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Vad händer i projektet? Uppnådda resultat, indirekta och direkta. 

 Fjällvägens stråkanalys, genomförd av Ramböll Sverige Ab på uppdrag av projektet. 

 Prioritering av åtgärder i handlingsplanerna för respektive arbetsområde, vägåtgärder, 

näringslivoch information&marknadsföring. Prioriterade 2014: skyltning, siktröjning, 

rastplatser, att fortsätta bygga upp varumärket. Underlag för appar och GPS.  

 Opinionsarbete. Skrivelser och presentationer/föredrag för både specifika målgrupper och 

allmänhet som lett till fördjupad kunskap hos aktörer internt och externt och nya kontakter.  

 Aktivt deltagande i sociala medier. Pressrum hos MyNewsDesk 

 Informations-marknadsföringsoch redaktionellt material, redaktionellt 

 

 Dokumentationer i ord och bild av den samlade kunskap vi producerar. 

 Nätverket utvidgas.  

 Fördjupad dialog och kunskapsöverföring med Trafikverket, samhälle, projektledare för 

åtgärdspaket, drift och underhåll. 

 Fler nätverk och kontaktytor för näringslivet och kommunerna har synliggjorts. Fördjupade 

kontakter med både Näringsdepartmentet och Tillväxtverket angående vårt 

samverkansarbete över två regioner. Intresse för Fjällvägenprojektet på en lärande-arena. 
Hälsingland och Härjedalen närmare varandra. 

 

 Regionförbundet i Jämtlands län har större fokus på Fjällvägenområdet och vissa specifika 

satsningar vilket länsplanearbetet visat.  

 
 

 Skapar en bra relation tillsammans med Atlantbaneprojektet. Producerar gemensam 

kunskap. 

 Påbörjat samtal med NärLjus om samarbete/koordineringi företagskluster/nätverk för fr a 

påbyggnadsbranschen och skogsnäringen i Hälsingland och Härjedalen 

 

 

 

 

 

 

Vad händer längs Fjällvägen? 

 Genomfart Funäsdalen är åtgärdad. Trafikssäkerhetsåtgärder Vemdalsskalet (ingår i 

Härjedalspaketet) 

o -2 st tjällyft Punktinsatser åtgärdade mellan Hede-Långå och söder om Hedeviken 
Korsningen 315-84 

o -tjällyft Punktinsatser mellan Linsell och Hedeviken  

o -Ny beläggning Älvros-Sveg (väg 45+84 

 

 Investeringar på riksvägarna 83 och 84 i LTP Gävleborg 2014-2020. Riksv 83, Tönnebro-
Ljusdal/Färila, med specificerade ombyggnadsträckor, ligger nu främst i Gävleborgs 

länsplan. Investeringsplanerna i LTP Jämtlands län, från Funäsdalen till länsgränsen, på rv 
84 är tidigarelagda och påbörjas nu. 

 

o Åtgärdspaketet på rv 84 är igång första delen är upphandlad och en inventering av 
vägen ska påbörjas omgående. Mer information efter sommaren. 

o Projekt på väg 83•Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 83 Bollnäs-Vallsta •Ombyggnad 

av korsning i Norrborn •Vänstersvängsfält i korsningar i Orbaden och Häggesta  
o •Vänstersvängsfält och busshållplatser i Järvsö Tidsplan Konsultupphandling våren 

2014 •Utredningar/skissförslag klara till årsskiftet 2014/2015 •Samråd vår/höst 

2015 •Granskning/utställning av plan vinter 2015/2016 •Fastställelse 2016/2017  
 

 Underhållsarbeten, förstärkningsarbeten sker på del av rv 84 i Ljusdals kommun och ska 

fortsätta hela rv 83 ned till Tönnebro. 
 

 Påbörjat arbete med att utforma underlag för långsiktig planering av driftåtgärder som 

röjning och skötsel/förbättring av rastplatser mellan Trafikverket, Fjällvägen och 

Skogsstyrelsen. Siktröjning är beställd av TrV till rastplatsen mellan Ljusdal och Färila. 

Planering med Skogsstyrelsen om fler objekt. 

 Framtagande av underlag för skyltning längs vägen, en skylt per kommun. 

 Motormännen har genomfört undersökningar av vägstandard på rv 83 med GPS-verktyget 

Roadroid. Ska genomföras på rv 84. Inväntar rapporter. 

 Fler snabbladdstationer installeras. På gång i Funäsdalen och en ny i Sveg. Utarbeta 

servicekarta längs stråket. 
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