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Utvidgat ansvarsområde för partnerskapet Atlantbanan
Ärendebeskrivning
Våren 2016 bildades partnerskapet Atlantbanan med syfte att verka för utveckling
av Norra Stambanan och Mittbanan och trafiken på dessa banor från Stockholm
via Gävle, Bollnäs, Ljusdal mot Storlien och vidare mot Trondheim respektive
mellan Sundsvall och Storlien och vidare mot Trondheim. Av de texter som låg till
grund för bildandet av Partnerskapet Atlantbanan framgår också att arbetet ska
präglas av ett transportslagsövergripande synsätt där samspelet vid vägtrafiken
ska beaktas.
Under tiden 2012-04-01 – 2015-03-31 bedrevs ett projekt med namnet
”Fjällvägen” med syfte att stärka vägstråket Tönnebro – Bollnäs – Ljusdal – Sveg
– Funäsdalen - riksgränsen mot Norge. Stråket omfattar stora delar av vägarna
83 och 84 i Gävleborgs och Jämtlands län. I projektet deltog Bollnäs, Ljusdals,
Härjedalens och Söderhamns kommuner liksom Destination Järvsö, Destination
Vemdalen och Destination Funäsfjällen. Dessutom deltog både Regionförbundet
Gävleborg och Regionförbundet Jämtlands län (senare Region Gävleborg
respektive Region Jämtland Härjedalen).
Inom ramen för projektet har bland annat en så kallad stråkanalys tagits fram
som både gav en nulägesbeskrivning av stråket och redovisade olika mål för
stråket och dess omland.
Region Jämtland Härjedalen fick en förfrågan om att medverka i ett nytt projekt
från 2015-04-01 till 2016-03-31 för fortsatt utveckling av Fjällvägen.
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Att Regionerna deltog och medfinansierade det första projektet som till största
delen handlade om att ta fram kunskapsunderlag var naturligt. Att däremot delta
och medfinansiera ett projekt som till stora delar skulle handla om påverkan på
den regionala nivån ansågs inte förenligt med Regionens uppdrag att ansvara för
infrastrukturplaneringen i länet och att prioritera de statliga investeringarna, där
aktuell vägsträcka utgör en del av underlaget. Regionen beslutade därför 201503-05 att avslå den inlämnade ansökan om medfinansiering av projektet
”Fjällvägen Etapp 2”.
Ett likartat beslut fattades av Region Gävleborg på samma grunder. Samarbetet
för Fjällvägen fortsatte dock mellan de flesta av de övriga parterna.
Regionen fick senare en inbjudan till medlemskap i ett föreslaget Partnerskap
Fjällvägen.
I beskrivningen av detta partnerskap angavs bland annat att ett medlemskap
”innebär en aktiv medverkan och ansvar för att syfte och mål med partnerskapet
uppfylls”. Vidare föreslogs i dokumentet en årlig medlemsavgift om 50 000 kronor
per region och lägre medlemsavgifter, kopplade till invånarantal, för kommuner.
Den föreslagna organisationen av partnerskapet Fjällvägen påminde till stora
delar om organisationen av partnerskapet Atlantbanan där Region Jämtland
Härjedalen medverkar.
Partnerskapet Atlantbanan har som övergripande uppgift att verka för utveckling
av Norra Stambanan och Mittbanan och trafiken på dessa banor. Arbetet i detta
partnerskap handlar till del om påverkansarbete, men då gentemot den nationella
nivån när det gäller prioriteringar i Trafikverkets nationella plan och gentemot
trafikoperatörer.
Det föreslagna Partnerskapet Fjällvägen skulle ha som en av sina uppgifter att
verka för förbättrad infrastruktur. Den infrastruktur det handlar om utgörs av
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delar av vägarna 83 och 84. Investeringar i dessa vägar ska enligt gällande
regelverk prioriteras inom ramen för de så kallade länstransportplanerna som
regionerna ansvarar för. Det bedömdes olämpligt att Regionen ingår i ett
partnerskap som har som en av sina uppgifter att påverka just Regionen. Det
skulle kunna rubba förtroendet för Regionen och dess förmåga att ur ett
länsövergripande perspektiv göra rätt prioriteringar av tilldelad ram för
investeringar i statlig transportinfrastruktur.
Av den anledningen beslutade Regionala utvecklingsnämnden, genom
delegationsbeslut 2016-06-22, att avstå från medverkan i Partnerskap fjällvägen.
I beslutet angavs dock att Region Jämtland Härjedalen gärna medverkar i andra
sammanhang där frågan om utveckling av stråket diskuteras. Det kan bland annat
handla om påverkansarbete gentemot den nationella nivån i frågor om skyltade
hastigheter på vägarna, ramar och anslag till investeringar och underhåll till den
regionala nivån etcetera. En idé som är värd att pröva är att använda det redan
existerande partnerskapet Atlantbanan i dessa sammanhang, står det i
delegationsbeslutet från 2016-06-22.
Företrädare för Region Gävleborg har nu väckt frågan om att utvidga nuvarande
partnerskap för Atlantbanan till att även omfatta vissa generella vägfrågor. De
skriver att de med detta hoppas kunna ta ett mer samlat grepp och effektivisera
vårt fortsätta samarbete med transportinfrastruktur frågorna i Norra
stambanestråket.
De önskar nå samsyn i denna fråga och undrar därför hur Region JämtlandHärjedalen ser på förslaget.

Förvaltningschefens förslag
Utskottet för Infrastruktur och Kommunikationer föreslår Regionala
utvecklingsnämnden
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Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget att utvidga nuvarande
Partnerskap för Atlantbanan till att även omfatta vissa generella vägfrågor.
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