
Riksvägarna 83/84 går genom Hälsinglands och  Härjedalens 
 kultur- och naturlandskap. Från kust till fjäll. Här möter du bl.a vårt 
 senaste världsarv, Hälsingegårdarna, här möter du den riktiga fjäll-
världen. Vägstråket har av kommunerna och besöksnäringen döpts 
till Fjällvägen.
 Fjällvägen är också ett samarbetsprojekt  mellan Söderhamns, 
 Bollnäs, Ljusdals och Härjedalens kommuner, destinationsbolagen 
Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen samt Regionförbundet i Jämtland 
och Region Gävleborg. Fjällvägen, ett samarbete för bättre och ut-
vecklad infrastruktur och innovativ samverkan. Den kortaste vägen 
från kust till fjäll.  ■

Fjällvägen – ett vinnande
stråk genom samverkan

www.fjellvagen.se     facebook.com/fjellvagen

Fjällvägen – det 
mång funktionella 
stråket 
•  Bättre framkomlighet, säkerhet 

och tillgänglighet. Antalet olyckor 
måste minska. Samhällsekono-
miskt och miljömässigt positiva 
effekter om utveckling och upp-
rustning sker.

•  En väl fungerande infrastruktur 
är nödvändig för utveckling av 
näringsliv och offentlig verksam-
het. Satsningar på en tillgänglig 
och upprustad infrastruktur är ett 
av projektets viktigaste priorite-
ringsmål. 

•  Arbetspendlingen är stor och 
betydelsefull. Funktionell och 
förstorad arbetsmarknad behöver 
bra infrastruktur.

•  Godstransporterna till kusten och 
söderut är omfattande och måste 
vara snabba och säkra. 

•  Besöksnäringens utveckling är be-
roende av korta restider och säkra 
vägförbindelser. En hög standard 
behövs på Fjällvägen för storstads-
områdena och deras möjligheter 
att färdas tryggt och framkomligt 
längs Fjällvägen kräver en rejäl 
investering i förbättrad infra-
struktur.

Fjällvägens tankeord;
”Vi kan inte lösa problem genom att 
tänka på samma sätt som vi gjorde 
när vi skapade dem.”
/A Einstein

TRONDHEIM/

Välkommen med på färden som
är både en resa och ett mål!

Kontakt: Projektledare Vibeke Sjögren Ottosson
Samhällsbyggnadskontoret Bollnäs kommun
E-post: vibeke.sjogren.ottosson@bollnas.se 

Tel: 0278-252 26, 070-190 96 39

Se Fjällvägens Stråkanalys:
www.fjellvagen.se/Press
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Bättre fram-
komlighet, 
säkerhet och 
tillgänglighet 
1.  En väl fungerande infra-

struktur är nödvändig för 
en positiv utveckling av 
näringslivet. 
Fjällvägens  funktion och 
betydelse för näringslivet och 
boende längs stråket måste 
tydliggöras.
Satsningar på en framkomlig 
och trafi ksäker infrastruktur 
och var vägåtgärder behöver 
sättas in är ett av de vikti-
gaste prioriteringsmålen för 
projektet. 

2.  Utvecklingen av besöks-
näringen. Tre starka 
turistdestinationer längs 
stråket som jobbar med 
turismutveckling året runt 
och är beroende av snabba 
och säkra vägförbindelser för 
sina gäster. 

3.  Arbetspendlingen – funk-
tionell och förstorad 
arbetsmarknad kräver bra 
infrastruktur. 

4.  Godstransporter – måste vara 
snabba och säkra. 

5.  Kortaste vägen från kust till 
fjäll. Samhällsekonomiskt 
och miljömässigt positiva 
effekter. 

TRONDHEIM/ Välkommen på resan med 
Projekt Fjällvägen!
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