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BAKGRUNDEN 
De nordiska ländernas transportsystem präglas av en tydlig nord‐
sydlig orientering, från de nordligare delarna av landet till 
huvudstäderna och hamnarna i de södra delarna. 
Transportmöjligheterna på tvärs är däremot mer begränsade, 
möjligen med undantag för transportstråken längs finska viken.  

Detta är en utmaning som de nordliga regionerna gemensamt 
har försökt tackla i ett antal initiativ och projekt. Sedan nästan 
20 år har aktörerna i Österbotten, Västernorrland, Jämtland, Sör‐
Tröndelag och Nord‐Tröndelag drivit frågan om förbättrade öst‐
västliga transporter bl.a. i projekten North East Cargo Link ‐ NECL 
I och NECL II. 

Delvis parallellt har man i samverkan mellan bl.a. Umeå, Vasa, 
Västerbotten och Österbotten sedan några år tillbaka intensivt 
drivit projektet The Midway Alignment of the Bothnian Corridor.  

Detta innebär att det i Mellersta Norden finns två delvis 
överlappande delvis konkurrerande förslag på utvecklingen av de 
öst‐västliga förbindelserna i mellersta norden. Huvudfrågan inför 
det uppdrag som Kontigo har haft från Mittnordenkommittén 

handlar om möjligheterna att etablera en gemensam ”bredare” 
korridor i den här delen av Norden. 
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UPPDRAGET 
Kontigo har fått i uppdrag av Mittnordenkommittén att föreslå mål, 
inriktning och omfattning av ett nytt infrastruktur‐ och 
kommunikationsprojekt med utgångspunkt i den mittnordiska 
geografin, mellan Atlanten och Ryssland (men med perspektiv på 
Asien). Uppdraget skall utgå från korridorens konkreta sträckningar och 
utpekade investeringsbehov. Uppdraget skall också utgå från både ett 
gods‐ och persontrafikperspektiv, där olika trafikslag skall ingå men där 
tåg och båt prioriteras i analysen. 

Uppdraget syftar till att: 

• Identifiera investeringsbehoven längs korridoren  

• Identifiera och beskriva relevanta politiska processer på 
regional, nationell och EU‐nivå 

• Ge förslag på gemensamma politiska aktiviteter som 
stärker den mittnordiska transportkorridorens 
konkurrensfördelar 

Slutresultatet av uppdraget förväntas kunna presenteras i form av ett 
”concept paper” där ett nytt projekt skisseras, innehållande projektplan 
och uppskattad projektbudget, t.ex. med inriktning mot en ansökan till 
Östersjöprogrammet. 

 

DET STORA PERSPEKTIVET 
Utgångspunkten för uppdraget är som nämnts det stora perspektivet, 
dvs. att utveckla infrastrukturen och transporterna för att knyta 
samman de nordiska länderna i öst‐västlig riktning och härigenom 
skapa en väl fungerande länk mellan Atlanten och Ryssland, med 
perspektiv på Asien och Kina, respektive Nordamerika. 
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EU:s handel med Asien har ökat snabbt de senaste decennierna. Den 
viktigaste delen i ökningen svarar Kina för. Där har exporten ökat med 
350 procent mellan 2002 och 2012 och importen ungefär lika mycket. 
Detta gör Kina till EU:s näst viktigaste externa handelspartner efter USA. 
Handeln mellan EU och Kina är dock idag i det närmaste nästan lika stor 
som den interna EU‐handeln och EU:s export till Kina är större än den 
till USA. Även EU:s handel med Ryssland flerdubblades under perioden 
2002 – 2012, exporten till Ryssland ökade från 113 till 408 mdr EUR och 
importen från Ryssland från 49 till 246 mdr EUR. Till detta ska läggas en 
snabb utveckling av handeln mellan EU och många andra länder i Asien, 
t.ex. Sydkorea och Singapore. 

 

 

 

 

 

NECL I OCH II 
I projektet NECL (I och II) har fokus varit på att utreda förutsättningarna 
och i någon mån kostnaderna för ett förbättrat infrastruktur‐ och 
transportstråk mellan Trondheimsfjorden och den finsk‐ryska gränsen. 
Stråkets huvudsakliga sträckning är via Stjördal – Meråker – Storlien – 
Östersund – Sundsvall – Kaskö – Seinäjoki ‐ Jyväskylä – Parikkala. Flera 
alternativa överfarter över Östersjön utreddes dock. 
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Under arbetet med NECL II identifierades tre huvudsakliga utmaningar: 

1. Elektrifieringen av Meråkersbanan 

2. Pålitliga förbindelser över Östersjön 

3. Fler gränsövergångar mellan Finland och Ryssland, framför allt 
genom en internationalisering av övergången Parikkalo – 
Syväoro. 

Idag kan vi notera att elektrifieringen av Meråkersbanan finns med i 
den av Stortinget antagna Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Vi kan 
också notera att ett relativt stort steg tagits mot en pålitligare 
förbindelse över Östersjön. 

Vi kan samtidigt konstatera att elektrifieringen av Meråkersbanan 
faktiskt ännu inte påbörjats och att gränsövergången i Parikkala 
fortfarande bara är öppen för finska och ryska medborgare och för 
fordon med specialtillstånd. 

Det bör också påpekas att utvecklingen av förbindelsen över Östersjön 
inte är den som NECL‐projekten pekat ut utan istället den mellan Umeå 
och Vasa. Utvecklingen av trafiken mellan Umeå och Vasa kan till stor 
del tillskrivas NECL:s ”systerprojekt” The Midway Alignment of the 
Bothnian Corridor. 

 

MID WAY ALIGNMENT OF THE BOTHNIAN CORRIDOR 

Sedan 2012 driver Kvarkenrådet projektet Mid Way Alignment of the 
Bothnian Corridor, tillsammans med flera lokala och regionala parter 
från såväl den offentliga som privata sektorn. Inte minst är Umeå 
kommun och Vasa stad tunga aktörer bakom projektet. 



          6 
 

 

Projektets övergripande mål är att komplettera det av EU utpekade 
kärnstråket – den Botniska korridoren – med en tvärgående och 
funktionellt stabil länk mellan Umeå och Vasa. I projektet finns två 
huvudsakliga mål: att utveckla och konstruera en ny färja och att 
utveckla de logistiska systemen för anslutningarna till färjeförbindelsen. 

Projektet drivs i två faser och tanken är att planerna för den nya färjan 
nu ska gå över i en mer konkret och konstruerande fas. 

 

 

NÅGRA PRECISERADE FRÅGOR 

Mot denna bakgrund har Kontigo därför själva valt att lägga ytterligare 
ett par mer preciserade frågeställningar i anslutning till det ursprungliga 
uppdraget. Dessa frågeställningar har också presenterats för 
uppdragsgivaren vid flera avstämningsmöten under 2014 och 2015.  

För det första menar Kontigo att analysen av investeringsbehoven bör 
ses i ljuset av de två projekten – NECL och Midway Alignment – 
tillsammans. 

För det andra bör uppgiften att identifiera relevanta politiska processer 
på olika nivåer inkludera frågan om hur ägarna till de två projekten – 
dvs. Mittnordenkommittén och Kvarkenrådet – kan fås att arbeta 
närmare tillsammans för att förverkliga den gemensamma 
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målsättningen om en stabil, konkurrenskraftig och miljömässigt hållbar 
öst‐västlig förbindelse i Mellersta Norden. 

AVGÖRANDE FRÅGOR OCH PROCESSER 
För att utveckla NECL‐ och Midway Alignmnet‐projekten till vad vi här 
kallar ”en bredare korridor” finns ett antal viktiga frågor att ta ställning 
till.  Vi ser i första hand fyra sådana strategiska frågor: 

 Vilket är behovet av en ny gränsövergång mot Ryssland? 

 Bör vi fokusera en överfart över Östersjön? 

 Ett eller flera öst‐västliga stråk mot Atlanten och 
Atlanthamnarna? 

 Hur knyter vi samman den nord‐sydliga och den öst‐västliga 
korridoren i Sverige? 

Dessa frågor är känsliga, då de ofta rör konkurrensen mellan olika 
geografier. Samtidigt är vi övertygade att de behöver adresseras öppet 
om man önskar komma längre och snabbare framåt i arbetet med att 
etablera hållbara öst‐västliga förbindelser i Mellersta Norden. Frågorna 
behöver också ges svar om vi önskar etablera det vi kallar för en 
”bredare” korridor. Vi vill dock betona att det faktum att vi här kommer 
att förorda att ett kommande projekt ger en sträckning prioritet 
framför en annan inte innebär att infrastrukturen kommer att 

försämras någonstans. Det innebär heller inte att det inte kan finnas 
tungt vägande skäl för en utbyggd infrastruktur på flera håll. Tanken är 
istället att etablera en samsyn kring huvudnoderna i ett brett stråk 
längs hela sträckningen mellan ryska gränsen och Atlanten. 

Bilden nedan antyder behoven av att prioritera en huvudsträckning av 
länkar och noder, som bör ligga i fokus för insatserna inom ett nytt 
projekt. Men bilden ska också indikera de yttre ramarna för hela den 
bredare korridoren i Mellersta Norden.  Hela det orange området 
måste vara i fokus när vi diskuterar nyttan av investeringar i den 
bredare korridoren, både i dess helhet och i dess detaljer. 
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GRÄNSÖVERGÅNGEN MOT RYSSLAND 
En av NECL projektets stora utmaningar har varit att få till stånd flera 
internationella gränsövergångar mellan Finland och Ryssland som kan 
bli en pusselbit i att bättre binda samman mellersta och norra Finland 
med Karelska näset och St. Petersburgområdet. Gränsövergången mot 
Ryssland är förstås en viktig pusselbit för att korridorstråket från Asien 
till Atlanten skall kunna förverkligas. Även om de senaste åren har 
inneburit en nedgång vad gäller en del i handeln mellan Ryssland och 
Norden pekar den långsiktiga trenden ändå på en stor tillväxtpotential, 
både i det rysk‐nordiska utbytet i sig, i en fortsatt tillväxt och utveckling 
i St Petersburgområdet och i transittrafiken vis‐a‐vis Asien. 

Därför har man i NECL projektet föreslagit att gränsövergången vid 
Parikkala skall uppgraderas till en permanent internationell övergång. 
En sådan uppgradering kräver dock stora investeringar i såväl järnvägs‐ 
som väginfrastruktur. En del av dessa investeringar har påbörjats, 
framför allt vad gäller väginfrastrukturen på den ryska sidan gränsen. 

Utvecklingen i trafiken under senare år – dels med finanskrisen, dels 
med den politiska krisen mellan EU och Ryssland – ger i nuläget ingen 
anledning att befara att de befintliga gränsövergångarna står inför ett 
kapacitetsproblem i en nära framtid. 

Denna fråga måste dock ses i ett längre perspektiv. Kontigo föreslår i 
denna rapport att stråken genom Finland prioriteringsmässigt bör 

komma före frågan om en uppgradering av gränsövergången. Men en 
prioritering av stråken genom Finland i nuläget innebär nte att behovet 
av flera gränsövergångar till Ryssland är borta. Och det är förstås också 
viktigt att redan nu planera för hur stråken genom Finland kan ansluta 
till också i framtiden fungerande gränsövergångar. Ett huvudmotiv för 
utvecklingen av de öst‐västliga stråken i Mellersta Norden är förstås 
fortsatt utvecklingen av trafiken förbi den finsk‐ryska gränsen. 
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ÖVERFARTER ÖVER ÖSTERSJÖN? 

Nästa stora fråga är hur och var vi bäst skapar en stabil och hållbar 
överfart över Östersjön. Kontigo har på basen av den intervjustudie vi 
genomfört i detta uppdrag dragit slutsatsen att vi för närvarande har en 
etablerad överfart – den mellan Vasa och Umeå. Här finns också en 
långt framskriden planering för att vidareutveckla och göra denna 
överfart såväl ekonomiskt som miljömässigt mera hållbar under de 

närmaste åren. Kostnaderna för en sådan utveckling kan förutsättas bli 
höga. 

Mot den bakgrunden är det en avgörande fråga hur vi i ett fortsatt 
arbete med en ”bredare” korridor väljer att hantera överfarten över 
Östersjön i stort.  Hur skall vi se på den befintliga färjetrafiken över 
Kvarken i relation till den av NECL projekten föreslagna förbindelsen 
mellan Sundsvall/Härnösand och Kaskö/Kristinestad? 

Kontigo menar mot bakgrund av analyserna i denna studie att fokus 
kanske i första hand bör riktas mot att få en långsiktig hållbarhet i den 
redan etablerade förbindelsen mellan Umeå och Vasa. En andra 
förbindelse över Östersjön bör därför ges sekundär prioritet så länge 
inte kapacitetsbrist uppstår. 

Detta motsäger förstås inte behoven av en utbyggnad av den generella 
hamnkapaciteten i Sundsvallsområdet, liksom heller inte behovet av en 
bättre intermodal kapacitet i Sundsvall. Här finns också det så kallade 
Deltaspåret för en sådan kapacitet med i Trafikverkets planering för 
perioden fram till 2025. Sjöfrakt mellan Sundsvallsområdet och Finland 
är en viktig faktor för näringslivet i Sundsvallsregionen.  
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VILKA STRÅK GENOM SVERIGE OCH VILKA ATLANTHAMNAR? 

En parallell fråga är den om var hamnen eller hamnarna mot Atlanten 
bör ligga. Här har NECL och Midway Alignment drivit olika huvudförslag. 
Inom Midway Alignment är idén att knyta samman färjeförbindelsen 
över Kvarken, via E12, med hamnen i Mo i Rana. Inom NECL har tanken 
varit att ge E14 och Mittbanan en anslutning till en utbyggd intermodal 
hamn i Trondheimsfjorden. 

Den norska staten har pekat ut totalt sju hamnar som särskilt viktiga i 
den norska hamnstrukturen (Utpekte havner). I detta område pekas 
Bodö och Trondheims hamnar ut. På en nivå under denna finns totalt 
32 hamnar inkluderade i vad som benämns stomnätshamnar 
(Stamnetthavner). Här ingår förutom Trondheim och Bodö även 
hamnen i Mo i rana.  

Kopplat till denna fråga är förstås också frågan om huruvida den 
tvärgående förbindelsen genom Sverige skall vara i ett eller två stråk – 
via Mittbanan och E14 genom Västernorrland och Jämtland och/eller 
via E12 genom Västerbotten.  

I anslutning till denna fråga finns också persontransportbehoven i 
anslutning till de svenska fjällanläggningarna i Jämtlandsfjälllen och i 
Hemavan/Tärnaby/Kittelfjäll. Överfarten över Östersjön är av stor vikt 
för de svenska fjällanläggningarna. En betydande del av besökarna vid 
de svenska fjällanläggningarna kommer från Finland och från St 
Petersburgsområdet. 

 För dessa anläggningar har också den befintliga storflygplatsen Vaernes 
och den planerade storflygplatsen i Mo i rana en betydelse då de 
möjliggör ett effektivt inresande till fjälldestinationerna från t.ex. 
Storbritannien och kontinentala Europa med såväl charter som 
reguljärflyg. 

En fråga för ett fortsatt projekt är dock om inte en prioritetsordning 
ändå bör upprättas där hamnen i Trondheim och förbindelserna för 
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ytterligare intemodal hamnkapacitet i Trondheim bör ges första 
prioritet. Här väger den redan existerande möjligheten att nå 
hamnområdena från Sverige med järnväg förstås tungt i den 
bedömningen. Detta betyder förstås inte att E12 genom Västerbotten 
är oviktig eller att förbindelserna via Mo i rana inte är av stor betydelse 
på både kortare och längre sikt.  

HUR KNYTA AN BOTNIABANAN/ÅDALSBANAN TILL MITTBANAN? 

En ytterligare strategisk fråga är hur vi kopplar samman den nord‐
sydgående Ådals‐/Botniabanan med den öst‐västgående Mittbanan. I 
princip finns två olika alternativ för detta.  

Det första alternativet är att följa Ådalsbanan ner till 
Sundsvallsområdet. Idag sker den kopplingen i huvudsak via Sundsvalls 
Centralstation, där tågen måste vändas för att kunna klara övergången 
mellan banorna. I svenska Trafikverkets planering för perioden fram till 
2025 ligger en investering i ett nytt triangelspår väster om Sundsvall – 
den s.k. Bergsåkertriangeln. Med denna på plats skulle tågen på 
Ådalsbanan norrifrån kunna passera förbi Sundsvall och fortsätta 
västerut på Mittbanan utan att behöva köras in till Sundsvall Central 
och utan vändning. 

Det andra alternativet vore att utnyttja Stambanan genom övre 
Norrland via Långsele och Bräcke. För att det skall vara effektivt krävs 
dock investeringar i en anslutning mellan Botniabanan och den norra 
delen Ådalsbanan vid Västeraspby, en uppgradering av den norra delen 

av Ådalsbanan från Nyland till Sollefteå samt ett nytt triangelspår i 
Bräcke för att norrifrån kommande tåg skall kunna fortsätta västerut på 
Mittbanan. Inga av dessa investeringar finns idag i Trafikverkets planer 
fram till 2025. 

ÖVRIGA PROCESSER 

I studien har Kontigo även analyserat behoven av att knyta an ett 
eventuellt nytt projekt till andra pågående processer. Ovan har 
relaterats till de tidigare Midway Alignment och NECL processerna. Här 
har också betonats vikten av att knyta samman dessa i en bredare 
korridor som innefattar hela den tvärgående geografin i Mellersta 
Norden. Det är också viktigt att relatera till utvecklingen av EU:s TEN‐T 
nätverk, där den Botniska korridoren sedan en tid räknas till ett 
komplementärt nätverk. 

Kontigo har i intervjuerna också noterat behovet av att anpassa framför 
allt utblicken österöver till den nedgång i transportefterfrågan som följt 
på den politiska krisen mellan EU/EES och Ryssland. 

VILKA ÄR INVESTERINGSBEHOVEN? 
I det här avsnittet skall vi kortfattat se till vilka investeringsbehov som 
ett projekt enligt konceptet ”en bredare korridor” står inför. 
Frågeställningarna i föregående avsnitt och de avvägningar som 
diskuterades där utgör en utgångspunkt också för detta avsnitt. 



          12 
 

Diskussionen nedan följer indelningen av korridoren i ett antal olika 
avsnitt, enligt samma modell som i föregående avsnitt. Avsnittet följs 
också av en diskussion kring kostnader för andra insatser än 
investeringar för att uppnå målen med en bredare korridor.   

 

RYSKA GRÄNSEN ‐ ÖSTERSJÖN 

I Finland finns flera olika alternativ för trafiken mellan Vasa/Kaskö och 
ryska gränsen.  

En sträckning går mellan Vasa/Kaskö – Seinäjoki – Jyväskylä – 
Savonlinna – Parikkala – Imatra/Vainakkala – Ryssland.  

Längs denna sträckning har NECL‐projektet identifierat flera flaskhalsar: 

 Järnvägen mellan Kaskö – Seniäjoki 

 Seinäjoki, behov av fungerande multimodala terminaler 

 Vid gränsstationerna, behov av multimodala terminaler 

 Behov av uppgradering av järnvägsnät 

 Behov av uppgradering av vägnät 

Materialet i NECL för den finska delen av korridoren är generellt sett 
inte lika detaljerat som för de svenska och norska delarna. Fokus för de 

finska delarna är framför allt på hamnar och kombiterminaler. Relativt 
litet intresse har ägnats åt att analysera den generella standarden på 
infrastrukturen. En jämförande studie över angöringstider till olika 
hamnalternativ med utgångspunkt i Jyväskylä pekar dock ut Vasa som 
den av hamnarna i Österbotten som tidsmässigt bäst kan konkurrera 
med hamnarna i södra Finland vad gäller nåbarhet, både med järnväg 
och med bil.  

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det finns stora 
investeringsbehov i det finska transportsystemet för både väg och 
järnväg. Det handlar både om en generell upprustning av näten, 
framför allt på järnvägssidan, och flera insatser för att kunna utveckla 
effektiva omlastningsterminaler, bl.a. i Seinäjoki och i vid 
gränsövergången, t.ex. i Imatra. 

ÖSTERSJÖN 

En av de stora – men långt ifrån den enda – stötestenarna för en 
bredare transportkorridor i Mellersta Norden är passagen över 
Östersjön. Här drivs idag färjetrafik mellan Umeå och Vasa av bolaget 
Wasaline som ägs gemensamt av Umeå kommun och Vasa stad. Idag 
trafikerar färjan MS Wasa Express linjen med en tur i vardera riktningen 
per dag. Wasa Express har kapacitet för både passagerare och gods bl.a. 
i form av lastbilar och containrar. Överfarten tar idag ca 4 timmar. 

Inom ramen för projektet Midway Alignment planerar ägarna av 
Wasaline och ett större konsortium av aktörer för att ersätta Wasa 
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Express med en ny färja. Den nya färjan finns ännu på skisstadiet och 
det finns därför heller ingen officiell uppskattning av kostnaden. De 
uppgifter som nämns varierar mellan 50 – 200 MEUR. 

 

 

I NECL‐projekten har fokus varit på att etablera en alternativ överfart, 
t.ex. mellan Sundsvall och Kaskö.  

Även om vi frångår alternativet Sundsvall – Kaskö i det kortare 
perspektivet så kan vi konstatera att vi står inför stora investeringar om 

vi önskar uppgradera färjeförbindelsen med en modern och 
miljömässigt mer hållbar färja. 

SVENSKA ÖSTERSJÖKUSTEN 

Stora investeringar i såväl järnvägar som vägtrafik har gjorts de senaste 
decennierna längs norrlandskusten, bl.a. genom Botniabanan, 
upprustning av delar av Ådalsbanan och genom E4 investeringarna vid 
Höga Kusten, i Västerbotten och Sundsvall.  

Trots detta finns fortsatt stora behov. Bl.a. är standarden fortsatt allt 
för låg på delen av Ådalsbanan som går mellan Sundsvall och 
Härnösand, här saknas också moderniserade anslutningar till Sundsvalls 
hamnar. Behov finns även av upprustning av den norra delen av 
Ådalsbanan för att möjliggöra anslutningar till Stambanan genom Övre 
Norrland. Även vägstandarden är fortfarande låg på vissa sträckningar, 
t.ex. genom Härnösand, Örnsköldsvik och förbi Älandsbro. 

I Trafikverkets plan fram till 2025 finns förutom investeringarna vid 
Sundsvall också med en mötesseparering vid Docksta. 

 

KOPPLINGEN MELLAN SVENSKA ÖSTERSJÖKUSTEN OCH DET ÖST‐
VÄSTLIGA STRÅKET  

Det finns betydande investeringsbehov förknippade med kopplingen 
mellan den nord‐sydliga sträckningen av korridoren längs svenska 
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Östersjökusten och den öst‐västliga sträckningen genom Västernorrland 
och Jämtland. 

På järnvägssidan är sen tidigare investeringen i den s.k. 
Bergsåkerstriangeln en viktig fråga, liksom också uppgraderingen av 
resecentrum vid Sundsvall central. Båda dessa delar finns i Trafikverkets 
plan fram till 2025. 

När det gäller väginvesteringar har en planläggning påbörjats för några 
olika alternativa sträckningar för E14 dragning genom Sundsvall och 
anslutning till E4. I Trafikverkets plan fram till 2025 finns dock bara 
uppgraderingen av en kortare sträcka av E14 i Sundsvallsområdet med, 
strax väster om staden, till 4‐fältsväg. 

 
 

DEN TVÄRGÅENDE FÖRBINDELSEN GENOM SVERIGE 

Detta är en av de längre sträckningarna i korridoren. Totalt omfattar 
den drygt 340 km. De viktigaste länkarna är Mittbanan mellan Storlien 
och Sundsvall och E14 för samma sträckning. Sträckningen har bitvis låg 
standard både vad gäller väg och järnväg och ett antal viktiga 
investeringsobjekt har pekats ut, t.ex. inom ramen för NECL‐arbetet. 
Nedan listar vi de viktigaste av dessa: 

 Fler mötesstationer på Mittbanan, möjligheter till samtidig 
infart vid dessa 
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 Avlägsnande av obevakade plankorsningar 

 Högre hastigheter på bangårdar i Östersund och Ånge 

 Bristande omlastningsmöjligheter väg/järnväg 

 Mycket låg hastighet Stöde ‐ Sundsvall 

 Ingen anslutning Mittbanan – Ådalsbanan 

 Ojämn vägstandard E14 – t.ex. Brunflo – Pilgrimstad och väster 
om Duved. 

Sammantaget handlar det om relativt stora investeringar. Endast ett 
fåtal av dessa finns upptagna i Trafikverkets planering fram till 2025, 
t.ex. en förbifart Brunflo – Pilgrimstad. Dock saknas i planen de relativt 
omfattande insatserna som krävs för en standardhöjning mellan Stöde 
och Sundsvall. Utan en omfattande standardhöjning på den 
sträckningen är heller inte Mittbanan – Ostkustbanan ett realistiskt 
alternativ till Norra Stambanan för trafiken mellan Jämtland och 
Stockholm, vilket också är en viktig faktor i sammanhanget. 

NORSK‐SVENSKA GRÄNSEN ‐ STJÖRDAL 

Genom hela projekttiden för NECL I och II har i första hand järnvägen 
mellan Storlien och Stjördal (eller närmare bestämt Hell) – den så 
kallade Meråkersbanan ‐ lyfts fram som en av de svagare länkarna i hela 
den Mittnordiska korridoren. Det finns flera anledningar till detta, men 

avsaknaden av eldrift på Meråkersbanan är en av de viktigaste. Banan 
rymmer också flera andra svagheter, vilket bl.a. visade sig i november 
2013 då markförhållandena och banvallens bärighet ansågs så dåliga att 
man stängde banan (där kallad Mittbanan) mellan Storlien och gränsen. 
Banan öppnade först igen i januari 2015, efter temporära åtgärder. 

Idag finns elektrifieringen och vissa andra moderniseringsåtgärder på 
banan på den norska sidan med i Nasjonal Transportplan som är 
antagen och beslutad i Stortinget (i juli 2014). Även den långsiktiga 
förstärkningen av Mittbanan förbi Stora Helvetet finns med i 
Trafikverkets planering för Jämtland 2014 – 2025. 
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ATLANTHAMNARNA 

En viktig fråga är också anslutningsmöjligheterna till moderna och 
effektiva hamnar längs Atlantkusten. I Trondheimsregionen finns idag 
ett flertal olika hamnar. Men de rymmer alla begränsningar i t.ex. 
storlek eller multimodalitet. Parallellt planerar också Trondheims havn 
tillsammans med sina ägare för utbyggnaden av det man kallar en 
regionhamn, i Orkanger, söder om Trondheim. Trots den planerade 
utbyggnaden i Orkanger kommer det även fortsatt att saknas en 
multimodal hamn där man kan nyttja järnväg hela vägen fram till kaj i 
Trondheimsfjorden. 

Under utredningsarbetet har man studerat flera alternativa 
möjligheter, t.ex. i anslutning till Vaernes flygplats i Stjördal. Fortsatt 
utreds även möjligheterna att bygga ut Norska Skogs hamn vid 
anläggningen Fibrotangen som ett möjligt alternativ. 

 

ÖVRIGA UTVECKLINGSBEHOV 
AVSAKNADEN AV DIREKTA FLYGFÖRBINDELSER I KORRIDOREN 

I uppdraget ingår även att studera förutsättningarna för flygtrafiken i 
korridoren. Korridorens största flygplatser är (bland de 100 största i 
Norden) Vaernes, Bodö, Umeå, Åre‐Östersund, Vasa, Sundsvall, 
Skellefteå, Brönnöysund, Joensuu, Vilmastrand, Mo i rana, 
Sandnessjöen, Örnsköldsvik, Mosjöen, Svolvaer, Namsos och Rörvik. 
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Idag saknas i princip trafik i korridorens riktning. Den absoluta 
merparten av trafiken bedrivs mellan respektive flygplats och de 
nationella naven, såsom Gardemoen, Arlanda och Vanda.  

Undantagen från detta är t.ex. SAS linje mellan Trondheim och Arlanda 
och mellan Vasa och Arlanda, Direktflygs subventionerade trafik mellan 
Östersund och Umeå/Luleå samt den linje som Finnair avser att starta i 
maj, mellan Umeå och Vanda. Trafik har tidigare drivits bl.a. mellan 
Östersund och Trondheim och mellan Skellefteå och Jakobstad. Utöver 
detta finns också flygtrafik mellan flera av de norska flygplatserna i 
korridoren. 

Tveklöst finns en efterfrågan, bl.a. från näringslivet på effektiva 
tvärgående flygförbindelser. Denna har dock hittills inte visat sig vara så 
stark att den kan bära kommersiell tvärgående flygtrafik uthålligt över 
tid. 

Chartrad trafik och annat affärsflyg över t.ex. Östersjön/Kvarken 
förekommer. Undantagsvis har även chartrad trafik förekommit på 
turistdestinationer som Åre Östersund Airport och Hemavan Tärnaby 
Airport, t.ex. från Helsingfors eller St Petersburg. 

Efterfrågan på flygtrafik inom korridoren kan förklaras av följande 
faktorer: 

 Förekomsten av viktigare näringslivskopplingar, t.ex. mellan 
större företag relaterade till varandra i branscher eller sektorer 

(t.ex. skogs‐ och pappersindustrin, gruvor och processindustrin, 
IT, etc). 

 Förekomsten av internationella hubbar, som skulle vara 
attraktiva för etablering av ytterligare anslutningsflyg 

 Förekomsten av ett omfattande personutbyte 

 Viktigare destinationer inom besöksnäringen  

Större viktigare industrier finns på flera håll i korridoren, t.ex. i Mo i 
rana, Umeå, Vasa, Sundsvall och Jyväskylä. Här kan finnas behov av att 
närmare undersöka förutsättningarna för etablering av direktlinjer på 
någon eller några av dessa relationer. Ett visst samarbete mellan 
universiteten i Umeå och Trondheim skulle eventuellt också kunna ge 
något underlag. 

Den enda internationella hubben i korridoren utgörs av Trondheim 
Vaernes flygplats med cirka 4 miljoner passagerare årligen och direkta 
linjer till bl.a. London, Köpenhamn och Amsterdam. Flera av de norska 
flygplatserna i korridoren har idag anslutningsflyg till Vaernes, men 
ingen av de svenska eller finska flygplatserna. För flygplatser som 
Örnsköldsvik, Skellefteå och Umeå är sannolikt intresset för anslutning 
till Trondheim för vidare byten till exempelvis London eller Amsterdam 
begränsat, när alternativet Arlanda erbjuder betydligt fler 
anslutningsmöjligheter. Det samma kan sägas gälla för de finska 
flygplatser som idag har anslutning via Helsingfors. 
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Mellan Österbotten och Västerbotten finns ett omfattande 
personutbyte. Ett relativt betydande resande över Kvarken förekommer 
också, dock helt relaterat till färjeförbindelsen. Försök har relativt nyligt 
genomförts med en linje mellan Skellefteå och Kronoby utan att nå 
lönsamhet. Eventuellt skulle en flyglinje mellan Umeå och Vasa kunna 
nå lönsamhet och samtidigt öppna för ett mer omfattande samarbete 
inom viktiga områden. Man skall dock komma ihåg att en sådan linje 
också innebär en konkurrens för färjetrafiken. 

När det gäller destinationer inom besöksnäringen finns också en möjlig 
potential för tvärgående kommunikationer. Sannolikt är det dock i så 
fall främst kopplingen mellan St Petersburgsområdet och Åre som är 
den mest intressanta relationen.    

ETT NYTT PROJEKT 
Kontigos uppdrag innefattar att ta fram vad som kallas ett ”concept 
paper” för ett nytt projekt med finansiering från Östersjöprogrammet, 
och med utgångspunkt i NECL‐arbetet.  

Mot bakgrund av analysen ovan föreslår Kontigo i detta avsnitt ett 
alternativt sätt att lansera ett sådant ”projekt”. Det innebär för det 
första att vi betonar behovet av en långsiktigt organiserad samverkan i 
den bredare geografin. Vi behöver skapa en långsiktigt hållbar 
samverkansstruktur mellan de parter som idag driver frågor om öst‐
västliga kommunikationer i Mellersta Norden, dvs. mellan de tre 

gränskommittéerna och deras medlemmar och med ett bredare 
spektrum av finska regioner.  

För det andra föreslår vi konkret och i det omedelbara perspektivet att 
detta arbete inleds med två parallella projektansökningar till två 
gränsregionala samarbetsprogram – Sverige‐Norgeprogrammet och 
Botnia‐Atlanticaprogrammet. Vårt förslag grundar sig på en bedömning 
att utvecklingen av en gemensam långsiktig samverkan i en bredare 
korridor är det som också skapar innehållet i två parallella 
projektförslag med mycket goda möjligheter att få finansiering från de 
två aktuella gränsregionala samarbetsprogrammen och med en tydlig 
koppling till Östersjöstrategin. 

ETT GEMENSAMT PROJEKT KRING DEN BREDARE KORRIDOREN I 
MELLERSTA NORDEN 
Kontigo föreslår således att en permanent organisatorisk struktur 
upprättas för att stärka förutsättningarna för ett förverkligande av den 
bredare korridoren i Mellersta Norden.  

En av bristerna hittills har varit den svaga samordningen mellan det 
projekt som bedrivs av aktörerna bakom Midway Alignment respektive 
av NECL. Ibland har t.o.m. förtroendet mellan aktörerna varit relativt 
svagt. De insatser som skett inom ramen för Kontigos uppdrag pekar 
emellertid på att det idag finns en tydligare samsyn mellan flera av 
aktörerna vad gäller behovet av en förnyad och starkare samverkan 
mellan aktörerna bakom Midway Alignment och NECL. 
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I området finns fler samarbetsinitiativ som det är viktigt att inkludera i 
bildandet av en ny gemensam samverkansplattform. Några exempel på 
sådana strukturer är SÖT‐samarbetet och samverkan kring Blå vägen 
och E12 Alliansen. 

I området finns också tre s.k. gränsregionala kommittéer. Förutom 
Mittnordenkommittén är det Kvarkenrådet (som står bakom projektet 
Midway Alignment) och Midt‐Skandia (som berör samverkan mellan 
Västerbotten och Nordland). Kontigo menar att början till en ökad 
samverkan bör gå genom ett starkare samarbete mellan i första hand 
dessa tre kommittéer och dess olika medlemmar. 

EGTC ETT VERKTYG FÖR ATT REALISERA DEN BREDARE KORRIDOREN 

Kontigo föreslår att målet för en ny gemensam samverkan är att 
etablera en permanent och inte projektberoende plattform inom 
ramen för vad som kallas EGTC och som skulle omfatta det 
orangefärgade området på våra kartbilder.  

Detta betyder att Nordlands, Nordtröndelags och Sörtröndelags fylken i 
Norge bör ingå i en sådan samarbetsstruktur. I Sverige bör Jämtland, 
Västernorrland och Västerbottens län ingå. I Finland är ett stort antal 
regioner involverade: Österbotten, Södra Österbotten, Södra Karelen, 
Södra Savolax, Mellersta Finland och Kymmenedalen. 

EGTC står för European Grouping of Territorial Cooperation och är en 
organisation med en gemensam europeisk legal status 
(EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1302/2013).  

Syftet är att underlätta för regionala och lokala aktörer i flera länder att 
långsiktigt utveckla och driva territoriella samarbeten, t.ex. riktade mot 
en gemensam territoriell utveckling eller territoriell sammanhållning. 
EGTC kan därmed bli ett viktigt verktyg för aktörer på nivåer under den 
nationella för att påskynda uppnåendet av målen i EU 2020. Ett syfte 
kan vara att samordna finansieringen från flera olika källor, t.ex. flera 
olika EU‐program.  

EGTC blir också ett viktigt verktyg för att åstadkomma flernivåstyrning i 
praktiken, då detta är ett av få verktyg där aktörer på olika nivåer och i 
olika medlemsstater genom en gemensam överenskommelse kan ges 
samma legala status inom samverkan. 

Det är Kontigos analys att utvecklingen av ett EGTC passar väl in i en 
situation där flera redan befintliga samarbeten pågår och där flera olika 
organisationer för samverkan redan bildats. 

Runtom i medlemsstaterna finns idag ett antal olika EGTC:n. En rapport 
från Regionkommittén  (COR‐2014‐00693‐00‐00‐ETU‐TRA EN/SN‐
Sv/KO/ib) visar att det vid slutet av 2013 hade inrättats totalt 46 
EGTC:n, där 20 medlemsstater och över 750 myndigheter var 
involverade. Vid samma tidpunkt var ytterligare 16 EGTC:n under 
bildande.  

Transporter och infrastruktur är det område som flest EGTC:n 
adresserar. Hela 17 EGTC:n rör infrastruktur, oftast dock i kombination 
med ett eller flera andra områden. 
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Sverige ingår fn i ett EGTC med fokus på en transportkorridor genom 
Europa. Skåne ingår här i en konstellation tillsammans med bl.a. polska, 
ungerska och kroatiska regioner. 

Fördelarna med en EGTC är den legala statusen, den långsiktiga 
stabiliteten och möjligheterna att fokusera på en eller flera tematiska 
frågor. I kombination med de finansiella instrumenten inom de 
Europeiska Struktur‐ och investeringsfonderna, såsom framför allt ITI, 
skapas förutsättningar för territoriellt integrerad utvecklingsverksamhet 
som går på tvärs av nationsgränserna. 

PROJEKTPLANER FÖR GRÄNSREGIONALA PROGRAMMEN 

Kontigo menar att uppbyggnaden av en EGTC som ett verktyg för att 
realisera den bredare korridoren bör kunna ske i projektform.  

Kontigo föreslår därför att två koordinerade ansökningar lämnas i första 
hand till Botnia‐Atlantica respektive Sverige‐Norge programmet. 

Tanken är att interreg‐projekten bör syfta till skapandet av en 
permanent gemensam plattform för hanteringen av vissa strategiska 
infrastrukturfrågor. Detta skall i sin tur leda till en gemensam och tydlig 
kommunikation kring förändringarna, till ett starkt lokalt och regionalt 
beslutsfattande, i hög grad influerat av ett tydligt systemtänkande samt 
i förlängningen till utvecklade hållbara res‐ och transportmöjligheter. 

Nedan presenteras grunddragen i två parallella ansökningar till de två 
gränsregionala samarbetsprogrammen. 

 

 

 

Projektens syfte 

Det övergripande syftet med projekten är att skapa förutsättningar för 
en långsiktig utbyggnad av hållbara gränsöverskridande transporter i 
den samlade geografin Mellersta Norden.  

För att åstadkomma detta planerar aktörerna bakom de två projekten 
att – tillsammans med ytterligare aktörer i Finland – skapa ett EGTC. 
Med hjälp av ett EGTC skapas en långsiktigt hållbar samverkansstruktur 
för att driva utvecklingen av hållbara transportsystem och 
kommunikationer i Mellersta Norden. 

Om man önskar finns möjligheten att koppla samman utvecklingen av 
hållbara transportsystem med en samverkan inom andra avgränsade 
områden, t.ex. kring frågor som medlemmarna själva har stort 
inflytande över genom kommuners och regioners huvudsakliga 
verksamhet. 

 

Förväntade bidrag till programmens mål 
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Målet för en EGTC i Mellersta Norden är att etablera en struktur som 
främjar utvecklingen av ett gränsöverskridande integrerat 
transportinfrastruktur och ‐kommunikationssystem som främjar 
övergången till ett koldioxidsnålt samhälle. 

En EGTC i Mellersta Norden skall arbeta långsiktigt och fokuserat för att 
främja utvecklingen av ett miljömässigt hållbart transport‐ och 
kommunikationssystem mellan Atlanten och Karelska näset.  

Utöver samarbetet kring transporter och infrastruktur finns med en 
EGTC på plats också en struktur som kan möjliggöra för en samverkan 
också inom andra områden, t.ex. inom forskning och högre utbildning, 
eller inom högspecialiserad sjukvård. 

Viktigaste insatser 

Inom ramen för de två gränsregionala projekten skall insatser för 
bildandet av en sådan EGTC genomföras.  

Detta betyder att projektens huvudsakliga inriktningar kommer att ligga 
på förberedande organisatoriska insatser. I huvudsak kan fyra faser 
identifieras: 

1. Planering 

2. Förankring 

3. Etablering och organisation 

4. Ansökan 

I planeringsfasen ingår att slutligt planera målen för en EGTC, 
bestämma dess tematiska avgränsning och dess potentiellt ingående 
medlemsorganisationer.  

I  förankringsfasen  ingår  att  föra  en  nära  dialog med  alla  potentiella 
medlemsorganisationer  –  t.ex.  kommuner,  regioner, 
samverkansorganisationer,  kommunala  eller  regionala  bolag  eller 
offentliga  myndigheter.  Diskussionerna  bör  omfatta  alla  relevanta 
frågor, såsom mål och syfte för verksamheten, budget och finansiering, 
kopplingen mellan  EGTC:ns  uppgift  att  driva  ”den  stora  bilden”  och 
enskilda  aktörers  roller  i  att  få  till  stånd enskilda projekt/objekt  inom 
den breda korridoren. 

I fasen etablering och organisation ingår att utarbeta förslag till stadgar, 
upprätta  ett  förslag  till  organisation  och  ett  förslag  till  första  budget 
inklusive  finansiering.  I  denna  fas  ingår  också  att  utveckla  en  tydlig 
arbetsmodell för EGTC:n i förhållande till de aktörer som driver enskilda 
investeringsprojekt,  (t.ex.  i  förhållande  till  aktörerna  bakom  projektet 
Midway  Alignment.).  I  stor  utsträckning  räknar  vi  med  att  EGTC:ns 
medlemmar  är  samma  organisationer  som  driver  andra  konkreta 
projekt inom ramen för korridoren. Detta gör det angeläget att vi klarar 
ut  en  tydlig  rollfördelning  mellan  en  övergripande  EGTC  och  andra 
delregionala eller lokala konstellationer. 
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I fasen ansökan  ingår att ta fram och  lämna  in en formell ansökan om 
att bilda en EGTC. 

Vid projektets avslut  skall  således grunderna  för en  långsiktigt hållbar 
organisatorisk  plattform  för  att  arbeta  med  de  öst‐västliga 
förbindelserna  i Mellersta norden  finnas på plats. Detta  skall  i  sin  tur 
bidra  till  möjligheterna  att  steg  för  steg  fylla  gapen  i  den  breda 
korridoren  med  sikte  på  att  göra  Mellersta  Norden  till  ett 
konkurrenskraftigt alternativ  i transporter dels  inom Norden, dels  i ett 
globalt perspektiv. 

Tids‐ och kostnadsplan 

Kontigo menar att föreliggande projekt bör genomföras under en 
relativt koncentrerad tid. Projekttiden bör vara max 24 månader. En 
ansökan till båda programmen bör kunna lämnas in senare under 2015, 
med sikte på projektstart snarast i början av 2016. 

Budgeten för denna insats bör vara begränsad till kostnaden för en 
gemensam projektledning, för bägge projekten, gemensamma styr‐ och 
referensgrupper, framtagning av expert‐ och kunskapsunderlag, viss 
extern processledning samt möten.  

Projektledningskostnaden bör uppgå till 1 mkr (SEK) per projekt och år. 
Kostnaderna för övrig ledning och styrning till ungefär lika mycket. 
Kostnaderna för externa tjänster bör ligga på maximalt 0, 5 mkr per 

projekt och år. Kostnaderna för förankrings‐ och mötesverksamhet kan 
beräknas till ytterligare 0,5 mkr per projekt och år. 

Den totala kostnaden skulle således uppgå till 6 mkr för två projekt över 
två år. Kostnaden skulle fördelas lika mellan en projektansökan för 
Botnia Atlantica och en för Sverige – Norge programmet, dvs. 3 mkr 
vardera. 

Organisation 

Samordningen av genomförandet av de två projekten är central. 
Projekten kommer att ledas av samma projektledare och ha en 
gemensam ledningsgrupp och styrgrupp. Detta betyder att 
projektledningen för de båda projekten bör vara en organisation med 
bas i bägge programområdena (Botnia Atlantica och Sverige‐Norge).  

Mittnordenkommittén med kansli i Härnösand skulle kunna utgöra 
projektägande organisation för en ansökan i bägge programområdena.  

I bägge projekten skulle samarbetspartners från Nordland, 
Nordtröndelag, Sörtröndelag, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, 
Österbotten och Södra Österbotten. 

SAMMANFATTNING 
Kontigo har haft i uppdrag av Mittnordenkommittén att föreslå mål, 
inriktning och omfattning av ett nytt infrastruktur‐ och 
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kommunikationsprojekt med utgångspunkt i den mittnordiska 
geografin. Uppdraget syftar till att: 

• Identifiera investeringsbehoven längs korridoren  

• Identifiera och beskriva relevanta politiska processer på 
regional, nationell och EU‐nivå 

• Ge förslag på gemensamma politiska aktiviteter som 
stärker den mittnordiska transportkorridorens 
konkurrensfördelar 

Slutresultatet av uppdraget ska presenteras i form av ett ”concept 
paper”. 

Projektet bygger vidare på de erfarenheter som gjorts i tidigare NECL 
projekt och relaterade insatser under de senaste 20 åren. Projektet 
bygger också vidare på det arbete som drivits inom ramen för insatsen 
kring vad som kallas Midway Alignment of the Bothnian Corridor.  

Kontigo drog därför slutsatsen att två ytterligare uppgifter bör 
inkluderas i uppdraget: för det första, att se de två olika initiativen 
(NECL‐ och Midway Alignment) som en helhet, samt att föreslå hur 
aktörerna bakom de två korridorerna skall kunna stärka sin samverkan 
inom ramen för projektets genomförande. 

Därpå lyfte Kontigo fyra strategiska frågor, som vi menade att man bör 
ta ställning till redan innan en eventuell projektansökan kan lämnas in: 

 Vilket är behovet av en ny gränsövergång mot Ryssland? 

 Bör vi fokusera en överfart över Östersjön? 

 Ett eller flera öst‐västliga stråk mot Atlanten och 
Atlanthamnarna? 

 Hur knyter vi samman den nord‐sydliga och den öst‐västliga 
korridoren i Sverige? 

Stora investeringsbehov i infrastruktur och kommunikationer återstår 
fortfarande. I princip finns stora kvarvarande behov för snart sagt varje 
sträcka och objekt längs korridoren. Bara några få av dessa behov är 
adresserade i nationella investeringsplaner, övriga väntar fortfarande 
på att få presenteras och diskuteras med nationella myndigheter.  

Slutsatsen är att arbetet med en öst‐västlig bredare korridor i Mellersta 
Norden kommer att fortgå länge än. En ytterligare slutsats är att en 
reguljär flygtrafik i öst‐västlig riktning inom korridoren är osannolik utan 
ytterligare särskilda insatser. De insatser som nämns är en inventering 
av industrirelationerna för olika delar av området i syfte att urskilja 
kontaktbehov och ytor som hittills inte uppmärksammats. 

Slutligen lämnar Kontigo ett projektförslag som bygger på en 
koordinerad ansökan till två av EU:s program för gränsöverskridande 
samarbete, Sverige‐Norgeprogrammet och Botnia‐
Atlanticaprogrammet. De två projekt som man söker resurser för skall 
inför avslut ha etablerat en EGTC i Mellersta Norden med syfte att 
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långsiktigt och uthålligt etablera en projektoberoende struktur för att 
driva utvecklingen av kommunikationsinfrastrukturen under en längre 
tid och i den bredare korridor som består av såväl Mittnordens som 
Kvarken‐Midt‐Skandias geografier och med inkluderande av ett finskt 
stråk mot Karelska näset. 

En grov beräkning visar att ett projekt bör kunna begränsas till en 
genomförandetid om högst 24 månader och med en total högsta 
budget för de två projekten om cirka 6 mkr. Efter projektets avslut är 
målet att ha skapat förutsättninar för att transport‐ och 
infrastrukturkorridoren i Mellersta Norden långsiktigt skall utvecklas 
och genom egen konkurrenskraft klara de utmaningar som regionerna 
tillsammans står inför. 

 


