
www.botnia-atlantica.eu

Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala

utvecklingsfonden

EUROPEISKA 
UNIONEN
Europeiska regionala 
utvecklingsfonden

Gränsöverskridande samarbete 
över fjäll och hav Kommunerna Rana & Vefsn 

Rana utviklingsellskap

Aktiviteter i projektet:

•	 B-A Björneborg
Projektet var representerat vid Botnia-
Atlanticas årsmöte den 8-9 december 
i Björneborg, Finland. Vi årsmötet 
genomfördes en utställning och 
presentation av projektet Kommunikation 
& Sammanhållning tillsammans med 10 
övriga projekt.

•	  Temaseminarium
Den 27 april genomfördes i 
samarbete med Region Västerbotten 
Tvärinfraprojektet en temadag 
om transportinfrastruktur och på 
begäran information om svenska 
transportbidraget.
Tillväxtverket som handlägger och 
beslutar om transportbidrag informerade.
Ett nytt förslag om transportstödets 
utformning håller på bearbetas och 
Tillväxtverket har uppdraget. Olika 
tillämpningar på norsk och svensk sida 
bör ytterligare klargöras. 

Nyhetsbrev Juni 2011
Projektet har under perioden särskilt bevakat 
utvecklingen av planerade vägtransporter inom 
gränsområdet.
Vår målsättning är att eventuella förbättringsåtgärder 
för vägnätet bör prioriteras och att projekteringar 
tidigareläggs. Skulle gruvområden i Rönnbäck Tärna 
och Flusspatfyndigheten 25 km norr Storuman påbörjas 
enligt tidplaner 2015-2016 förväntas att förbättringar av 
vägnätet bör ske. 
Tunga transporter kan plötsligt 10 dubblas och detta 
sker mest påtagligt under etableringsfasen som 
är transportintensiv. I tillägg sker naturlig ökning 
av transporter till och från norska hamnar där 
fiskodlingsindustrin	förväntas	öka	sin	export	mot	de	
baltiska staterna.
Enligt prognoser för turismen i svenska fjällen förväntas 
besöknäringen öka i snabbare takt. 
Vi ser en risk att eventuella vägarbeten kommer att 
genomföras	samtidigt	som	befarad	trafikökning	inträffar	
och ge stora störningar och ökade säkerhetsrisker.

RV 73 Hattfjelldal - Sverige

Under MittSkandias årsmöteskonferens fick vi 
ta del av den bästa underhållningen man kan 
tänka sig - Sømnas kulturskole!

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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•	 Pågående projekt
Trafikverket	genomför	en	tätortsupprustning	för	
trafik	genom	Hemavan	där	MittSkandia	deltagit	
som	observatör.	En	ökning	av	tung	trafik	genom	
samhällen kräver åtgärder för att värna de 
oskyddade	trafikanterna.	

•	 Nickel	Mountain	”gruvprojekt	Rönnbäck”.
Under december anordnades allmänna 
informationsmöten	av	Nickel	Mountain	om	
fortlöpande resultat och tidsperspektiv för en 
framtida gruvbrytning i Rönnbäck, Tärnaby. 
Prövning av miljökonsekvenser är påbörjad. En 
eventuell start av gruvan förväntas kraftigt påverka 
trafiksituationen	längs	E12	och	Rv73	lite	beroende	
vilka mineraler förutom nickel som slutligen kan 
utvinnas. 

•	 Flusspatfyndighet Blaiken
Jämsides pågår prospektering av en 
flusspatfyndighet	25	km	norr	om	Storuman	som	
även räknar nyttja norska hamnarna för sin 
utskeppning
MittSkandia	projektet	K&S	följer		nogsamt	
utvecklingen för att kunna stödja behovet av 
gränsöverskridande förbättringar av vägnätet fram 
till de norska hamnarna där utskeppning planeras. 
Tidsplanen rinner fort iväg och planerade 
förbättringar av vägar bör förberedas .

•	 Informationsträff 
MittSkandia	har	arrangerat	informationsträffar	
med	hamnarna	i	Mo	i	Rana	och	Mosjöen	där	
gruvbolaget	Nickel	Mountain	fått	god	presentation	
över hamnarnas möjligheter. Representanter från 
vägtransportsidan och sjöfart deltog även.

•	 Järnvägsutredningar
Två olika linjestudier för järnvägsförbindelser 
mellan Storuman och nordlandsbanan i Norge 
är framtagna. Den svenska studien ansluter i 
Mo	i	Rana	medan	ett	norskt	alternativ	möter	
nordlandbanan	i	Trofors	söder	om	Mosjöen.

•	 Resurskarta	Kvarken	–	MittSkandia
Projektet Kvarken shortcut har påbörjat 
framtagande av en resurskarta över regionen. 
Kartan ska vara ett hjälpmedel för att lättsamt 
kunna	finna	fakta	runt	olika	transportslag,	
omlastningsstationer och hamnar, samt en enkel 
beskrivning av området.
MittSkandia kompletterar kartan så 
att motsvarande uppgifter täcker hela 
området Kvarken – MittSkandia.

Vi	förutser	att	vägarna	E12	till	Storuman	och	väg	1116	samt	Rv73	i	Norge	som	är	mest	
utsatta då alternativa färdvägar och transportslag saknas.
E12 mot omlastningscentralen i Umeå (NLC) och Umeå hamn är också utpekade 
viktiga transportstråk.
Övriga	vägar	inom	länet	som	påverkas	av	tunga	transporter	är	väg	nr	RV1132	E12	till	
Sorsele samt E45 Storuman i riktning mot Östersund och Örnsköldsvik.
Sker	en	positiv	utveckling	av	godstrafiken	på	järnväg	från	Storuman	får	den	tunga	
trafiken	möjliga	alternativ.
Vid vårt temaseminarium i Lycksele den  27 april diskuterades svenskt transportstöd.
Tillväxtverket som medverkade har regeringens uppdrag att göra översyn på stödets 
utformning och föreslå eventuella förändringar.
Transportstödet innehåller en hel del undantag men är till stora delar möjligt att nyttja 
även för transporter till och från Norge.
Redan i dag är viss omlastning till annat transportslag stödberättigat men vi 
efterlyser en starkare miljöinriktning för att stimulera ökat nyttjande av miljövänligare 
transportslag ex. omlastning från hjultransporter till järnväg eller båt.
Sådan omlastning skulle kunna erhålla utökade och förhöjda stöd.
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Kommande aktiviteter:

Kommunikationskonferens 2011 planeras 
i oktober - november i Lycksele som ett 
samarrangemang	mellan	MittSkandia,	
Blåvägen E12 och Kvarkenrådet

Friluftsaktivitet under MittSkandias årsmöteskonferens 
2011. 

Informationsmöte med Nickel-Mountain. 
Mosjöen Havn och Rana Havn presenterade sig 
och sina möjlighter


