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Aktiviteter i projektet:
•	 Planeringsmöte	

med	Kvarkenrådet	
genomfördes	i	Umeå	
med	mål	om	samordnad	
kommunikationskonferens	
våren	2011.

•	 I	september	genomfördes	
i	samarbete	med	projektet	
RUG	ett	studiebesök	
i	Mosjöen	med	god	
uppslutning	från	såväl	
näringrepresentanter	
som	kommuner	på	båda	
sidor.	Besöket	genererade	
direktkontakter	mellan	
företag	och	visningar	av	
områdets	hamnverksamhet,	
tunga	industrin	och	
logistikanpassning	
genomfördes.

•	 Uppvaktning	hos	Trafikverket	
i	samråd	med	Storumans	
kommun	angående	vissa	
flaskhalsar	på	E12.	

Nyhetsbrev november 2010

Projektet intensifierar arbetet med utveckling av den Öst-
västliga transportkorridoren 
Nordic Logistic Center Corridor (NLCC). 
Många nyetableringar och uppdateringar av 
omlastningscentraler genomförs och vidareutvecklas ex. 
Vasa hamn och logistikcenter, NLC-Vasa, NLC-Umeå 
logistikcenter (nyss invigd), NLC-Lappland i Storuman 
(nyss påbörjad) samt förbättringar i hamnarna Mo i Rana, 
Mosjöen, Umeå, Skellefteå samt Vasa.
Nämnda arbeten som pågår är en grundförutsättning för 
att skapa en effektiv transportkorridor.
E12 är föreslagen ska ingå i det Europeiska 
Transportnätverket, TEN-T. Beslutet kommer 
förhoppningsvis runt stundande årsskifte.

MittSkandia har genom projektet Kommunikationer 
& Sammanhållning aktivt deltagit genom hamnbesök 
i Mosjön där träffar hade anordnats med ortens 
näringsliv och förevisning av befintliga och planerade 
logistikförbätringar. Ett återbesök planeras under början 
av 2011.

Studiebesök	i	Mosjöen	Hamn

Kommunalråden	Lilly	Bäcklund,	Lycksele	
och	Gunilla	Lundgren,	Storuman	under	
studiebesöket	i	Mosjöen

Säsongsbundna 
alternativa 

kommunikationer

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
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•	 Genomförande	av	
kommunikationskonferens	2010.	Se	
särskild	rapport	på	hemsidan.	www.
mittskandia.org	Konferensens	tema	
med	logistik,	miljö	och	framtida	
utvecklingar	av	bl.a.	gruvindustrin	
kommer	att	ställa	stora	krav	på	
uppgradering	av	redan	befintliga	
transportstråk.	Stora	delar	av	Blå	
Vägen	och	Krutfjällsvägen	utgör	
enda	alternativet	för	transporter	
av	stora	volymer	och	tons.	Mellan	
ex.	Mo	i	Rana	och	Storuman	där	
järnvägar	finns	tillgängliga	är	det	
ca	240	km.	Både	svenska	och	
norska	utredningar	om	framtida	
järnvägslinje	har	inletts	där	
efterfrågan	i	dag	kartläggs.	Nya	
transportbehov	kan	bli	avgörande	
men	är	starkt	beroende	av	framtida	
utvecklingar.

•	 Gruvnäringen	är	en	starkt	växande	
industri	och	är	i	regel	beroende	
av	goda	transportlösningar.	Nya	
malmfyndigheter	som	kartlagts	
och	inte	tidigare	exploaterats	finns	
till	stora	delar	i	fjällvärlden	där	
miljöriktiga	lösningar	är	ett	måste.

•	 MS	har	deltagit	i	Blå	Vägen	
konferensen,	Mo	i	Rana.	
Konferensen	gav	tydliga	besked	
över	behov	av	upprustning	
och	förbättring	i	första	hand	
befintliga	vägar	särskilt	E12	och	
Krutfjällsvägen	Rv	73.

•	 Regionförbundet	anordnade	en	
”tankesmedja”	om	kommunikationer	
mellan	Umeå	och	norska	kusten.	
Samordning	och	logistikkunskaper	
efterlyses	och	MittSkandia	som	
genom	långvarigt	närvarande	i	
gränsregionen	har	insamlat	god	
kompetens	i	gränsområdet	och	
räknas	som	en	given	aktör.

Kommande aktiviteter:
•	 MittSkandia	och	projektet	

Kommunikationer	&	
Sammanhållning	kommer	att	delta	
vid	Botnia-Atlanticas	årsmöte	i	
Björneborg,	Finland	i	början	av	
december.

•	 Vi	på	mittSkandia	önskar	alla	
en	riktigt	God Jul och	ett	nytt	
spännande	2011.

Den årliga kommunikationskonferens 2010, gick av stapel den 27-28 oktober och 
avhölls i Hemavan. Temat för konferensen byggdes runt logistikmöjligheter och ev. 
påverkan av klimat men även förändringar av 
svavelhalten i fartygsbränsle.
Ett beslut enligt IMO:s låga svavelvärde 
kommer att fördyra transporter i hög grad 
inom Östersjöregionen och till stor sannolikhet 
medföra förändringar i trafikflöden. Mer om 
detta finns att läsa i en utförlig rapport från 
konferensen på vår hemsida www.mittskandia.org

Den stora utmaningen för att lyfta transportkorridoren på sikt är en genomgripande 
förbättring av vägnäten mellan Umeå-Mo i Rana samt Krutfjällsvägen Rv 73, särskilt 
delen från norska gränsen till E6 i Trofors. Förbättringar av E6 inom Helgeland 
är utlovade i den norska nationella transportplanen och förväntas genomföras 
sammanhängande och är påbörjad i södra delen.

För att ytterligare nå internationella vinster med NLCC är förbindelsen över Kvarken 
en nyckelfråga. Österbotten planerar att påtagligt förbättra omlastningsmöjligheter i 
Vasa samt elektrifiering av järnvägen mellan Vasa och Seinejokk. Elektrifieringsarbetet 
planeras under 2011 och reducerar tiderna för godstransporter nämnvärt. Färjetrafiken 
mellan Umeå – Vasa är i dag starkt begränsande vilket gör att många transporter mot 
öststaterna väljer omvägen via Haparanda.

Svenska transportstödet motverkar underlaget för öst-västliga transportflöden. Detta 
är i vissa fall olyckligt då en betydligt större transportmängd av ekonomiska skäl väljer 
hjulburna transporter med belastning på vägnät och miljö. En annan form av regionalt 
näringsstöd för transporter efterlyses där omlastningscentraler och stöd till annan 
logistik underlättar en omställning.

Projektkontakter:
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Kenth Hallin   Monica Hagen
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+46 954 140 04  c/o Samservice +47 751 353 69  c/o RU 
+46 70 6602421  920 64 Tärnaby +479601 Mo i Rana Postboks 343
www.mittskandia.org/     8601 Mo i Rana

Paneldebatt	under	Kommunikations	konferensen

Fylkesråd	May	Valle	under	Blå	vägen	
konferensen	i	Mo	i	Rana	2010

Tomte	på	rek-resa	i	Brönnöysund


