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Projektet skapar ny kunskap samt utvecklar och marknadsför öst –västliga infrastrukturer för ökad kommunikation 
”på tvären” över Skandinaviens mittHelgeland – Västerbotten och stärker gränsregionens konkurenskraft.

Projekt MittSkandia Kommunikationer & Sammanhållning

Aktiviteter i projektet:

•	 Förtydligat vår projektinforma-
tion på MittSkandias hemsida. 
Det är nu lättare att följa projek-
tets aktiviteter och arbete.

•	 Intervjuer av förare med tunga 
transporter vid Tullstationen 
i Tärnaby. Drygt 90 transpor-
ter kartlades för att få större 
kunskap om destinationer och 
färdvägar.

Logistiksamornding i öst-västlig korridor.

Under februari genomfördes hamnbesök i Umeå, Vasa och Skellefteå hamnar. Visning arrangerades 
även på omlastingcentralen i Umeå ”Nordic Logistic Center” samt logistikcentrum i Vasa. Med på 
resan var anvsvariga i Mosjön och Mo i Rana hamnar, Torgar Näringshage, och projektledare för 
NLC Lappland. Tanken var att ytterligare knyta ihop logistikstråket i östvästlig riktning i MittSkandia 
och Kvarken.
Under resan gjordes också studiebesök på Volvo Lastvagnar och Värtsilä motor i Vasa. Båda 
industrier har stora transportbehov till och från regionen. Studieresan var ytterligare ett steg mot en 
tydligar och effektivare logistikkorridor på tvären genom MittSkandia och Kvarken. 

Curt Kristoffersson, Umeå Hamn, Teijo Seppelin, Vasa Hamn,
 Per-Anders Nygaard, Mo i Rana Hamn, Kurt Jessen Johansson, 
Mosjöen Hamn

Nya kranen vid Vasa HamnChaufför från Ryssland fyller i MittSkandias 
frågeformulär
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•	 RUG (Projekt Regional Utveckling 
i Gränsland) gav oss  möjlighet att 
presentera vårt projekt för norska 
och svenska kommunledningar 
i MittSkandiaområdtet. Speciellt 
intresse gav reslutatet av intervju-
undersökning (chaufförsintervjuer), 
och	sammanställningen	av	trafik-
räkningar som gjorts vid gränspas-
sager. Vi informerade också om vad 
grensetjänsten är och hur man kan 
använda deras tjänster. 

•	 I början av Juni påbörjades diskus-
sionerna runt årets kommunika-
tionskonferens som eventuellt hålls 
i samband med Hemavan Tärnabys 
Airports invigning av Hangar.

•	 Vi har i annonser försökt väcka 
nyfikenhet	runt	grannlandets	nyhets-
flöden.	

•	 MittSkandias årsmöte i Lycksele 
där vi informerade om projektets 
framskridande.

•	 Projektmöte i Skellefteå gemensamt 
med Kvarkenrådets årsmöte. Många 
bra föreläsare hade engagerats. 

På norsk side arbeides det med ”Strategisk utredning av transportinfrastruktur i Nordom-
rådene”. På denne bakgrunn har Torbjørn Naimak, regionvegsjef Region Nord May Valle, 
Fylkesråd for samferdsel i Nordland Fylkeskommune Kari-Anne Opsal, Fylkesråd for 
samferdsel i Troms Fylke med følge vært på studiereise via E 10 til Luleå, videre til Umeå 
og E 12 til Mo i Rana.

I Umeå deltok representanter fra Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, 
Kvarkenrådet	og	Nordic	Logistic	Center	i	Umeå	i	orienteringen.	Deltakerne	fikk	orientering	
om næringsliv i Västerbotten som helhet og i Umeå spesielt. Turisme og skogsnæringen i 
Västerbotten var spesielle tema. Samarbeidet over Kvarken var også tema.

Det som imponerte gjestene spesielt var visningen av og orienteringen om Nordic Logistic 
Center i Umeå, som gir et bilde av Sveriges satsing på jernbane.
NLC i Umeå vil også gi mulighet for nye logistikkløsninger på norsk side.

Fra Umeå og til Mo i Rana var MidtSkandia vertskap. Underveis var det spesielle orien-
teringer i og om næringsliv og utvikling i Lycksele, Storuman og Tärnaby/Hemavan. 
Fra Hemavan til Mo ble det gitt orientering om utvikling og næringsliv i Mo i Rana og på 
Helgeland.

Gjestene	var	imponert	av	inntrykkene.	MidtSkandia	er	godt	fornøyd	med	at	man	fikk	
muligheten til å markedsføre E 12 som en viktig ferdselsåre.

Kommande aktiviteter:

•	 Planering av 
kommunikationskonferenser höst 
2010 och eventuellt vår 2011.

•	 Uppföljning av vårens kartläggning 
av	tung	trafik.

•	 Informationsmaterial om E12-
stråket.

Kontakt:
Sverige:   Norge:
Kenth Hallin  Katarina Lundström Jan K. Mikkelborg
kenth.hallin@storuman.se katti.lundstrom@storuman.se jan.mikkelborg@ru.no
+46 954 140 04 +46 954 140 05 +47 751 353 64
+46 70 6602421 +46 70 3401965 +47 97522907

c/o Samservice  c/o RU,  Postboks 343
920 64 Tärnaby  9601 Mo i Rana

Christina Knookala, Direktör Kvarkenrådet, Jan 
K Mikkelborg, MittSkandia, Katarina Lundström 
tillträdande sekreterare MittSkandia, Jarl Folkesson 
frånträdande sekreterare MittSkandia

Besök på NLC i Umeå under studieresa i Sverige för den norska projektgrupp som arbetar med
mn Strategisk utredning av transportinfrastruktur i Nordområdene”


