelbo, Gävle-Ockelbo, Bollnäs-Bräcke. Det finns kvarstående brister avseende
risk för negativ påverkan på vattenförekomst.
Mittstråket
Mittstråket Sundsvall-Östersund-Trondheim är en viktig pulsåder för personresor och godstransporter och har stor betydelse ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Stråket har stor
betydelse för besöksnäringens långväga resor, samtidigt sker en stor del av den dagliga arbetspendlingen i stråket på E14, framförallt på sträckorna Åre-Östersund-Bräcke samt Sundsvall-MatforsÅnge. Stråket knyter de två regionhuvudorterna Sundsvall och Östersund, samt även Trondheim.
Den internationella trafiken och framförallt godstrafiken med koppling till Atlantsjöfarten och Östersjöfarten är viktig. Mittbanan kopplar ihop Sverige med Norge. I både Sundsvall och Trondheim etableras nya godsterminaler gentemot sjöfart/väg/flyg. Meråkerbanan från riksgränsen ner mot Trondheim planeras bli elektrifierad, vilket tillsammans med åtgärder på den svenska sidan ger förutsättningar för en utvecklad trafik mellan Norge och Sverige.9 Det finns anspråk på ökad användbarhet genom minskade restider, bättre pendlingsmöjlighet till/från Nälden och resandeutbyte i Östersund V
och ökad trafiksäkerhet, framförallt mellan Östersund och Sundsvall, men även i kopplingen till
Trondheim. Det finns även anspråk på förbättrade förutsättningar för gods framförallt på järnväg så
som ökad STAX och öppna terminaler.
För skogsindustrin är Mittbanan av stor vikt bl.a. för SCA som etablerat ett transportsystem med
egna terminaler i Jämtland för transport med järnväg till Sundsvallsområdet där nu världens största
massafabrik nyligen byggts (Östrand/Timrå).

9

Elektrifieringen av Meråkerbanan är nu beslutad och planeras att vara färdigställd till 2024. Meråkerbanan är
idag en flaskhals för tågtrafiken till/från Trondheim. Prognoser visar på en betydande ökning av gods- och persontrafiken på bland annat Mittbanan. Eftersom det inte finns kapacitetsåtgärder med betydande effekt på
Mittbanan i nuvarande plan innebär det en risk att Mittbanan vid gällande plans slut har betydande brister vad
gäller kapacitet. Detta bör utredas.
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Den statliga flygplatsen Åre/Östersund ingår i stråket, liksom den norska flygplatsen Vaernes/Trondheim.
I den öst-västliga relationen finns flera regionala vägar av stor betydelse. Väg 83 är en viktig väg för
besöksnäringen till Härjedalen och utgör kopplingen till västra Hälsingland. Väg 84 har utöver funktion för besöksnäringen till bl.a. Vemdalen/Funäsdalen även en stor betydelse för godstrafiken. Väg
622 har betydelse för virkestransporter och utgör länk mellan E4 och E14. Väg 336 och 332 i Jämtland
har betydelse för turisttrafik till och från Norge samt är viktiga för virkestransporter.
Betydande brister vid ny planperiods början (2022)
E14
E14 har till stora delar betydande brister i användbarhet och trafiksäkerhet. Restiderna är långa på
grund av långa avstånd och långa restider. Restiden förlängs även till följd av att hastigheterna sänks
till 80 km/tim för att anpassas efter vägens utformning.
Sträckan mellan Gällö och Brunflo har betydande trafiksäkerhetsbrister, där delsträckan Pilgrimsstad
och Brunflo har lägre vägstandard än övriga sträckor.
Det är betydande brister avseende kapacitet, miljö, säkerhet för oskyddade trafikanter och användbarhet för genomfartstrafiken på genomfarterna i Sundsvall och Brunflo.
Det är betydande trafiksäkerhetsbrister och brister i användbarhet vid korsningspunkterna E14/744
norr om Östersund, E14/Åre Björnen och E14/1018. Det är tidvis mycket trafik vid dessa korsningar
vilket skapar störningar för den genomgående trafiken.
I stråket finns brister i användbarhet vad gäller resor med cykel, främst i Sundsvall, Bräcke, Brunflo
och Åre/Järpen och till/från omgivande randbebyggelse.
Det finns miljöbrister vad gäller avsaknad av säkra viltpassager på delar av vägen, samt brister vad
gäller viltolyckor framförallt för älg på stora delar av sträckan. Ett flertal delsträckor på E14 har betydande brister avseende risk för negativ påverkan på vattenförekomst.
Mittbanan
Det finns inga betydande kapacitetsbrister sett till hela dygnet, men sträckan Bräcke-Östersund har
kapacitetsbrister under dygnets högst trafikerade 2 timmar.
För godstransporter har järnvägen betydande brister i användbarhet med avseende på att kunna
hantera tåg längre än 750 m, förutom på dubbelspårsträckan Ånge-Bräcke. Järnvägen saknar även
öppna terminaler i Jämtland, vilket medför bl.a. att allt gods (förutom SCAs virke) till/från Jämtland
transporteras på väg.
För persontrafik är det betydande brister i användbarhet främst på grund av långa restider (på grund
av låga hastigheter och kurvig linjeföring mellan framförallt Vattjom-Stöde) samt trafiksäkerhet på
grund av bl.a. obevakade plankorsningar. Det finns planerade hastighets- och trafiksäkerhetshöjande
åtgärder i gällande plan mellan Sundsvall-Ånge och Ånge-Östersund, vilka kommer att minska restiderna och förbättra trafiksäkerheten.
Det finns betydande brister med avseende risk för negativ påverkan på vattenförekomst längs
sträckan på grund av äldre miljöfarliga sugtransformatorer. Det finns även brister med avseende på
avsaknad av säkra viltpassager mellan Östersund-Storlien.
Kvarstående betydande brister vid gällande plans slut (2029)
E14
De betydande bristerna avseende kapacitet och användbarhet för godstransporter och persontrafik
såväl som trafiksäkerhet kvarstår.
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Mittbanan
Planerade åtgärder på Mittbanan innebär att vissa plankorsningar byggs om eller tas bort, men flertalet plankorsningar är fortfarande obevakade och därmed kvarstår även brister avseende användbarhet för godstransporter och persontrafik såväl som trafiksäkerhet.
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Tidigare genomförda utredningar i stråket
Nedan redovisas projekt/utredningar som tidigare genomförts i eller i anslutning till Atlantstråket och
som har funnits med som ett underlag i utredningen.
Åtgärdsvalsstudie Mittstråket, 150123 Trafikverket.
Mittstråket Sundsvall-Östersund-Trondheim är en viktig pulsåder för personresor och godstransporter 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 var att etablera ett starkt samarbete över kommun- och länsgränser och riksgränsen. Målet var också att ta fram en gemensam bild av stråkets funktioner, brister, behov och mål, ta
fram en gemensam prioritering av övergripande åtgärdsinriktningar enligt fyrstegsprincipen och ta
fram ett underlag för avsikter om genomförande.
I studien togs en gemensam målbild fram: ”Mittstråket är ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden”. Som komplement till målbilden har
målpreciseringar arbetats fram utifrån pendling, godstransporter, säkerhet, miljö och hälsa.
Exempel på föreslagna åtgärder med koppling till Atlantstråket:















Nodinventering och stationslägesstrategi.
Bygg om järnvägsbanken väster om Storlien ("Stora Helvetet").
Utreda möjligheterna och konsekvenserna för "Cykel på tåg/buss".
Park and Ride (attraktiva pendlarparkeringar).
Utredning av kollektivtrafiken
- Förbättrade möjligheter till avbrottsfria resor (direktlinjer, 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.
Bygg gång- och cykelvägar på särskilda sträckor längs vägarna i stråket (både för arbetspendling och utifrån trafiksäkerhet)
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
Bygga laddinfrastruktur (i enlighet med Green Highway)
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.
Bygg ny godsterminal i Jämtland (Lokalisering och behov klargörs vid nodinventering)
Utveckling Ånge Bangård/Terminal (MidNordicLogisticParkÅnge).

Efter åtgärdsvalsstudien genomfördes EU-projektet Mittstråket, där en hel del av de föreslagna åtgärderna genomfördes längs Mittbanan och E14.
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Åtgärdsvalsstudie Kuststråket, 191105 Trafikverket.
Studien tar ett helhetsgrepp på systemnivå av transportsystemet längs kusten för sträckan Gävle Umeå. Den omfattar alla fyra trafikslag. Naturliga och viktiga transportnoder samt viktiga delar i
transportsystemet, som större orter, hamnar, flygplatser, vägar och järnvägar ingår. För järnvägen
ingår ”kustjärnvägen” (Ostkustbanan/Ådalsbanan/Botniabanan), ”stambanan” (Norra stambanan/
Stambanan genom Övre Norrland) och tvärbanor som förbinder dem. Syftet med det stora utredningsområdet är att fånga de nord-sydliga rese- och transportrelationerna för samtliga trafikslag.
För åtgärdsvalsstudien har följande gemensamma vision till 2030 tagits fram för alla deltagande aktörer: ”Ett effektivt och konkurrenskraftigt transportsystem längs Norrlandskusten har skapat förutsättningar för en attraktiv region i världsklass och en hållbar samhällsutveckling för människor och
näringsliv i regionen, Sverige och Europa”. Som komplement till visionen har övergripande mål och
målpreciseringar arbetats fram.
I kuststråket Gävle-Umeå har järnvägarna brist på kapacitet, redundans och tillförlitlighet på grund av
bristande länkar och noder samt avsaknad av dubbelspår, uppställningsspår och underhållsspår.
Vägarna i stråket har bristande tillgänglighet/framkomlighet, bärighet/bärighetsstandard, trafiksäkerhet och redundans på sträckor och genom större orter både på E4 och tvärförbindelser. Kollektivtrafikförbindelserna till och från flygplatserna är överlag bristande. Sjöfarten har behov av nya farleder
för containerfartyg till Sundsvalls hamn och Tunadalshamnen samt behov av ett större vattendjup för
den allmänna farleden 651 till den planerade logistikparken i Sundsvall. I övrigt finns avsaknad av helhetsperspektiv för samordning mellan Trafikverket, kommuner och näringsliv i ett tidigt skede i processer för att säkerställa funktionella lösningar, bristande logistiklösning för Östrand och Tunadal
samt bristande resecentra i Umeå och Sundsvall som ger dåliga kopplingar mellan tåg, buss och flyg.
Till redan föreslagna och planerade åtgärder har kompletterande åtgärder tagits fram för att dessa
tillsammans ska bidra till att lösa de identifierade bristerna, uppfylla visionen, de övergripande målen
samt målpreciseringarna. Åtgärderna har fördelats på åtgärdsgrupperna järnväg, väg, sjöfart, miljö
och hållbarhet, bytespunkter samt godslogistik.
De kompletterande åtgärderna har samlats i tio åtgärdspaket baserat på åtgärdsgrupp och geografisk
infrastrukturdel: järnväg (Umeå-Gimonäs, Botniabanan, Norra stambanan, Ostkustbanan, Generell),
väg (E4), sjöfart, bytespunkter, miljö och hållbarhet samt godslogistik.
Exempel på planerade åtgärder och kompletterande åtgärdsförslag med koppling till Atlantstråket:







Norra stambanan: Byggnad av mötesstationer i Kilafors och Röstbo på sträckan KilaforsHolmsveden. (Namngiven investering som ingår i nationell plan 2018–2029)
Norra stambanan: Mötesspårsförlängningar, samtidigt infart m fl åtgärder. (Planläggning och
produktion inom nationell plan 2018–2029)
Norra stambanan: Bygga dubbelspår på sträckorna Kilafors-Holmsveden och Mo GrindarOckelbo. (Rekommenderat åtgärdsförslag från ÅVS.)
E4: Utreda förbättrad kapacitet och framkomlighet på E4 norr om Gävle. (Rekommenderat
åtgärdsförslag från ÅVS.)
Miljö och hållbarhet: Utredning om bristande möjlighet till säkra ren- och viltpassager i Region Mitt. (Utredningen är genomförd, men inte föreslagna åtgärder.)
Godslogistik: Samarbete mellan Trafikverket, näringsliv, handelskammare, regioner m.fl.,
med fokus på hur långväga godstransporter på väg (>300km) ska kunna flyttas över till järnväg och sjöfart. (Pågående)

Utredning gällande tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa på E45 och E14 genom Region Mitt,
190331 Trafikverket
Målsättningen med utredningen var att ta fram förslag på genomförbara åtgärder på kort och lång
sikt, som kan leda till god tillgänglighet inom ramen för hänsynsmålet (trafiksäkerhet, miljö och
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hälsa). Målhastigheten för utredningen var 100 km/h där det är möjligt. E14 och E45 genom Region
Mitt delades upp i ett antal delsträckor som prioriterades i tre nivåer (utifrån .
Någon form av mittseparering behövs för att kunna ha hastighetsbegränsning 100 km/h.
På kort sikt föreslås att ett antal korsningar byggs om och att sidoområden förbättras.
Delsträckor längs E14 med koppling till Atlantstråket i de olika prioriteringsnivåerna (utan inbördes
ordning inom nivåerna):


Prioriteringsnivå 1: Åre-Undersåker, Undersåker-Mörsil, Ytterån-Krokom, Lockne-Optand och
Bräcke-Ånge.



Prioriteringsnivå 2: Storlien-Duved, Mörsil-Ytterån, Brunflo-Bräcke

 Prioriteringsnivå 3: Duved-Åre
En uppföljande utredning är planerad som ska ha som mål att föreslå en mer detaljerad utbyggnadsstrategi.
Kapacitetsutredning för sträckan Gävle-Västeraspby (Umeå) och Norra Stambanan sträckan Storvik-Kilafors, TRV 2019/15192, Trafikverket.
I den Nationella Planen finns en utpekad brist för nedre Norrland. Rapporten utgår från denna brist
och bidrar med underlag inför framtagande av en utbyggnadsstrategi för sträckan Gävle-Västeraspby
samt sträckan Ockelbo-Kilafors.
Bristen gäller både otillräcklig kapacitet, långa restider för persontrafiken och dålig redundans. Ockelbo-Kilafors har högt kapacitetsutnyttjande och i ett stråktänk för godstrafiken måste den här
sträckan åtgärdas för att trafik från Norrlandskusten ska kunna ledas över till stambanan via Söderhamn-Kilafors.
Med en utbyggd Norrbotniabana kommer sannolikt mer godstrafik att flyttas över från stambanan.
Ådalsbanan (delen Sundsvall-Västeraspby) och Ostkustbanan riskerar då att bli dimensionerade för
kuststråket om inga kapacitetshöjande åtgärder utförs.
Gävle – Västeraspby är en del av stråket Stockholm – Umeå, där det finns ett uttalat behov av kortare
restider och ökad regionaltrafik. På sträckan Gävle- Sundsvall behövs dubbelspårsetapper och norr
om Sundsvall finns behov av linjerätningar för att korta restiderna.
Trafikverkets Kapacitetscenter har valt att göra prioriteringar utifrån två olika perspektiv, dels utifrån
kapacitet och dels utifrån restid. Båda dessa måste vägas samman vid prioritering av åtgärd, eftersom både kortare restider och högre kapacitet efterfrågas.
Utöver dubbelspårsetapper och linjerätningar behöver banorna löpande kapacitetshöjande åtgärder,
exempelvis trimningsåtgärder.
Förslag till utbyggnadsstrategi på lång sikt (5 högst prioriterade delsträckorna utifrån kapacitet respektive restid).
Utifrån kapacitet:
1. Holmsveden-Kilafors, dubbelspår
2. Ockelbo-Mo grindar, dubbelspår inkl. bangårdsombyggnad Ockelbo
3. Idenor-Hudiksvall norra-Stegskogen, dubbelspår
4. Sundsvalls Västra-Birsta, dubbelspår
5. Tjärnvik-Dingersjö, dubbelspår
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Utifrån restid:
1. Idenor-Hudiksvall norra-Stegskogen, dubbelspår
2. Tjärnvik-Dingersjö, dubbelspår
3. Stegskogen-Bäling, dubbelspår
4. Bäling-Tjärnvik, dubbelspår
5. Torsboda-Hussjöby, linjerätning
Kapacitetsutredning Mittstråket Storlien-Sundsvall, TRV 2019/63331 Trafikverket.
För att möjliggöra visioner om förtätad person- och godstrafik och förkortad restid längs Mittbanan
krävs kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder. Sundsvall – Ånge – Östersund har störst behov av
åtgärder. Utöver olika former av hastighetshöjande åtgärder som är en förutsättning för att korta
restiden och kunna köra ett regionaltåg i timmen med attraktiv restid rekommenderas trimning av
prioriterade mötesstationer, en ny mötesstation Stöde - Nedansjö, en trespårsstation i närheten av
Fränsta samt optimering av utfarten från Östersund.
Med de åtgärder som färdigställs fram till år 2020 går nuvarande restid för regionaltågen Östersund –
Sundsvall vid ett tåg varannan timme att korta med ca 3 min till 2h 24 min. Med hastighetsoptimeringar i befintligt spår även på sträckan Stöde – Östersund samt trimning av prioriterade mötesstationer kan restiden sänkas med ytterligare 4 min till 2h 20 min. Vid förtätning av turtätheten till ett
regionaltåg per timme blir restiden som lägst 2h 23 min med nuvarande uppehållsbild efter införda
infrastrukturåtgärder.
Genom att minska antalet uppehåll med två stycken på sträckan Torpshammar – Gällö finns möjlighet att korta ovanstående restider med ytterligare 6-7 min till som lägst 2h 14 min efter genomförda
infrastrukturåtgärder. Genom att kombinera ett regionaltåg varannan timme med ett snabbtåg med
få uppehåll varannan timme går det att nå en restid strax under 2 h för snabbtågen.
Linjerätningen i befintlig sträckning Stöde – Hällsjö ger ca 1 min ytterligare restidsvinst, men kostnaden för åtgärden är hög och investeringen kommer inte till användning vid en framtida ny linjesträckning. En helt ny linje på sträckan Sundsvall – Stöde ger ca 11 min och bidrar till att nå restiden 2 h
Sundsvall – Östersund. Linjerätning förbi Erikslund ger en direkt transporttidsvinst för snabb- och
godstrafik med knappt 1 min, medan den för regionaltågstrafiken framförallt ger ökade marginaler
mot förseningar och då framförallt om uppehållet i Erikslund dras in.
På sträckan Östersund – Duved finns det stor potential till restidsförkortning med ca 7-8 min i befintlig sträckning. Utöver signalåtgärder på sträckan Sundsvall – Storflon samt hastighetskompensation
för ett framtida uppehåll i Nälden finns det väster om Östersund behov av kapacitetshöjande åtgärder först vid en kraftig utökning av tågtrafiken, exempelvis efter elektrifiering av Meråkersbanan. Då
rekommenderas förtätning av mellanblocksignaler samt upp till fyra nya mötesstationer.
Rapporten kompletteras av rapporten ”Kapacitetsutredning Mittstråket PM genomförbarhet”. Rapporten går igenom byggbarhet, genomförbarhet och kostnad av de åtgärdsförslag som identifierats i
kapacitetsutredningen.
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Övriga utredningar som har genomförts i stråket
Följande utredningar har genomförts i stråket. De har inte haft någon direkt påverkan på utredningen, men kan fungera som kunskapsunderlag för fortsatt planering i stråket.
 Förstudie Norra Stambanan, kapacitetshöjande åtgärder, delen Kilafors-Holmsveden, reviderad slutrapport oktober 2010, TRV 2010/50393.
 Förstudie Nytt förbindelsespår och kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Söderhamn-Kilafors-Holmsveden, slutrapport nov 2003, Dnr 99-575/51 (Banverket).
 Förstudie Norra stambanan, kapacitetshöjande åtgärder, delen Ockelbo-Mo grindar, reviderad slutrapport november 2010.
 Åtgärdsvalsstudie Genomfart Bollnäs, TRV 2015/41245.
 Rapport Stockholm-Östersund 4.0 – möjligheter för kortare restid med tåg och ökad kapacitet för godstrafik. Bo-Lennart Nelldal, Bolle Rail Research, 2020-10-19.
 PM Restider längs Nya Ostkustbanan, Sweco, 2018-10-16
 Dokument från pågående arbete med vägplan för E14/E45, Lockne-Optand förbifart Brunflo
 Funktionsutredning Östersunds bangård (TRV 2018/91702)
 Kapacitetsutredning Östersunds bangård ver 3.0 2018-11-26
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Pågående planering och samverkan i stråket
Pågående och planerade åtgärder i regionala och nationella planer
Bedömt årtal för produktion inom parentes.

E4
Följande åtgärder planeras enligt nationell plan 2018-2029:


Gävle-Tönnebro förbättrad kapacitet (2026)

Väg 83
Följande åtgärder planeras enligt nationell plan 2018-2029:



Bärighet BK4: Bro över Ljusnan, Ljusdal (2021) och Bro över Voxnan vid Lenninge, Bollnäs
(2021)
Bärighet: Letsbo-Hennan (2020-2021), Hennan-länsgräns (2025-2026), Skästra-Storhaga
(2023), Bollnäs-Lottefors (2023-2024),

Följande åtgärder planeras enligt Gävleborgs länstransportplan 2018-2029:



Bollnäs-Röste (2023-2025), Röste-Lottefors (2026-)
Norrborn korsning (2022)

Följande åtgärder planeras enligt Västernorrlands länstransportplan 2018-2029:


Östavall GC-väg (2021-2022)

E14
Följande åtgärder planeras enligt nationell plan 2018-2029:





Bärighet Stora Helvetet (2021)
GC-väg Vik-Frönäset (2024), Så-Vik (2024-2026), Bräcke (2025)
Trafiksäkerhetsåtgärder Björnänge (2024), Åsbacken (2024-2025)
Övergångsställen Brunflo (2021)

Norra stambanan
Följande större åtgärder planeras enligt nationell plan 2018-2029:










Växelbyte Bräcke (2026)
Tillgänglighetsanpassning Bräcke (2021)
Tre A-anläggningar Bollnäs-Ånge (2022)
Plattformar Järvsö, Vallsta, Arbrå (2025-)
Långa tåg mötesspårsförlängningar (2025-)
Röstbo mötesstation (nu-2021)
Gävle-Ockelbo STAX25 (2022-2023)
Samtidig infart Ockelbo (osäker) (2025)
Mellanblock Gävle-Oslättfors (2026)

Mittbanan (Bräcke-Storlien)
Följande större åtgärder planeras enligt nationell plan 2018-2029:







Spårbyte Storlien-Gränsen (2022)
Stationsåtgärder Duved, Östersund (2021-2023)
Plankorsningar (nu-2024)
Tågstopp Nälden (2022-2023)
ESIK, hastighetshöjande åtgärder, signalåtgärder (2024-2026)
GC-bro Östersund (nu-2022)
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Pilgrimstad plattform (2025)

Trimnings- och miljöåtgärder
Trimnings- och miljöåtgärder10 finns också upptagna i nationell plan för transportsystemet 2018–
2029. De delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, säkerhet och miljö. Varje åtgärdsområde är sedan uppdelat i ett antal undergrupper, som kallas preciserade åtgärdsområden.
Dessa åtgärder planeras, prioriteras och beslutas i Trafikverkets verksamhetsplanering, vilket innebär
att specifika trimnings- och miljöåtgärder och deras omfattning inte redovisas i Nationell plan för
transportsystemet 2018–2029. Förfarandet skiljer sig därför från de namngivna investeringarna som
planeras och prioriteras under framtagandet av planen och som sedan beslutas i samband med fastställandet av planen.
Trafikverkets förslag för trimnings- och miljöåtgärder i Nationell plan för transportsystemet 2018–
2029 innebär att totalt 36 miljarder kronor satsas på Trimnings- och miljöåtgärder.
Finansiering av Riktade miljöåtgärder längs väg och järnväg ingår i Nationell plan, och används till att
åtgärda brister vad gäller buller, förorenade områden, skydd av vatten, samt landskap. Landskap omfattar natur- och kulturmiljö, till exempel vandringshinder för fisk och däggdjur, artrika väg- och järnvägsmiljöer, bullerstörda värdefulla naturmiljöer, bekämpning av invasiva arter såsom lupin och jättebjörnloka, skötsel av alléer, kulturvägar, milstenar/milstolpar, kulturbroar och historiska element i
järnvägsmiljöer. Till skillnad från övriga trimningsåtgärder kan riktade miljöåtgärder även användas
till det regionala vägnätet.

Pågående samverkan i stråket
Partnerskap Atlantbanan
Atlantbanan är ett externt partnerskap som har som övergripande uppgift att tillsammans med anslutande samarbeten verka för utveckling av Norra Stambanan, Mittbanan och trafiken på dessa banor mellan Stockholm/Arlanda via Gävle, Bollnäs, Ljusdal, Östersund och vidare mot Trondheim respektive mellan Sundsvall och Östersund och vidare till Trondheim. Det yttersta syftet med Atlantbanan är att stärka en hållbar regional utveckling inom den geografi som innefattas det vill säga Gävleborg, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen.
Partnerskapet ska arbeta med att stärka stråket Trondheim-Åre-Östersund-Ånge-Sundsvall / LjusdalBollnäs-Gävle. Det gäller såväl infrastruktur som person- och godstrafik.
Persontågtrafiken är mycket viktig för de som bor utmed järnvägssträckan, för besöksnäringen och
för näringslivet. För att öka attraktiviteten för resande med tåg arbetar partnerskapet för åtgärder
som minskar restiden längs banan.
Ett annat viktigt mål för Atlantbanan är att öka godstransporterna på järnväg. Ett arbete som fått extra vikt i och med beslutet avseende elektrifiering av Meråkerbanan. Möjligheten att nå Trondheims
isfria hamnar skapar goda möjligheter för godstransporter kust till kust. För att kunna erbjuda en robust och attraktiv godstrafik längs Atlantbanan krävs kapacitetshöjande åtgärder och ett aktivt arbete med konkreta lösningar för överflyttning av gods från väg till järnväg.
Atlantbanegruppen träffas cirka 10 gånger per år för att samverka kring frågor som rör utvecklingen
av banan. Deltagande organisationer i partnerskapet är det nio kommunerna; Bollnäs, Bräcke, Krokom, Ljusdal, Ockelbo, Ovanåker, Ånge, Åre och Östersund samt Region Gävleborg, Region Jämtland
Härjedalen och Region Västernorrland. I samband med rådslaget 2021 kommer även de fyra norska
kommunerna Meråker, Stjördal, Malvik och Trondheim samt Tröndelag fylke att ansluta. I partnerskapets arbete deltar även representant från Intresseföreningen Norrtåg, Trafikverket samt partnerskapet Mittstråket.

10

Trimnings- och miljöåtgärder är åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor
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Partnerskap Fjällvägen
Partnerskapet Fjällvägen ska verka för hållbar regional utveckling längs hela vägstråket genom ökad
tillgänglighet, konkurrenskraft och tillväxt.
Så här beskriver de stråket på sin hemsida: ”Från kust till fjäll går ett vägstråk. En livsnerv för människorna längs Ljusnans dalgångar och fjällvärld. Vägstråket heter Fjällvägen. Det vill vi lyfta, stärka och
utveckla. Den kortaste vägen från kust till fjäll måste bli mer trafiksäker och tillgänglig!
Vägstråket Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen-norska gränsen – Väg 83 och 84 – går som en
pulsåder genom Hälsingland och Härjedalen. Här förekommer stora mängder lokal och regional arbetspendling, omfattande gods- och persontrafik samt långväga trafik alstrad av exempelvis fjällturismen till Härjedalen och Jämtland. Detta vägstråk har av kommunerna och besöksnäringen längs
vägen döpts till Fjällvägen.
Vägstråket Fjällvägen är också ett samverkansarbete mellan Söderhamns, Bollnäs, Ovanåkers, Ljusdals och Härjedalens kommuner samt destinationsbolagen Järvsö, Lofsdalen, Vemdalen och Funäsfjällen. Från april 2012 till mars 2015 var Fjällvägen även ett samarbetsprojekt mellan kommuner, näringsliv och regioner. Idag är projektet avslutat men samarbetet mellan kommuner och näringsliv lever vidare genom Partnerskap Fjällvägen.”
Fjällvägen sammanfaller med Atlantstråket i den södra delen mellan Tönnebro och Ljusdal.

Partnerskap Mittstråket
Partnerskap Mittstråkets har bildats genom en överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och de sex kommunerna Bräcke, Krokom, Sundsvall, Ånge, Åre och Östersund.
Den gemensamma utmaningen är att stärka Mittstråket som funktionella och hållbart gränsöverskridande transportstråk som länkar samman människor och verksamheter. Målsättningarna är att skapa
mer hållbara transporter, korta restider, öka godskapacitet, underlätta arbets- och utbildningspendling.
Partnerskapet samarbetar inom följande fyra områden: Mobility management, trafikering, infrastruktur, samhällsplanering och väljer vilka åtgärder inom dessa fyra områden som ska fokuseras på, både
på kort och lång sikt. Partnerskapet samordnas av en kanslifunktion som är placerat på Region Jämtland Härjedalen
Under perioden 2015-2019 drevs "Projekt Mittstråket" mycket framgånsrikt. Under den perioden
togs det fram ett omfattande och gediget utredningsmaterial som beskrev befintliga strukturer, brister, potentialer och åtgärdsbehov.
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Trafikverkets basprognos
Trafikverket tar fram och tillhandahåller trafikprognoser för alla trafikslag inom persontrafik- och
godstransportsektorn. Syftet med de så kallade Basprognoserna är bland annat att vara underlag för
samhällsekonomiska analyser av åtgärder som påverkar transportsystemet. De är också grunden för
nationella och regionala transportplaner. På regional och lokal nivå används trafikprognoser för exempelvis kapacitetsanalyser och dimensionering av infrastrukturprojekt.
Det är viktigt att veta att de flesta prognosförutsättningarna har tämligen stora osäkerheter. Prognosernas resultat för de framtida åren ska ses som vilken resande- och transportutveckling som kan förväntas ske, givet att de förutsättningar som antagits inträffar. En annan viktig aspekt är att prognoserna inte innehåller konjunkturella variationer som uppstår i verkligheten. Prognoserna är heller
inte lämpade för att analysera hur trafikutvecklingen kommer se ut i ett visst område, utan passar
bäst att använda per län, just för att de inte tar hänsyn till exempelvis utbyggnadsplaner eller nyexploateringar. Om man behöver en mer detaljerad bild av trafikutvecklingen så är en trafikutredning
för en viss plats ett bättre verktyg för att förutse hur trafiken kommer påverkas av till exempel en nyetablering.

Vägarna
Vägtrafikarbetet beräknas växa med 0,6-0,7% per år till 2040 i de aktuella länen.

Järnvägarna
Nedanstående tabeller redovisar trafikering per dygn för de aktuella järnvägarna enligt gällande Basprognos 2040. Notera att siffrorna avser det sammanlagda antalet tåg i båda riktningarna.

Norra stambanan, Gävle/Storvik-Bräcke
Sträckning

Persontåg per
vardagsmedeldygn11

Godståg per
vardagsmedeldygn

Totalt antal tåg
per vardagsmedeldygn

Förändring
jämfört med
2019

Storvik-Ockelbo

0

36,7

36,7

+10%

Gävle-Ockelbo

24,6

1,8

26,4

-32%

Ockelbo-Kilafors

24,6

38,5

63,0

-10%

Kilafors-Ljusdal

24,6

28,5

53,0

-17%

Ljusdal-Ånge

3,6

28,5

32,0

-13-27%

Ånge-Bräcke

28,1

39,4

67,5

+9%

Trafikering Norra stambanan enligt Basprognos 2040.

11

Vardagsmedeldygn definieras för persontåg som den genomsnittliga trafiken på 320 dagar av året (det innebär således att en del av helgtrafiken är medräknad) och för godståg som den genomsnittliga trafiken på 250
dagar av året. I Trafikverkets basprognos redovisas trafikuppgifter i vardagsmedeldygn.
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Mittbanan, Bräcke-Storlien
Sträckning

Persontåg per
vardagsmedeldygn12

Godståg per
vardagsmedeldygn

Totalt antal tåg
per vardagsmedeldygn

Förändring
jämfört med
2019

Bräcke-Östersund

31,6

5,5

37,1

+24%

Östersund-Duved

21,1

0,6

21,7

+32-99%

(12*)

(33,1*)

(+100-200%*)

Duved-Storlien

8,8

0,6

9,4

+123%

(12*)

(20,8*)

(+400%*)

Trafikering Mittbanan enligt Basprognos 2040.
*Basprognosen utgår från ett Basår (2017), och eftersom det inte gick några godståg det året, så går
det inte att räkna upp godstågsantalet. Siffran 12 godståg per dygn 2040 utgår från en tidigare gjord
känslighetsanalys för sträckan, samt motsvarande norsk analys, som förutsätter investeringar i stråket Hell-Storlien på den norska sidan.

Förändrad godsvolym per sträcka 2014-2040 (miljoner nettoton per år), Källa: Prognos för godstransporter 2040 - Trafikverkets Basprognoser 2018-04-01 rev 2018-11-15

12

Vardagsmedeldygn definieras för persontåg som den genomsnittliga trafiken på 320 dagar av året (det innebär således att en del av helgtrafiken är medräknad) och för godståg som den genomsnittliga trafiken på 250
dagar av året. I Trafikverkets basprognos redovisas trafikuppgifter i vardagsmedeldygn.
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Förändring av antal tåg/dygn mellan 2018 och 2040. Källa: Tågtrafik i Basprognos 2040 utifrån fastställd planbeskrivning av trafikering 2018-11-15

Önskad funktion för stråket
Stråkets väg- och järnvägssystem inbegriper flertalet funktioner som är viktiga lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Några exempel är arbets- och skolpendling samt godstransporter och besöksnäringens transporter.
Stråkets önskade framtida funktion är en sammanvägning av mål, underlag i form av nationell plan
och regionala planer, tidigare utredningar och åtgärdsvalsstudier samt aktörers inspel på dialogmötet.
Önskade funktioner för vägsystemet omfattar, i grova drag; ett mer trafiksäkert system med kortare
restider till målpunkter samt attraktivare kollektivtrafik. Vägtransportsystemet behöver även nyttjas
effektivare av besöksnäringen.
Önskade funktioner för järnvägssystemet omfattar främst kortare restider och ökad turtäthet men
även upprätthållande av befintligt underhåll för att inte förvärra läget på järnvägarna som redan har
eftersläpande underhåll. Kapacitetsförstärkningar och tillförlitligare järnvägssystem önskas även för
framtida funktion samt att större andel godstransporter, arbets- och studiependling och turisttrafik
nyttjar järnvägen som transportmedel.
Tillgänglighet till hamnar i Norge och längs östersjökusten bedöms vara viktiga framtida godsnoder.
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3. Mål för Atlantstråket
FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 och Målbild 2030 för transportsystemet
Sverige står bakom Agenda 2030 med de 17 målen för en omfattande och nödvändig global omställning som FN beslutat om. Transportsystemet är integrerat i de flesta målen och har potential att påverka det hållbara samhället i alla tre dimensionerna: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera. Det handlar om att utveckla tillgängligheten så att den bidrar till ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Trafikverket har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt.
Inom FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, är det tydligt att det är alla målen gemensamt som definierar ett hållbart samhälle. Därför kan man inte välja att arbeta med ett mål i taget, utan vi behöver se
på lösningar som stödjer flera av målen.
I Målbild 2030 för transportsystemet har Trafikverket prioriterat 10 aspekter för ett hållbart transportsystem från de 17 Agenda 2030-målen. De 10 prioriterade aspekterna är:











Tillgänglighet i hela landet
Tillgänglighet för alla
Tillförlitlighet och enkelhet
Trygghet
Klimatpåverkan
Biologisk mångfald
Luftkvalitet
Buller
Trafiksäkerhet
Aktiv mobilitet

Målstruktur - Agenda 2030-målen som pekar mot ett hållbart samhälle, Målbild 2030 som pekar mot
ett hållbart transportsystem och olika aktörers bidrag.
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Det är viktigt att alla berörda aktörer bidrar om vi ska kunna få ett hållbart transportsystem i Atlantstråket.
Följande mål är kopplade till de tio prioriterade aspekterna för ett hållbart transportsystem:
Prioriterade
aspekter

Målbild 2030

Utblick 2050

Tillgänglighet
i hela landet

Stärka näringslivets konkurrenskraft genom kapacitetsstarka
och tillförlitliga transportlösningar.
Möjliggöra ett effektivt samutnyttjande av trafikslagen.
Transportbranschen tillämpar rättvisa villkor i sund konkurrens inom trafikslagen.
I landsbygderna har medborgarna tillgänglighet till arbete/
skola, offentlig och kommersiell service samt kultur och upplevelser. Näringslivet har tillgång till utbildad arbetskraft och
marknader.
Tillgängligheten i städer tillgodoses i första hand genom hållbara, samordnade och delade transportlösningar med hög
tillförlitlighet, vilket också möjliggjort attraktivare stadsmiljöer.

Tillgänglighet
för alla

Alla medborgare, oavsett ålder, kön, bakgrund eller ekonomi
kan använda transportsystemet för sin grundläggande tillgänglighet.
Personer med funktionsnedsättning har likvärdiga möjligheter som övriga grupper i samhället att resa, oavsett bostadsort och resmål.

Tillförlitlighet
och enkelhet

Kollektiva transportlösningar upplevs som tillförlitliga, och
enkla att använda, betala, planera och omplanera vid störningar, oavsett var man är i landet.

Trygghet

Medborgare och näringsliv upplever transportsystemet tryggt
att använda och vistas i.
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Transportsystemet är
inkluderande och erbjuder god tillgänglighet för både medborgare och näringsliv
oavsett var vi bor eller verkar i landet.

Prioriterade
aspekter

Målbild 2030

Utblick 2050

Klimat

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (exklusive
flyg) ska vara minst 70 % lägre 2030 jämfört med 2010.

Transportsystemet är
fossilfritt och dess
miljöpåverkan minimal.

Biologisk
mångfald

Den biologiska mångfalden har stärkts genom att: djur kan
röra sig friare tvärs vägar och järnvägar, färre djur dödas i trafiken, artrika miljöer stärker den gröna infrastrukturen och
utbredningen av invasiva arter har minskat.

Luftkvalitet

Utsläppen från transportsektorn har minskat så att miljökvalitetsmålet Frisk luft för NO2 i urban bakgrund och PM10 i gaturum uppnås.

Buller

Antalet utsatta för trafikbuller över riktvärdena ska minska
med 50 % jämfört med 2015 och ingen ska utsättas för buller
på mer än 10 dB över riktvärdena.

Trafiksäkerhet

Minst 50 % färre dödas och minst 25 % färre skadas allvarligt i
vägtransportsystemet jämfört med 2020.

Ingen dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet, varken
i olyckor eller av luftföroreningar och buller.

År 2030 ska minst 50 % färre dödas i bantrafik jämfört med
2020.
Aktivt
resande

Andelen färdsträcka med gång, cykel eller kollektivtrafik ska
vara minst 25 % år 2025

Dessa mål bör vara vägledande för utvecklingen av transportsystemet i Atlantstråket. Som en komplettering och förtydligande av vissa av dem har ett antal målpreciseringar tagits fram i utredningen
(se 3.5).

Koppling till transportpolitiska mål
Trafikverket ska tillsammans med andra aktörer i samhället verka för att de transportpolitiska målen
uppnås. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Transportsystemet är inte hållbart idag. Agenda 2030-målen beskriver hur ett hållbart samhälle kan se ut.
De övergripande målen är uppdelade på Funktionsmål för tillgänglighet och Hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa.
I anslutning till de transportpolitiska målen anges också Trafikverkets leveranskvaliteter. Dessa ska
beskriva transportinfrastrukturens status och utveckling över tid och kan ses som en konkretisering
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av Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen. De sex verksamhetsövergripande leveranskvaliteterna är:
-

Res- och transporttider13. Transportsystemets förmåga att uppfylla eller leverera planerade
res- och transporttider samt förmågan att snabbt tillhandahålla rätt information vid störningar.

-

Kapacitet. Transportsystemets förmåga att hantera trafikerad volym av resor och transporter.

-

Robusthet. Transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar.

-

Användbarhet. Transportsystemets förmåga att hantera kundgruppernas behov av transportmöjligheter.

-

Säkerhet. Transportsystemets förmåga att minimera antalet omkomna och allvarligt skadade.

-

Miljö och hälsa. Transportsystemets förmåga att minimera negativ påverkan på klimat, landskap och hälsa samt förmågan att främja den positiva utvecklingen av dessa.

De åtgärder som prioriteras i planeringen ska bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen genom att de bland annat ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till begränsad klimatpåverkan
och bidra till optimal användning av transportsystemet. Så långt det är möjligt ska leveranskvaliteterna användas för att beskriva transportinfrastrukturens tillstånd och utveckling över tiden, vilka
insatser som är nödvändiga och vilka effekter insatserna leder till.

Trafikverkets mål
Trafikverkets vision "Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt" bygger på de transportpolitiska målen. Utifrån visionen har Trafikverket formulerat ett antal långsiktiga mål för att nå fram till de mål
som antagits i Agenda 2030.
Genom visionen konkretiseras prioriterade områden där Trafikverket tillsammans med andra aktörer
behöver arbeta målinriktat för att bidra till utveckling av tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Ledord för Trafikverkets långsiktiga mål.
Ett transportsystem där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt innebär:
Smidigt:
1. Möjliggör överflyttning av mer gods från väg till järnväg och sjöfart.
2. Bidrar till utveckling i hela landet genom att sträva efter förstoring av arbetsmarknadsregioner.
3. Gör det lättare att ta sig till regionala och nationella målpunkter.
4. Prioriterar transportlösningar som förbättrar tillgängligheten och minskar bilberoendet.
5. Utvecklar yteffektiva person- och godstransportlösningar i tätort.
6. Prioriterar transportlösningar som fungerar för grupper med olika förutsättningar.
7. Minskar infrastrukturens barriäreffekter.
13

Benämningen av denna leveranskvalitet har ändrats (från Punktlighet).
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8. Säkerställer att trafikinformationen är pålitlig, koordinerad och nås via olika kanaler för att
passa olika behov.
Grönt:
1. Bygger infrastruktur som bidrar till eller passar in i ett transporteffektivt samhälle.
2. Utvecklar elektrifiering längs viktiga vägar.
3. Bygger landskapsanpassad infrastruktur och anpassar en stor andel av den befintliga infrastrukturen.
4. Genomför insatser så att infrastrukturen inte motverkar en god vattenkvalitet.
5. Upphör med användningen av särskilt farliga ämnen.
Tryggt:
1. Samverkar med andra för att nå Nollvisionens etappmål, både för skyddade och oskyddade
trafikanter.
2. Åtgärdar brister i infrastrukturen så att väsentligt färre ska dö eller skadas allvarligt inom
statlig väg och järnväg.
3. Genomför åtgärder så att väsentligt färre personer utsätts för dålig luftkvalitet.
4. Genomför åtgärder så att väsentligt färre personer utsätts för buller.
5. Bygger ut och möjliggör sammanhängande stråk för ökad och säker gång och cykling samt
underhåller dem så att de kan användas året om.
6. Bidrar till att bytespunkter, rastplatser samt gång- och cykelvägar upplevs som attraktiva och
trygga.

Internationella mål, TEN-T
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och angränsande länder, som definierats i EU-förordningen (EU) 1315/2013. Målen för det transeuropeiska
transportnätet ligger väl i linje med de svenska transportpolitiska målen och understryker den gränsöverskridande dimensionen. TEN-T-förordningen definierar vissa krav för infrastrukturen, med tydliga målår: år 2030 för stomnätet och år 2050 för det övergripande nätet inom TEN-T. Sverige har åtagit sig att utveckla sitt nät och genomföra lämpliga åtgärder så att nätet uppfyller förordningens riktlinjer, under förutsättning att det ryms inom tillgängliga ekonomiska resurser. I sådana fall där infrastrukturinvesteringar för att uppfylla kraven inte kan motiveras av samhällsekonomiska kostnads-nyttoskäl är det möjligt för medlemsstaterna att söka undantag hos EU-kommissionen före år 2030.
Följande TEN-T-krav finns för de utpekade vägarna och järnvägarna inom Atlantstråket:
Järnväg





Norra stambanan sträckan Storvik-Kilafors ingår i stomnätet för godstransporter på järnväg.
Norra stambanan sträckan Kilafors-Bräcke ingår i det övergripande nätet för godstransporter
på järnväg.
Mittbanan ingår i det övergripande nätet för godstransporter på järnväg.
Norra stambanan och Mittbanan ingår i det övergripande nätet för persontransporter på
järnväg.

Exempel på minimikrav för järnvägsnätet till målåren 2030/2050:




Terminaler med koppling till väg och sjö.
ERTMS.
Godsbanor ska uppfylla STAX 22,5 ton, 100km/h och 740 meter långa tåg.

Väg



E4 ingår i stomnätet för vägar.
E14 ingår i det övergripande nätet för vägar.
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Exempel på minimikrav för vägnätet till målåren 2030/2050:





Hög standard.
Säkerhet enligt SFS 2010:1362.
Rastplatser <100km mellanrum.
Tillgång till alternativa drivmedel.
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Gemensam vision och mål för Atlantstråket
Som grund för målsättningar på kort och lång sikt för Atlantstråket finns FN´s Agenda 2030-mål och
den svenska bearbetade målbilden (”Målbild 2030”) för ett hållbart transportsystem.
Som komplement till målbild 2030 finns några målpreciseringar för stråket som har tagits fram under
utredningen.

Vision för Atlantstråket (2040)
Atlantstråket är ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar
utvecklingen i Mittnorden.
Målen för ett hållbart transportsystem (”Målbild 2030”) ska även gälla för Atlantstråket:



















Stärka näringslivets konkurrenskraft genom kapacitetsstarka och tillförlitliga transportlösningar. Möjliggöra ett effektivt samutnyttjande av trafikslagen. Transportbranschen tillämpar
rättvisa villkor i sund konkurrens inom trafikslagen.
I landsbygderna har medborgarna tillgänglighet till arbete/skola, offentlig och kommersiell
service samt kultur och upplevelser. Näringslivet har tillgång till utbildad arbetskraft och
marknader.
Tillgängligheten i städer tillgodoses i första hand genom hållbara, samordnade och delade
transportlösningar med hög tillförlitlighet, vilket också möjliggjort attraktivare stadsmiljöer.
Alla medborgare, oavsett ålder, kön, bakgrund eller ekonomi kan använda transportsystemet
för sin grundläggande tillgänglighet.
Personer med funktionsnedsättning har likvärdiga möjligheter som övriga grupper i samhället
att resa, oavsett bostadsort och resmål.
Kollektiva transportlösningar upplevs som tillförlitliga, och enkla att använda, betala, planera
och omplanera vid störningar, oavsett var man är i landet.
Medborgare och näringsliv upplever transportsystemet tryggt att använda och vistas i.
Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (exklusive flyg) ska vara minst 70 % lägre
2030 jämfört med 2010.
Den biologiska mångfalden har stärkts genom att: djur kan röra sig friare tvärs vägar och järnvägar, färre djur dödas i trafiken, artrika miljöer stärker den gröna infrastrukturen och utbredningen av invasiva arter har minskat.
Utsläppen från transportsektorn har minskat så att miljökvalitetsmålet Frisk luft för NO2 i urban bakgrund och PM10 i gaturum uppnås.
Antalet utsatta för trafikbuller över riktvärdena ska minska med 50 % jämfört med 2015 och
ingen ska utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena.
Minst 50 % färre dödas och minst 25 % färre skadas allvarligt i vägtransportsystemet jämfört
med 2020.
År 2030 ska minst 50 % färre dödas i bantrafik jämfört med 2020.
Andelen färdsträcka med gång, cykel eller kollektivtrafik ska vara minst 25 % år 2025
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Målpreciseringar för Atlantstråket till 2030


Det ska vara lättare att ta sig till och frakta gods till internationella målpunkter, t ex Trondheim och andra målpunkter i Norge. Kopplingen mellan Sverige och Norge/Atlantkusten, och
ett förändrat rese- och transportmönster som möjliggörs med en elektrifierad Meråkerbana
bör tas tillvara.



30% av långväga godstransporter (>300 km) ska flyttas från väg till järnväg och sjöfart.
Det kan ske genom att:
- Öka kapaciteten i järnvägsnätet.
- Förbättra kopplingen mellan trafikslagen, bland annat genom väl fungerande omlastningsterminaler, bangårdar och hamnar.



Det ska vara lättare att ta sig till regionala och nationella målpunkter. Användbarheten, det
vill säga transportsystemets förmåga att hantera kundgruppernas behov av transportmöjligheter ska öka.
- Långväga kollektiva resor till nationella målpunkter (oavsett resväg): Utbudet behöver öka
och restiden bör vara högst 4 timmar mellan Östersund och Stockholm och 6 timmar mellan
Trondheim och Stockholm.
- Kollektiva resor till regionala målpunkter: Arbets- och studiependling med kollektivtrafik ska
underlättas inom stråket, även över länsgränser. Utbudet behöver öka och restiden bör vara
högst 60 minuter mellan Åre och Östersund, 40 minuter mellan Östersund och Ånge, 90 minuter mellan Ljusdal och Gävle och 45 minuter mellan Bollnäs och Gävle.
- Restiderna på väg bör sänkas och hastighetsgränserna höjas, inom ramen för hänsynsmålet
(säkerhet, miljö och hälsa).
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4. Inriktningar på kort och lång sikt för Atlantstråket
Prioriteringsordning
Med bland annat klimatmålen och målet om att flytta över transporter från väg till järnväg och sjöfart och att järnvägssystemet är högt belastat som bakgrund, så bör investeringar i järnvägssystemet
prioriteras före väg. Där järnväg inte är eller bedöms bli ett fungerande alternativ inom rimlig tid för
samtliga transporter behöver vägarna också prioriteras.
Järnväg
Nedanstående prioritetsordning för järnvägssträckorna inom Atlantstråket är framtagen utifrån framkomna problem, brister och behov, framtida trafikering och kapacitetsutnyttjande.




Planerade och beslutade projekt enligt nationell plan har högsta prioritet (se avsnitt 2.5).
Därefter kommer den södra delen av Norra stambanan mellan Kilafors-Storvik/Gävle i prioritetsordning, eftersom den upplevs som en flaskhals i systemet. Där kan det bli aktuellt med
nya större investeringar under kommande planperiod.
Lägst i prioritetsordning för nya större investeringar inom Atlantstråket kommer den norra
delen av Norra stambanan mellan Kilafors och Bräcke och delen av Mittbanan mellan Bräcke
och Storlien.

Väg
Vägarna inom Atlantstråket har i olika omfattning viktiga funktioner för nationell, internationell och
regional trafik. Vissa delar med omfattande trafik bör prioriteras framför andra.





Planerade och beslutade projekt enligt nationell plan och regionala planer har högsta prioritet (se avsnitt 2.5).
E4 och E14 ingår i den nationella transportplanen. Inom Atlantstråkets avgränsning har E4
norr om Gävle och E14 mellan Pilgrimstad och förbi Brunflo högst prioritet. Underhålls- och
trimningsåtgärder, och större investeringar prioriteras där mot andra satsningar i regionen
och landet.
Väg 83 ingår i länstransportplanerna för Gävleborgs och Västernorrlands län. Underhålls- och
trimningsåtgärder, och större investeringar prioriteras där mot andra satsningar i länen.

Inriktning på kort och lång sikt
Utifrån behov, brister, vision och mål för Atlantstråket har en följande inriktning för stråket formulerats.
Inriktningen svarar på vad vi behöver fokusera på och arbeta vidare med för att nå målen på kort och
lång sikt. Inriktningen är övergripande, och inga nya åtgärdsförslag har tagits fram i utredningen. Däremot finns det ett antal åtgärdsförslag från tidigare utredningar, som kan bidra till att förbättra och
utveckla Atlantstråket.
Tidshorisonterna kort respektive lång sikt preciseras så här i den här utredningen:



Kort sikt, nu – 2033, det vill säga inom ramen för nuvarande och kommande planperiod.
Lång sikt, 2040/2050, det vill säga efter kommande planperiod.

65
Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Några viktiga utgångspunkter vid utveckling av ett hållbart transportsystem inom Atlantstråket:






Atlantstråket är en del av en större helhet och man behöver ta hänsyn till anslutande stråk
och noder vid prioritering av åtgärdsförslag.
Utsläppen av växthusgaser ska minska, och förutsättningar för hållbara och klimatsmarta resor och transporter behöver därför skapas. Insatser på järnvägen bör vara prioriterade före
väg, där det finns fungerande alternativ eller att det kan bli det med rimliga insatser.
Man behöver ta hänsyn både till personresor och godstransporter vid prioritering av åtgärdsförslag.
Målet om överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska vara vägledande vid prioritering av åtgärdsförslag.
Målen om ett hållbart transportsystem i stråket och tillgänglighet i hela landet ska vara vägledande vid prioritering av åtgärdsförslag.

Inriktning på kort sikt (nu – 2033)
 Genomföra kapacitetsutredning på Norra stambanan, Stambanan genom övre Norrland och
Mittbanan (se avsnitt 6).
 Genomföra större investeringar på järnväg som kan öka robusthet, punktlighet, trafiksäkerhet, medelhastighet, kapacitet i stråket och nå målbilderna för restider (t ex dubbelspårssträckor, spårbyten, signalanläggning, anpassning av banor till långa och tunga tåg, anpassning av banor och kontaktledning till högre hastighet, vägskydd i plankorsningar, mötesstationer). (Norra stambanan mellan Gävle/Storvik-Bräcke och Mittbanan mellan Bräcke-Storlien)
 Genomföra större investeringar på väg som kan förbättra trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet (t ex mittseparering och förbifarter). (E4 och E14)
 Genomföra underhålls- och trimningsåtgärder på järnväg som kan öka robusthet, punktlighet, medelhastighet, kapacitet i stråket och nå målbilderna för restider (t ex plankorsningar
och mötesstationer). (Norra stambanan mellan Gävle/Storvik-Bräcke och Mittbanan mellan
Bräcke-Storlien)
 Genomföra underhålls- och trimningsåtgärder på väg som kan förbättra trafiksäkerhet, miljö
och tillgänglighet (t ex beläggning, bärighet, säkra sidoområden). (E4, E14, Väg 83)
 Utreda effekter i Atlantstråket av elektrifiering av Meråkerbanen, och vilka utvecklingsmöjligheter det ger för att föreslå åtgärder på kort sikt.
 Utreda behovet och bygga terminaler för förbättrade omlastningsmöjligheter i stråket.
 Utreda problematiken med väg genom orter, boendemiljöer och randbebyggelse för att föreslå åtgärder på kort sikt.
 Genomföra åtgärder som ger förbättringar för kollektivtrafik, gång och cykel.
 Utreda hur klimatpåverkan kan minska i stråket (tillgång till hållbara rese- och transportmöjligheter, tillgänglighet av hållbara drivmedel i glesbygd, förändrade skattesystem m m).

Inriktning på lång sikt (2040/50)



Fortsätta att genomföra större investeringar på väg som kan förbättra trafiksäkerhet, miljö
och tillgänglighet (t ex mittseparering och förbifarter).
Fortsätta att genomföra större investeringar på järnväg som kan få upp medelhastigheten
(för att nå målet om kortare restid till regionala och nationella målpunkter) och öka kapaciteten i stråket (t ex dubbelspårssträckor och ökad bärighet till STAX 25).
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5. Förankring av utredningens slutsatser
Den 2 december 2020 hölls ett möte med inbjudna intressenter i stråket om slutsatserna från de tidigare dialogmötena inom utredningen. Där diskuterades behov, brister och förslag till mål och inriktningar för Atlantstråket.
Efter mötet justerades rapporten utifrån de synpunkter som kom på mötet. Därefter fick intressenterna möjlighet att ta del av ett nytt förslag till rapport, genom utskick på mejl.
Ett slutgiltigt förslag till rapport skickades på en sista förankringsrunda i mars-april 2021 till samtliga
inbjudna intressenter.
Som bilaga finns en redogörelse för inkomna synpunkter och hur de har omhändertagits i rapporten
(”Utredning Atlantstråket, synpunkter på förslag till slutrapport 210423”).
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6. Ytterligare utredningsbehov
Kapacitetsutredning för Norra stambanan, Stambanan genom övre Norrland och Mittbanan.
Trafikverket planerar att ta fram en kapacitetsutredning under 2021-2022, som redovisar kapaciteten
och förslag på effektiva åtgärder enligt fyrstegsprincipen, för trafikering och infrastruktur, för att nå
målen i Atlantstråket på Norra stambanan, Stambanan genom övre Norrland och Mittbanan.
Omfattning:


Norra stambanan och Stambanan genom övre Norrland: Sträckorna Storvik/Gävle – Ockelbo
och Kilafors – Ånge – Vännäs. (Sträckan Ockelbo – Kilafors är nyligen utredd i ”Kapacitetsutredning för sträckan Gävle-Västeraspby (Umeå) och Norra Stambanan sträckan Storvik-Kilafors”, Trafikverket 2019)



Mittbanan - Gå igenom den kapacitetsutredning som nyligen är genomförd (Kapacitetsutredning Mittstråket Storlien-Sundsvall, Trafikverket 2019), för att se om det är något som behöver uppdateras när man tittar på hela det föreslagna utredningsområdet, inklusive planerna
för Meråkerbanen på den norska sidan.

Utredningen kommer att komplettera ”Kapacitetsutredning för sträckan Gävle-Västeraspby (Umeå)
och Norra Stambanan sträckan Storvik-Kilafors”, Trafikverket 2019, som gjordes kopplat till den utpekade bristanalysen ”Nedre Norrland bristande kapacitet i järnvägssystemet – återstående delsträckor
med kapacitetsproblem och långa restider, såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan, Gävle-Härnösand” i Nationell Transportplan 2018-2029.
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Avslut av utredning

Rapporten är elektroniskt signerad och godkänd av:

Jan Lindgren
Projektledare för utredningen
Enhet utredning, Trafikverket Region Mitt

Erik Bransell
Chef
Enhet utredning, Trafikverket Region Mitt

69
Dokumentet är elektroniskt undertecknat

Trafikverket, Box 417, 801 05 Gävle. Besöksadress: Redargatan 18, Gävle.
Telefon: 0771-921 921.
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat

