
Publicerad 16 mars 2011                                     

 

 
Ulf Broman är projektledare för det nya arbetet med Kustvägen 

som beräknas pågå i två år. Budgeten ligger på över tre miljoner kronor.  

Nya projekt längs Kustvägen  
NJURUNDA (ST) 

Bättre vägar och attraktivare besöksmål. Det är målet när Kustvägenprojektet går in i fas två 

och till det söker föreningen nya bidrag i miljonklassen. 

- Vi vill först och främst satsa på att förbättra vägen, säger projektledare Ulf Broman. 

Vid årsskiftet avslutades det tvååriga projektet som syftade till att utveckla Kustvägen. 

Vägsträckan som går från Mellanfjärden i söder till Fläsian i norr. Kustvägen ekonomisk 

förening planerar nu för en ny period med satsningar på sträckan och där vill man bland 

annat visualisera vägsträckan med hjälp av en film från ovan.  

- Vi vet ju att vägen inte går vid strandkanten men samtidigt vet vi att den inte är långt 

borta, säger Ulf Broman som för andra gången blir projektledare för 

För att få till en bra bild över hur vägen ser ut är det tänkt att man ska spela in en film. Den 

ska filmas från en helikopter och på så sätt tänker föreningen bakom Kustvägen få till en bra 

presentation över området vid Njurundakusten och söderut. 

- På så sätt kan man interaktivt åka vägen och se vad det finns för platser att besöka, 

förklarar Broman. 

Men innan allting kan sättas igång måste föreningen få in bidrag till planen som löper över 

nästan två år. Totalt räknar man med att del två av Kustvägenprojektet kommer att kosta 3,6 

miljoner kronor att genomföra. Till det har föreningen sökt bidrag hos flera instanser.  

- Vi har haft kontakt med alla de offentliga finansiärerna och det låter positivt, säger Ulf 

Broman. 

Utefter vägsträckan finns det också flera ställen som är trånga och ställer till besvär för 

trafikanterna. De platserna vill föreningen få bort och på så sätt göra det enklare att färdas 

längs Kustvägen.  

- Det är irritationsmoment efter vägen och det är de vi ska bygga bort, säger Broman. 

 

Finansiering 

     2011      2012     Totalt 

Länsstyrelsen Västernorrland/ 

Trafikverket region Mitt      277 500    277 500    555 000 

Region Gävleborg      175 000    175 000    350 000 

Sundsvalls kommun      200 000    200 000    400 000 

Landstinget Västernorrland       40 000      40 000      80 000 

Nordanstigs kommun        92 500      92 500    185 000 

Jordbruksverket/ 

Landsbygdsprogrammet      785 000    785 000 1 570 000 

Privata pengar      230 000    230 000    460 000 

Total finansiering   1 800 000 1 800 000 3 600 000 

Källa: Kustvägen ekonomisk förening 

 

Text och foto: 

Lars Windh 060-197276 

lars.windh@st.nu  
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