Genomlysning av
planer och
program längs
Mittstråket

Mittstråket öppnar upp och länkar samman
människor, företag och samhällen
I Mittstråket, mellan Sundsvall och Trondheim, är vi tillsammans en halv miljon människor
som bor i närheten till Mittbanan och E14. I regionen finns det ett livskraftigt och differentierat näringsliv i allt från multinationella till små- och medelstora företag inom bland
annat teknik, miljö och besöksnäringen. Företagen och människorna bakom dessa är
regionens största tillgång. Genom att förbättra transportsystemet kan deras konkurrenskraft stärkas.
I projekt Mittstråket genomför vi investeringar i transportsystemet. Det handlar om hundratals miljoner i upprustning av järnvägen, åtgärder för färre obevakade korsningar mellan
väg och järnväg, expresscykelvägar för att få snabbare restider och ökad trafiksäkerhet.
Och dessa investeringar är viktiga. Ett väl utbyggt och funktionellt transportsystem är en
grundförutsättning för regional tillväxt. Samtidigt behövs flera åtgärder genomföras för
att tillvarata förbättringar i transportsystemet och få regionens företag att växa sig ännu
starkare. En bättre synkronisering som förstärker samspelet mellan exempelvis regionala
utvecklingsstrategier och lokala översiktsplaner är ett sätt att länka samman olika planeringssystem och få bättre effekt av genomförda investeringar.
Vi har låtit WSP genomföra två utredningar om effekterna av förbättrad infrastruktur längs
Mittstråket, E14 och Mittbanan och hur olika program och planer utarbetade av kommuner och regioner samspelar utifrån Mittstråket Sundsvall – Trondheim som en funktionell
region. Dessa två underlag visar såväl vilka tillväxtmöjligheter en förbättrad infrastruktur
ger Mittstråkets kommuner och regioner, som behovet av bättre samverkan mellan parterna för att investeringarnas fulla potential ska kunna förverkligas. Förutsättningar för att
hållbar utveckling och tillväxt ska ske i Mittstråket är goda. Det genomförs en rad infrastrukturinvesteringar i väg, järnväg och för gång- och cykel som skapar nya och förbättrade möjligheter för människor och gods att transporteras i stråket.
Parallellt med dessa investeringar ska långsiktiga planeringsdokument på regional nivå
revideras och omarbetas för att bättre styra utvecklingen i Mittstråkets geografi. Vi vet att
dessa program påverkar inriktningen på översiktsplaner och lokala utvecklingsprogram
och omvänt. Genom att lyfta fram och visa på Mittstråkets fördelar och beakta helheten
kan framtida investeringar i såväl bostäder, kollektivtrafik som kompetensförsörjningsinsatser tydligare förstärka den potential och möjlighet som Mittstråket utgör för att stärka
attraktionskraften i stråket mellan Sundsvall och Trondheim.
Så varsågod vänner i Mittstråket - använd dessa kunskapsunderlag som ett verktyg för att
lyfta fram Mittstråket och verka för att infrastrukturinvesteringar bidrar till att förstärka
den hållbara utvecklingstrenden för framtiden!
Christin Borg
Projektledare för Mittstråket
2018-05-08

Inledning
Denna rapport är framtagen av WSP Analys & Strategi under våren 2018. Genomlysning, bedömning och tolkning av befintligt
planerunderlag är utfört efter samtal med representanter från
projekt Mittstråket. Resultat och förslag till den fortsatta processen är konsultens. En gemensam samverkansprocess behöver
utvecklas i samförstånd med de ingående parterna.
I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland,
Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen
Västernorrland. Investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen.
Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och kommer att pågå under 2015-2019. Projektets övergripande målbild är att stärka Mittstråket som ett funktionellt
och hållbart gränsöverskridande transportstråk som främjar
utvecklingen i Mittnorden. Målen i projektet är att stärka ett
hållbart Mittstråk genom rubrikerna nedan:

Kortare restid och ökad kapacitet för
gods
Projekt Mittstråket arbetar för:
• Sundsvall-Östersund 2 timmar med tåg
• Möjlig kapacitet för godstransporter på järnväg ökar med
20 % till 2020 och 50 % till 2030.

Förbättrad trafiksäkerhet
Projektets investeringar förbättrar säkerheten för resenärer och
trafikanter och bidrar till att uppfylla nollvisionen.

Ökad samverkan
Projektet arbetar för en gemensam vision, strategi och handlingsplan för Mittstråkets fortsatta utveckling. En accepterad
och förankrad vision för Mittstråkets utveckling, att en strategi
för prioriteringar i Mittstråket är framtagen, att Mittstråket är ett
synliggjort insatsområde i nationella, nordiska och europeiska
utvecklingsplaner.

Syfte och metod
Samverkan över administrativa gränser är idag en förutsättning för att stärka både den lokala och regionala utvecklingen.
Genom att samordna sin planering längs funktionella samband,
över sektorer och administrativa gränser kan högre effektivitet
åstadkommas och besparingar göras.
Denna rapport syftar till att identifiera och kartlägga relevanta
program, strategier och planer med bäring på Mittstråket, utreda hur dess påverkan för Mittstråket ser ut och lämna förslag på
hur en fortsatt process kan se ut.
WSP utförde en inventering av vilka planer på kommunal och
regional nivå som kunde ha bäring på arbetet med Mittstråket
och sammanställde detta. Listan distribuerades till de berörda
organisationerna som i vissa fall kompletterade underlaget med
planer, program eller strategier som de ansåg också skulle vara
med i genomlysningen.

Sammanlagt studerades över 100 dokument utifrån vad de
hade för bäring för Mittstråket, hur dess relation till övrig planering ser ut och vilka mål och strategier som redovisas.
I rapporten har relevant planeringsunderlag sammanställts och
kommenterats, och kommunkartor för relevant planberedskap
har tagits fram. I slutet av rapporten finns förslag på fortsatt
process, information om planeringens sammanhang och en
historisk sammanställning av gällande planer.
Nedan presenteras analysens resultat följt av en presentation
av det inventerade materialet utifrån dess bärighet för mittstråket. Slutligen presenteras i vilket sammanhang planeringens
kan ses samt förslag till en fortsatt process.

Resultat
Det funktionella stråket ”Mittstråket” nämns inte i särskilt stor
utsträckning i den samlande planberedskapen. Själva infrastrukturen, E14 och Mittbanan, och dess funktion ses dock som
givna förutsättningar i samtliga regionala dokument och de
allra flesta kommunala. Infrastrukturen skapar förutsättningar
att nå de mål om tillgänglighet och tillväxt som anges.
Det finns dock exempel på pågående och tidigare samverkansprojekt, t ex runt FA-regionen Östersund och Jämtlandsstråket.
Kommuner med moderna översiktsplaner verkar också nå en
större grad av samverkan kring andra frågor och kopplar i större
grad till den regionala planeringen. Äldre översiktsplaner är av
mer teknisk karaktär och redovisar få eller inga mellankommunala frågor. I dessa handlar planering kring infrastruktur
mycket om att beakta säkerhetsavstånd och verka för enstaka
säkerhetshöjande åtgärder där väg/järnväg passerar genom
samhällen.
Idag syns sektorsamverkan mellan kommunerna i liten grad genom planeringsunderlaget, även om det är möjligt att det sker
i informella sammanhang eller utan antagna strategier, planer
och program. Utan en formell och legitim process sker dock
suboptimeringar på kommunal nivå och konkurrerande verksamheter kan planeras nära på varsin sida av en kommungräns.
Projekt Mittstråket skapar förutsättningar för en sån process,
men kommuner och regioner behöver haka i och omsätta det i
egna beslut och planunderlag.
Översiktsplanen är ett portaldokument för kommunens vilja
kopplat till den fysiska strukturen och även om det finns senare
planunderlag (t ex LIS, bostadsförsörjning eller vindkraft) så
innebär en äldre översiktsplan en brist i långsiktighet och ett
glapp till den regionala planeringen.
För att synliggöra Mittstråket i den egna, nationella och europeiska geografin måste det framgå att det är ett prioriterat projekt
för de ingående parterna. Infrastrukturen kan skapa tillgänglighet och möjlighet att dra nytta av varandras styrkor för att lösa
lokala utmaningar (som t ex bostadsförsörjning och tillgång på
service).
Östersund och framförallt Sundsvall har andra stora regionala
engagemang, och även om Mittstråkets delar finns med i den
översiktliga planeringen så finns det även andra åtgärder och
strategier som också behöver prioriteras de kommande åren.
För Sundsvalls del handlar det om Ostkustbanan och kommunens roll i det samarbetet. Projektet samordnad planering

har pågått länge och har legitimitet kommunalt, regionalt och
nationellt.
Innan formella processer inleds bör samverkansformerna
klarläggas och de ingående parternas roller, engagemang och
förväntningar lyftas fram. Förslag på fortsatt process, med lärdomar från bland annat Samordnad Planering redovisas i slutet
av rapporten.
Kommunerna har i många fall liknande utmaningar och möjligheter och gemensamma lösningar bedöms kunna ske med
stöd i stråket med bäring på bostadsförsörjning, tillgänglighet,
näringslivsstrategier, kollektivtrafikförsörjning, infrastrukturplanering och finansiering och tillhandahållande av service.
Planering för vindkraft och LIS är också en möjlig samverkansfråga men har i sammanhanget liten påverkan på Mittstråket.
Parallellt med denna rapport utförde WSP en scenarioanalys
av Mittstråkets utveckling. Den visar bland annat att även om
investeringar i infrastrukturen har en liten positiv påverkan
för regionens utveckling så krävs det samverkan kring övriga
sektorer för att utvinna nyttan. Det krävs att kommuner och
regioner planerar bostäder, service, verksamheter och utbildning tillsammans för att den ökade tillgängligheten ska komma
till användning.

Generellt om bostadsförsörjning
Flera kommuner har antagit specifika riktlinjer för bostadsförsörjning och övriga genom ställningstaganden i översiktsplan
eller annat planeringsunderlag. Kommunerna betonar de regionala aspekterna av bostadsförsörjning och redovisar koppling
till regionala program. Även kopplat till den analys för Tobins Q
för bostadsmarknader som presenteras i den angränsande del
1 av denna rapport (scenarioanalys) är det tydligt att det finns
fördelar med att samverka kring bostadsförsörjningen.

Generellt om vindkraft
Samtliga kommuner har tagit fram och antagit tematiska tillägg
till översiktsplanen för att förtydliga kommunernas syn på storskaliga vindkraftsanläggningar. Vindkraft ökade i popularitet
under 00-talet och dåvarande planunderlag räckte i många fall
inte till för att kunna göra effektiva avvägningar i de målkonflikter som uppstår. Målen som redovisas är dels att ange de områden där utbyggnad är lämpligt samt var det inte bör tillåtas pga.
andra intressen. Tillägget lämnar besked om kommunernas
vilja gentemot både allmänhet och exploatörer.
För mittstråket har frågan om vindkraft ingen tydlig koppling,
mer än vilka säkerhetsavstånd som gäller mellan väg/järnväg
och vindkraftverk.
Trafikverket önskar samråd vid anläggning av vindkraft inom 30
km från järnväg för vindkraftverk över 50 meter. För lägre verk
gäller gränsen 500 meter från järnväg. Minsta avstånd mellan
vindkraftverk och järnväg gäller minst 20 meter eller vindkraftverkets totalhöjd. Det är dock önskvärt med minst 350 meter
avstånd vid risk för iskast.
Transport av delar till vindkraftverk innebär stor belastning på
vägnätet och störning för annan trafik.

Generellt om landsbygdsutveckling i
Strandnära lägen (LIS)
Under 2009 trädde nya strandskyddsregler i kraft. En av de
största förändringarna är att kommuner kan peka ut särskil-

da områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden
(LIS-områden). För kommunerna längs mittstråket finns stor
tillgång på dessa strandnära områden vilka nu delvis öppnas
upp för exploatering. Genom att peka ut särskilda områden i
översiktsplan kan dispens lämnas från det generella förbudet
som råder inom hundrameterstränsen från hav, insjöar och
vattendrag.
Åre

Redovisar områden och principer i
översiktsplanen

Krokom

Redovisar generella principer i översiktsplanen.

Östersund

Föreslår, i översiktsplanen, att
LIS-områden avgränsas närmare i
samband med lokala utvecklingsplaner i en-skilda ärenden.

Bräcke

Redovisar områden och principer i
tematiskt tillägg

Ånge

Redovisar områden och principer i
tematiskt tillägg

Sundsvall

Redovisar områden och principer i
översiktsplanen.

Frågan om landsbygdsutveckling i strandnära områden har
ingen direkt koppling till mittstråket. Frågan verkar helt och
hållet utredas och beslutas om på kommunal nivå utan mellankommunal samordning.
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•
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•

Sundsvalls kommun
Kommunes planer är väl sammanhållna och redovisar samma
mål och vision genomgående. Sundsvalls planering utgår från
en långsiktigt hållbar tillväxtstrategi – RIKARE, samt den kommunala översiktsplanen. Flera av målen från såväl översiktsplan
och tillväxtstrategi harmoniserar väl med projekt Mittstråkets
mål.

En stark region med goda kommunikationer
Hållbart resande och hållbara godstransporter
En livsmiljö i toppklass

Ur ett storregionalt och nationellt perspektiv är Sundsvall en
knutpunkt där E4 möter E14 och riksväg 86, Ostkustbanan
möter Mittbanan och Ådalsbanan/Botniabanan. Detta skapar
förutsättningar och präglar kommunen och staden och dess
planering. Infrastrukturen har en framträdande plats i planeringen, både i den tillgänglighet som skapas och hur staden ska
omvandlas genom det så kallade Sundsvallspusslet. I sammanhanget redovisas förslag om stora åtgärder kopplat till infrastruktur i och genom kommunen där dubbelspår på Ostkustbanan har tydlig högsta prioritet.

Tillväxtstrategin består av sex strategiområden; Relation, Infrastruktur, Kompetens, Attraktivitet, Region och Effektiv kommun
som ska hjälpa kommunen att nå målbilden:
• Sundsvall är Norrlands huvudstad med fler än 100 000
invånare
Översiktsplanen redovisar pågående utredningsarbete för E14
• Fler jobb i nya och växande företag och organisationer bii syfte att förbättra standard och avlasta
drar till en hållbar utveckling.
stadsgator från tung trafik. Sedan pla• Vi är föregångare i att utveckla lonens antagande har en vägplan fastställts
gistiklösningar med gröna resor och
med bäring på de åtgärder som föreslås
Sundsvallspusslet är ett samlingstransporter i alla väderstreck.
(2+2-väg inkl ny anslutning till Timmernamn för de många infrastruktur- och
• I Sundsvall finns en mångfald av
vägen).
stadsbyggnadsprojekt som pågår och
människor och idéer.
planeras i Sundsvall. Alla är på olika
• Hela utbildningssystemet är attraktivt
Vid översiktsplanens framtagande verkar
sätt beroende av och påverkar varanoch av högsta kvalitet.
mellankommunal samverkan kring Mittdra. Den första pusselbiten som läggs
• Sundsvall erbjuder trygghet och
banan nyligen inletts och översiktsplaär nya E4 som när den är klar skapar
livsmiljö i toppklass där alla ges möjnen önskar att möjlighet till ny tåghållbehov och öppnar upp möjligheter
lighet att växa i ett klimatsmart och
plats i Vattjom ska utredas.
för flera andra projekt. Flera viktiga
klimatsäkert samhälle.
pusselbitar har lagts på plats.
Kommunen har erfarenhet, förståelse
Förutom tillväxtstrategin utgår överoch ambition av att leda mellankommusiktsplanen även från Västernorrlands
nala samarbeten, och på senare framföregionala utvecklingsstrategi ”RUS”.
rallt inom järnvägsplanering längs Ostkustbanan.
Översiktsplanen redovisar egna mål utifrån sex rubriker:
• Attraktiva boendemiljöer för 100 000 invånare 2021
Tillväxt av bostäder/service och verksamheter bör ske längs
• Företagsutveckling i strategiska lägen
utvecklingsstråk i inlandet, där orterna Liden, Indal, Kovland,
• Vidareutveckla Sundsvalls kvaliteter
Stöde och Matfors ingår. Genom att koncentrera bebyggelse och
6

kraftsamla längs stråken är det möjligt att tillgängliggöra service och arbetstillfällen i centralorten. Även annan infrastruktur
utgår från stråk. Resonemanget speglas även i handlingsplan
för bostadsförsörjning, fast med en fördjupning kring diversifiering av upplåtelse- och boendeformer.
Det finns potential för fler stationer längs mittstråket, men att
det sannolikt kommer att dröja innan befolkningsunderlaget är
tillräckligt stort. Översiktsplanen föreslår åtgärder kring stationen i Stöde.

Namn

Fördjupade översiktsplaner
Kommunen har tagit fram flera fördjupade översiktsplaner som
direkt eller indirekt berör Mittstråket. Fördjupning av översiktsplan för Resecentrum och järnvägen genom Sundsvall redovisar
ett förslag där järnvägen sänks ner enligt ”långa nedsänkningsalternativet”, ett nytt resecentrum i anslutning till befintlig järnvägsstation och en regional station i anslutning till Mittuniversitetet och den tänkta Västra länken. Planen visar hur omgivande
stadskvarter integreras och påverkas av föreslagna åtgärder.
Förslaget är uppdelat enligt två skeden där genomförande av
resecentrum kan ske oberoende från en nedsänkning av spåret.
Resecentrumet ska kunna påverka och förbättra resande och
möjligheten till att byta mellan olika trafikslag och öka tillgängligheten inom och utanför regionen.
Ytterligare fyra FÖP:ar har inventerats:

Alnö
Planen berör Alnön, vilken ligger i närheten av Sundsvall stad.
Fördjupningens syfte är att samla ny bebyggelse där kollektivtrafiktillgänglighet redan finns och främja det havsnära boendet. Mittstråket berörs inte direkt av planen.

Birsta
Syftet är att Birsta, som ligger norr om Sundsvall, ska fortsätta
vara ett attraktivt handelsområde och besöks mål. Planen i
sig har ingen direkt bäring för Mittstråket men utgör en viktig
målpunkt för boende längs stråket och i omlandet. Trafikverket
arbetar på planer för att leda om E14 med anslutning till E4 vid
Birsta.

Norra kajen
Målet är att skapa en attraktiv, hållbar stadsdel ur ekologisk,
ekonomisk och social synvinkel. Planen medger omvandling av
ett verksamhetsområde till en levande miljöstadsdel.

Tunadal-Korsta-Ortviken
Planens syfte är att visa hur området ska kunna utvecklas till
ett transportcentrum med strategisk hamn och kombiterminal.
Hamnen är en viktig målpunkt för Mittstråket som knyter an till
Atlanthamnen på den Norska sidan. FÖP-området gynnas av en
tätare/effektivare godslogistik längs stråket.
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År

Typ

Översiktsplan för
Sundsvall 2021

2014

ÖP

Alnö

2013

FÖP

Birsta

2011

FÖP

Norra Kajen

2009

FÖP

Resecentrum och
järnvägen genom
Sundsvall

2013

FÖP

Tunadal-Korsta-Ortviken

2009

FÖP

RIKARE - en hållbar
tillväxtstrategi till år
2021

2016

Tillväxtstrategi

Stadsvision Sundsvall
2007-2037

2007

Stadsvision

Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls
kommun

2012

Tematiskt tillägg till ÖP

Landsbygdsprogram
2021

2016

Landsbygdsprogram

är att aktivt arbeta för goda förutsättningar för person- och
godstransporter samt kommunikation inklusive IT. Detta utgör
grundförutsättningarna för boende och näringslivsutveckling.

Ånge kommun
Stora delar av Ånges planeringsunderlag är äldre än 10 år. Översiktsplanen togs fram 2004 och genomgick vissa redaktionella
revideringar 2008. Därefter har tillägg för vindkraft (2010) och
LIS (2013) gjorts. Däremot finns en strategi för utveckling i Ånge
kommun 2014-2020 som redovisar senaste ställningstaganden
kopplat till långsiktig planering.

Ånge kommun har ett strategiskt läge vid järnvägsknuten
mellan Sundsvall och Trondheim, respektive stambanorna för
järnvägen. En av landets största bangårdar, som även har fått
investeringsmedel via projekt Mittstråket, finns i Ånge. Det kan
få en betydande roll i framtidens transportsystem.
Bristande underhåll, tjälavstängningar och dålig bärighet skapar dock problem och höga transportkostnader för bland annat
skog och handel. Arbete för förbättringar prioriteras. Snabbtågtrafik mellan Sundsvall-Ånge-Östersund är av stor betydelse för
utvecklingen i kommunen.

Genom goda kommunikationer och samverkan med kringliggande kommuner går det att föra utvecklingen av Ånge i önskad
riktning.

Namn
”Kommunen har en atmosfär av närhet
och nytänkande som gör den attraktiv
att leva, bo och verka i.”
-Vision från Framtid Ånge

Tre strategiska insatsområden, utifrån vilka prioriterade insatser kan genomföras, har tagits fram:
• Ett levande näringsliv
• Utbildning och kompetensförsörjning
• Det goda livet.
Tillgänglighet spelar en stor roll för denna utveckling och
skapar förutsättningar att ta del av utbildningar, möjligheter
till arbetspendling, främja samarbeten och öka tillgången till
kommersiell och kommunal service.
Konkreta frågor rörande infrastruktur, transporter och kommunikationer berörs i översiktsplanens temahäfte 8. Målsättningen
8

År

Typ

Översiktsplan för Ånge
kommun

2004

ÖP

Temahäfte 2: Byggande, boende

2004

Temahäfte till ÖP

Temahäfte 15: Höga
naturvärden

2004

Temahäfte till ÖP

Temahäfte 18: Höga
kulturvärden

2004

Temahäfte till ÖP

Framtid Ånge - Strategi
för utveckling i Ånge
kommun 2014-2020

2013

Utvecklingsstrategi

Redaktionella ändringar i översiktsplanens
temahäften

2008

Revideringar av ÖP

Tillägg till översiktsplan (LIS)

2013

Tematiskt tillägg till ÖP

Tillägg till översiktsplan (Vindkraft)

2010

Tematiskt tillägg till ÖP

Vackernäset,
Kälarne

Bräcke samhälle

angeläget att vägmiljön görs attraktiv så att den samverkar med
samhället och medför en säker trafikmiljö. Av det skälet har en
fördjupning utarbetats för Bräcke (2001). I denna föreslås en ny
planskild korsning, vilken nu har färdigställts.

Bräcke kommun
Kommunen har ett äldre planeringsunderlag, med en översiktsplan från 2003. I sin översiktsplan fastslår man att dess genomförande inte kommer innebära några större förändringar av
bebyggelseutvecklingen, till följd av det begränsade bebyggelsetrycket. Då stora delar av planunderlaget är äldre saknas de
resonemang kring regionförstoring, stråk och idéer om mellankommunal samverkan.

I sin planering är kommunen tydlig med skyddsavstånd till
såväl järnväg som allmän väg.
Senare planering (Landsbygdsutveckling och Bostadsförsörjning), är mer fristående och relaterar mindre till gällande
översiktsplan än i kommuner med mer nyligen framtagna översiktsplaner. Då dessa dokument även hänvisar till modernare
regionala och nationella planer finns även resonemang om hur
kommunen kan dra nytta av t ex service i närliggande tätorter
och på det sättet skapa en attraktiv bostadsmarknad i den egna
kommunen.

För Mittbanan redovisas skyddsavstånd om 50 meter inom
vilket ny bebyggelse särskilt bör prövas. Det måste säkerställas
att ny etablering inte stör eller störs av trafiken. Förekomsten
av plankorsningar utgör den största säkerhetsrisken och det är
kommunens målsättning att på sikt befria i första hand järnvägens stomnät från plankorsningar. För E14 gäller skyddsavstånd
om 12 meter inom vilket särskild prövning ska ske för bygglov.

Namn

”Planering av bostäder ska så långt
som möjligt samordnas med övrig
planering för att utveckla gemensamma samhällsintressen. T ex genom
att koncentrera nya bostäder där god
tillgänglighet till kollektivtrafik finns..”
-Översiktsplan för Bräcke kommun

I översiktsplanen anges också att transport av farligt gods
genom Bräcke samhälle är ett stort problem. Möjligheterna att
ändra transportvägarna bedöms som små.
Bra vägar, allmänna kommunikationer med buss och järnväg
är enligt utvecklingsplanen ett livsvillkor för Bräcke kommun.
Där större allmänna vägar passerar genom tätorter är det
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År

Typ

Översiktsplan för
Bräcke kommun

2003

ÖP

Fördjupad översiktsplan för del av Bräcke
samhälle i Bräcke
kommun

2001

FÖP

Fördjupad översiktsplan för Vackernäset,
Kälarne

1995

FÖP

Trafiksäkerhets- och
gestaltningsprogram
för Bräcke samhälle

2001

Bilaga till FÖP

Landsbygdsutveckling
i strandnära lägen

2012

Tematiskt tillägg ÖP

Mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen
i Bräcke

2016

Bostadsförsörjningsprogram

Bräcke kommun på
2000-talet

1999

Utvecklingsplan

Östberget

Stadsdel norr
Fyrvalla &
Remonthagen

Västra Frösön
Centrala Frösön
Storsjö strand
Stadsdel söder om
Vallsundsbron

Orrviken, Genvalla,
Marieby och Sörviken

kan utveckla sin roll i såväl Åre-Östersundsregionen, Trondheim-Östersund-Sundsvall som i hela Norrland. För att få ut
bästa möjliga samarbete är det viktigt att städerna och orterna
finner sina olika roller och utvecklar dem.

Östersund kommun
Kommunens översiktsplan antogs 2014 och bygger på kommunens tillväxtprogram 2009-2013. I översiktsplanen finns fyra
huvudstrategier. Tre av dem bygger på de framgångsfaktorer
som tillväxtprogrammet pekat ut. De fyra huvudstrategierna delas därefter upp i mer detaljerade strategier utifrån kommunens
olika bebyggelsekaraktärer; staden, tätorten och landsbygden.
Strategierna är:
• En klimatneutral kommun
• Näringsliv som växer
• Utveckla infrastrukturen
• Skapa ett attraktivt Östersund genom valmöjligheten
- Staden
- Tätorten
- Landsbygden

Östersund är starkt beroende av väl fungerande kommunikationer både med omvärlden och inom kommunen. Viktiga satsningar för att skapa en bra infrastruktur, som gagnar utvecklingen är t ex; en kombiterminal och förstärkt Mittbana samt
person- och godstrafik på inlandsbanan.
Green Highway är ett exempel på ett brett arbete med miljöanpassade transporter och förnyelsebara drivmedel som även
inkluderar eltrafik. Det syftar till att skapa en fossilbränslefri
transportkorridor från Sundsvall via Östersund till Trondheim.
För bebyggelseutvecklingen bör de orter med bäst förutsättningar gällande kollektivtrafik och befintligt näringsliv prioriteras. Det ger dels möjlighet till pendling inom kommunen, dels
möjlighet att arbeta och bo på samma ort. Brunflo har särskilt
goda förutsättningar genom mycket god kollektivtrafik, både
med buss och regionaltåg.

Tillsammans med översiktsplanen gäller även en rad fördjupningar och tematiska tillägg. Tre av dessa bedöms ha viss
bäring för Mittstråket.

Kommunikationer

Östersund är regionens centralort med dubbelt så stor inpendling som utpendling, med dominans från Krokom och Bergs
kommun. För att nå tillväxtplanens (2014) mål om ökad befolkning (65 000 invånare till 2040) behöver man skapa en mer
integrerad region.

Följande ställningstaganden kopplat till kommunikationer har
bäring för Mittstråket:
• I stads- och trafikplaneringen gäller följande prioritering
för framkomlighet: gång-, cykel-, kollektivtrafik, varutransporter och biltrafik.
• Begreppet ”Hela resan” ska användas i stads- och trafikplanering.
• Kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Det innebär att det
är nära till hållplatsen, högst 300 meter fågel- vägen till
tätortsbuss, 600 meter till landsbygdsbuss och 1 km till
tåg. Det innebär också att miljön till och vid hållplatsen
upplevs som trygg och säker, samt att trafiken har god

Det är viktigt att kunna resa funktionellt och effektivt, helst så
att även en del av restiden kan vara arbetstid. För det krävs
snabba, bekväma resor med få byten, där man också kan arbeta
uppkopplad.
En ökad samverkan i regionen föder resor och transporter. För
att nå de miljömål som eftersträvas krävs att transportinfrastrukturen stödjer detta. Kommunen ska genom sin samver10

•

•

•

•

•

•

•

turtäthet. För busstrafik definieras god turtäthet med ett
väga godstransporter föras över från landsväg till järnväg,
minimum på 15 turer vardagar, 8 turer lördagar och 6 turer
med positiva effekter på miljön.
söndagar.
• Kommunen ska samordna arbetet med översiktsplanen
Ny trafikplats vid Ängsmon ska genomföras enligt tidigare
med översiktsplanearbetena i grannkommunerna. Det
dispositionsplan för Torvalla. Målet är bland annat att öka
gäller till exempel tätortsutvecklingen, kommunikationer
tillgängligheten till Verksmon och fullfölja trafikstrukturen
och vattenanvändningen i Storsjön.
i Torvalla.
Fördjupade översiktsplaner
Kommunen ska utreda utrymme för pendlarparkering vid
Brunflo station och Östersunds C samt centralt bussläge i
Två planer (Fyrvalla-Remonthagen och Stadsdel norr) syftar
Lit, Häggenås, Fåker, Orrviken och Tandsbyn.
till att omvandla centrala tidigare militärområden till civila
Kommunen ska säkerställa mötesplatsen för tågtrafik vid
ändamål. E14 är och kommer även fortsättningsvis vara en yttre
Ope både för nuvarande användning och utveckling. För
stadsgräns och behålla sin funktion som förbifart.
att öka kapaciteten på järnvägen kan längre tåg komma
att användas. Ett område om 1 kilometer spårlängd och 40
I direkt anslutning till Östersund Central ligger Storsjöstrand
meter bredd ska säkerställas. Vid bygglov och detaljplan
som omfattas en fördjupad översiktsplan. Planens huvudsaklii närheten (300 m) av järnvägen ska kommunen samråda
ga syfte är att beskriva förutsättningarna för en exploatering av
med Trafikverket.
den obebyggda marken mellan järnvägen och sjön, för bostadsKommunen anser att Trafikverkets redovisade behov av
bebyggelse och service. Samtidigt kan en attraktiv strandpark
mötesplats vid Västra station måste de lösa utan att ytorna
skapas. Ett tredje syfte är att säkerställa järnvägstrafikens marvid Sjötorget och hamnen påverkas.
kanspråk och dess framtida utvecklingsmöjligheter.
Kommunen anser att Trafikverkets riksintresseanspråk
för Mittbanan, väg E45, väg E14, väg 87, östlig infart till
Förutsättningar för exploatering är att järnvägen kan bibehålla
flygplatsen och Åre Östersund flygplats (3 kap 8§ MB) är
nuvarande hastighetsbegränsningar och att bullernivåer och
rimliga. Riksintressena tillgodoses genom samråd med
vibrationer från järnvägsområdet kan hanteras.
Trafikverket vid planläggning och
lovprövning.
Övrigt planeringsunderlag
”Den största utmaningen när det gäller
Kommunen ställer sig nu positiv till
Kommunens handelspolicy tydliggör
att få balans på bostadsmarknaden
att förbifart Brunflo på E14 byggs.
kommunens viljeriktning och mål för
finns i stråket längs järnvägen/E14
Med anledning av en förbifart ska
handel i kommunen. Den ska öka förutmellan Östersund och Åre kommun
kommunen genomföra ett arbete i
sägbarheten för investerare som söker
– Jämtlandsstråket – samt samtliga
samråd med medborgarna om hur
expansion och samtidigt fungera väglekommuners centralorter.”
Brunflo ska utvecklas när det gäller
dande för kommunen i dess olika roller.
till exempel bostäder, service, natur
-Östersunds riktlinjer för
Östersund har ett stort upptagningsomoch rekreation.
bostadsförsörjnig
råde och att öka sällanköpshandeln är
Kommunen anser att en hög ambidärför ett viktigt mål för kommunen.
tion ska finnas när det gäller vägens
(förbifart Brunflo) utformning och placering i landskapet så
att den märks så lite som möjligt.

Östersunds riktlinjer för bostadsförsörjning är en länk mellan
översiktsplan – här ska vi bygga och tillväxtplanen – så ska vi
växa – genom att svara på vad ska vi bygga i den växande kommunen.

Mellankommunala intressen
Ett antal planeringsfrågor sträcker sig utanför kommunens
gränser. Östersunds kommun bedömer att regionförstoringen
inklusive SÖT-samarbetet (Sundsvall-Östersund-Trondheim)
bland annat är av mellankommunalt intresse.

Jämtlands län är som helhet beroende av en ökande inflyttning
för att både kunna behålla viktiga servicefunktioner och för
att kunna tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft
i framtiden. Arbetsmarknaden i länet kännetecknas av ett
näringsliv med många småföretag inom ett vitt spann av branscher och ett starkt myndighetskluster. Besöksnäringen är stark
och sysselsätter en betydande del av länets befolkning; vikten
av goda kommunikation till och inom länet är därför av yttersta
vikt.

Följande ställningstaganden kopplat till mellankommunala
intressen har bäring för Mittstråket:
• Översiktsplanen ska medverka till att skapa ett starkt och
långsiktigt hållbart Åre-Östersunds centrum som är attraktivt för långväga inflyttning och som ger positiva spridningseffekter för landsbygden och tätorterna i övriga länet.
• Förbättringar av såväl Mittbanan/Meråkerbanan som E14
ska göras för att förbättra transport- möjligheterna längs
axeln Sundsvall - Östersund - Trondheim. Då kan man
använda de norska hamnarna i större utsträckning, och
avlastningen av det hårt belastade nord-sydliga transportstråket minskar miljöpåverkan från godstransporter. Då
kan man även utöka arbets- och bostadsmarknadsregionen för Östersund till Åre-Östersunds centrum.
• Genom förbättring av järnvägsnätet och etablerandet av en
kombiterminal i Östersundsområdet ska en stor del lång-

Som centralort i regionen är det viktigt att Östersund är en
del av en konkurrenskraftig arbetsmarknadsregion. Väl fungerande kommunikationer till och inom länet bidrar till tillväxt
genom att göra länet mer tillgängligt för fler besökande och öka
utbudet av arbetstillfällen och bostäder för de som redan bor i
Östersund och för dem som vill flytta dit.
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Namn
Östersund 2040

År
2014

Typ
Översiktsplan

Östersund 2040: Bebyggelse

Bilaga till ÖP

Östersund 2040: Befolkning och boende

Bilaga till ÖP

Östersund 2040: Kommunikationer

Bilaga till ÖP

Östersund 2040:
Mellankommunala
intressen

Bilaga till ÖP

Östersund 2040:
Kulturmiljöprogram,
etapp 1

Bilaga till ÖP

Fördjupad översiktsplan för centrala
Frösön

1998

FÖP

Fördjupad översiktsplan för Fyrvalla och
Remonthagen

2006

FÖP

Fördjupad översiktsplan för Hara, Orrviken,
Genvalla, Marieby,
Sörviken

2000

FÖP

Fördjupad översiktsplan för Stadsdel söder
om Vallsundsbron

Samråd 2016, ej
antagen

FÖP

Fördjupad översiktsplan för Stadsdel Norr

2007

FÖP

Översiktsplan för Storsjö strand

2009

FÖP

Översiktsplan för
västra Frösön

2010

FÖP

Översiktsplan för
Östberget

2009

FÖP

Vindkraft i Östersundskommun

2011

Tematiskt tillägg ÖP

Handelspolicy

2016

Policy

Landsbygdsstrategi
2014-2020

2014

Strategi

Ett Östersund för Alla
– en strategi för ett
inkluderande samhälle
genom design för alla

2015

Strategi

Parkeringspolicy för ett
hållbart Östersund

2016

Policy

Bostad Östersund 2020

2016

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Mer [*] Östersund
2014-2020

2014

Tillväxtplan
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Aspås

Nälden/Vaplan
Trångsviken

Krokom-Dvärsätt

Ås, Södra Ås,
Åsbygden, Lugnvik
och Östersund-Krokom

handel, och industri. Åsbygden är ett attraktivt område för
inflyttare. Många barnfamiljer väljer att bosätta sig i Ås. Bygden
lockar också företag att etablera sig. Attraktionen ligger i det
storslagna, öppna landskapet med ännu levande jordbruk i
kombination med närhet till arbetstillfällen och utbildningar i
Östersund.

Krokom kommun
Kommunens översiktsplan (2015) gäller parallellt med ett stort
antal fördjupade översiktsplaner, av blandad aktualitet. Översiktsplanen har ett antal mål- och strategier kopplade till det
övergripande målet att göra plats för växtkraft.

Den tidigare järnvägsstationen är sedan länge riven och inget
nytt stationsläge är aktuellt. I framtiden kan ett läge vid Birka
Kommunens del i stråket Åre-Krokom-Östersund lyfts fram som
vara aktuellt. Det innebär också att bostadsbebyggelse och
en viktig förutsättning för tillväxt och ska planeras i samklang
verksamheter kan uppföras stationsnära. Behovet av stängsel
med grannkommunerna. I den funktiobör undersökas vid all nyexploatering
nella arbetsmarknaden ska attraktiva
eller förtätning som ligger i närheten av
Från den regionala utvecklingsstrateboendemiljöer och arbetsplatser skapas.
järnvägen.
gin lyfts vikten av en samordnad överStärkt samverkan mellan kommunerna
siktsplanering för näringslivstillväxt
längs hela mittstråket bedöms också ha
Kommunen arbetar för att påverka Tra”Inom de tre kommunerna Åre-Krostor betydelse för regionen.
fikverket att prioritera vägarna i Ås-omkom-Östersund finns ett intensivt stråk
rådet. Man för även dialog om säkra
med mycket resande utmed E14 och
Kommunen ska även verka för trafiksägångpassager i Ås centrum. Åsbacken
järnvägen”. En utbyggnad av bostäder
kerhetshöjande åtgärder längs E14 och
och korsningen mot E14 kräver åtgärder
längs Mittbanan har stora möjligheter
Mittbanan. Passagen genom Krokom
vilket kommunen har påpekat under lång
att generera service och arbetsplatser.
centrum och Nälden lyfts särskilt fram.
tid.
För Nälden/Vaplan har kommunen tagit
fram en förstudie, med stöd från EU:s
Övrigt planeringsunderlag
regionala utvecklingsfond, för att undersöka möjligheten att
etablera en järnvägsstation i området. Som resultat av detta ska
Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet återspeglar
en järnvägsplan tas fram inom ramen för Mittstråket.
kommunens övergripande mål ”vi gör plats för växtkraft” samt
det regionala målet ”en region att längta till och växa i”. De sju
Fördjupade översiktsplaner
delmålen som redovisas i regionens utvecklingsplan lyfts och
förordar en samordnad översiktsplanering för
Parallellt med översiktsplanen gäller 15 fördjupade översiktsplaner. De flesta är över 20 år gamla. De äldre planerna saknar
Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet återspeggenerellt bäring för Mittstråket. I den mån järnväg eller väg belar kommunens övergripande mål ”Vi gör plats för växtkraft”
rörs redovisas järnvägen som riksintresse med skyddsavstånd
samt det regionala målet ”en region att längta till och växa i”.
och särskild prövning vid ny bebyggelse.
Bostadsfrågan ska ses i ett sammanhang med större bostads-/
arbetsmarknad i samverkan med grannkommunerna längs
För området kring Ås och Södra Ås finns nyare fördjupade
”Jämtlandsstråket”, Östersund och Åre.
översiktsplaner som syftar till att möjliggöra nya bostäder,
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Kommunens riktlinjer stämmer väl överens med de regionala
målen.
Kommunens tillgänglighetsprogram betonar bland annat vikten
av rätten att åka med bland annat tåg. Annars saknas bäring för
mittstråket. Miljöpolicy och Skogsbrukspolicy har ingen tydlig
bäring för Mittstråket.
Namn

År

Typ

Framtidsplan

2015

ÖP

Förstudie: Tågstopp i
Nälden/Vaplan

2014, ej antagen

Förstudie

Vindkraft i Krokoms
kommun

2011

Tematiskt tillägg till ÖP

Södra Ås

2006

FÖP

Åsbygden

1997

FÖP

Rödön

1994

FÖP

Ås-Lugnvik

1992

FÖP

Planprogram Östersund-Krokom

1980

FÖP

Fördjupad översiktsplan Åsbygden

2018

FÖP

Lakavattnet byn och
Stakafjäll

1982

Områdesplan

Almåsa

1983

Områdesplan

Trångsviken

1981

Områdesplan

Åkersjön, Bakvattnets
by, Åkersjöns by och
Vallrunss by

1981

Områdesplan

Krokom-Dvärsätt

1980

Områdesplan

Kaxås med omgivningar

1979

Områdesplan

Föllinge

1979

Områdesplan

Nälden-Vaplan

1979

Områdesplan

Änge-Ede

1979

Områdesplan

Aspås

1978

Områdesplan

Näringslivsstrategi
2015

2014

Strategi

Riktlinjer för bostadsförsörjning

2016

Riktlinjer för bostadsförsörjning
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Åre samhälle

Samhällsplaneringen ska utgå från förtätning i stationsnära lägen med god kollektivtrafikförsörjning. Permanentboendes och
besöksnäringens behov av tillgänglighet och transporter skapar
underlag för t ex ökad turtäthet. Detta ökar även möjligheter till
arbetspendling.

Åre kommun
Åre kommun har besöksnäring som ekonomisk bas och har en
dominerande roll och en stor del av den kommunala planeringen berör turistiska satsningar i form av boenden och infrastruktur. Kommunens planering är samstämmig och förmedlar en
gemensam vision och målsättningar.

För att skapa en hållbar tillgänglighet är det viktigt att skapa
fungerande stråk för gång- och cykeltrafik till och från kollektivtrafikhållplatser.

Kommunens översiktsplan antogs i juni 2017 och har en
planeringshorisont fram till 2035. Översiktsplanen kopplar
till en kommunal utvecklingsplan (särskilt mål beträffande
befolkningsutveckling och hållbart samhällsbyggande), en
energi- och klimatstrategi och visionsarbete för Åredalen som
fastställdes 2006.

Genom interregional tillgänglighet och samsyn kring kollektivtrafik och infrastruktur kan kommunerna längs Mittstråket
komplettera varandra istället för att konkurrera. En stärkt järnvägstrafik ger även ökade möjligheter till serviceutbyte inom
regionen.

Översiktsplanens mål kopplat till bebyggelse- och landsbygdsutveckling, energi, folkhälsa, näringsliv och infrastruktur har
tydlig koppling till RUS Jämtland/Härjedalen 2030 – Innovativt
och attraktivt.

Den fördjupade planeringen redovisar E14 och Mittbanan
som riksintresse genom Åre samhälle. Inom ramen för projekt
Mittstråket föreslås åtgärder genom centrala Åre längs både E14
och Mittbanan med syfte att öka trafiksäkerheten, t ex stängsling.

De utmaningar som kommunen identifierar för samhällsplaneringen är:
• Hur ska vi behålla och utveckla servicenivån kopplat till
bebyggelse och servicestruktur
• Hur ska vi motverka glesbygdens avfolkning och hur löser
vi kapacitetsproblem i de områden som har stor tillväxt
• Hur motverkar vi risken för segregation och polarisering i
samhället?
• Hur kan vi planera för att stärka folkhälsan?

Kommunens Näringslivsstrategi kopplar till översiktsplanen
och framhäver bland annat svårigheten att leverera service och
infrastruktur i glesbygden. Prioritet ska ges åt grundläggande
infrastruktur och service i befolkningstäta områden. Åre är
mycket beroende av möjligheten att transportera sig dit och att
man bör aktivt engagera sig i regionala processer.
Namn

För att bemöta utmaningarna har kommunen tagit fram sex
övergripande planeringsstrategier som sedan ligger till grund
för den föreslagna utvecklingen. Strategier och utveckling ligger
i linje med en kraftsamling längs Mittstråket. Strategierna återfinns även i riktlinjer för bostadsförsörjning.
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År

Typ

Kommuntäckande
översiktsplan

2017

ÖP

Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle

2005

FÖP

Näringslivsstrategi
2015

2014

Strategi

Riktlinjer för bostadsförsörjning

2017

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Östersund

Bräcke

Sundsvall

Ånge

de entreprenörskap och satsningar inom nyckelområden har
ytterligare främjat innovation och utveckling i erkända innovativa miljöer.

Region Västernorrland
Framtid Västernorrland! - Regional
utvecklingsstrategi för Västernorrland
2011-2020

Till stöd för detta har RUS tagit fram fyra samverkande arbetsperspektiv:
• Strategiskt ledarskap – ett samsynt, dynamiskt regionalt
ledarskap som med grund i hävdade gemensamma strategier handfast och med legitimitet kan samla och navigera
länet inför framtidens utmaningar
• Funktionell integration – den inneboende kapaciteten i
Västernorrlands mångfaldsstruktur ska användas till att
bygga starka, resultatinriktade nätverk över hela länet
• Hållbarhersperspektivet – ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet ska genomsyra konkreta satsningar och principdialoger inom alla sektorsprogram och hela det regionala
tillväxt- och utvecklingsarbetet
• Effektiv kommunikation – i alla lägen måste effektiva
informationsflöden nyttjas och marknadsföring ske av våra
möjligheter som skapar en attraktiv bild av länet och gör
länet till en naturlig, gränsöverskridande samverkanspart
för många.

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS är ett övergripande
programdokument för Västernorrlands framtida utveckling
med syfte att lotsa initiativkraften hos lokala, regionala och
nationella aktörer inom det regionala utvecklings- och tillväxtfrämjande arbetet fram till år 2020.

”Ett stolt Västernorrland – med funktion och attraktivitet”
- Vision, Framtid Västernorrland!

Positiv befolkningstillväxt: Västernorrland 2020 har 250 000
invånare med hög livskvalitet och tillåtande atmosfär. Goda natur- och miljöförutsättningar bidrar till länets attraktivitet. Fler
flyttar in, fler barn föds, fler bostäder byggs och färre avlider i
förtid. Invandringens potentialer tillvaratas. Länet har en bra
balans i sin köns- och åldersstruktur.

Regional transportplan för
Västernorrlands län 2018-2029

Ökad tillgänglighet: I Västernorrland överbryggar kraftfulla
satsningar geografiska och sociala avstånd och öppnar länet för
omvärlden på ett funktionellt, hållbart och konkurrenskraftigt
sätt – genom snabb, anpassad och miljövänlig kommunikation i
en välbalanserad region.

Upprättandet av Nationell transportplan och regionala transportplaner sker i en sammanhållen process. Arbetet inleddes
i mars 2017 då regeringen gav Trafikverket, Region Västernorrland och övriga regionala planupprättare i uppdrag att ta
fram transportplaner för 2018-2029. Region Västernorrland har
remitterat förslag till regional transportplan för Västernorrland
under hösten 2017.

Stärkt innovationsförmåga: Västernorrland står stabilt i konkurrensen. Länets invånare, företag och organisationer har hög
kompetens, kreativitet och förnyelsekraft. Nytänkande, drivan-

Botniska korridoren är en viktig gränsöverskridande korridor i
det europeiska stomnätet för transporter som kopplar samman
Europa med det råvarurika norra Sverige, Norge och Finland där
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stora exportvärden skapas. Nya Ostkustbanan innebär att restiderna halveras från Umeå till Stockholm och tillgänglighetsförbättring - en bidrar till att 63 000 nya bostäder kan byggas längs
stråket fram till år 2035. Nya Ostkustbanan förbättrar tillförlitligheten för godstransporttider vilket innebär lägre transportkostnader och god miljöprestanda, det stärker även den exportintensiva basindustrin. En viktig del av utvecklingen av Botniska
korridoren är Ådalsbanan, delen Västeraspby till Långsele för
tryggad godstrafik på sträckan, samt Mittstråket, med alla fyra
transportslagen, mellan Sundsvall och Trondheim. Järnvägens
stora betydelse för länets utveckling gör att vi prioriterar 146
miljoner kronor från den Regionala transportplanen till medfinansiering av järnvägsåtgärder i länet i den Nationella transportplanen.
De övergripande tre målen i länets regionala utvecklingsstrategi
är:
• Positiv befolkningstillväxt
• Ökad tillgänglighet
• Stärkt innovationsförmåga

Tillväxtstrategi för Västernorrlands
besöksnäring
Då Västernorrland och destinationernas närmarknader har
ett förhållandevis svagt befolkningsunderlag är det viktigt att
arbeta strategiskt och långsiktigt med att ständigt förbättra
infrastrukturen och tillgängligheten till länet så att destinationerna ges förutsättningar att vara nationellt och internationellt
attraktiva och konkurrenskraftiga. Länets flygplatser är viktiga
för att korta restiderna till länet. Väl utvecklade flyglinjer stärker
länets konkurrenskraft och skapar ett attraktivare erbjudande
till potentiella besökare. Idag reser många besökare med egen
bil, men de som vill resa kollektivt på sin semester ska också
kunna göra det på ett säkert, tillförlitligt och enkelt sätt. För
att uppnå det måste turismen vara en aktiv samverkanspart
inom kollektivtrafiken. Turismperspektivet ställer andra krav på
biljettsystem och information än ett lokalboende- och pendlarperspektiv då besökare har lägre kunskap om hur trafiken fungerar just här. Det är viktigt med utvecklade knutpunkter med
kollektivtrafik, där olika typer av trafikslag kan kombineras. Det
tillgängliggör länets kulturarv, natur och andra sevärdheter

Mittnordiska korridoren
Mittnordiska korridoren förbinder, med alla fyra transportslagen, regionerna kring Trondheim, Östersund och Sundsvall.
Mittstråket är en viktig passage för godstrafik som ska till och
från hamnarna i öst och väst. Det investeras i ökad hamnkapacitet i både Sundsvall och i Trondheim. Godsvolymerna väntas
öka och flyttas över från väg till järnväg då elektrifieringen på
norska sidan och Sveriges investering i Stora helvetet blir klara.
I Mittstråket bor cirka 500 000 människor och det finns cirka 54
000 studerande på de två universiteten. Arbetspendlingen och
den starka besöksnäringen bidrar ett stort antal resor i Mittnorden mellan Atlantkusten, fjällområdena, Bottenhavet inklusive
Höga Kusten.

För besöksnäringen strategiska prioriteringar för transportinfrastruktur:
• turismperspektivet ska vara närvarande i viktiga infrastrukturella styrdokument
• en gemensam vision, målbild och nulägesanalys över
besöksnäringens infrastrukturella förutsättningar i länet
behöver tas fram
• verka för utbyggnaden av dubbelspår Härnösand–Gävle
Namn

Regionalt trafikförsörjningsprogram
Visionen som utgår från den regionala utvecklingsstrategin,
handlar om att länet ska vara funktionellt och attraktivt. Kollektivtrafiken är en förutsättning för detta och skapar dessutom
möjligheter för en rik och aktiv fritid. Målområdena är: resenären (kollektivtrafiken utgår ifrån resenärens behov genom
att vara attraktiv och modern), hållbarhet (behovsanpassad
kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle), tillväxt (Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande
arbetsmarknadsregioner) och medarbetare (vars kompetens
och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång).
Några av delmålen är:
• det totala kollektiva resandet ska öka
• ökat resande i prioriterade stråk
• minska negativ miljöpåverkan
• ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
• kollektivtrafik bidrar till social inkludering
• ökat antal resmöjligheter genom samverkan och innovation
Stråk som prioriteras är stråk för arbetspendling mellan länets
kommuncentra på vägsidan: E4; E14 och Riksväg 90 och på
järnväg: Botniabanan, Mittstråket Sundsvall–Östersund.
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År

Typ

Regional transportplan för Västernorrlands län 2018-2029

2018

Transportplan

Tillväxtstrategi för
Västernorrlands
besöksnäring

2017

Tillväxtstrategi

Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2011-2020

2011, Ny RUS antas
2019

RUS

Kulturplan för Västernorrland 2015-2018

2015

Kulturplan

Regionalt trafikförsörjningsprogram
2030

Remissförslag daterat
2017-06-13. Antas i
juni

Trafikförsörjningsprogram

Krokom

Åre

Östersund

Bräcke

Djupgående samverkan är en viktig utvecklingsfaktor i ett län
som präglas av glesa strukturer med en småskalig näringslivsstruktur. Företagen och universiteten tillsammans med offentlig
och ideell sektor måste närma sig varandra i högre grad än
tidigare.

Region Jämtland Härjedalen
Jämtland/Härjedalen 2030 – Innovativt &
Attraktivt

Den regionala utvecklingsstrategin lägger fast kursen för länets
Jämtland/Härjedalen 2030 – innovativt och attraktivt är länets
strategiska utvecklingsriktning. De sju prioriteringarna har taportaldokument som utgör basen för arbetet med konkreta
gits fram i ett brett partnerskap via ett flertal dialogmöten med
mål och aktiviteter inom prioriterade områden för utveckling
stort deltagande och efterföljande remissande där representanoch hållbar tillväxt i länet. Strategin länkar samman de mynter för länets samtliga kommuner, landstinget, länsstyrelsen,
digheter, organisationer och aktörer som driver och verkar
mittuniversitetet, näringslivets
för utvecklingsfrågor. Strategin är
organisationer, Gaaltje sydsamiskt
vidare en grund för de program och
”Ny bebyggelse bör koncentreras till lägen som
kulturcentrum, besöksnäringen,
planer som behöver utvecklas för
har god tillgång till gång- och cykelvägar samt
idrottsrörelsen och många fler har
att förverkliga de visioner och mål
kollektivtrafik. En utökad samplanering för att nå
medverkat. Regionförbundet Jämtsom anges i strategin.
de gemensamma målen om ett hållbart transportlands län har samordnat arbetet.
system är därför viktigt.
Regionens tillväxtarbete kopplas
En trend som varit tydlig de senaste
till EU:s övergripande mål – Europa
”
åren är att befolkningen i lands2020 – och vilket innebär att man
- Länstransportplan 2014-2025 för Jämtlands län
bygdens mindre orter minskar till
förhåller sig till och medverkar till
förmån för de större. Såväl Östermålsättningar om global konkursund, Umeå och Trondheim har ca 50 % av sina läns befolkrenskraft samt miljö, energi och demografiska frågor. Regionens
ning. Situationen i Jämtlands län är annorlunda så till vida att
tillväxtarbete ska också förhålla sig till de nationella tillväxtresidensorten inte växer på samma kraftiga sätt. Befolkningen
målen om innovation och miljödriven näringslivsutveckling,
i länets kommuner, undantaget samhällen längs E14-stråket
de nationella miljömålen, kompetensförsörjning, ökat arbetsÅre-Krokom-Östersund, minskar generellt år efter år samtidigt
kraftsutbud, de nationella miljömålen, kompetensförsörjning,
som stråkets befolkningsantal är i stort balanserat eller svagt
ökat arbetskraftsutbud och tillgänglighet samt att det regionala
ökande. Det är en pågående inomregional omdaning av boenutvecklingsarbetet ska sättas in i större geografiska sammandemönster där effekterna fram till 2030 är svåra att överblicka,
hang.
men kräver såväl kontinuerliga analyser och uppföljningar som
nya lösningar för att tillgodose befolkningens olika behov. En
RUS:en kopplar till den nationella strategin för regional tillväxt
regional översiktsplanering, utgående från kommunala planer,
och attraktionskraft vars syfte är att:
kan bidra till att lokala och regionala resurser och intentioner
• Utveckla och förtydliga inriktning och prioriteringar för
kan verka tillsammans för utveckling.
den regionala tillväxtpolitiken
• Vägleda, utveckla och skapa förutsättningar för genomför18

•
•

andet av den regionala tillväxtpolitiken
Utveckla samverkan och dialogformer mellan aktörer på
nationell, regional och lokal nivå
Bidra till ökad sektorssamordning på nationell och regional nivå.

En utbyggd trafik längs axeln bidrar till ökat samarbete mellan
Mittuniversitetet och Universitetet i Trondheim, och mellan
sjukvården i Sundsvall, Östersund och Trondheim.
Insatserna kommer i huvudsak att genomföras inom ramen för
länstransportplanen och trafikförsörjningsprogrammet. Kommunernas trafikstrategiska arbete liksom regional kollektivtrafikmyndighet är andra viktiga myndighetsgenomförare.

Den regionala utvecklingsstrategin är uppdelad i tre områden,
med sammanlagt sju prioriteringar.

Länstransportplan 2018-2029

Företagande,
innovation, forskning
och utveckling

Smart tillväxt

Länstransportplanen innehåller förslag till åtgärder och investeringar i den statliga transportinfrastrukturen de närmaste 12
åren. Parallellt med framtagande av länstransportplanen tar
Trafikverket fram ett förslag till nationell plan som bland annat
innefattar medlen till det statliga järnvägsnätet och större vägar
(bland annat E14).

Hållbar tillväxt

De förslag som presenteras i länstransportplanen bedöms ge
bättre förutsättningar för turistnäringen och skogsnäringen, för
tunga transporter och arbetspendling. Det görs även satsningar
på gång- och cykelvägar för arbetspendling och säkerhet samt
i ett led för att nå klimatmålen. Kopplingen till bostadsbyggandet i regionen samt satsning på viktiga stråk har varit ledande i
prioriteringarna.

Kompetens och
kunskapsutveckling
Resurssnålare och
effektivare
Besöksnäring och
attraktivitet
Infrastruktur och
samhällsservice
Socialt inkluderande
och ett sunt liv

Tillväxt för alla

Ny bebyggelse bör koncentreras till lägen som har god tillgång till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. En utökad
samplanering för att nå de gemensamma målen om ett hållbart
transportsystem är därför viktigt.

Demografiska
möjligheter

Övergripande mål 2030

Regionala utvecklingsförvaltningens
verksamhets- och uppföljningsplan

De mål som har bäring för Mittstråket finns främst inom
prioriteringen ”Infrastruktur och samhällsservice”, men även
mål kopplat till näringslivets klustering och resurseffektivare
resurser.

Verksamhets- och uppföljningsplanen redovisar fyra inriktningar: Tillgänglighet, Effektivitet, Attraktiv arbetsgivare samt
Mer invånare. Syftet med prioriteringen är att samla regionens
gemensamma krafter där de verkligen behövs. Prioriteringen är
också nödvändig för att göra det konkret och tydligt för regionens medarbetare vad de i sitt dagliga arbete ska fokusera på.

Nedan redovisas de övergripande mål som bedöms ha bäring
på Mittstråket:
• Fler kluster (i glesa strukturer, spridda över stora geografiska avstånd)
• Transporter, industri och värme i länet oberoende av fossil
energi
• Förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden
• Fler cykel- och gångvägar gagnar miljö- och trafiksäkerhet
• En god service kan erbjudas alla invånare

Nämnden har för 2018 beslutat om att ha ett särskilt fokus på
att främja fler arbetstillfällen och en ökad befolkning, för att
därmed nå ökade skatteintäkter. För att uppnå goda resultat
krävs en nära samverkan mellan nämnden, regionens kommuner, näringslivet och övriga samhällsaktörer.
Man konstaterar att Jämtlands län tillhör ett av Europas glesast
befolkade regioner med en statlig väglängd om ca 600 mil och
en total väglängd om 4100 mil. Mittbanan inom länet är ca 23
mil och den korsande Inlandsbanan är drygt 30 mil. Den spårbundna trafikens utveckling är viktig för att avlasta vägnätet,
minska växthusgasutsläppet och öka transportsäkerheten. Utifrån insatsområdet Tillgänglighet ska utvecklingsförvaltningen
bland annat koncentrera sitt arbete på att:
• Följa upp att åtgärder i Länstransportplan 2018-2029
genomförs samt medverka och initiera till samverkan, projekt, nätverk och påverkansarbete som syftar till utveckling
och förbättringar av infrastrukturen och tillgängligheten i
och till och från länet.
• Fungera som regional kollektivtrafikmyndighet, där
Länstrafiken i Jämtlands län AB och Norrtåg AB verkar på
regionens uppdrag.
• Verka för bättre fjärrtågsanslutningar och tillgänglighet,

För infrastruktur finns ett antal listade delmål och insatser
angivna som regionen ska verka för. Dagliga tågförbindelser ska
utvecklas mellan Jämtlands län och södra Sverige, med restider
under 4,5 timmar Östersund – Stockholm. Det ska även gå att
resa med nattåg med möjlighet att vara framme i Stockholm/
Göteborg/Malmö till arbetstid. Pålitligheten i förhållande till
tidtabell ska vara hög.
Fortsatta satsningar ska också göras på tågtrafiken längs axeln
Trondheim – Östersund- Sundsvall både vad gäller turtäthet
och restider som möjliggör arbetspendling. En målsättning är
också att hamnar i Trondheimsregionen ska kunna användas i
större omfattning.
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•
•

•

framför allt nattåg.
underlätta elektrifieringen av transportsektorn genom att
verka för ökad laddinfrastruktur för laddfordon.
Följa upp Trafikförsörjningsprogrammet och utreda och
fatta beslut om allmän trafikplikt inför trafikupphandlingar.
Prioritera investeringar i gång-och cykelvägar som kan
bidra till minskat bilåkande på korta avstånd

mindre regioner knyts samman genom förbättrade kommunikationer och förkortade restider. Regionförstoring blir härigenom i viss grad ett alternativ till urbanisering. Regionförstoring
innebär att flyttning kan undvikas, att befintligt realkapital kan
nyttjas bättre och att strukturella förändringar blir mer lättöverkomliga. Förbättrade kommunikationer kan möjliggöra pendling till arbetsmarknader, kulturutbud, föreningsliv m m.

Övergripande mål för kollektivtrafiken
För att nå Region Jämtland/Härjedalens vision och övergripande mål, enligt RUS, bedöms följande frågor vara strategiska för
kollektivtrafiken i länet:
• Det regionala tågsystemet i Norrland, Norrtåg, utgör grunden för det interregionala trafikutbudet i Norrlandslänen
(Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten)
• Prioriterade stråk – Stomlinjetrafik mellan kommuncentra
och Östersund
• Tätortstrafiken i Östersund, trafikutbud i närområdet ca
3-mil runt Östersund och Åredalen
• En yttäckande närtrafik ska värnas, initiativ för utveckling
av otraditionella och kostnadseffektiva lösningar för kollektivtrafik i glesbygd uppmuntras.

Regionalt trafikförsörjningsprogram
2016-2020
Genom programmet ska mål för den regionala trafiken fastställas. Programmet är det strategiska styrdokument som beskriver
hur kollektivtrafiken ska utvecklas. Det ska omfatta vardagsresandet inom regionen samt till angränsande län.
Trafikförsörjningsprogrammet ska ta sin utgångspunkt i de
transportpolitiska målen och vara samordnat med den regionala utvecklingsplaneringen och annan planering som kan vara av
betydelse för kollektivtrafiken.
Resande över kommungränserna i länet och även över länsgränsen är omfattande. Det ökar kraven på samarbete med
grannlänen för kollektivtrafiken. I det arbetet har Region Jämtland Härjedalen en tydlig roll som samlande aktör.

Kollektivtrafikens utveckling
Norrlandssamarbetet omfattar Norrtåg, den interregionala
busstrafiken, IT, biljettmaskiner, marknad, upphandling m m.
Syftet är att hitta kostnadseffektiva lösningar och upprätthålla
kompetens. Samarbetet kring biljettsystemen har bl a inneburit
att fyra parter ställer gemensamma krav på biljettmaskinsleverantören. Det ger en starkare och bättre förutsättning vid
förhandlingar och billigare lösningar för respektive län. Konkreta resultat av samarbetet kan vara ökad samsyn i trafikfrågor,
gemensamma marknadskampanjer, IT-strategier, upphandlingskompetens, etc.

Region Jämtland Härjedalen svarar för andra regionala planer och strategier som Regional utvecklingsstrategi (RUS) och
Länstransportplanen som omfattat det regionala vägnätet. RUS
anger de övergripande målen som ska kunna uppnås genom att
olika verksamheter strävar mot samma mål. Kollektivtrafiken är
ett medel att nå de övergripande samhällsmålen.
Länstransportplanen har en nära koppling till kollektivtrafikens
infrastruktur och villkor. Där avsätts medel för kollektivtrafik
och trafiksäkerhet, exempelvis hållplatser och åtgärder på kommunala gator, vägar och terminaler.

Den regionala kollektivtrafiken har stor betydelse för tillgängligheten i ett nationellt och internationellt perspektiv. För en
resenär är uppdelningen av trafiken teoretisk, det intressanta är
hela resan.

Kommunerna har planmonopol, men ska samråda med Region
Jämtland Härjedalen när förslag till översiktsplaner upprättas
eller när ändringar i planen görs. Region Jämtland Härjedalen granskar planerna med utgångspunkt från det regionala
utvecklingsansvaret. Kommunernas ansvar för gator och
terminaler påverkar kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter.
Kommunerna har stort inflytande på investeringar och utformning av den fysiska miljön. Varje kommun ska värna sin egen
utveckling men också i samspel med andra bidra till en stärkt
regional utveckling. Länets utveckling skapas lokalt, men stärks
av en regional samverkan.

Trafikförsörjningsprogrammet omfattar fyra år men trafikens
utveckling bör ses i ett betydligt längre perspektiv. Kollektivtrafiken är ett medel för att nå de övergripande samhällsmålen för
länet, de finns formulerade i regional utvecklingsstrategi 20142030 ”Jämtland/Härjedalen innovativt och attraktivt 2030”.

Jämtlandsstråket
Jämtlandsstråket mellan orterna Brunflo och Duved har goda
förutsättningar att fungera som en förstorad arbets- och bostadsmarknadsregion. Genom insatser för att underlätta arbetspendling längs stråket kan både arbetsmarknaden och utbudet
av bostäder växa; fler jobb och boendemiljöer att välja mellan,
liksom större möjligheter för företag att hitta rätt kompetens.
Förutsättningarna för denna typ av regionförstoring är särskilt
goda utmed stråk där det finns järnväg.

Ett exempel på hur planering och samverkan över kommungränsen kan göras är projektet Jämtlandsstråket som syftar
till en hållbar näringslivsutveckling i stråket Östersund-Krokom-Åre. Centrala frågor är arbetspendling, bostadsförsörjning,
frågor kring näringslivsutveckling och att utveckla former för
samverkan mellan kommunerna kring service och tjänster för
boende utmed stråket. I projektarbetet ingår Åre, Krokoms och
Östersunds kommuner, Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Genom förtätning längs stråket har kommunerna möjlighet att
koncentrera underlaget för kollektivtrafik och annan samhällsservice. Studier visar att en positiv utveckling (tillväxt) längs
stråket, även ger positiva effekter för omkringliggande områden
och orter. 45 minuter dörr till dörr är en kritisk gräns för arbetsresor, vilket gör att stationsnära lägen är särskilt intressanta för
bostadsbyggande.

Regionförstoring
Begreppet regionförstoring innebär att funktionella arbetsmarknadsregioner utvidgas geografiskt. Det sker genom att
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Kommunfullmäktige i respektive kommun har beslutat att anta
gemensamma mål för utvecklingen längs Jämtlandsstråket.
De övergripande målen är att stimulera tillväxt och inflyttning
genom att förkorta restider och öka turtätheten. Vidare ska
satsningar längs stråket sudda ut administrativa kommungränser och underlätta integration. Ett konkret mål är att minst
3000 nya bostäder ska byggas längs stråket till år 2030.

Namn

Utifrån den analys som presenteras i del 1 (scenarioanalys) är
målet om 3000 bostäder till 2030 mycket högt räknat. Jämfört
med basscenariot visar analysen att åtgärderna längs stråket
endast medför ytterligare högst ca 110 bostäder mellan 2025
och 2040.
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År

Typ

Länstransportplan
2014-2025 för Jämtlands län

2014

Länstransportplan

Länstransportplan
2018-2029 för Jämtlands län

Förslag

Länstransportplan

Regionalt trafikförsörjningsprogram
2016-2020

2016

Trafikförsörjningsprogram

Regionala utvecklingsförvaltningens
verksamhets- och
uppföljningsplan 20182020

2018

Verksamhets- och
uppföljningsplan

Jämtland/Härjedalen
2030 – Innovativt &
Attraktivt

2014

RUS

Jämtlandsstråket

2016

Gemensamma mål
för utveckling längs
Jämtlandsstråket

ersätter den tidigare nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.
Prioriteringarna är följande:
• Innovation och företagande
• Attraktiva miljöer och tillgänglighet
• Kompetensförsörjning
• Internationellt samarbete

Övriga
Regional systemanalys för de fyra
nordligaste länen
De fyra nordligaste länen har en gemensam upprättad systemanalys, ”Regional systemanalys 2010-2020 för de fyra nordligaste länen”. Systemanalysen upprättades 2008 och någon
ny systemanalys har inte gjorts efter denna då analyserna och
slutsatserna bedöms ge tillräckligt underlag för planering på
en övergripande nivå. Den regionala systemanalysen för de fyra
länen ger en samstämmig bild av vad länen gemensamt ser
som strategiskt för ett hållbart transportsystem. Särskilt pekas
på vikten av regionförstoring, att kollektivtrafiken blir ännu
mer attraktiv med bättre möjligheter till arbetspendling och att
transportinfrastrukturen hänger samman i Sverige men också
stödjer den ökande internationaliseringen inom näringslivet.

Ett mer resultatinriktat genomförande av den
regionala tillväxtpolitiken
För att bidra till målet för den regionala tillväxtpolitiken behöver genomförandet bli mer resultatinriktat. Det innebär att verktygen för politikens genomförande behöver utvecklas samtidigt
som EU:s sammanhållningspolitik integreras på ett tydligt sätt
i det regionala tillväxtarbetet. Ett mer resultatinriktat genomförande ställer också krav på ett starkt regionalt ledarskap med
ansvar för att strategiskt leda och samordna arbetet för hållbar
tillväxt och attraktionskraft i länen.

Mittnordenstråket innefattande E 14, Mittbanan och Meråkerbanan med vidare kopplingar med Finland behöver utvecklas
enligt den regionala systemanalysen. Dels för att klara ökande
godsvolymer dels för att tillgodose ett stärkt samspel med de
dynamiska områdena i Tröndelag.

Strategin avser därför att utveckla följande områden:
• Flernivå- och sektorsamverkan i det regionala tillväxtarbetet
• Integrera EU:s sammanhållningspolitik i den regionala
tillväxtpolitiken
• Den regionala tillväxtpolitikens verktyg
• Roller och ansvar inom det regionala tillväxtarbetet
• Ett strategiskt arbete för lokal utveckling och attraktionskraft
• Skapa tydligare fokus på resultat och uppföljning, utvärdering, analys och lärande
• Stärka social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i det
regionala tillväxtarbetet

Den regionala systemanalysen påtalar att E 4 och E 14 har de
största godstransporterna på vägnätet i Norrland men att betydande godsflöden även finns på E 45 mellan Dorotea – Strömsund – Östersund.
Den regionala systemanalysen påpekar vidare att restiderna
idag är alltför långa till kompletterande arbetsmarknader och
då särskilt i inlandet. Åtgärder behövs för att restiderna ska
kunna minska eller bibehållas med ökad trafiksäkerhet.

Regional strategi för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft

Nationell plan för transportsystemet
2018-2029

Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är vägledande för arbetet med hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft i hela landet fram till 2020.

Syftet med denna plan är att bidra till att de transportpolitiska
målen nås, samt att bidra till lösningar på de utmaningar som
riksdagen och regeringen har pekat ut.

Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar att bo, arbeta samt etablera företag och verksamheter i hela landet och
på så sätt skapa förutsättningar för hållbar regional tillväxt och
ett Sverige som håller samman. Strategin ska också bidra till
regeringens tre prioriterade områden: att nå det övergripande
målet om att ha lägst arbetslöshet i EU 2020, att nå de nationella miljömålen och att sluta jämställdhetsgapet. Strategin
Namn

År

Typ

Utveckling av infrastrukturen skapar förutsättningar för ökad
sysselsättning både direkt inom berörda bygg- och transportbranscher, och indirekt genom att förändring av transportinfrastruktur påverkar samhället genom förbättrade möjligheter för
resor och transporter.
De direkta effekterna i bygg- och transportbranschen uppstår dels under byggtiden på kort sikt, dels på längre sikt då
transportsystemet kommer kräva mer underhållsåtgärder och
reinvesteringar.

Ansvarig
myndighet

En nationell
strategi för hållbar
regional tillväxt
och attraktionskraft 2015-2020

2015

Nationell strategi

Regeringskansliet

Regional systemanalys för de fyra
nordligaste länen

2008 (ej
antagen)

Systemanalys

Norrbottens,
Västerbottens,
Jämtlands och
Västernorrlands
län

Nationell plan för
transportsystemet
2018-2029

Väntas
fastställas
våren 2018

Nationell plan

Trafikverket

Behovet av gränsöverskridande resor kopplat till sysselsättning
har beaktats i flera delar av planförslaget. Bland annat har ett
antal åtgärdsvalsstudier genomförts för att studera transportrelationer till våra grannländer, exempelvis Oslo–Göteborg
(2016), Stockholm–Oslo (2017 pågår), Mittstråket (Sundsvall–
Östersund–Trondheim 2014) samt resande och transporter över
Öresund (2017). Studierna visar att positiva effekter på sysselsättningen kan uppnås.
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1970

2000
Fördjupad översiktsplan för
Bräcke kommun
delen Vackarnäsen, Kälarne
(1995)

2001

Trafiksäkerhets- och
gestaltningsprogram för
Bräcke samhälle

Fördjupad översiktsplan
för centrala Frösön

2003

2004

2005

2010

Översiktsplan för Ånge kommun

2015

Redaktionella ändringar i
översiktsplanens temahäften

(2004)

2020

FÖP Alnö

Landsbygdsprogram 2021

Resecentrum och järnvägen genom Sundsvall

RIKARE - en hållbar
tillväxtstrategi

(2013)

(2016)

(2008)

(2001)

(1998)

Bräcke på 2000-talet
Åkersjön, Bakvattnets by,
Åkersjöns by och Vallrunns by

2002

Fördjupad översiktsplan för
Fyrvalla och Remonthagen

Översiktsplan Bräcke kommun

(1999)

(2003)

FÖP Norra Kajen
(2009)

(2013)

(2006)

(2016)

(1981)

Lakavattnet byn och Stakafjäll
(1982)

Planprogram
Östersund-Krokom

Fördjupad översiktsplan för
del av Bräcke samhälle

Fördjupad översiktsplan för Stadsvision Sundsvall
2007-2037
Åre samhälle
(2007)

(2001)

Almåsa
(1983)

(1980)

Tunadal-Korsta-Ortviken

Översiktsplan Sundsvall 2021

(2009)

(2014)

(2005)

Fördjupad översiktsplan för Hara,
Orrviken, Genvalla, Marieby, Sörviken

Fördjupad översiktsplan för
Stadsdel Norr

(2000)

Tillägg till översiktsplan (vindkraft)

FÖP Birsta

(2010)

(2013)

(2007)

Trångsviken

Ett Östersund för Alla
en strategi för ett inkluderande
samhälle genom design för alla
(2015)

(1981)

Ås-Lugnvik
(1992)

Södra Ås
(2006)

Rödön
(1994)

Framtid Ånge
Strategi för utveckling i
Ånge kommun
2014-2020

Översiktsplan för Östberget
(2009)

Krokom-Dvärsätt
(1980)

Änge-Ede
(1979)

Översiktsplan för västra Frösön

(1979)

(2010)

Tillägg till översiktsplan (LIS)
(2013)

Fördjupad översiktsplan för Stadsdel
söder om Vallsundsbron
(samråd 2016)

(1978)

Kaxås med omgivningar
(1979)

Nälden-Vaplan

(2016)

(2013)

Föllinge
Aspås

Mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen i
Bräcke kommun

Ånge

Översiktsplan för Storsjö strand
(2009)

Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS)

Östersund 2040

Handelspolicy

Landsbygdsstrategi
2014-2020

Parkeringspolicy för ett
hållbart Östersund

(2014)

(2016)

(2012)

(1978)

Östersund

Vindkraft i Östersunds kommun
(2011)

(2016)

(2014)

Sundsvall

Vindkraft i
Krokoms kommun

Krokom

Regional utvecklingsstrategi för
Västernorrland 2011-2020

(2011)

(2011)

Bräcke

Mer [*] Östersund
Bostad Östersund 2020
(2016)
2014-2020
Framtidsplan
Regionala utvecklingsförvaltningens
(2014)
(2015)
Regionalt verksamhets- och uppföljningsplan
(2018)
trafikförsörjningsprogram
Jämtland/Härjedalen 2030
Innovativt & Attraktivt
(2014)

(2016)

(2017)

(2016)

Förbättrad kollektivtrafik,
ökad trafiksäkerhet och fungerande
logistik inom Nälden/Vaplan
(2014)

Åre

Åsbygden

Jämtlandsstråket

Länstransportplan
(2018)

Kommuntäckande översiktsplan
(2017)

Tillväxtstrategi för Västernorrlands
besöksnäring
(2017)

Näringslivsstrategi 2015

Riktlinjer för bostadsförsörjning

(2014)

(2017)

Kulturplan för Västernorrland
(2015)

Västernorrland

Regional transportplan för
Västernorrlands län
(2018)

Riktlinjer för bostadsförsörjning
(2016)

Regionalt
trafikförsörjningsprogram 2030

Jämtland/Härjedalen

Näringslivsstrategi 2015

(2018)

(2014)

1970

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Historik för gällande planer

2010

2015

2020

•

Planeringen i ett sammanhang

•

Den regionala, kommunala och nationella planeringen har en
dynamisk men naturligt hierarkisk relation sinsemellan. Europa
2020-strategin är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning, med tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt,
hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Parallellt och via utbyte tas
nationella strategier fram som utvecklar och samverkar med de
europeiska målen.

•

följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

I utvecklingsansvaret ingår också att utarbeta kompetensplattformar. Vid sidan av dessa statliga uppgifter ansvarar regionerna – liksom övriga landsting – för en rad andra uppgifter med
anknytning till regional utveckling som: kollektivtrafik, regional
kulturverksamhet, medfinansiering av projekt och andra insatser för att främja tillväxt och utveckling.

Den regionala planeringen utgår från den nationella strategin
samt den egna geografin och dess förutsättningar. Genom
regionala utvecklingsplaner och strategier synliggörs prioriteringar och viljeriktningar för den regionala verksamheten samt
fungerar som underlag för den kommunala planeringen.

Den regionala planeringen ska fungera vägledande för det kommunala planframställandet och strategiarbetet, och används i
flera nivåer av den kommunala planeringen.

Det regionala utvecklingsansvaret innebär att
• arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i
länet
• samordna insatser för att genomföra denna strategi
• besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska
användas

Som genomlysningen visar sker framtagande av planer inte integrerat utan i många fall frikopplat utifrån behov och sannolikt
efter tillgänglighet av resurser. Mål och strategier kan ”fastna”
och ske utan återkoppling och därmed inte få genomslag på
lokal eller regional nivå.

Politik

Finansiering

EU

Europa 2020

EU:s fonder

Nationell nivå

Nationell strategi för
regional tillväxt

EU:s
strukturfondsprogram

Regional nivå

Regional
utvecklingsstrategi

Regionalt Mål 2 program
Landsbygdsprogram
Interregprogram
Regionala tillväxtmedel 1:1

Regionala planer, program och strategier
Innovationsstrategi
Integrationsstrategi
Länstransportplan
Kulturplan
Regionalt
transportförsörjningsprogram

Kommun A

Kommun A
Översiktsplan

Översiktsplan

Parkeringspolicy

Områdesplan

Fördjupad översiktsplan

Tillväxtplan

Lokal nivå

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram
Tillägg till översiktsplan

Detaljplaner
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Kommun C
Översiktsplan
Utvecklingsplan
Handelspolicy
Landsbygdsprogram
Näringslivsstrategi

Planering längs funktionella samband

Samverkansplanering över sektorsgränser bidrar till ökad
effektivitet, minskar risken för ”omtag” och konflikter och kan
krympa tidplaner för senare steg i planeringsprocessen. Processen skapar en gedigen samsyn och delaktighet mellan kommuner och regioner om planeringsinnehållet där förståelsen om
att ”det som gynnar stråket också gynnar den egna kommunen”
blir tydlig. Det är inte säkert att åtgärder med störst effekt på
den egna kommunens utveckling ligger inom kommunens
gränser. I t ex ÖMS-samarbetet så har Citybanan genom Stockholm fått medfinansiering om 2 miljarder från kommunerna i
de omkringliggande länen.

En trend, som Mittstråket är en del av, är att planering även sker
på interregional nivå efter funktionella samband. Regioner, län
och kommuner går samman kring aspekter som gynnas av gemensamma lösningar och samverkan. Bilden av planeringens
sammanhang blir då än mer komplex och intill den regionala
nivån läggs ytterligare en regional nivå med kommuner innunder. Detta ställer förstås stora krav på planeringsprocessen så
att de som väljer att delta verkligen ”krokar arm” och går åt
samma håll.

ÖMS-samarbetet
Ett positivt exempel på interregional samverkan finns i ÖMS-regionen. Genom storregional samverkan är det möjligt att
koppla ihop Östra Mellansverige och förtydliga de storregionala
sambanden i varje läns egen planering. Samarbetets geografi
täcks in av sju regionala utvecklingsplaner/-strategier. I samtliga ingår resonemang och utblickar kring det egna planeringsområdets roll i det storregionala perspektivet. Länsgränser
tillåts inte hindra utvecklingen.

Det är genom dessa samverkansprocesser som kommunerna
har möjlighet att få genomslag för sina mål. På egen hand har
de inte rådighet över de medel som krävs.

Samsyn om mål och prioriteringar gör det lättare att nå resultat,
såväl i det regionala arbetet som i samverkan med nationell
nivå och EU.

Utifrån den genomlysning som gjorts finns nu ett mycket gott
tillfälle med nya programperioder i EU inleds, nya Regional
Utvecklingsstrategier ska tas fram och kommunerna ska se
över sina översiktsplaner under kommande mandatperioder.
Kopplingen mellan dessa dokument är särskilt viktigt då de i
många fall sätter ramarna för den fortsatta planeringen. Genom
en process där parterna förbinder sig att arbeta tillsammans
med först framtagande av RUS:ar och översiktsplaner kan man
uppnå den effektivitet, långsiktighet och goda sektorsamverkan
som eftersträvas.

Trafikverket blir uppmärksammade på kommunala önskemål
tidigt i processen och kan tillsammans med en berörd kommun
arbeta för gemensamma lösningar.

Gyllene läge

Historik för gällande planer
De inventerade planerna längs Mittstråket är antagna över lång
tid och speglar flera planeringsparadigm. Samhällsplanering
har gått från att vara en främst kommunal angelägenhet till att
inkludera det regionala perspektivet, ett perspektiv som utgår
från funktionella samband och sektorer.

Samverkan kring dessa processer skapar även möjlighet att
effektivare använda resurser genom delade tjänstemannafunktioner eller kring upphandling av konsulter. Förutsättningarna
skiljer åt längs stråket och mindre kommuner kan få draghjälp
av de större.

Som planeringssystemet är utformat spelar den kommunala
planeringen en stor roll och även om de regionala planerna
hålls uppdaterade krävs att strategierna omsätts även på
kommunal nivå för att nå ett genomförande. Relationen mellan
planerna blir tydlig i diagrammet på sidan 22 där de inventerade planerna plottats mot en tidslinje.

Gemensam process
I en samverkansprocess måste alla aktörer som deltar få ansvar,
inte minst för att det ger bättre driv och engagemang hos de
medverkande. En fördel med att vara fler aktörer är att infallsvinklarna blir fler, vilket ger ett bättre slutresultat och det gör
resultatet mer hållbart över tid. Det ska vara tydligt att frågorna
är allas inte envars.

Den fortsatta processen
Syftet med en samverkande planering är att tillräckligt gedigen
och djup planberedskap ska uppnås för att ta utvecklingen
vidare mot en önskad målbild.

En samarbetsprocess mellan olika parter som klarar att vara
öppen och transparent under den tiden projektet är verksamt,
”det skapar tillit och kritiska vänner” (exempel från deltagare i
det intilliggande och liknande projektet Samordnad Planering
för Ostkustbanan). Samverkansplanering innebär erfarenhetsoch kunskapsutbyte mellan kommuner, regioner och Trafikverk. Ett parallellt och gemensamt arbetssätt gör att aktörerna blir angelägna om att nå gemensamma mål och medverkar
till att skapa en vi-känsla inom projektet.

Planering längs med stråket bör drivas som en samverkansprocess mellan de ingående parterna och ska manifestera deras
gemensamma vilja. Parallellt med den gemensamma planeringen bör kommuner arbeta med egna översiktsplaner vilket
dels bidrar till att de kommunala förutsättningarna för projektet/målet klarläggs samtidigt som en demokratisk förankring
uppnås. Genom att befinna sig i samma planeringsskede
parallellt är det möjligt att tillsammans knäcka frågor om såväl
teknik som process.

Ett sådant projektklimat möjliggör uppkomsten av kreativa lösningar på problem och man kan undvika låsningar och ”omtag”.

Genom att kommunerna tillsammans med regioner och Trafikverk medverkar i planeringsprocesser skapas förståelse och
insikter om varandras geografi och förutsättningar. Kommuner
och regioner som samverkar skapar också en större trovärdighet mot staten.

Förankring och engagemang
Ett effektivt processarbete förutsätter en processledare som tar
en tydlig ledarroll. I Samordnad Planering (längs Ostkustbanan)
var Trafikverket, tillsammans med konsulter processledare. Det
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var viktigt för att processen skulle framskrida i önskvärd takt
att Trafikverket tidigt förankrade projektet i den egna organisationen. Det var också betydelsefullt att kommunerna och
regionförbunden har mandat, att kontinuerligt förankra med
den politiska styrgruppen samt ”högt upp” i den egna organisationen.
En risk är om inte samtliga aktörer vid projektets start klargör
vilka resurser som ska medverka, samt när, hur, prioritet och
hur mycket det ska medverka. Hur organisationen kring komplexa planeringsprojekt riggas påverkar processen och slutresultatet. En viktig lärdom från projektet Samordnad Planering
är att man borde involverat eller fått fler kompetenser att
medverka i projektets arbetsgrupp. Det hade gjort att förankringen och engagemanget blivit ännu bättre i de medverkande
organisationerna och att vi-känslan bättre spridit sig utanför
gruppen. Det är lättare att skapa engagemang hos aktörerna
när alla exempelvis har delprojekt med i samverkansprojektet.

saker att förmedla bör även det kommuniceras. Mötesformerna
bör varieras utifrån syfte. När större frågor ska avhandlas är ett
fysiskt möte att föredra, medan detaljfrågorna och informerande kan tas över telefon.
Genom att åstadkomma en kontinuerlig representation förenklas processen. Aktörerna hade under processens gång fått
tydliga uppdrag, vilket förenklade samarbetet inom projektet.
Tydliga uppgifter ger bättre driv och engagemang. Det är därför
en bra idé att tidigt ta fram en så detaljerad tidplan som möjligt.

Kommunal, regional och nationell
planering i samma kontext
För att få med sig samtliga parter är det viktigt att avsätta
tillräckligt med tid för dialog. Intressekonflikter och att medverkande aktörer har olika roller ska inte sopas under mattan. I
ett samverkansprojekt med många aktörer är det betydelsefullt
att tänka på att detaljerade frågor som kan vara viktiga för den
enskilda kommunen kanske inte alltid är viktiga för t ex den
gemensamma regionala bilden och vice versa. För att förstå den
gemensamma samsynen är det bra att få en ökad förståelse för
de olika aktörernas hjärtefrågor.
Även om målet och vägen dit är gemensamt måste alla ta
hänsyn till att de olika parterna har olika förutsättningar. Det
handlar om olika organisationer med olika ansvar, men även
att olika stora kommuner har skilda förutsättningar. Gruppen
måste gemensamt lösa resursfrågor och diskutera om det är
möjligt, nödvändigt och önskvärt att arbetena löper helt parallellt. Även inom organisationen kan det finnas förutsättningar
som måste hanteras, t ex när Trafikverket är både samhällsbyggare, väghållare och järnvägsbyggare och måste hitta en balans
mellan brett och djupt perspektiv.
För projekt Samordnad Planering gav processarbetet aktörerna
en helhetsbild av Ostkustbanan. Det medförde att de fick en
helt annan förståelse för vilka knäckfrågor de andra kommunerna har att brottas med. Det regionala perspektivet kom därför
att få ett större utrymme än vad som annars är vedertaget inom
översiktlig kommunal planering.
Ett av resultaten från arbetet med Den attraktiva regionen
handlar om kopplingen mellan regional och kommunal planeringen. Samtidigt som vikten av att det regionala organet inte
ska stanna på ”tröskeln till” kommunal planering visar det sig
att det hela tiden sker. Planmonopolet lägger en våt filt över
regionala perspektiv och prioriteringar får konkreta genomslag. Så länge de regionala organen stannar vid att erbjuda
”planeringsunderlag” som kommunerna kan hantera var för
sig kommer konkreta handlingsstrategier och värdeskapande
resultat att utebli.

Möten och representation
Mötesfrekvensen är viktig för att hålla energin uppe i arbetet.
Kommunikation mellan mötena är A och O när deltagarna inte
möts naturligt utanför projektet. Även om det inte alltid finns
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