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Inspel till regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 – Underlag 

Kramfors kommun har under de senaste åren pekat på en rad behov vid inspel om transportinfrastruktur för 

Västernorrlands län. Merparten av behoven har resulterat i åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Åtgärdsvalsstudierna har dock 

varit försenade (ÅVS Frånö-Sandviken), ej färdigställts (ÅVS Ådalsbanan) eller ej påbörjats (ÅVS Besöksnäring).  

Andra inspelade åtgärder har även en lägre prioritet i den regionala transportplanen, och har därför ännu inte en 

planerad ÅVS.  

 

Parallellt med de utdragna studierna både kvarstår och växer dock behoven av åtgärder. Väg- och järnvägssträckor 

får en allt sämre standard i takt med att belastningar ökar och investeringar uteblir. Samtidigt pågår en utveckling i 

kommunen, exempelvis i form av en växande besöksnäring (för sjätte året i rad sker en ökning i antal gästnätter i 

Höga kusten). Det sker även en förändring i Kramfors kommuns befolkningsutveckling, då merparten av år 2016 

inneburit folkökningar.  

Den pågående utvecklingen har inneburit en ökad kommunal planering för bland annat ett ökat bostadsbyggande. En 

fördjupad översiktsplan för Kramfors stad antogs i mars 2016, och ett arbete pågår för att realisera planens 

ambitioner. Ett kommunövergripande bostadsförsörjningsprogram med en tillhörande handlingsplan ska också inom 

kort antas politiskt. En detaljplan som innefattar ett flertal centrala tomter för bostadsprojekt är under arbete och 

geotekniska undersökningar pågår för att kartlägga förutsättningar för bostadsbyggande. Det kommunala 

bostadsbolaget Krambo har fått medel att investera i nya bostäder och dialoger förs även med privata intressenter. 

Kramfors kommuns planering för en närliggande byggfas måste dock harmonisera med en utbyggd infrastruktur som 

möjliggör goda kommunikationer. 

Tidigare års inspel är alltså allt mer angelägna och betydelsefulla, och av ovanstående skäl vill Kramfors kommun 

återigen spela in dem. Merparten av åtgärderna sträcker sig givetvis utöver ett kommunalt intresse, då de skulle ge 

goda effekter i ett regionalt och nationellt perspektiv. 

Järnväg 

 Upprustning, Ådalsbanan 

 Triangelspår, Västeraspby 

 Perrong, Höga Kusten Flygplats 

 Resecentrum, Bollstabruk 

Väg 

 Vägåtgärd, Omne-Själand-Bäckland  
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 Vägåtgärd, Nordingråvallen-Mannaminne 

Gång och cykel (GC) 

 Ny GC-väg, Kramfors stad-Frånö 

 Ny GC-väg, Mäland  

 Ny GC-väg, Bollstabruk-Nyland 

 Ny GC-väg, Kramfors stad-Sandviken 

Flyg 

 Utfyllnad av stråk- och säkerhetsyta, Höga Kusten Airport 

Utöver tidigare års inspel har även en rad nya behov uppstått inom väg-, järnvägs- och kollektivtrafikåtgärder: 

Järnväg 

 Kryssväxel, Kramfors resecentrum 

Kollektivtrafik 

 Ny hållplats och pendlarparkering, Gräta 

 Översyn, ny hållplats och pendlarparkering, Trafikplats Gallsäter södra 

 Ny hållplats, Nordvik 

Väg 

 Vägåtgärd, Gallsäter-Norrfällsviken 

 

Nationell järnväg 

Upprustning, Ådalsbanan 

Banans standard har under året försämrats ytterligare. Det kritiska läget har inneburit risker för avstängningar och 

hastigheten längs banan har varit nedsatt till 20 km/h, vilket krävt förstärkningsåtgärder. Detta har påverkat industri 

och trafikbolag såväl som kommuner. Det bristande underhållet och skicket kommer i synnerhet behöva åtgärdas för 

att i närtid tillgodose industrins behov att upprätthålla sina verksamheter. Upprustningar kommer således krävas för 

att åstadkomma en grundläggande funktionalitet kopplat till kapacitet, bärighet och trafiksäkerhet.  

I relation till att den nuvarande banstandarden höjs finns ett behov av nybyggnation och modernisering av 

järnvägssträckan. Delvis för att hantera ökade transporter med längre tåg och tyngre godsflöden men också för att 

skapa ett stråk med persontrafik, vilket hörde till konceptet vid Botniabanans etablering. För att tillgängliggöra vår 

region krävs ett sammanhållande järnvägsnät som erbjuder persontrafik, kopplingen till Sollefteå kommun är dock i 

dag obefintlig.   

I dag finns stora variationer i hastighet längs Ådalsbanan. För att effektivisera framtidens godstransporter och 

möjliggöra att persontåg trafikerar sträckan bör åtgärder vidtas för en jämnare hastighet med reducerade restider. 

Ådalsbanans rådande standard och pågående åtgärdsvalstudie Stråkstudie Ådalen gör detta inspel angeläget och bör 

ha hög prioritet. 
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Triangelspår, Västeraspby  

Det finns ett behov av ett triangelspår i Västeraspby. Detta skulle göra trafiken som beskrivs i ovanstående inspel 

både snabbare och effektivare, både lokalt och regionalt, och leda till bättre resursutnyttjande i flera plan. Ett 

triangelspår skulle exempelvis leda till en god intermodalitet i samverkan med flygtrafiken från Höga Kusten Airport.  

I den pågående åtgärdsvalstudien har Västeraspys roll, som knutpunkt genom dess centrala läge i regionen och 

samlade transportslag, framhävts. Det finns en ambition att utveckla denna roll i kombination med att stärka 

förbindelser i de öst-västliga kommunikationerna.  

Plattform, Höga Kusten Flygplats 

För att stärka ovanstående nod och förbättra den nuvarande persontrafiken vid Västeraspby, och den framtida 

persontrafiken längs Ådalsbanan finns ett behov av ytterligare en plattform vid tåghållplatsen Höga Kusten Flygplats.  

En ytterligare plattform vid Höga Kusten Flygplats med övergång för gående, skulle medge persontågsmöte på 

stationen. Detta gör att persontågen får fler mötesstationer, vilket förbättrar tågföringen och rättidigheten, samt gör att 

antalet avgångar och ankomster vid stationen kan öka avsevärt. Detta i sin tur underlättar intermodaliteten med flyg, 

buss och bil. 

Åtgärden har aktualiserats i pågående åtgärdsvalsstudie Stråkstudie Ådalen. 

Resecentrum, Bollstabruk 

Bollstabruk är den näst största tätorten i Kramfors kommun. Tätorten med kringliggande byar har cirka 2400 

invånare (2010), det vill säga god potential. 

Trots att järnvägen genomskär tätorten tvingas boende i Bollstabruk vid tågresor till Örnsköldsvik-Umeå eller 

Härnösand-Sundsvall, via bil eller buss, byta transportslag vid Kramfors resecentrum, drygt 10 km söderut.  

En tåghållplats i Bollstabruk finns med som förslag i Kollektivtrafikmyndighetens trafikförsörjningsprogram, att 

genomföras till år 2020.  

Investeringen aktualiserades under 2014 genom förstudien " Nya stationer, nya möjligheter - En studie av 

regionaltågsstationer längs Ådalsbanan", genomförd av Sweco. Denna medfinansierades av Strukturfonden för 

Mellannorrland (2007-2014), i ett projekt med Landstinget Västernorrland, Kramfors kommun och Härnösands 

kommun. Inom denna utreddes förutsättningarna för nya tåghållplatser. Av de utredda alternativen framkom att 

Bollstabruk är det stationsläge med bäst förutsättningar för ett ökat resande, och tillika högst samhällsekonomisk 

nytta.  

Åtgärden har lyfts i den pågående åtgärdsvalsstudien Stråkstudie Ådalen.  

Kryssväxel, Kramfors resecentrum 

Kramfors resecentrum har två järnvägsspår med en 175 meter lång plattform som går parallellt med Riksväg 90. 

Dagens utformning innebär att tågmöten och resandeutbyten inte kan ske samtidigt, vilket skapar förlängda restider. 

En utbyggnad av plattformen på Kramfors resecentrum skulle bidra till en viktig utveckling för den regionala och 

nationella tågtrafiken. Resecentrets närhet till Riksväg 90 innebär dock att det saknas utrymme för att bygga en ny 

plattform väster om järnvägen. 

Genom att förlänga den befintliga plattformen i norr och söder kan två tåglägen skapas. Med en kryssväxel i mitten 

kan två persontåg köra in på stationen samtidigt, detta möjliggör att resandeutbyten och tågmöten kan ske på samma 

gång. Det är på så vis en viktig investering, inte minst ur ett regionalt och nationellt perspektiv.  
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Underlag – Väg 

Vägåtgärder, Omne-Själand-Bäckland 

 Vägnummer: 850, 841 

 ÅDT: -250 totaltrafik 

 Hastighet: 70 km/h 

 

 

Figur 1: Karta över aktuell sträcka, Omne i norr och Bäckland i söder 

 

Sträckan är betydelsefull då den både berör turism och industri, och är i behov av vägåtgärder.   
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Vägåtgärder, Gallsäter-Norrfällsviken 

 Vägnummer: 833, 825, 848 

 ÅDT: -251-2000  totaltrafik 

 Hastighet: 50-70 km/h 
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Vägåtgärder, Nordingråvallen-Mannaminne 

 Vägnummer 834 

 ÅDT: 501-1000 totaltrafik 

 Hastighet: 50 km/h, 70 km/h 

 

Figur 2: Karta över aktuell sträcka, Nordingråvallen i norr och Mannaminne i söder 

Stängningen av väg 839 har inneburit ökade belastningar för den namngivna sträckan, som är ett betydelsefullt stråk 

för besöksnäringen. 
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Underlag – Gång och cykel 

Ny GC-väg, Kramfors stad-Frånö 

 Vägnummer: 90 

 ÅDT: 4001-8000 totaltrafik 

 Hastighet: 70 km/h 

 

Figur 3: Karta över aktuell sträcka, Kramfors stad i norr och Frånö i söder, som visar två 

intressanta alternativ vid utformningen av GC-vägen  

Sträckan är en entré till centralorten, och har i dag det största godsflödet i länet. Detta innebär en tung och intensiv 

trafik som begränsar trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik. Längst sträckan ligger Folksam, som är en av 

kommunens största arbetsplatser och således en viktig målpunkt. Anläggandet av en gång- och cykelväg längs 

sträckan är därför av stor vikt, då valet av bilen idag utgör det enda alternativet för att nå målpunkten. Ett asylboende 

lokaliserat i Frånö innebär också att många nyanlända transporterar sig längs sträckan till fots för att uppsöka 

nödvändig service i Kramfors, och tvingas röra sig oskyddade utefter väg 90.  

En ny GC-väg motiveras det vill säga främst av arbetspendling (P) och trafiksäkerhet (T). Möjligheter kommer dock 

utökas för icke-motoriserad skol- (B) och arbetspendling, vilket skulle vara gynnsamt för miljö och folkhälsa.  

En åtgärdsvalstudie föreslås i Trafikverkets Skuggplan. En gång- och cykelväg mellan Kramfors-Frånö har även 

under det gångna året aktualiserats i kommunens långsiktliga planering. Sträckans behov av åtgärder beskrivs i 

Kramfors kommuns Cykelplan 2015 och pekas ut som ett utvecklingsstråk i Fördjupad översiktsplan för Kramfors 

stad, två strategiska dokument som inom snar framtid ska antagas politiskt. Kramfors kommun understryker på så vis 

betydelsen av denna gång- och cykelåtgärd och vill därför åter igen spela in den och önskar lyfta den i prioritet.  
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Ny GC-väg, Mäland 

 Vägnummer: 332 

 ÅDT: 1001-2000 totaltrafik 

 Hastighet: 90 km/h 

 

 

Figur 4: Karta över aktuell sträcka 

Sträckan är en skolväg. De höga trafikhastigheterna i kombination med den smala vägen skapar dock en 

trafiksituation som utgör olycksrisker för oskyddade trafikanter. Anläggandet av en gång- och cykelväg är av den 

anledningen betydelsefull för att höja trafiksäkerhetet (T) för barns skolvägar (B).  

Likt ovanstående inspel ingår även sträckan i Mäland i Kramfors kommuns Cykelplan 2015, ett strategiskt dokument 

som inom snar framtid ska antagas politiskt. Kramfors kommun understryker på så vis betydelsen av denna gång- och 

cykelåtgärd och vill därför åter igen spela in den.  
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Ny GC-väg, Bollstabruk-Nyland  

 Vägnummer: 333 

 ÅDT: 2001-4000 totaltrafik 

 Hastighet: 70 km/h, 90 km/h 

 

Figur 5: Karta över aktuell sträcka, Bollstabruk i väster och Nyland i öster. GC-väg ritad utefter 

järnvägsbanken söder om väg 333 

 

Ökade möjligheter för gång- cykeltrafik behövs för att öka tillgängligheten mellan tätorterna. Nyland är en av de 

mest företagstäta tätorterna i kommunen. Detta gör anläggandet av en GC-väg viktig, movierat av arbetspendling (P) 

men även av trafiksäkerhet (T), då det förekommer höga hastigheter längs sträckan.  

I anknytning till inspelen Kramfors-Sandviken och Kramfors-Frånö möjliggörs även ambitionen att skapa ett 

sammanhängande stråk (S) för de fyra tätorter med högst befolkningsmängd i Kramfors kommun. Genom att länka 

samman dessa skapas förutsättningar, för stora grupper människor, att välja miljövänliga färdsätt. Dessa förbindelser 

och möjligheter är i dag obefintliga.  

Det föreligger en miljöskuld utefter den gamla järnvägsbanken mellan orterna, som med fördel skulle kunna 

användas för etablering av gc-väg vid återställandet. Detta skulle vara en långsiktigt god lösning för både miljö och 

människa.  

 Likt ovanstående inspel beskrivs även sträckan Bollstabruk-Nyland i Kramfors kommuns Cykelplan 2015, ett 

strategiskt dokument som inom snar framtid ska antagas politiskt. Kramfors kommun understryker på så vis 

betydelsen av denna gång- och cykelåtgärd och vill därför åter igen spela in den. 
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Ny GC-väg, Kramfors stad-Sandviken 

 Vägnummer: 90 

 ÅDT: 4001-8000 totaltrafik 

 Hastighet:50 km/h, 70 km/h, 90km/h 

 

Figur 6: Karta över aktuell sträcka, Sandviken i norr och Kramfors stad i söder, som visar två 

intressanta alternativ vid utformningen av GC-vägen 

Sträckan omfattas av samma brister som ovanstående inspel, Kramfors-Frånö. Det vill säga tunga godsflöden, 

men med ännu högre hastigheter, vilket reducerar säkerheten (T) för oskyddade trafikanter ytterligare.   

Denna etapp är viktig då den skulle länka samman Kramfors och Bollstabruk (kommunens, till folkmängd, 

största och näst största tätort). På så vis är åtgärden central för att möjliggöra en miljövänlig arbetspendling (P) 

mellan tätorterna, som båda inbegriper stora arbetsgivare. 

 Ett sammanhängande (S) stråk mellan Kramfors och Bollstabruk har länge varit en efterfrågad och aktuell åtgärd 

som utretts av såväl Trafikverket som kommunens tekniska enhet.  

Likt ovanstående inspel beskrivs även sträckan Kramfors-Sandviken i Kramfors kommuns Cykelplan 2015 och 

pekas ut som ett utvecklingsstråk i Fördjupad översiktsplan för Kramfors stad, två strategiska dokument som 

inom snar framtid ska antagas politiskt. Kramfors kommun understryker på så vis betydelsen av denna gång- och 

cykelåtgärd och vill därför åter igen spela in den och önskar lyfta den i prioritet. 
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Underlag- Kollektivtrafik 

Ny busshållplats och pendlarparkering, Trafikplats Gräta 

 

Figur 8: Karta över Trafikplats Gräta och Nora 

 

Förändringen av linje 10 och den nya trafiken genom linje 50 syftar till att förbättra kommunikationerna i Höga 

kusten. Målet är att erbjuda attraktiva och utvecklade möjligheter till studie- och arbetspendling, men även för 

fritidsresor i Örnsköldsvik, Kramfors och Härnösand.  

I enlighet med det nya trafikuppläggets syfte och mål bör investeringar följa i form av nya hållplatslägen efter E4. 

Först då kommer boende, besökare och verksamma i området kunna nyttja det nya trafikutbudet. Nya busshållplatser 

är alltså en förutsättning för att nå den önskade ökningen i resandevolym.  

Nora är en av Kramfors kommuns många tätorter, och bedöms vara det område i kommunen som främst skulle kunna 

dra nytta av den nya busstrafiken genom närheten till E4. I ett planeringsunderlag för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge (LIS) studeras även Norasundet som ett lämpligt LIS-område. Det pågår även satsningar i form av 

byggandet av Träffpunkt Nora, som ska bli områdets nya, utvecklade servicenav. Ett nytt hållplatsläge skulle vara 

ytterligare en pusselbit i stärkandet av livsmiljön, så att de boende i området kan erbjudas en klimatsmart och snabb 

arbetspendling.  

Trafikplats Gräta är det mest fördelaktiga läget för en hållplats då Väg 822/825, som löper genom Nora via Väg 827 

ansluter till E4. Då området har en gles bebyggelsestruktur är det svårt att skapa ett hållplatsläge med närhet till en 

stor mängd boende, på grund av stora avstånd på landsbygden. Av den anledningen är det viktigt att ta hänsyn till 

hela resan, från dörr till dörr. Ur det perspektivet är en förutsättning att möjliggöra smidiga byten mellan färdsätt, ett 

anläggande av en tillhörande pendlarparkering bedöms därför vara nödvändig.  
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Översyn, ny busshållplats och pendlarparkering, Trafikplats Gallsäter Södra 

 

 
Figur 7: Karta över Gallsäter Trafikplats Södra 

Likt i Gräta ser Kramfors kommun även en brist i Gallsäter i form av obefintliga påstigningsmöjligheter i 

kombination med en förstärkt kommunöverskridande busstrafik längs E4.  

Trafikplats Gallsäter Södra är en knutpunkt där E4 länkas samman med samhällsområdena Nordingrå och Mjällom 

genom Väg 833. En ny hållplats skulle både tjäna boenden i Nordingrå och Mjällom men även ha en stark koppling 

till besöksnäringen, då områdena är centralt lokaliserade och populära turistmål i Höga kusten. Då de boendeorter 

hållplatsen skulle tjäna inte ligger på gångavstånd är det likaså nödvändigt med en pendlarparkering i anslutning till 

hållplatsläget.  

I dag är avfarterna snäva och det finns ett begränsat utrymme vid Trafikplats Gallsäter södra. En investering bör 

därför föregås av en översyn av hela trafikplatsen, för att hitta optimala trafiklösningar för både buss och bil.  
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Underlag – Flyg  

Utfyllnad av stråk- och säkerhetsyta, Höga Kusten Airport 

Utfyllnad av stråk- och säkerhetsyta är en central åtgärd för att reducera risken för avåkning. Förbättringar i form av 

breddningar av dessa ytor är nödvändiga för att uppnå Transportstyrelsens krav. Avåkning är Transportstyrelsens 

prioriterade fokusområde för en ökad flygsäkerhet. 

Höga Kusten Airport har i certifikatet från Transportstyrelsen referenskod 3 vilket innebär att flygplatsen får 

trafikeras med flygplan upp till storleken motsvarande ATR 72 och BAe ATP. Transportstyrelsens regler för 

utformning av bansystem (TSFS 2010:132) medger dock undantag upp till 250 rörelser per år med trafik för kod 4 

flygplan (tung jettrafik). Detta undantag upphör att gälla den 31 december 2017. 

Med anledning av detta avser flygplatsen att söka godkännande för kod 4 trafik hos Transportstyrelsen. Uppgradering 

till kod 4 möjliggör fortsatt trafik med kod 4 flygplan, samt ger en möjlighet till utveckling av flygtrafiken inte minst 

mot bakgrund av samlokaliseringen av flyg- och tågtrafik som finns i Västeraspby.  

Frågan om brister på stråk- och säkerhetsytan kommer även upp vid kommande omcertifiering till nya EU-regler för 

flygplats. Omcertifieringen skall vara genomförd senast 2017-12-31. 

Nytt är att EU-reglerna föreskriver kod 4 om banlängden är över 1800 meter. Om inte nuvarande avsteg inte godtas 

för kod 4 klassificering bli konsekvensen att nuvarande banlängd 2001 meter måste kortas till under 1800 meter. 

Kostanden för att korta av banan överstiger kostnaden för att åtgärda nuvarande brister. Vid avkortning begränsas 

flygplatsens förmåga allvarligt och flygsäkerheten påverkas negativt. Detta gör denna brist ännu mer angelägen i år, 

och motiverar Kramfors kommun att åter igen spela in åtgärden. 

Flygplatsens utformning har i dag två begränsningar. I norra banänden saknas cirka 1-10 meters bredd på östra sidan 

av hela säkerhetsytans längd, som är 90 meter. Även på den sista biten av stråkytan saknas full bredd de sista 40 

metrarna.  

 

 

 


