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Bred regional samverkan bäddar för 
framgångsrik satsning på Fjällvägen

D
et här är en del 
av mycket histo-
riska transport-
vägar mellan 
Mälardalen och 
Trondheim, både 
som  affärsvägar 

och pilgrimsvägar, säger Vibeke 
 Sjögren-Ottosson, Bollnäs kom-
mun, som är projektledare för den 
regionala vägsatsningen.

–Men stråket är oerhört viktigt 
även i dag. Det är ingen storstads-
satsning, men det påverkar även 
storstadsregionerna. Vi talar om 
ett mångfunktionellt stråk. Det 
har stor betydelse för arbetspend-
ling, studieresor, sjukvårdsresor, 
näringslivstransporter, en hel del 
tunga sådana, fritidstrafik och 
trafik för den omfattande besöks- 
näringen.

Snabb och säker
–Vi odlar stråktanken. Vägen är 
en livsnerv och del av ett större  
trafiksystem som inte minst 
har  betydelse för storstadsregio-
ner och viktiga målpunkter. Den 
måste  vara snabb och säker. En 
hög standard på Fjällvägen behövs 
även för områdena utanför våra re-
gioner och deras möjligheter att 
färdas tryggt och framkomligt.

Fjällvägen behöver stärkas, 
 både fysiskt och som livsnerv, för 
att möta framtidens krav. Den 

 breda samverkan mellan kommu-
ner, regioner och näringsliv ökar 
sannolikheten att vägsträckan  
 moderniseras. 

Syftet, att med  gemensamma 
krafter arbeta mot ett övergripan-
de mål, har hittills bland annat re-
sulterat i en gedigen stråkanalys, 
som utgör ett kreativt underlag 
till fortsatt samverkan och dialog 
kring utvecklingsfrågor.

De samverkande kommunerna 
är Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal och 
Härjedalens kommun. Destina-
tionsbolagen är Järvsö, Vemdalen 
och Funäsfjällen. Och de två regio-
nerna är Regionförbundet i Jämt-
land och Region Gävleborg. 

Önskar mer samverkan
Vibeke Sjögren-Ottosson ser 
samverkan som en generellt bra 
 arbetsmetod.

–Jag önskar mer regional sam-
verkan i Sverige, i synnerhet i sam-
band med omfattande infrastruk-
turprojekt. Det är lätt att fastna i 
invanda roller och strukturer. När 
kommun, region och näringsliv 
samarbetar kring stora projekt 
lyfter  aktörerna blicken och be-
traktar utvecklingsprocesser ur 
nya perspektiv. Samverkansarbe-
tet är fruktbart både inom regio-
ner och regioner emellan. Följden 
blir fler innovativa idéer och en 
 fördjupad dialog.

–När aktörer från olika delar av 
samhället möts i nya konstella-
tioner öppnar diskussionerna för 
nya infallsvinklar och problemlös-
ningsmetoder. När olika intressen-
ter möts via en gemensam platt-
form kan synergieffekter uppstå, 
exempelvis i form av nya samver-
kansmöjligheter. 

Genom kulturlandskap
–Jag är också övertygad om att 
samverkan och den fördjupade 
 dialogen genererar ett större gen-
svar från Trafikverket, som är en 
dialogpartner och som är adjung-
erad i vår styrgrupp.

Fjällvägen utgörs av riksvägarna  
83 och 84. Den går genom Hälsing-
lands och Härjedalens kultur- 
och naturlandskap, från kust till 
fjäll, där man passerar det  senaste 
världsarvet, Hälsingegårdarna, 
och där man möter den riktiga 
fjällvärlden. 

professionell insikt

Projekt sägs vara något utöver 
det vanliga, något unikt. Samti-
digt tenderar vi som samhälle 
att fokusera på projekt och meto-
der inom ett fåtal miljöer såsom 
bygg och IT. Konferensen Pro-
jektforum 2013 tar fasta på detta 
och erbjuder nya perspektiv på 
nya och gamla fenomen. Konfe-
rensen genomförs i Stockholm 
på Münchenbryggeriet, och går 
av stapeln 6-7:e november. Kon-
ferensen vänder sig till dig som 
 arbetar med eller i projekt och vill 
lära dig av andras erfarenheter i 
såväl vanliga projekt som  projekt 
som är utöver de vanliga . De två 
dagarna är fyllda med spännande  
och lärorika presentationer av 
såväl praktiker som akademi-
ker som syftar till att se kända 
och okända verksamheter ur nya 
pers pektiv.

Handlar om flera olika saker
Projektforum 2013 handlar å ena 
sidan om projekt som är  något 
utöver de vanliga. Å andra  sidan 
skiljer sig vad som är vanligt 
mellan organisationer och mil-
jöer. För det första, i en organisa-
tion som bygger mjukvara kan 
det  annorlunda projektet vara 
en flytt mellan två adresser. För 
 organisationen som hyrs in för 
att sköta flytten är samma projekt 
en del av dess normala verksam-
het. För det andra, projekt  utöver 
det vanliga kan också   utgöras av 
projekt i miljöer  som vanligt-
vis inte förknippas med projekt-
baserad verksamhet på samma  
sätt som exempelvis byggbran-
schen.   För det tredje , projekt 
 utöver det vanliga  kan också 
 utgöras av spektakulära  projekt 
i kända projektmiljöer, exempel-
vis  Ishotellet i Jukkasjärvi som 
varje år återuppstår ur skick-
ligt sammanfogad is.  Syftet med 
att fokusera på projekt utöver 
det vanliga är att användningen  
av projekt och projektmetodik 
har spritt sig långt bortom 1960- 
talets amerikanska försvarspro-
jekt. Samtidigt handlar de flesta  

konferenser, för såväl prakti-
ker som akademiker, om typiska 
projekt och projektmiljöer. Som 
ett led i detta erfarenhetsutbyte 
kommer de tjugotalet presenta-
tionerna att handla om alltifrån 
Google´s arbete med att stödja 
kreativa projekt, organiseringen  
av Curators of Sweden – en av värl-
dens mest hyllade reklamkam-
panjer, och vikten av udda projekt 
för att stödja innovationsproces-
ser i alla typer av organisationer; 
till hur projekt som  arbetsform 
kan leda till att människor tar 
livshotande beslut, till hur isho-
tellet i Jukkasjärvi uppförs och 
hur det bidragit till vidare affärs-
möjligheter. 

Spännande diskussioner
De flesta av presentationerna 
 berör på ett eller annat sätt hur 
projektet förhåller sig till lin-
jearbetet och hur detta förhål-
lande skapar förutsättningar för 
 arbetet på olika nivåer. Några av 
talarna vid årets Projektforum är 
Dr. Annica Steiber som studerat 
Google´s inre liv; Arne Berg, kre-
ativ chef vid Ishotellet; Patrick 
Kampmann, Curators of Sweden. 
Varje presentation kommer med 
spännande diskussioner samti-
digt som dagarna bär på möjlig-
heten att träffa nya och gamla 
 bekanta. Anmälan till konferen-
sen sker på XXX, där återfinns 
även information om Projektfo-
rum 2013. Frågor om konferensen 
kan ställas till XX. 

Projektforum är en årligen 
återkommande konferens som 
arrangeras av Svenskt Projektfo-
rum. Svenskt Projektforum före-
träder de som arbetar med och i 
projekt i Sverige. Förutom kon-
ferens- och seminarieverksam-
het certifierar man även projekt-
aktiva personer i enlighet med 
International Project Manage-
ment  Associations (IPMA) certi-
fieringsprocess.  

ett projekt utöver det vanliga
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Modeller och system 
skapar förutsättningar 
i projekten men det är 
människorna som skapar 
resultat..

Fyra kommuner, tre destinationsbolag och två regioner 
 samverkar för att stärka den 40 mil långa Fjällvägen som 
viktigt transportstråk och avgörande inslag i transport-
infrastrukturen i södra Norrlands inland.
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