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Succé för Kustvägen – fler jobb och turister 

”Det har varit en otroligt lyckad satsning” 

Projektet som gick ut på att utveckla Kustvägen blev en succé. Långt många fler nystartade 

företag och jobbtillfällen än väntat har skapats – och allt fler turister lockas att åka vägen. – 

Det har varit en otroligt lyckad satsning, säger projektledaren Ulf Broman.  

2009 startade ett stort antal företag inom besöksnäringen efter Njurunda- och 

Nordanstigskusterna projektet ”Utveckling av Kustvägen”. 

Runt tre miljoner kronor, bland annat projektägarnas egna och EU-medel, har satsats. 

 

Nya rastplatser 

Målen var att skapa tio nya arbetstillfällen, bidra till att tre nya företag startar, skapa 

säsongsförlängning hos minst fyra företag, skapa tio nya produkter eller tjänster och att 

genomföra en marknadsföringskampanj utanför Sverige. 

Den största delen av pengarna har gått till att göra fyra nya rastplatser längs sträckan samt till 

marknadsföring, både runt om i Sverige och i andra länder. 

Ulf Broman säger att sträckan till exempel lockat många norrmän och att rastplatserna bidrar 

till ett positivt helhetsintryck. 

 

Långt över förväntan 

Och satsningen har varit lyckad. När man nu två år senare summerar projektet blev resultatet 

långt över det förväntade. 

I slutrapporten skriver projektledningen att 24 verksamheter direkt eller indirekt har startas 

och expanderat under de två senaste åren, att omsättningen bland föreningens medlemmar har 

ökat med mellan tio och 20 procent jämfört med 2008 och att elva säsongsarbetstillfällen 

kommit till. Fyra av företagen har förlängt säsongen och Kustvägen har under projekttiden 

utökats med Fläsians camping. 

 

Lösa parkeringarna 

Det är framför allt samverkan och samarbete mellan de olika aktörerna längs sträckan som 

gjort att man lyckats, enligt Ulf Broman. Hade projektet inte startats hade samma resultat inte 

nåtts. 

– Kustvägen hade varit på en betydligt lägre nivå om vi inte hade gjort det här, säger han. 

Projektet kommer nu att få en fortsättning och det finns redan planer på ytterligare 

förbättringar. 

Bland annat, säger Broman, måste man lösa parkerings-frågan och göra det lättare att kunna 

stanna längs vägen. Man ska också tydligare markera ut var sevärdheter och annat finns. 

– Till sommaren har vi tänkt åka med helikopter längs sträckan och filma för att göra en film 

så att man interaktivt kan åka vägen. Sedan ska man kunna gå ner virtuellt på olika platser, 

säger Ulf Broman. 
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