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Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar  
 
- i första hand att regeringen upphäver beslutet om Östra länken och stoppar Umeåprojektet 2 och i 
stället uppdrar åt trafikverken, Umeå kommun och andra aktörer att utarbeta en plan, för att bevara 
och utveckla tillgängligheten i Umeåregionen, som ej strider mot miljömålen på lokal, regional, 
nationell och europeisk nivå. I en sådan plan bör åtgärder i syfte att minska transportbehovet 
analyseras och användas i första hand. Därefter analyseras förändringar i transportinfrastrukturen 
som ska göras så att klimateffektiva resor och transporter ges konkurrensfördel. 
 
- i andra hand att regeringen upphäver beslutet och uppdrar åt Vägverket att utarbeta en ny 
arbetsplan där väsentligt större hänsyn tas till miljökvalitetsmålen och som visar på åtgärder för att 
minimera miljöpåverkan från trafiken på Östra länken och kringliggande gator samt åtgärder för att 
begränsa framkomligheten på Västra Esplanaden i centrala Umeå. I denna arbetsplan skall särskild 
uppmärksamhet ägnas åt de trafikpåverkande effekterna av vägsatsningar samt de relaterade 
åtaganden som finns för att begränsa samhällets (inklusive trafiksektorns) inverkan på klimatet. 
 
  
1. Formella skäl 
 
1.1 Östra länken försvårar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen   
Enligt 17 kap 3§ miljöbalken får regeringen förbehålla sig att pröva tillåtligheten av en verksamhet 
som kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag. Naturskyddsföreningen i Umeå 
anser att Östra länken samt Umeåprojektet 2 i sin helhet försvårar möjligheterna att nå 
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar och God bebyggd miljö i en sådan omfattning att 
det strider mot 1 kap 1§ miljöbalken. Vidare saknas relevanta belägg för att positiva konsekvenser 
till följd av investeringen skall kunna antas kompensera för de negativa verkningar på 
miljökvaliteten som uppkommer (se bl.a. avsnitt 2.1).  
 
Miljömålsrådet konstaterar i sin senaste årliga rapport (2009) att utvecklingen när det gäller 
miljömålen går åt rätt håll på många områden men att takten är för långsam för att målen ska nås till 
2020. När det gäller klimatmålet finns det risk för oåterkalleliga miljöförändringar. 
Klimatförändringarna gör det dessutom svårare att nå övriga miljömål. Rådet skriver också att det 
finns en hög medvetenhet hos allmänheten om klimatfrågan och att det finns en stor acceptans för 
åtgärder. 
 
Mot den bakgrunden kan föreningen tyvärr konstatera att det inom Vägverket verkar saknas en 
medvetenhet om att även vägarna och dess biltrafik måste anpassas till att miljökvalitetsmålen ska 
uppnås. I miljökonsekvensbeskrivningen till Östra länken (Vägverket, 2005c) konstateras gång på 
gång att ombyggnaden försvårar möjligheten att nå regionala och nationella miljömål. Detta trots att 
verket inte räknat med den trafikgenererande effekt som investeringen har i sig själv; en effekt som 
Vägverket numera, efter att Umeåprojektet har planerats och beslutats, förefaller vara på väg att 
erkänna (Vägverket, 2007; 2009a). Vägverket menar i underlagen till Umeåprojektet 2 att påverkan 
av varje vägprojekt eller till och med del av en etapp är så liten, att det inte gör något. Vägverket 
undviker helt att värdera sin samlade inverkan på möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. 
Hänvisningar görs istället till att andra aktörer (biltillverkare, EU, Umeå kommun) skall ta ett 
ansvar för att motverka investeringens negativa konsekvenser. 
 
Föreningen konstaterar att Östra länken försvårar uppnåendet av flera av miljökvalitetsmålen och att 
detta mot bakgrund av miljömålsrådets bedömning är helt oacceptabelt, oavsett hur ringa Vägverket 
anser att denna påverkan är. Att (stora) miljöproblem orsakas av många steg med ringa 
konsekvenser, av aktörer som ej ser till sin inverkan på helheten, är för övrigt det normala 
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förhållandet och en huvudanledning till att miljöproblem är svåra att lösa (jmf ”allmänningens 
tragedi”).  
 
Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar därför att regeringen upphäver beslutet att fastställa 
arbetsplanen eftersom Östra länken försvårar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. 
 
 
1.2 Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller inte kraven    
Enligt 6 kap 7 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla de uppgifter som behövs 
för att uppfylla syftet enligt 6 kap 3§ miljöbalken, dvs identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på tex. människor, luft 
och klimat. Syftet är också att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors 
hälsa och miljön. Vidare beskriver 6 kap 11§-13§ de krav som ställs på en myndighets 
miljökonsekvensbeskrivningar. 
Bristerna i MKB gäller dels hur förhållandena längs nuvarande E4 genom centrala Umeå kommer 
att förändras efter en ombyggnad. Att detta beskrivs är nödvändigt eftersom det är dessa 
förändringar som är själva ändamålet med det aktuella ombyggnadsprojektet. Bristerna gäller också 
hur de olika miljökonsekvenserna av ombyggnaden beräknas och redovisas i MKB. Exempelvis är 
redovisningen av projektets klimatpåverkan mycket bristfällig. Relevant hänsyn tas ej heller till 
inducerad trafik, en konsekvens som Vägverket självt (2009a) tillmäter största vikt för att på ett så 
riktigt sätt förstå och beräkna den samhällsekonomiska nyttan. En annan brist är att 
miljökonsekvensbeskrivningen inte tar hänsyn till de boende på Mariestrand, ett bostadsområde 
som uppförts efter att miljökonsekvensbeskrivningen skrevs. 
 
Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar att regeringen upphäver arbetsplanen och uppdrar åt 
väghållningsmyndigheten att ta fram en ny miljökonsekvensbeskrivning där även trafikskapande 
effekter och konsekvenser för klimatåtaganden på lokal och nationell nivå beaktas. 
 
1.3 Arbetsplanen innehåller inte tillräckliga försiktighetsmått.    
Enligt 2 kap 3§ miljöbalken ska Vägverket utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
ombyggnaden av Östra länken till ny E4 medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen (Vägverket, 2005c) beskriver ett antal negativa effekter på 
miljön som starkt skulle kunna begränsas bara genom att hastigheten på den ombyggda vägen 
begränsas till max 50 km/h. Låg hastighet minskar bullret, emissionerna av luftföroreningar, vägens 
barriäreffekt samt dess effekter för tillskapande av ny trafik och ökat bilberoende. Låg hastighet 
ökar dessutom trafiksäkerheten. Vidare anser föreningen att Vägverket måste vidta 
bullerskyddsåtgärder vid själva vägen i form av vallar och plank och dessutom placera vägbanan 
under omgivningens markyta, allt för att minska bullret och vägens barriäreffekter. Föreningen 
anser till skillnad från Vägverket att dessa åtgärder inte är att betrakta som orimliga enligt 2 kap 7§ 
miljöbalken och att nyttan av dessa skyddsåtgärder måste anses vida överstiga dess kostnad, särskilt 
i beaktande av totalkostnaden för ombyggnadsprojektet. Vidare måste relevanta skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått ses i relation till faktisk skada och olägenhet och ej flexibelt anpassas för att dess 
kostnader ska understiga beräknade nyttor i andra konsekvensdimensioner. 
Vägverket skall också enligt 13§ Väglagen vid byggande av väg tillse att vägen får ett sådant läge 
att ändamålet med vägen vinns med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Om 
ändamålet är ökad trafiksäkerhet anser föreningen det självklart att vägen ska utformas för lägre 
hastigheter så att den blir ännu säkrare samtidigt som miljöpåverkan från trafiken blir mindre. 
 
Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar att regeringen upphäver arbetsplanen och uppdrar åt 
väghållningsmyndigheten att ta fram en ny arbetsplan med skyddsåtgärder, begränsningar och 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att barriäreffekten, 
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bullret och luftföroreningarna ökar inom det föreslagna nya vägnätet. 
 
1.4 Ombyggnaden försämrar Nydalasjöns naturvärde och Nydalaområdets och värde för 
friluftsliv och rekreation. 
Enligt 3 kap 1§ miljöbalken skall mark och vattenområden användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är bäst lämpade och företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. Vägverket visar i arbetsplanen sin ovilja att satsa på bullerdämpande 
åtgärder och verkar anse att Nydalasjöns vattenspegel bäst tjänstgör som dämpare och recipient av 
vägbuller, samt som ett vackert blickfång för förbipasserande bilister. Vidare ska enligt 3 kap 6§ 
miljöbalken mark och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av dess 
naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada naturmiljön. Enligt samma paragraf (3 kap 6§ miljöbalken) skall behovet av 
grönområden i närheten av tätorter särskilt beaktas. Nydalasjön är ekologiskt känslig och 
väginvesteringen kan ha negativa återverkningar på sjön. I stället för att så långt som möjligt 
skydda Nydalasjön föreslår Vägverket i miljökonsekvensbeskrivningen att ett 
recipientkontrollprogram för Nydalasjön bör upprättas. Vad Vägverket planerar att göra om detta 
kontrollprogram visar en ökad närsaltbelastning och blågrönalgblomning redovisas inte. 
I fastställelsebeslutet (Vägverket, 2009c) konstateras att det pågår ett arbete med en fördjupad 
översiktsplan för hela Nydalaområdet och att ”området därför inte långsiktigt kan betraktas som 
enbart ett orört naturområde för rekreation och friluftsliv”. Vägverkets slutsats av detta blir att bara 
för att inte området för all framtid stängts för exploatering är det fritt fram för Vägverket att anlägga 
en väg som ökar bullret i området så till den grad att exploateringsalternativet blir det enda som 
återstår. Föreningen anser att Umeå kommun i dialog med Umeborna ska besluta vad 
Nydalaområdet ska användas till i framtiden och att det vore djupt olyckligt om Vägverkets ovilja 
att vidta högst rimliga skyddsåtgärder begränsar valmöjligheterna. Föreningen anser att Nydalasjön 
även fortsättningsvis ska användas för icke motoriserat friluftsliv och att denna användning inte är 
förenligt med ett ökat buller från en ny E4 i sjöns omedelbara närhet. Nydalasjöns betydelse för 
rekreation och friluftsliv kan inte överskattas och inga delar av Nydalasjön och dess stränder och 
omgivningar kan undantas. Umeborna rör sig runt och på sjöns alla delar, under alla dygnets 
timmar, året runt. 
 
Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar att regeringen upphäver arbetsplanen och uppdrar åt 
väghållningsmyndigheten att ta fram en ny arbetsplan med skyddsåtgärder, begränsningar och 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att bullret och övrig 
miljöbelastning på Nydalasjön och Nydalaområdet ökar från nya E4. 
 
 
1.5 Ändamålet med Östra länken uppnås inte genom arbetsplanen   
Enligt 10§ Väglagen får ombyggnad av väg ske när det är påkallat från allmän synpunkt. Enligt 
fastställelsebeslutet är ändamålet med östra länken att lösa problemen med framkomlighet, 
luftkvalitet och trafiksäkerhet i centrala Umeå. Föreningen anser att det är nödvändigt att lösa 
problemen med luftkvalitet och trafiksäkerhet men menar att en ombyggnad av den befintliga 
Kolbäcksvägen till ny E4 inte är någon lösning på trafikproblemen i centrum. Ombyggnaden 
kommer inte på ett nämnvärt sätt att påverka flödet av bilar på nuvarande E4 genom centrala Umeå. 
För att minska trafiken i centrum måste framkomligheten för bilister starkt begränsas genom fysiska 
ombyggnadsåtgärder. Några sådana planer ingår inte i arbetsplanen, inte i Umeåprojektet 2 som 
helhet och i den mån de finns kommer de inte att genomföras förrän ringleden är byggd i sin helhet. 
Med stor sannolikhet kommer det ökade trafiktrycket (i den växande staden), som utredarna anför 
som skäl till vägpaketet, även att betraktas som skäl för en fortsatt hög kapacitet (och trafik) på den 
del av vägnätet som man nu hävdar ska avlastas. Denna bedömning finner stöd i utredningar som 
Vägverket självt har beställt (Jansson, 2002, s22; Trivector, 2009) 
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Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar att regeringen upphäver beslutet att fastställa arbetsplanen 
eftersom en ombyggnad inte kan anses uppnå ändamålet med östra länken. 
 
 
2. Sakskäl 
Vägverket missar på nytt den ökade framkomlighetens påverkan på biltrafiken. Verket håller fast 
vid modeller där biltrafik kan flyttas mellan vägar och där inte vägen i sig påverkan bilistens 
benägenhet att göra eller att avstå resan. 

Östra länken innebär en lång rad av ökad miljöpåverkan. Ombyggnaden gör det svårare att nå 
uppsatta miljömål på nationell, regional och lokal nivå. 

 

2.1 Vägverkets utredning har negligerat den inducerade trafiken, vilket leder till 
överskattning av framkomlighetsvinster och underskattning av negativa miljöeffekter 

2.1.1 Östra länken, och Umeåprojektet i sin helhet, baseras på beräkningsgrunder som 
Vägverket är på väg att överge 

Ökad vägkapacitet skapar ny trafik. Detta fenomen kallas inducerad trafik och är sedan länge 
känt och erkänt av internationell forskning.  

Detta är de två första meningarna i sammanfattningen av en färsk rapport från Trivector med 
Vägverket som beställare (Trivector, 2009; Vägverket, 2009a). Rapporten ingår i ett angeläget 
projekt, som Vägverket drev så sent som under 2008, med avsikten ”att förbättra modellsystem 
(SAMPERS) och metoder så att de kan beakta fenomenet inducerad trafik och se till att effekterna 
tas med i trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler.” Vägverket anger (n.b. efter att 
Umeåprojektet har planerats) att:  

Den internationella litteraturen visar att ett flertal väginvesteringar inte kan anses som 
samhällsekonomiskt lönsamma då hänsyn tagits till den inducerade trafiken. (Vägverket, 
2009b) 

Det är därför (fortfarande enligt Vägverket) ”av största vikt [är] att fenomenet beaktas i de 
samhällsekonomiska kalkylerna för att på ett så riktigt sätt som möjligt beräkna den 
samhällsekonomiska nyttan med olika infrastrukturprojekt. I annat fall kommer prioritetsordningen 
mellan olika infrastrukturprojekt att bli fel, och satsningar att göras på vägprojekt som inte är 
lönsamma.” (Vägverket, 2009b)  

Att Vägverket ger detta omdöme till sin tidigare planering är starkt och signalerar en berömvärd 
vilja till ansvarstagande. Naturskyddsföreningen anser dock att tillägnandet av denna väsentliga 
kunskap skall leda till tillämpning utan fördröjning. Att fortsätta med felaktiga beslutsunderlag för 
att mer korrekta beräkningsmodeller ännu inte är konstruerade eller testade är inte endast orimligt 
utan även oansvarigt. Denna hållning finner starkt stöd i den utredning Trivector nu har genomfört 
på Vägverkets uppdrag (Se exv. Trivector, 2009, kapitel 7).  

Redan i Naturskyddsföreningens överklagan av Umeåprojektets norra länk, vid en tidpunkt innan 
Trivectors rapport var utgiven, tryckte vi på betydelsen att ta hänsyn till de (negativa) dynamiska 
effekterna (Naturskyddsföreningen Umeå, 2009). Med avseende på sådana samband betonas i 
Trivectors (2009, s32) utredning bl.a. att kapacitetsökande väginvesteringar i stadsregioner leder 
till: 

• ökad bilanvändning, längre resavstånd genom ändrade målpunkter 

• färre kollektivtrafikanter, fotgängare och cyklister 

• ändrad tillgänglighet som ger längre resavstånd genom ändrad lokalisering av verksamheter 
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och bostäder 

 

2.1.2 Bristerna i Östra länkens planering med avseende på inducerad trafik 

Umeåprojektets planering, inklusive dess östra länk, är ett ‘gott’ exempel på den planering som 
Vägverket förefaller vara på väg att överge. Denna planering kan bl.a. beskrivas genom att 
trafikefterfrågan betraktas som liktydig med behov, samt att planerna bygger på prognoser och att 
investeringarna baseras på förhoppningar om att tillgodose den prognostiserade efterfrågan (jmf. 
Trivector, 2009, s13,19; Falkemark 2006; Forsberg 2002). Umeåprojektets östra länk, liksom 
projektet i sin helhet, faller väl in i denna “predict and provide”-tradition: Investeringen styrs av 
målet att (förment neutralt) servera det vägutbud som förefaller krävas på grundval av 
prognostiserad efterfrågan och krav från vägintressenter (särskilt Umeå kommun, men även trycket 
från privata exploaterings- och bekvämlighetsintressen spelar in, reellt och potentiellt).  

Således framställs trafikökningar i planeringsunderlagen som exogena och ofrånkomliga. I hög grad 
motiveras Umeås ringled (d.v.s. innan projektet om inducerad trafik har fått återverkningar inom 
myndigheten) med lakoniska konstateranden om att trafiken kommer att öka. Ett exempel är östra 
länkens arbetsplan där befolkningsökning, ekonomisk tillväxt och mer spridd bebyggelse “leder till 
att trafikarbetet ökar under perioden 1998-2015 med cirka 40%” (Vägverket 2005b, s16-171). 
Denna föråldrade statiska och efterfrågestyrda analys ger en problembild där: 

• framkomlighetsvinster överskattas (tillkommande trafik och ny trängsel av endogent slag 
ignoreras), medan  

• negativa miljökonsekvenser underskattas (buller, koldioxid, etcetera, som investeringen de 
facto kommer att generera).  

Myndigheten har därmed hittills övergivit sitt ansvar som samhällsbyggare och sin roll som 
strukturskapare för investeringar och aktiviteter, och verket har även förringat sitt ansvar för 
investeringars miljökonsekvenser. Trivectors utredare ställer mycket träffande en sådan passiv 
efterfrågestyrd syn på investeringar mot en medveten och ansvarstagande investeringsstyrd 
efterfrågan. De konstaterar (Trivector, 2009, s21) att det gamla tänkandet har fokuserat nyttorna 
med transporter, vilket kraftigt har spätt på efterfrågan (d.v.s. inte endast svarat upp mot 
efterfrågan). Den tid vi använder för resor har hållits konstant genom att vi med investeringarnas 
stöd har kunnat färdas med högre hastighet. Dessa mål är tydliga med Umeåprojektet. Bl.a. ökas 
den tillåtna hastigheten på östra länken till 90 km/h norr om Gösta Skoglunds väg, och 
framkomlighet och förkortade restider betonas (se exv. Vägverket 2009c, s11; 2005b, s15). 

I relation till miljömålen, inte minst det mycket allvarliga och allt mer erkända klimatproblemet, 
innebär underlåtenheten att beakta väginvesteringars trafikgenererande konsekvenser att samhället 
får mer medicin av ett slag som hittills har visat sig långsamt ta död på patienten: “Nu står vi med 
ökade konsekvenser och kostnader som står i strid med övriga transportpolitiska mål och som är 
svåra att åtgärda” (Trivector, 2009, s21). När en investering med visshet bidrar till att förvärra den 
globala klimatkrisen är det till föga tröst att den samtidigt eventuellt (på tveksamma grunder) kan 
bidra till att mildra ett lokalt luftkvalitetsproblem. Detta anknyter till Einsteins visdomsord om att 
vi inte kan lösa dagens problem utifrån den medvetandenivå vi hade när vi skapade dem.  

Även om ingen hänsyn har tagits i planeringen av den östra länken (eller i Umeåprojektet som 
helhet) är emellertid Vägverkets generaldirektör numera medveten om såväl väginvesteringarnas 
trafikdrivande effekter som det stora och problematiska inslag trafiken står för vad gäller 
klimatförändringen. I Vägverkets ”Underlag till infrastrukturplanering 2010-2019, 
vägtransportsektorn” från 2007 (d.v.s. även detta efter att planeringen av Umeåprojektet och 

                                                 
1  Andra exempel bland många ges av Vägverket 2005b, s4; 2005c s13; 2009c, s6 och 10) 
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beräkningen av dess miljökonsekvenser och samhällsekonomiska nytta gjorts) anger Vägverkets 
generaldirektör att: 

2. en förbättrad infrastruktur leder till en ökad trafik  

3. “dagens utveckling med allt större utsläpp av klimatpåverkande gaser, framförallt koldioxid, 
inte kan fortgå.” (Vägverket 2007, s6) 

Vägverkets generaldirektör ansluter sig således i underlaget till infrastrukturplanering för det 
kommande decenniet både till forskningen om inducerad trafik och till dagens allmänna 
medvetandenivå vad gäller våra utsläpp av växthusgaser. Vidare konstaterar han att utsläppen från 
vägtransporterna har ökat samtidigt som andra samhällssektorer har minskat sina utsläpp. Detta 
utmynnar (givetvis) i att beställande och planerande myndigheter har en mycket ansvarsfull 
position. Generaldirektören tar i sammanhanget fasta på Vägverkets regeringsuppdrag om en 
klimatstrategi och att energieffektivisering inte är tillräckligt, utan att det dessutom krävs en 
transporteffektivare samhällsplanering (Vägverket 2007, s6). Verkets generaldirektör understryker 
på flera ställen i texten allvaret i klimatfrågan och verkets ansvar för att ta hänsyn till frågan. 
Sammantaget kan Naturskyddsföreningen konstatera att Vägverket numera erkänner: 

• att väginvesteringar har betydande trafikskapande effekter  

• allvaret i klimatfrågan 

• ansvaret för klimatfrågan 

Detta bör sammantaget leda till en planering som frångår den hopplösa efterfrågestyrningens 
jagande efter sin egen svans, där “en del av kostnaderna för infrastrukturen är inducerad av 
investeringarna i sig”, och där det krävs “en ständig påfyllning av ytterligare kapacitet genom nya 
investeringar” för att bibehålla kvalitet och standard i vägnätet (Trivector, 2009, s20).  

Utnyttjas kunskapen om miljöproblem och inducerad trafik, och tas ansvaret för 
klimatförändringen, så kan man välja den väg Trivectors utredare kallar investeringsstyrd 
efterfrågan, d.v.s. att ansvariga myndigheter styr den mängd och typ av transporter som 
transportsystemet ska tillåtas ge upphov till. I Vägverkets beslut om arbetsplan för östra länken 
inom Umeåprojektet återspeglas dock inte denna medvetenhet, kunskap eller syn på ansvar. Utöver 
frånvaron av seriösa resonemang om den trafik och de koldioxidutsläpp som genereras av projektet 
förefaller utredarna sätta tillit till att klimatrelaterade förbättringar skall genomföras av andra 
aktörskategorier, inte minst fordonstillverkarna (2005c s15; 2009c, s22). Naturskyddsföreningen 
finner således att: 

• relevant hänsyn ej har tagits till kunskap om väginvesteringens konsekvenser, särskilt 
inducerad trafik, i planeringen av Umeåprojektet 

• Umeåprojektet därmed med största sannolikhet har betydande konsekvenser som skulle 
fångas av beräkningsmodeller som justeras i enlighet med kunskap om inducerad trafik 

• relevant ansvar för denna betydande investerings miljökonsekvenser därmed ej har tagits  

• underlaget därmed ej kan utgöra tillfredställande grund för ett beslut  

När nu Vägverket förefaller vara på väg att ta till sig av dessa brister, efter att utredningen om 
Umeåprojektet har gjorts, men innan planen har verkställts, bör Regeringen erkänna den stora 
bristen i beslutsunderlaget och därmed upphäva fastställelsebeslutet. Förväntningar hos lokala 
aktörer och låsningar hos olika befattningshavare, baserade på föråldrade kunskaper och upplevda 
förpliktelser, kan inte tillåtas ändra det rimliga i denna slutsats.  
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2.1.3. Behovet av kompletterande och ny kunskap för att hantera trafikökningar, 
trafikomfördelning och miljökonsekvenser 

Vägverket och Umeå kommun är centrala aktörer för den lokala och regionala trafikutvecklingen. 
Som trafikplanerare styr de hur “den strukturformande stommen i det fysiska samhällsbygget” 
(Trivector, 2009, s23) ska se ut, och vilka val och aktiviteter som denna stomme ska styra individer 
och organisationer mot. Vägverket och Umeå kommun kan som i detta fall välja att initiera 
vägutbyggnad med trafikalstrande konsekvenser. Den förstärkta stukturen för motorfordonstrafiken 
utgör förutsättningar för privatpersoner och företag att öka sina transporter. Planerare hävdar 
vanligtvis (liksom i detta fall) att transporterna efterfrågas (jfr Falkemark, 2006; Forsberg, 2002; 
Trivector, 2009), vilket skulle göra företag och privatpersoner ansvariga för såväl strukturskapandet 
som nyttjandet av strukturerna. Som vi har visat ovan är dock forskningen tydlig på att satsningar 
på väginfrastruktur i sig är trafikgenererande, och att sådana både direkt och indirekt främjar en 
ökad biltrafik (ECMT 1996; Goodwin 1996; Hamer 1999; Kwon & Preston 2005).  

Som Naturskyddsföreningen även har belyst ovan brister Umeåprojektets utredning i beaktandet av 
Östra länkens och ringledens effekter vad gäller trafikökning, med resulterade följdfel i 
samhällsekonomiska beräkningar (särskilt ett överskattande av framkomlighetsvinster och 
minskade av luftkvalitetsproblem, samt ett underskattande av tillkommande miljöproblem). 
Problemet gäller dock även den omfördelning mellan trafikslag som projektet kommer att resultera 
i, i strid med kommunala och nationella mål (exv. Umeå Kommun, 2008). Detta avsnitt syftar till att 
ytterligare argumentera för denna brist utifrån tillgängligt forsknings- och utredningsmaterial.  

Sökandet efter förklaringar till transportökningen i samhället är visserligen en sammansatt fråga 
som rymmer många olika ingångar, förklaringsfaktorer och samband. Tveklöst har vi dock länge 
haft en samhällelig utveckling som har resulterat i kontinuerliga trafikökningar, särskilt när det 
gäller vägtrafik (SIKA 2005, EEA 2007). Trafiksektorn utmålas därför också ofta som ett sorgebarn 
när det gäller vårt ansvar att omgående hitta sätt att bryta mönstret med ökade utsläpp av 
växthusgaser (EEA 2006, EIA 2008, IPCC 2007, Miljömålsrådet 2009). Trots att detta även är känt 
av Vägverket (exv. 2007) tar det ej, som ansvarigt för beslutsunderlaget till Umeåprojektet, ett 
aktivt och ansvarsfullt grepp i frågan. Istället för att arbeta för att begränsa problemen (se 
investeringsstyrd efterfrågan ovan) utgår Östra länken samt projektet i sin helhet från att möta och 
bekräfta förväntade "kraftigt ökande trafikmängder", och med det förment neutrala konstaterandet 
att "trafikarbetet ökar med cirka 40%" (Vägverket 2005a, s3).  

Medan kunskap om miljöproblem och dynamiska effekter onekligen finns och nu sprids inom 
planerande myndigheter (Vägverket 2009b) förefaller östra länkens planering fortfarande bygga på 
föreställningen att de kontinuerliga trafikökningarna antingen utgörs av krafter vilka vi endast har 
att anpassa oss till, eller att all efterfrågan, faktisk eller förväntad, är liktydig med objektiva nyttor 
som ej kan ifrågasättas. Naturskyddsföreningen tillbakavisar bägge dessa antaganden som felaktiga 
och oansvariga. Som avsnitten ovan har visat förefaller vägsatsningen vidare bygga på det orimliga 
antagandet att en utbudsökning (mer väg, med högre kvalitet) inte påverkar efterfrågan 
(användningen av motorfordon). Denna brist i förståelse har, inte minst, inneburit att ansvaret för 
vägtrafikens klimatkonsekvenser inte tas av Vägverket och Umeå kommun. Detta gäller ansvaret att 
verka för ett minskande av växthusgaser inom ramen för befintlig infrastruktur, men även frånvaron 
av substantiell analys av de klimateffekter som denna väginvestering ger upphov till. Med avseende 
på målen att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling är det av högsta vikt att 
planeringsansvariga inom politiken och myndigheter tar sitt ansvar och baserar besluten på relevant 
kunskap om samtliga betydande konsekvenser. Detta bör också vara en nödvändighet utifrån 
Miljöbalkens anda och bokstav (exempelvis 2 kap, 2§; SFS 1998:808). 

Medan Vägverkets beslut om arbetsplan innehåller en beskrivning av trafiklösningen som 
långsiktigt hållbar (2009c, s18), utan att ta hänsyn till den kunskap som nu har beställts (Vägverket, 
2009b), vill Naturskyddsföreningen betona vikten att bryta mot den samhällsutveckling som hittills 
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har skapat ohållbara nivåer och ökningar av fordonstrafiken. Klart är att den fysiska planeringen 
har en stor betydelse för trafikutvecklingen, såväl vad gäller trafikslag som trafikvolymer. I detta 
fall diskuteras en investering för, i första hand, motorfordonstrafik på nära två miljarder kronor; 
tillika en investering som på ett mycket markant sätt påverkar, och avses påverka, den fysiska 
strukturen inom Umeå kommun. Därigenom förändrar man förutsättningarna för transporternas 
mängd och slag på ett betydande sätt. Förklaringar till att dessa kunskaper ännu inte har tillåtits få 
genomslag i planeringen står sannolikt att finna i värderingar; i att bilorientering, hög mobilitet och 
exploateringsvärden överordnas andra samhälleliga värden när det kommer till målkonflikter.  
 
2.1.4 Behovet att bryta med den motortrafikorienterade planeringen för att både nå 

klimatmål och luftkvalitetsmål 
Den ökade vägtrafiken i det svenska samhället har alltmer kommit att uppfattas som ett allvarligt 
miljöhot. Den är den enskilt mest problematiska sektorn vad gäller bidraget till klimatförändringen 
och riktningen på utvecklingen. I relativa tal är också den svenska vägtrafiksektorn ett större 
problem än i många andra länder, vilket gör att de svenska åtagandena att minska utsläppen av 
växthusgaser har särskilt stor bäring på transportsektorn (se exv. Miljömålsrådet, 2009). Ändå 
fortsätter utvecklingen mot allt mer vägtransporter. En av flera betydande anledningar till detta är 
att politik och samhällsplanering lever kvar i ett planeringsparadigm där bilen och dess 
framkomlighet har en mycket stark ställning. Umeåprojektet är ett exempel på detta. Östra länken 
planeras som ett “trafikavlastande övergripande vägnät” (för motorfordonstrafik), som “stödjer den 
fortsatta utvecklingen av Umeå” (utveckling med vägen som utgångspunkt), och ger “förkortade 
restider för alla trafikanter” (Vägverket, 2009c, s2, 15, 11).  
Att denna investering inte gynnar alla trafikslag utan ger en prioritet åt motorfordonstrafik är 
uppenbart. Genom uppdraget som gavs Trivector vet även Vägverket att investeringen ger ökad 
fordonstrafik samt en omfördelning mellan trafikslag: 

“Det finns en stark korrelation mellan ökning av vägnät i urbana områden och ökning av antalet 
körda fordonskilometer” (Trivector, 2009, s7) 

“Ökad hastighet för ett transportsätt minskar också den relativa attraktiviteten för andra färdsätt” 
(Trivector, 2009, s11) 

Medan den inducerade trafiken har behandlats ovan ger forskningen även en mängd exempel på hur 
viktiga de relativa fördelarna för olika trafikslag är vid val av färdmedel. Utbyggda och förbättrade 
vägar ökar framkomligheten för fordonstrafik och gör transporter med bil mer komfortabla och 
tidseffektiva. Allt annat lika innebär detta att last- och personbilen görs mer konkurrenskraftig 
relativt andra transportslag (Goodwin 1996; ECMT 1996; Hamer 1999; Åkerman m.fl. 2000). Även 
om den politiska retoriken i allmänhet har förändrats och kompletterats med miljötermer bygger 
Umeåprojektet på att underlätta biltrafik, med ökade vägtransporter som konsekvens.  

Visserligen har just ett miljöargument, luftkvalitet efter den nuvarande E4-sträckningen genom 
centrala Umeå, fått spela en stor roll i argumentationen för Umeåprojektet som helhet, men 
uppnåendet av detta mål motverkas starkt av faktorer som utredningen underlåter att beakta.  

Ett exempel på den forskning som kan förklara detta ges av Noland & Quddus (2006), vilka just tar 
fasta på den ökade vägtrafik som, enligt ekonomisk teori, resulterar av ökad tillgång på väg och den 
följande nedgången i restider (d.v.s. inducerad trafik). I en undersökning av hur förändringar i 
vägkapacitet - exempelvis investeringar för att minska trängsel - inverkar på utsläppen från fordon 
finner de att ökad trafik snabbt minskar eventuella initiala fördelar från minskade utsläpp. 
Trivectors rapport till Vägverket summerar forskningen på liknande sätt (2009, s33): 

Successivt leder det ökade trafikarbetet till att kapacitetstillskottet äts upp och att köer bildas 

Detta är ett mycket sannolikt scenario för Umeåprojektet, vilket innebär att ett eventuellt kortsiktigt 
mildrande av de anförda luftkvalitetsproblemen följs av en situation då hela problembilden har lyfts 
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upp till en allvarligare nivå. Inte minst torde detta gälla utökningen av områden med buller och 
luftföroreningar samt ökningen av de totala utsläppen av koldioxid. För ansvariga myndigheter, 
med ansvar för såväl ekonomi som miljökvalitet, bör denna onda spiral vara särskilt avskräckande; 
det tillfälliga undanröjandet av ett problem (lokal luftkvalitet) samt tillfredställandet av 
vägintressenter måste ställas mot den entydiga bild av växande miljö- och trafikproblem som 
empiriska data samt forskningen serverar.  

Empiriska data ger en historia av växande trafik, växande utsläpp samt en rekyleffekt som innebär 
att landvinningar av slaget ekoeffektivitet (exempelvis snålare motorer) har motverkats av andra 
faktorer (t.ex. längre resande). Mot denna erfarenhet, och mot den principiellt viktiga hållningen att 
alla aktörer bör ta ansvar för konsekvenserna av sina egna beslut, anför Vägverket förhoppningar 
om att krav från EU och en bättre bilpark ska motverka en del av de problem som man är med om 
att skapa (Vägverket, 2009c, s22; Vägverket 2005c, s15). När det gäller vad forskningen säger är 
det lämpligt att åter gå till den utredning som Vägverket självt har beställt. Den redovisar inte 
endast det faktum att vägkapacitet inducerar användning av densamma; sambandet ingår dessutom i 
en beroendespiral: 

investeringar i ökad vägkapacitet leder till ökad efterfrågan på vägtransporter som leder till 
nya investeringar och så vidare i en beroendespiral (Trivector, 2009, s19) 

Detta innebär att man snabbt har en ny, än större, efterfrågan än den man bedömde när 
investeringen planerades. 

 
2.2 Miljökvalitetsmål 
Östra länken, liksom ringleden i sin helhet, har en negativ effekt på flera nationella 
miljökvalitetsmål. Detta gäller målen: 
- Begränsad klimatpåverkan  
- Frisk luft 
- God bebyggd miljö 
- Ingen övergödning 
- Levande sjöar och vattendrag 
- Myllrande våtmarker 
- Levande skogar 
 
2.2.1 Norra Länken innebär ökade utsläpp av koldioxid vilket gör det svårare att nå 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan 
 
2.2.1.1 Mål 
Kommunala mål (Umeå kommun): 
- År 2012 ska utsläppet av koldioxid från fossila bränslen ha minskat med 12 % jämfört med 
utsläppt mängd år 1990. 
- År 2025 ska utsläppet av koldioxid från fossila bränslen ha minskat med 50 % jämfört med 
utsläppt mängd år 1990. 
 
Regionala mål (Västerbottens län): 
- År 2010 ska de sammanlagda utsläppen av koldioxid från fossila bränslen i Västerbottens län ha 
minskat med 8 % jämfört med utsläppt mängd 1990. 
Uppföljning: Under perioden 1990-2006 ökade transportsektorn, som dominerar utsläppen, sina 
utsläpp med 10 %. 
 
Nationella mål: 
- För perioden 2008-2012 skall genomsnittet innebära en utsläppsminskning med 4 % jämfört med 
1990.  
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- För transportsektorn finns ett särskilt etappmål som säger att koldioxidutsläppen 2010 ska 
stabiliseras på 1990 års nivå. 
- Riksdagen beslutade 16 juni 2009 att: Målet är att Sveriges utsläpp 2020 ska vara 40 procent lägre 
än utsläppen 1990. Det innebär att utsläppen av växthusgaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter lägre jämfört med 1990 års nivå. Målet gäller för de verksamheter som inte 
omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, det vill säga transporter, bostäder, 
avfallsanläggningar, jord- och skogsburk och vattenbruk samt delar av industri med mera. 
  
Uppföljning: Utsläppen låg 2007 ca 9 % högre än 1990 (SIKA 2008). Miljömålsrådet konstaterade i 
sin senaste rapport (de Facto 2009) att klimatet är ett område där risken för plötsliga eller 
oåterkalleliga förändringar är överhängande, och att klimatförändringarna dessutom försvårar 
möjligheten att nå andra miljömål. Transporter är den mest problematiska sektorn eftersom dess 
utsläpp fortsätter öka till skillnad från andra sektorer. 
 
Europeiska unionens mål: 
- EU:s medlemsländer ska gemensamt minska utsläppen med 8 % till 2010 jämfört med 1990 års 
nivå. 
- EU:s medlemsländer ska gemensamt minska utsläppen med 20 % till 2020 jämfört med 1990 års 
nivå. 
 
2.2.1.2 Östra Länken och klimatpåverkan  
Det framgår av miljökonsekvensbeskrivningen (Vägverket, 2005c) att koldioxidutsläppen från 
biltrafiken på den ombyggda vägen beräknas öka med 44 % vid en utbyggnad till 70 km/h jämfört 
med utsläppen före ombyggnaden. Orsaken är att fler fordon kommer att trafikera den ombyggda 
vägen. Däremot anges den så kallade systemeffekten av ombyggnaden bli positiv, dvs 
koldioxidutsläppen från hela trafiksystemet kommer sammanlagt att minska. Genom att dubblera 
antalet körfält, ersätta korsningar med cirkulationsplatser och öka högsta tillåtna hastighet på 5,6 
km väg kommer utsläppen att minska. Ett sånt resultat vore att betrakta som en världssensation. 
Tyvärr är resultatet av beräkningen helt orimlig. Vad den bygger på framgår inte av 
miljökonsekvensbeskrivningen men föreningen förmodar att Vägverket räknat med att lika många 
fler bilar som trafikerar Östra länken, lika många färre bilar kommer att trafikera andra gator och 
vägar. Ingen hänsyn har alltså tagits till inducerad trafik pga av den ökade framkomligheten.  
Som beskrivits ovan är det rimligt att anta att den ökade framkomligheten kommer att leda till ökad 
biltrafik, därmed kommer också koldioxidutsläppen att öka. Denna trafikökning kan inte 
kompenseras av ett teknikskifte mot bilar med mindre utsläpp eftersom bilparken förändras så 
långsamt. 
Om regeringen genom stora vägsatsningar låter biltrafiken öka sina koldioxidutsläpp kraftigt 
samtidigt som regeringen sätter upp högt ställda mål för utsläppsminskningar ställer det orimligt 
stora krav på övriga sektorer att minska sina utsläpp. I stället borde vägsystemet anpassas så att det 
inte medför ökad biltrafik, särskilt inte i städerna där alternativ i form av kollektivtrafik och cykel 
ofta är fullgoda alternativ. 
 
2.2.2 Norra länken innebär ökade utsläpp av luftföroreningar som påverkar möjligheten att 
nå miljömålet Frisk luft 
 
2.2.2.1 Mål 
Lokala mål (Umeå kommun): 
- I Umeå kommun är målen för luftkvalitet samma som de av riksdagen beslutade nationella 
miljökvalitetsmålen. 
 
Regionala mål (Västerbottens län): 
- Halterna 20 mikrogram/m3 som årsmedelvärde och 100 mikrogram/m3 som timmedelvärde för 



12 
 

Naturskyddsföreningen i Umeå, Överklagan Östra länken 

 

kvävedioxid ska i huvudsak vara uppnådda år 2010.  
 
- År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC), exklusive metan, ha minskat till 8 000 
ton eller lägre. 
 
Delmålet för ozon är samma som det nationella delmålet. Det saknas ett regionalt delmål för 
partiklar. 
 
Nationella mål: 
- Halterna 60 mikrogram/m³ som timmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för 
kvävedioxid skall i huvudsak underskridas år 2010. Timmedelvärdet får överskridas högst 175 
timmar per år.  
 

- Halten marknära ozon skall inte överskrida 120 mikrogram/m³ som åtta timmars medelvärde år 
2010.  
 

- År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Sverige, exklusive metan, ha 
minskat till 241 000 ton. 
 
- Halterna 35 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för 
partiklar (PM10) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per 
år. Halterna 20 mikrogram/m³ som dygnsmedelvärde och 12 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för 
partiklar (PM2,5) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per 
år. 
 
2.2.2.2 Östra Länken och Frisk luft 
Vägverket hävdar i fastställelsebeslutet (Vägverket 2009c) för östra länken att denna är ”en helt 
nödvändig åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i centrum och minska utsläppen för att klara 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid som överskrids idag”. Vägverket hävdar vidare att ”detta 
bidrar också till att klara miljökvalitetsnormen för partiklar”. Vägverket upprepar således sina, i 
tidigare olika dokument (fastställelsebeslutet för norra länken (Vägverket, 2008)) formulerade, 
beskrivningar av Västra Esplanadens luftförhållanden. Vägverkets bedömningar att en 
omfördelning av trafiken från denna vägsträcka kommer att lösa luftföroreningsproblemen i 
centrum, utgör tillsamman med målet om  trafikavlastning, huvudargumentet för deras förslag till 
ombyggnad av östra länken. 
Vägverkets bedömningar av denna effekt vilar dock på en mycket osäker grund. Att östra länken på 
sikt skulle bidra till sådana effekter styrks inte av några prognoser, i synnerhet inte sett i ett längre 
perspektiv. Vägverket blundar dessutom för det faktum att den luftrelaterade ohälsan kommer att 
öka på de leder som ”övertar” trafiken från centrum.  
 
Sett i ett folkhälsoperspektiv finns en uppenbar risk att ohälsan kommer att öka inom det 
sammantagna vägnätet. Risken för luftrelaterade besvär är lika stor för en grupp människor, 
exempelvis boende längs Kolbäcksleden, som vistas 24 timmar om dygnet vid en exponeringshalt 
av 20 µg/m3 NO2, som personer som vistas 8 timmar om dygnet, exempelvis yrkesarbetande längs 
Västra Esplanaden vid en exponeringshalt av 60 µg/m3 NO2. Dosresponssambandet för 
ohälsorisken har inget sk takvärde utan avgörs av den sammantagna mängden som inandas över tid.  
 
Vägverket gör dessutom det häpnadsväckande konstaterandet att utsläppen av avgaser kommer att 
vara ett mindre problem längs östra länken än i centrum, eftersom östra länken har goda 
utvädringsförhållanden. Vägverket värderar således ohälsorisken utifrån mätvärden vid enskilda 
mätpunkter och inte utifrån de utsläpp som en sammantagen vägsträckning kommer att ge. 
Vägverket redovisar heller inga bedömningar kring den sammantagna samhällseffekten, dvs hur 
värderar verket den ringa och troligtvis kortvariga effekten för ett begränsat antal boende längs 
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Västra Esplanaden, mot de förhöjda halter av luftföroreningar som vid en utbyggnad, kommer att 
drabba väsentligt fler människor inom hela vägnätet. Till detta kan läggas att ”utvädring” inte har 
någon som helst betydelse för utsläpp av klimatpåverkande koldioxid i avgaserna. 
 
Vägverkets återkommande upprepningar, sviktiga påståenden och antaganden kring positiva 
effekter längs Västra Esplanaden räcker inte som argument/motiv för det föreslagna 
ombyggnadsalternativet. 
 
2.2.3 Östra länken gör det svårare att nå miljömålet God bebyggd miljö 
2.2.3.1 Mål 
Lokala mål (Umeå kommun): 
- Motorfordonstrafiken, mätt per invånare, ska minska i Umeå tätort. 
- Antalet människor som utsätts för buller överstigande av riksdagen beslutade riktvärden ska 
minska. 
- Senast år 2012 ska grönstrukturen vara utvecklad i befintlig bebyggelse genom tillskapande av 
nya grönområden och grönstråk eller utveckling av befintliga grönområden. 
 
Regionala mål (Västerbottens län): 
Samma som det nationella målet, dessutom: 
- Samhällsbyggandet kännetecknas av kunskap och medvetenhet om arkitektur, formgivning och 
kulturmiljövärden. 
 
Nationella mål: 
- Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
 
2.2.3.2 Norra Länken och God bebyggd miljö 
Vägverkets fastställelsebeslut för östra länken andas inte oväntat samma motiveringar och strategier 
som tidigare fastställelsebeslut. Om- och utbyggnaden bygger således på deras mycket dåligt 
underbyggda uppfattning att en omfördelning av trafiken till östra länken kommer lösa 
miljöproblemen på Västra Esplanaden och i centrala Umeå. Vägverket lyfter i sina profetior 
ensidigt fram de positiva miljöeffekterna för den bebyggda miljön centrala stadsdelarna. Vägverkets 
övervärderar därigenom de positiva effekterna i form av mindre trafik, förbättrad luft och mindre 
buller i centrum. Effekterna av en omfördelning av trafik från Västra Esplanaden till den östra 
länken beskrivs i tillgängliga prognoser emellertid som begränsade. Vägverkets redovisar heller 
ingen hållbar bedömning i ett längre perspektiv.  
 
Vägverkets argumentation kring miljöpåverkan för övriga delar av vägnätet är än mer spekulativ. 
Vägverket menar t o m att den ökade trafiken som ett resultat av omdirigering av trafik från 
centrum kommer att leda till miljöförbättringar längs östra länkens bebyggda miljö. 
Vägverkets sviktande ansvarstagande för de sammantagna miljöeffekterna av en om- och 
utbyggnad av vägnätet är påtaglig.  
 
Vägverkets bedömning är inte förenlig med miljöbalkens hänsynsregler och miljökvalitetsnormer. 
Den för östra länken redovisade ombyggnadsplanen tar inte rimlig hänsyn till vare sig 
landskapsbild, natur eller boendemiljöer.  
 
Som beskrivits ovan kommer ringleden och den ökade framkomligheten att leda till att biltrafiken 
totalt sett ökar i Umeå vilket strider mot det lokala målet om att motorfordonstrafiken ska minska.  
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Buller 
Vägverket anger i sina bedömningar att en omfördelning av trafik från Västra Esplanaden (och dess 
norra och södra anslutningar) till andra trafikleder, kommer att innebära förbättringar i 
bullerhänseende för centrum. Denna bedömning saknar stöd i såväl vetenskapligt som 
grundläggande fysikaliskt hänseende.  För att åstadkomma en sänkning av det s k ekvivalenta 
bullervärdet med tre decibel, krävs en halvering av trafikflödet längs den aktuella vägsträckan. Tre 
decibel utgör det värde som ett mänskligt öra i bästa fall (s k matchningsförsök) kan uppfatta som 
en skillnad. Inte ens vid en halvering av trafikflödet (som dessutom ligger långt utanför alla 
prognoser om mindre trafikmängd längs Västra Esplanaden) kommer Vägverket att klara, vare sig 
bullerstörningen i centrum eller de riktvärden för buller som finns uppsatta.   
Vägverkets föreslagna omdirigering av trafik från Västra Esplanaden via en utbyggnad av vägnätet 
har inga utsikter att ge några effekter på bullersituationen i centrum, i synnerhet inte i ett längre 
tidsperspektiv.    
 
Även Vägverkets bedömningar vad gäller påverkan på boendemiljön längs östra länken är i flera 
avseenden vinklad och osaklig. Vägverket tycks här mena att nya bostadsområden längs östra 
länken vid Mariestrand planerats på ett sådant sätt att dessa skall bilda en bullerskyddande skärm 
för den övriga bebyggelsen. Oavsett om denna i så fall unika byggstrategi är sann, fråntar detta inte 
Vägverkets ansvar för den miljöpåverkan som vägen kan ge upphov till. Vägverket förefaller även i 
andra avseenden lägga ansvaret för vägens miljöpåverkan på andra aktörer när man menar att 
fastigheterna i nya bostadsområden längs östra länken isolerats på ett särskilt sätt och att kvarteren 
försetts med tysta bakgårdar (andra aktörer på vilka den statliga myndigheten lägger ansvaret för att 
reducera investeringens negativa miljöeffekter är EU, bilfabrikanterna och kommunen). Vägverket 
har att ta ett tydligare eget ansvar i bullerhänseende, vilket innebär att det trafikgenererade bullret 
mot fastigheternas närliggande fasad skall beaktas.  
 
Vägverket bedömer att utbyggnaden av östra länken kommer att innebära en påtagligt förändrad 
bullersituation för berörda fastigheter. Vägverket anger att åtgärder kommer att vidtas för att nå 
uppsatta riktvärden för buller inom ramen för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 
De åtgärder som anges i arbetsplanen rör förstärkningar av bullervallar och bullerplank, 
fönsteråtgärder och i vissa fall fasadåtgärder.  
Längs östra länken finns idag redan ett stort antal fastigheter med överskridanden av gällande 
riktvärden, bullervallar och bullerplank till trots. Utbyggnaden av Kolbäcksleden och det utökade 
trafiktrycket kommer givetvis att leda till en ökad bullerbelastning från trafikleden. Av den 
föreslagna arbetsplanen framgår dessutom att hastigheten kommer att höjas för stora delar av 
Kolbäcksleden med ökat buller som följd. Bullergenereringen kommer dessutom att öka som en 
följd av fler inbromsningar och accelerationer i anslutning till utbyggnaden av rondeller.  
 
Vägverkets onyanserade hänvisning till att bullerproblemen längs Kolbäcksvägen är svåra att 
undvika eftersom ”det förekommer aktiviteter i eller nära områdena”, är oacceptabel. Vägverkets 
antydan att andra faktorer än trafiken längs Kolbäcksvägen skulle vara avgörande för den 
ogynnsamma bullermiljön, är patetisk. Vägtrafiken utgör den allt överröstande orsaken till 
bullermiljön längs Kolbäcksvägen. I ett cirkulärt resonemang söker således Vägverket stöd i att en 
tidigare motorfordonsorienterad planering har inneburit en nivå av miljöstörning som reducerar 
skyddsvärdet och således motiverar en förstärkt motorfordonsorienterad planering. I Vägverkets 
ansvar ligger att åtgärda detta och inte att urskulda sitt ansvar genom att hänvisa till andra icke 
trafikrelaterade bullerkällor.    
 
Vägverkets förhoppningar om mindre buller längs Västra Esplanaden kommer således att ersättas 
av ett växande problem längs Kolbäcksleden med väsentligt fler boende berörda än i centrum (för 
detta talar bl a forskningen om inducerad trafik, berörd i ett annat avsnitt). Från världsledande 
forskargrupper vid bland annat Stockholms universitet och Karolinska institutet finns idag 
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rapporter, enligt vilka bullerplank och bullervallar inte räcker för att motverka bullerstörningen från 
trafik. Fysiska mätningar av buller och bullerstörning längs Kolbäcksleden ger stöd för denna 
uppfattning. Vägverket bör på ett tydligare sätt ange hur man avser att hantera ett växande 
bullerstörningsproblem och inte minst redovisa hur man avser åtgärda de fastigheter och miljöer 
som kommer att överskrida gällande riktvärden. Vägverket bör även redovisa hur man, med en 
stadigt växande trafik längs östra länken, avser att lösa bullerproblemen i ett längre perspektiv. 
Frågan berör ett stort antal boendeområden, viktiga rekreations- och fritidsområden, naturmiljöer 
och arbetsplatser.  
 
Vibrationer 
Vägverket gör ingen bedömning i vibrationshänseende annat än att konstatera att markförhållanden 
är av mycket skiftande natur. Vägverkets bristande förkunskaper i denna fråga är 
uppseendeväckande påtaglig och förvånande. Att hänskjuta denna fysiska fråga till byggtiden är 
anmärkningsvärt. Vägverket borde ha alla förutsättningar att i förväg granska detta problem och 
därmed säkerställa både kvalité, säkerhet och kostnader. Vägverkets misslyckande vad gäller 
bedömningar av bärighet och därmed stora kostandökningar för byggprojektet E12 mellan Umeå 
och Vännäs nyligen, borde ligga i Vägverkets goda minne. 
 
Grönstruktur och barriäreffekter 
Ombyggnaden med mitträcke, dubbelt så många körfält och tätare trafik i högre hastighet innebär 
att vägens barriäreffekt för människor och djur blir starkare. Förslaget innehåller några nya portar, 
vilket är bra, men också några klara försämringar eftersom cirkulationsplatser tar större plats än 
korsningar. Det gäller bla cykelbanan från Ålidhem och dess förlängning längs Malmvägen. Den 
ökade vägbredden leder också till längre tunnlar vilket ökar otryggheten för människor och 
barriäreffekten för djur. Föreningen föreslår att Vägverket i stället för tunnlar bygger broar i form av 
ekodukter och att dessa läggs i markplan. Vägen grävs således ned vilket rimligen minskar 
bullerspridningen.  
 
 
2.2.4 Övriga kommentarer till utredningens och arbetsplanens hantering av 
miljökonsekvenser och miljömål, samt kommentar rörande felaktigheter i grunden för 
bedömningen av projektets nytta  

En rad olika värden framhålles visserligen som eftersträvansvärda i den svenska transportpolitiken, 
inklusive trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet samt mål om en god miljö och hållbar 
utveckling (SIKA 2006). I praktiken kan man dock peka på systematiska konflikter mellan miljömål 
och andra mål, där miljömålen ofta får väga lätt. Uppenbart är detta för målet om framkomlighet, 
som sedan lång tid givit argument för utbyggnad av väginfrastrukturen och satsningar på snabbare 
vägar (se t.ex. Falkemark 2006). Denna prioritering är relaterad till synen på fordonstrafikökningar 
som närmast naturgivna samt väginvesteringar och fordonstrafiken som fundament i 
samhällsbyggnaden och i en kommuns expansion. 

Satsningar på transportsystemen uppfattas (såväl nationellt som lokalt, exempelvis i Umeå) som 
självklara för att såväl möta som främja tillväxt. I Umeås fall handlar argumenten både om en 
’nödvändig’ anpassning av väginfrastrukturen (trafikavlastning) till stadens hittillsvarande växt 
samt att ett utökat trafiksystem för motorfordon behövs för den fortsatta tillväxten. Ett avgörande 
problem i detta synsätt är emellertid antagandet att ett samhälle byggt kring väginfrastrukturen är 
det enda val som finns att tillgå. Dessutom antas felaktigt att ’rena’ miljövärden (det vill säga 
värden som inte uppstår genom exploatering av miljön) utgör restriktioner för tillväxt. 
Uppenbarligen har inte planeringsansvariga till fullo förstått vidden i ett problem som 
klimatförändringen, samt dess direkta och växande relation till trafiken och trafiksystemet.  

Naturskyddsföreningen anser på god naturvetenskaplig grund att en god miljö är en fundamental 
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förutsättning för dagens och morgondagens samhälle. Det handlar då om att värna såväl inneboende 
naturvärden som produktiviteten i de ekosystemtjänster vi alla är beroende av och kommer att 
fortsätta vara beroende av. Klimatsystemet är endast ett av dessa system, och såväl Vägverket som 
Umeå kommun har att respektera de åtaganden som finns med avseende på de nationella 
miljömålen. En sådan respekt måste börja med en probleminsikt och rimliga beslutsunderlag. Det 
ansvar som åligger samhällets myndigheter och den politiska sektorn är att bryta med den 
hittillsvarande ohållbara utvecklingen inom transportområdet och att balansera och begränsa 
kortsiktiga särintressen. Motoriserad tillgänglighet till en handelsetablering, eller några minuters 
intjänad restid för biltrafikanter, är exempel på kortsiktiga särintressen som detta projekt har 
inriktats mot att gynna.  

De värderingar som lyfter fram fordonstrafikens betydelse på detta vis är mycket påtagliga i 
Umeåprojektet och arbetsplanen för östra länken. Föga överraskande läggs då mindre vikt vid 
miljödimensioner. Följaktligen avfärdas miljökonsekvenser i huvudsak som ”måttliga”, ”små”, 
”inga”, ”små/måttliga”, “måttlig störning” (från östra länkens miljökonsekvenser, kapitel 4). Kort 
sagt finns det många sätt att ange hur lågt värde man anser att miljön har. Att miljömål ofta 
underordnas de transportpolitiska mål som är transportalstrande är problematiskt och ett hinder för 
en omställning till ett hållbart transportsystem (se t.ex. Forsberg 2002; Mossfeldt & Reneland 
2005). Till och med bidraget till klimatförändringen som tillkommer genom investeringen 
avhandlas på detta sätt, i en situation då alla samhällets aktörer måste vara fokuserade på att kraftigt 
reducera sina utsläpp av växthusgaser.  

I sammanhanget vill Naturskyddsföreningen också peka på utredningens godtyckliga avgränsning 
av trafiksystemets effekter, vilken förefaller ha bestämts för att åstadkomma en gynnsam bedömning 
av investeringens nytta. Å ena sidan utesluts den inducerade trafiken från 
konsekvensbedömningarna, vilket ger ett betydligt mer förmånligt samhällsekonomiskt utfall. 
Medan denna endogena faktor således felaktigt utelämnas tillgodoräknar sig utredningen, å den 
andra sidan, positiva effekter av exogent slag, d.v.s. sådant som inte har något med det aktuella 
projektet att göra (bättre motorer, en förnyad fordonspark, antagna framtida EU-beslut). Detta 
förfaringssätt är i bästa fall felaktigt; i sämsta fall dessutom avsiktligt manipulativt.  

Umeåprojektets utredning och arbetsplanen för östra länken uppvisar tyvärr ytterligare att problem 
av detta slag. I det här fallet handlar det om cirkelresonemang som innebär att den förbättrade 
luftkvaliteten endast blir ett stort frågetecken och att båda huvudaktörerna, Vägverket och Umeå 
kommun, lämnar över ansvaret till den andre.  

Umeåprojektet motiveras med att luftkvaliteten ska förbättras, men utredningen ger inget stöd för 
att så blir fallet. Istället skall Umeåprojektet möjliggöra kommunala åtgärder som av någon 
outgrundlig anledning inte är möjliga utan att ringleden först byggs (på motsvarande sätt förefaller 
för övrigt investeringar i cykelbanor också bli möjliga först när man investerar betydligt mer i 
fordonstrafiken). Umeåprojektet hänvisar mer eller mindre tydligt till ett kommunalt 
åtgärdsprogram när det gäller de huvudsakliga lösningarna för luftkvalitetsmålet, medan samma 
åtgärdsprogram i huvudsak hänvisar till Umeåprojektet. Kort sagt ska den andre göra något. 
Kommunen har fått Vägverket att börja, medan de planerade kommunala åtgärderna både är 
minimala och högst osäkra. Sammantaget föreligger ingen relevant grund för att inräkna otydliga 
och osäkra kommunala åtgärder i beslutsgrunderna för Umeåprojektet.  

 
3. Övriga synpunkter på fastställelsebeslutet för Östra Länken 
 
3.1 Vägverkets miljökonsekvensbedömning  (sid 3 – 12)    
 
3.1.1 Natura 2000 
Vägverket anger att den i arbetsplanen angivna sträckningen för östra länken inte innefattar något 
Natura 2000-område. Detta om än riktiga påstående bör dock bedömas utifrån att länkens 
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omedelbara förlängning söder om Umeå älv passerar ett sådant område. Trafiken på den vägsträcka 
som passerar Natura 2000-området, kommer givetvis att påverkas på ett avgörande sätt av hur östra 
länken utformas. Det är rimligt att Vägverket i sin arbetsplan för östra länken gör en tydligare 
bedömning kring länkens konsekvenser med avseende på Natura 2000-problematiken.  
 
3.1.2 Farligt gods och trafiksäkerhet 
Vägverket hanterar säkerhetsfrågan ensidigt utifrån ett riskscenario för Umeås centrum. Vägverket 
bör på ett tydligare sätt ange hur det utbyggda vägnätet leder till en utökad risk för de områden som 
”övertar” dessa transporter. Längs östra länken finns fler bostäder i betydligt större närhet till vägen 
än i centrum. Östra länken exponerar totalt sett fler människor fler under dygnets 24 timmar än vad 
trafiken längs Västra Esplanaden gör. Den trafiksäkerhetshöjande standard som eftersträvas på den 
ombyggda vägen bör för övrigt kunna uppnås utan att kapaciteten, och därigenom trafikmängderna 
och relaterade miljöproblem, ökas. Naturskyddsföreningen ser positivt på sådana avgränsat 
trafiksäkerhetshöjande insatser, utan kapacitetshöjning, och begär att Regeringen uppdrar åt 
Vägverket att genomföra en sådan utredning. 
Vägverkets påstående att ”I takt med att utbyggnaden av ringleden runt Umeå förbättras 
trafiksäkerheten och framkomligheten. Detta innebär förkortade restider för alla trafikanter” (sid 
11). Vad menar Vägverket med denna närmast obegripliga formulering och dessvärre även 
obegripliga tankegång? Det torde finnas få exempel på där längre körsträckor och mer trafik på 
sådana leder lett fram till förkortade restider annat än för bilister i ett övergångsskede (se i övrigt 
avsnittet om inducerad trafik). Ringleden innebär längre körsträckor (nya och mer avlägsna 
målpunkter i en ny bilorienterad tillgänglighetsstruktur) och således mer trafikarbete. Ringleden kan 
därför i ett sammantaget perspektiv knappast sägas bidra till en ökad framkomlighet i allmänhet. På 
denna punkt visar utredningen en betydande underlåtenhet att ta fasta på relevant kunskap om 
väginvesteringars effekter. Bland annat negligeras den omfördelande effekten mellan trafikslag; 
biltrafiken gynnas och kommer att öka i relativa termer, på bekostnad av cykel- och kollektivtrafik. 
Vidare genererar investeringen ny trafik, vilket både minskar den beräknade nyttan av ökad 
framkomlighet (för bilister) och ökar de fordonstrafikrelaterade miljöproblemen (buller, koldioxid, 
etcetera). 
 
3.1.3 Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik 
Dessa åtgärder kan utföras utan en ombyggnad av östra länken och utgör därmed inget stöd för en 
utbyggnad av vägtrafiken som östra länken syftar till. Befintlig planering skapar relativa fördelar för 
motorfordonstrafik, vilket endast delvis motverkas av föreslagna åtgärder för andra trafikslag. 
Sammantaget ger investeringen en omfördelning till biltrafikens fördel, med ökade miljö- och 
folkhälsoproblem som följd. En planering som  istället syftar till att lösa identifierade problem utan 
kapacitetsökningar kan däremot, tillsammans med åtgärder för att gynna kollektiv-, gång- och 
cykeltrafik, verka för en önskvärd relativ minskning av biltrafiken samtidigt som luftkvalitets- och 
trafiksäkerhetproblem minskas. 
 
3.2 Handläggning (sid 12) 
Arbetsplanen anger att samråd med utökad krets har genomförts under perioden den 10 april – 17 
maj 2001. Ett samråd genomfört för 8 år sedan kan knappast anses tillfredsställande för ett projekt 
av denna dimension. Ett stort antal människor berörda av ombyggnationen av östra länken har 
flyttat in i nya närliggande bostadsområden efter samrådsprocessen, flera har troligen flyttat in i 
gamla bostadsområdet efter samrådsprocessen.  
 
3.3 Skäl (sid 15 – 23) 
Vägverkets bedömer ”att de positiva effekterna av vägombyggnaden är större än de negativa och att 
dessa kan begränsas med hjälp av skadeförebyggande åtgärder”. Bedömningen är oklart formulerad 
och ger inga besked kring vilka negativa effekter som åsyftas och innefattar därför heller inga 
preciseringar för hur dessa skall förebyggas. 
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Vägverkets formuleringar kring fördelar och nackdelar med utbyggnaden ger som tidigare 
framhållits en påtaglig slagsida för formuleringar kring vägbyggets positiva effekter. Vägverkets 
bristande totalsyn i detta avseende blir uppenbar i beskrivningen av trafikökningens effekter på 
Kolbäcksvägen. Trafikexpansionen framställs såldes i termer av att tillgängligheten kommer att öka 
längs Nydalaområdet, att ökningen i bullernivåer kan accepteras eftersom människor kan vistas i 
andra områden runt sjön, i de fall där vägutbyggnaden berör känsliga biotoper ligger dessa långt 
från vägen, att om samråd genomförs i efterhand kan känsliga kulturmiljöer beaktas på ett 
godtagbart sätt, att ännu ej genomförda riskanalyser kommer att minimera påverkan på hydrologin i 
området, föreslagna skyddsåtgärder för buller kommer t o m att innebära förbättrade förhållanden 
(!) för boende längs Kolbäcksvägen och bebyggelsen i Nydalaområdet.  
 
4. I stället: Östra länken som en del i hållbara transportlösningar 
Naturskyddsföreningen i Umeå anser att nuvarande Kolbäcksvägen kan byggas om till ny E4 så att 
trafiksäkerheten ökar och vägens barriäreffekt och buller minskar. Därmed kan den fortsätta vara en 
alternativ väg för tung trafik som på olika sätt leds bort från Umeå centrum. Men ombyggnaden 
måste ske så att den inte medför ökad biltrafik inom Umeå som en konsekvens av ökad 
framkomlighet. Den självklara konsekvensen av dessa mål är att hålla hastigheten låg, vilket i sin 
tur minskar all annan miljöpåverkan från biltrafiken på vägen. 
 
Att bygga om Kolbäckvägen till ny E4 och öka framkomligheten är minskar inte problemen med 
luftföroreningar i Umeå centrum. Föreningen föreslår i stället: 
 
1. Umeå kommuns åtgärdsprogrammet för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
(Umeå kommun 2007) innehåller en rad åtgärder som kommunen snabbt kan genomföra. 

• Trafikstyrning av den tunga trafiken 
• En kommunal skrotningspremie 
• Miljözon i centrala Umeå 
• Utbyggnad av tjänstebilpoolerna 
• Miljökrav vid upphandling av transporttjänster 
• Öka det lokala kollektivresandet med 25 %. 
• Inrätta ett mobility management-kontor. 
• System för samdistribution av varutransporter i centrala Umeå 
• Parkeringsstrategier för mindre biltrafik 
• Öka andelen cykelresor 

 
2. Stoppa utbyggnaden av externa köpcentra. 
Externa köpcentra leder till mer biltrafik. 
 
3. Bygg nya bostäder nära stadskärnan och gör dem bilfria i planeringen genom att hindra biltrafik 
och bilparkering och i stället förse stadsdelarna med attraktiva transportalternativ. 
 
4. Utveckla kollektivtrafiken så den blir ett attraktivt alternativ även för bilister. 
 
5. Gör universitets/sjukhusområdet bilfritt. Området rymmer mer än 10000 arbetsplatser och är 
tillsammans med Umeå centrum Västerbottens mest vältrafikerade med kollektivtrafik. Ingen 
behöver således köra bil dit. (Man kan ha anledning att ta bilen från hemmet men man behöver för 
den skull inte köra bil ända fram utan kan byta till buss, eller i framtiden tåg, längs vägen.) 
Begränsa antalet arbetsplatsparkeringar. 
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6. Prioritera cykeltrafikanter framför bilister så att cykelvägnätet blir sammanhängande och gent, 
har god framkomlighet och är tryggt och säkert, året om. 
 
7. Inför trängselavgift för bilister 
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