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1. Vägverkets avvägning mellan ändamål och olägenhet enligt 10,13§§ 
Väglagen är inte trovärdig
Vägverket skönmålar konsekvent de positiva miljöeffekterna av Norra länken och lyfter 
genomgående fram de negativa effekterna ifall länken inte skulle byggas. Vägverkets överambition 
i detta avseende blir inte trovärdig och baseras dessvärre på dolt och dåligt värderingsunderlag och i 
vissa stycken på direkta felaktigheter. Som exempel på Vägverkets bristande logik kan nämnas att 
man å ena sidan hävdar att Umeås befolkning ökat kraftig under den senaste tioårsperioden och att 
näringslivets utveckling ställer nya krav på transporter, å andra sidan menar man den mer än tio år 
gamla miljökonsekvensbeskrivningen inte behöver förändras.  Man lyfter fram att miljöfrågorna har 
fått ökad betydelse, endast för att framhålla den miljökvalitetsnorm som ständigt anförs som 
projektets miljölegitimitet, samtidigt som klimatproblemet, ett globalt hot, fullständigt negligeras. 
Med avseende på buller menar Vägverket å ena sidan att en förhållandevis liten minskning av 
trafiktrycket längs Västra Esplanaden leder till en minskad bullerbelastning i centrum, samtidigt 
som man också hävdar att det utökade bullret längs norra länken inte skulle utgöra något problem 
alls. Vägverket hävdar att den marginella minskningen av luftföroreningar längs Västra Esplanaden 
utgör ett vägande skäl för utbyggnad av Norra länken samtidigt som de total sett större 
utsläppsmängder längs denna länk inte skulle utgöra något miljöproblem. 

2. Vägverket duckar för föreningens huvudinvändning och ger inga svar
Vägverkets yttrande över Naturskyddsföreningen i Umeås överklagan lider uppseendeväckande 
brist på fördjupning och förklaringsgrad. I stället formuleras Vägverkets yttrande snarare i termer av 
generella upprepningar av tidigare påståenden, föga relevanta hänvisningar till planeringsprocessen, 
ofullständiga och obegripliga resonemang samt direkta undvikanden av våra huvudinvändningar. 
Verkets kommentar utgör därmed inget godtagbart svar på de anmärkningar och frågeställningar 
som överklagandet innefattar.
Vägverkets yttrande saknar tillräcklig konkretiseringsgrad , och i de fall man har närmat sig en 
konkretisering underbyggs svaren inte av vare sig empiri, hänvisningar till förklaringsmodeller, 
bakomliggande studier eller utredningar.  Det råder en stor diskrepans i graden av konkretisering 
mellan Naturskyddsföreningens överklagande och Vägverkets yttrandea. Svaren ger intryck av att 
Vägverket inte anser sig på ett seriöst sätt behöva möta en överklagandeprocess. 

3. En ringled är ingen lösning på Umeås problem med biltrafiken 
eftersom den leder till mer biltrafik
Inte heller i sitt yttrande över föreningens överklagan visar sig Vägverket villigt att reflektera över 
stora infrastrukturinvesteringars trafikskapande effekter eller det ansvar som åligger svenska 
myndigheter att verka i linje med nationella och internationella klimatåtaganden. Yttrandet upprepar 
istället följande övertygelser vilka Naturskyddsföreningen även fortsättningsvis finner 
anmärkningsvärda:
1. Att transportkapaciteten måste öka i takt med en ökning av efterfrågan. Framskrivning av tidigare 
icke hållbara utvecklingsmönster förefaller prägla planeringen, och trots att fyrstegsprincipen har 
fått en egen rubrik finns inte heller i denna skrivelse något substantiellt tecken på att principen har 
följts.
2. Att efterfrågan på, och användning av, vägkapacitet inte har några betydande negativa 
konsekvenser
3. Att utbudsökning inte påverkar efterfrågan
4. Att verket i sin planering inte har ansvar för den klimatpåverkande effekt som följer av att 
planeringen verkställs och infrastrukturen används
5. Att ansvaret för politiska åtaganden därmed skjuts över till andra aktörer
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Vidare motiveras ringleden fortsatt med luftkvalitetsförbättringar som i huvudsak är relaterade till 
annat än den investering som fastställelsebeslutet gäller. Inte endast är detta motiv därför i huvudsak 
irrelevant. Det är därtill ytterst tveksamt om de kommunala åtgärder som åsyftas kommer att 
genomföras eller vara verksamma av följande skäl:
1. Kommunens planering sker i betydande utsträckning i en riktning som motverkar miljömål. Detta 
visas bland annat i detaljplanen för ett nytt centralt parkeringsgarage, där det görs tydligt att det 
bedöms vara rimligt att motverka uppfyllandet av miljömål när det endast sker i “måttlig” eller 
“liten” omfattning (bl.a. klimatpåverkan, buller och luftföroreningar).
2. Ringleden motiveras i hög grad av en trafiktillväxt som följer av befolknings- och 
aktivitetstillväxt. Samma resonemang implicerar att eventuella lokala luftkvalitetsförbättringar 
endast blir tillfälliga. Det av verket antagna ökade behovet av transporter motsvarar (när 
prognoserna infrias) stegvisa luftkvalitetsförsämringar. Naturskyddsföreningen anser nämligen inte 
att Vägverket kan basera sin planering på att andra samhällsaktörer (såsom fordonstillverkare) ska 
ta ett ansvar för att både reducera sina egna klimateffekter och kompensera för verkets 
växthusdrivande planering.
3. Inga garantier förefaller finnas för att de luftkvalitetsförbättrande åtgärderna verkligen genomförs
4. Föreningen har även anledning att ifrågasätta viljan att genomdriva de luftkvalitetsförbättrande 
åtgärder som, trots att de ligger utanför ringledens planering, de facto används som huvudmotiv för 
Umeåprojeket. Då dessa åtgärder i hög grad skall ge relativa eller absoluta nackdelar för privat 
motorfordonstrafik måste de utgå från en anda och inriktning som starkt kontrasterar mot 
Umeåprojektets betydande prioritering av biltrafiken.

Vägverkets undflyende yttrande över Naturskyddsföreningens överklagan lämnar bland annat 
följande viktiga frågor obesvarade:
1. Hur kompenserar Umeåprojektets antagna positiva värden konkret de negativa konsekvenserna 
för klimatet, när de facto ett åtagande att kraftfullt minska samma konsekvenser föreligger? Ser vi 
inte endast ännu ett exempel på hur värden som lättare kan konkretiseras och ges en röst ges 
företräde före värden som tydliggörs längre fram i tiden och som är utspridda över fler aktörer? 
2. På vilka bevekelsegrunder kan Vägverket lägga över ansvaret för att uppnå klimatåtagandena på 
andra aktörer? Vilka aktörer är detta, och med vilken trovärdighet kan åtagandena uppnås när en 
statlig myndighet agerar på detta sätt?
3. Hur ser garantierna ut för att åtgärderna som skall leda till de anförda luftkvalitetsvinsterna 
verkligen genomförs? Vilka av dessa, och på vilket sätt, är ej möjliga att genomföra om inte 
ringleden genomförs?
4. Hur har fyrstegsprincipen följts? Innebär inte det återkommande argumentet att vägutbudet måste 
följa efterfrågeökningar ett förnekande av principens praktiska relevans?

4. Vägverket beaktar inte forskningsrön
Vägverket underlåter helt att bemöta en av de centrala poängerna i föreningens överklagan, 
nämligen det vetenskapligt väl belagda faktum att en utbyggd väginfrastruktur i sig själv genererar 
en ökad biltrafik. Inte minst i ljuset av hur bilens konkurrensfördelar gentemot andra transportslag 
stärks med utbyggnad av vägnät och annan – med denna – relaterad bilanpassning av samhället 
(såsom utbyggnad av bilorienterad handel i anslutning till nya förbifarter). 
Med tanke på vad forskningen visar finner vi det ohederligt av myndigheten att vidhålla påståendet 
att vägsatsningarna behövs därför att allt fler transporter sker med bil. Vägverket slår i sitt yttrande 
lättvindigt fast: ”Umeås befolkning har ökat kraftigt vilket innebär växande transportbehov.” Om 
den nationella trafikmyndigheten inte vill ta till sig forskningens rön är det allvarligt.
Som vi påpekar på annan plats är detta sätt att argumentera för mer vägar dessutom ansvarslöst, 
eftersom det utgår från att ansvaret att uppnå miljökvalitetsmålen generellt åligger någon annan än 
myndigheten själv. 
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Inte heller bemöter Vägverket Naturskyddsföreningens kommentar att det med klok planering går 
att minska efterfrågan på biltransporter. Så har skett i likaledes expansiva Lunds kommun, där man 
under det senaste decenniet har lyckats minska transportarbetet med bil i tätorten. Detta i stark 
kontrast till Umeå kommun, som uppger en årlig trafikökning på 3-4%. Lunds framgångar förklaras 
av strategisk samhällsplanering och omfattande satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafikanter. 
Om Vägverket verkligen tillämpade sin fyrstegsprincip, visar exempel som Lund hur långt det 
faktiskt går att undanröja nya vägsatsningar genom bilbegränsande åtgärder.

5. Vägverket har inte tillämpat fyrstegsprincipen
Trots vad som påstås i Vägverkets yttrande har inte Vägverket och Umeå kommun på ett seriöst och 
genomgripande sätt tillämpat fyrstegsprincipen som säger att man i första hand ska analysera 
åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt, i andra hand analysera 
åtgärder för att effektivare utnyttja befintliga trafikanläggningar och fordon, i tredje hand analysera 
begränsade ombyggnadsåtgärder och först därefter, i sista hand, vidta ombyggnadsåtgärder och 
genomföra nyinvesteringar. Tvärt emot denna princip har man utifrån en historisk ökning av 
biltrafiken i Umeå och en förväntad fortsatt ökning, på ett tidigt stadium bestämt sig för den 
kortsiktiga lösningen att investera i nya vägar.

I sitt yttrande redogör Vägverket för hur man tillämpat fyrstegsprincipen. Av vad som framgår har 
man inte beaktat eller vidtagit några som helst åtgärder för att påverka behovet av transporter, vare 
sig av gods eller av människor. Man har heller inte beaktat eller vidtagit åtgärder för att påverka val 
av transportsätt för gods. Det man lyfter fram är i stället andra nyinvesteringar, som man påstår 
”bidragit till att trafiktäta områden fått minskad trafik- och miljöbelastning”, utan att nämna vilka 
områden detta skulle vara. Föreningen ifrågasätter starkt detta påstående och hävdar bestämt att de 
vägutbyggnader som genomförts i Umeå tvärt om starkt bidragit till den biltrafikökning som skett i 
Umeå den senaste tioårsperioden.
I sammanhanget kan nämnas att Umeå kommun i sin planering i strid med fyrstegsprincipen i stället 
starkt bidragit till att öka människors transportbehov, bl a genom en utbyggnad av tre externa 
köpcentra. Dessa har lett till nedläggning av livsmedelsbutiker i stadsdelar och omkringliggande 
byar samt att ingen livsmedelshandlare velat etablera sig i den nybyggda stadsdelen Tomtebo. 
Vidare har kommunen samlat fotbollsplaner och idrottshallar på ett ställe i Umeå, vilket tvingar 
föräldrar att skjutsa sina barn i bil till matcher och träningar i stället för att barnen själva kan 
transportera sig till en närliggande anläggning.

6. Vägverket bryr sig mer om form än om innehåll
Vägverket bygger i anmärkningsvärt hög grad sitt yttrande på hänvisningar till hur formen för 
planeringsprocessen har skett i vederbörlig ordning – att projektet är förenligt med Umeå kommuns 
översiktsplan och detaljplaner, att Väglagen har beaktats, att MKB har godkänts av Länsstyrelsen. 
Samtidigt är bemötandet av de invändningar av Naturskyddsföreningen som rör projektets själva 
innehåll – dvs. motiven bakom Norra länken/Ringleden och dess väntade följder – svaga och på 
flera punkter helt frånvarande. 
Ur demokratisynpunkt är det djupt olyckligt att myndigheten förefaller att se form som överställt 
innehåll. Det gör det svårt att föra en meningsfull dialog om vägplaneringen och – i förlängningen –
samhällsplaneringens inriktning.
I samma stund tvingas vi konstatera att även de formella skäl som anförs till försvar för Norra 
länken och Ringleden valts högst selektivt. Naturskyddsföreningen har i sin överklagan lyft fram 
avsevärda brister i MKB, bristfälligheter i prövningen gentemot miljökvalitetsmål (inte minst målet 
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Begränsad klimatpåverkan), och oförenligheter med Miljöbalken. Invändningar som i flera fall inte 
bemöts av Vägverket. 
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7. Norra länken gör det svårare att nå lokala, regionala och nationella 
miljökvalitetsmål

7.1 Norra länken innebär ökade utsläpp av växthusgaser
Naturskyddsföreningen i Umeå har i sin överklagan av Norra länken pekat på en rad oklarheter och 
problem beträffande projektets effekter för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Bland 
annat:
- Den starkt knapphändiga diskussionen samt bristen på underlagsdata om klimatpåverkande 
effekter i vägplaner och MKB.
- En ålderdomlig MKB som inte är uppdaterad med hänsyn till klimatfrågans växande betydelse 
under 2000-talet.
- Bristen på transperens, där det är oklart för en utomstående vad de enda data som faktiskt 
redovisas – om en väntad 5% ökning av CO2-utsläppen – bygger på för förutsättningar. 
- Det märkliga antagandet att ett väntat trafikökningsscenario på 40% (Vägverket Umeåprojektet 2) 
endast skulle leda till 5% ökning av CO2-utsläppen. Det framgår ingenstans på vilken vetenskaplig 
grund Vägverket lutar sig.
I ljuset av detta finner vi Vägverkets bemötande beklämmande svagt. Klimatfrågan behandlas med 
blott två meningar i verkets yttrande. Den ena meningen konstaterar att ökningen av CO2-utsläppen 
bygger på ett antagande om en ”förväntad årlig samhällsutveckling”. Den andra meningen 
konstaterar att möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kräver 
kraftfulla åtgärder (av någon annan, vår kommentar).
Det är synnerligen oseriöst att år 2009 glida undan klimatutmaningarna så slapphänt. Problemen 
som Naturskyddsföreningen pekat på kvarstår. Behovet av en uppdaterad MKB som inte minst 
väger klimatpåverkande effekter av olika beslutsalternativ är uppenbart. Det minsta man kan vänta 
sig är att Vägverket åtminstone skulle kommentera varför man anser klimatfrågan väga så lätt, att 
man kan förlita sig på en tio år gammal MKB med ett ytterst summariskt resonemang om 
klimatpåverkande effekter. Vår förväntan är att regeringen uppdrar åt Vägverket att genomföra en 
kompleterande – seriös – bedömning av projektets klimatpåverkan.
Som vi pekar på i vår överklagan finns det både vetenskapliga skäl och data i de beräkningar som 
ligger till grund för Norra länken/Ringleden som pekar på att projektet kommer att leda till markant 
ökade CO2-utsläpp. Men Vägverket låter implicit förstå att myndigheten inte har något eget ansvar 
för att bidra till samhällsmålet om en Begränsad klimatpåverkan. Istället överlåter man ansvaret åt 
andra aktörer (främst biltillverkarna). Det ohållbara i detta sätt att resonera är blott alltför uppenbart.
Inför klimattoppmötet i Köpenhamn är insikten större än någonsin om behovet av kraftfulla 
utsläppsminskningar. Att i det läget planera för ökade CO2-utsläpp – en fullt förutsägbar följd av 
utbyggnaden av Norra länken/Ringleden – är knappast förenligt med ambitionerna för svensk 
klimatpolitik. 
Och om det är så att vissa delar av det svenska samhället – t.ex. Umeåregionen och vägsektorn – 
ska tillåtas öka sina utsläpp, innebär det fullt logiskt att andra delar av samhället behöver ta ett ännu 
större ansvar för att nationella klimatpolitiska mål ska kunna nås. Vilka aktörer i det svenska 
samhället ska således kompensera för de ökade utsläpp som följer av Norra länken/Ringleden, 
genom att ta på sig ett större samhällsansvar? (glesbygdskommunerna? storstadsregionerna? 
jordbrukssektorn?...) Även denna fråga från Naturskyddsföreningen lämnar Vägverket obesvarad.

7.2 Norra Länken ger inte Umeborna en God bebyggd miljö
Norra länken stör grönstrukturen och begränsar umebornas friluftsliv
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Föreningen har i sin överklagan pekat på hur Norra länken kommer att klyva det flitigt utnyttjade 
friluftsområdet I20-skogen mitt itu och att detta är mycket olyckligt, utifrån vad som är känt om 
tätortsnära grönområdens betydelse för folkhälsan. Vi vänder oss även mot Vägverkets beskrivning 
att denna exploatering kommer att leda till ”måttliga” intrångseffekter; särskilt i ljuset av hur 
Vägverket samtidigt framhåller Norra länkens möjligheter som en framtida exploateringskorridor 
för Umeå kommun. Vägverkets yttrande ger inget ytterligare svar på frågan hur man kommit fram 
till slutsatsen om att vägkorridoren skapar ett ”måttligt” intrång. Däremot introducerar man en 
märklig form av nyspråk där exploateringen – av Vägverket, och i ett senare skede av Umeå 
kommun – tvärtom beskrivs som ett sätt att uppnå miljökvalitetsmålet en God bebyggd miljö: 
”Området är stort och avsättning av ytor för grönområden kommer att göras i den omfattning som 
krävs för att sammantaget uppnå målet om en ’God bebyggd miljö’.”
Föreningens uppfattning är att målet om en God bebyggd miljö enligt en sådan logik i praktiken blir 
helt substanslöst.
Förra veckan deltog ca 6000 personer i Blodomloppet, Umeås största motionsarrangemang. De 
flesta var säkert lyckligt ovetande om att Norra länken effektivt skulle klippa av banan och förta 
intrycket av att springa i oexploaterad terräng. Om Vägverket får gå vidare med Norra Länken får 
arrangörerna av Blodomloppet för tredje gången på fyra år se sig om efter en lämplig tävlingsplats.

Norra länken och ringleden kommer inte att minska bullret i centrum 
Vägverket hävdar att bullerbelastningen kommer att minska längs Västra Esplanaden.  Detta är ett 
direkt felaktigt påstående. Vägverket tillämpar ensidigt Naturvårdsverkets riktvärden vid 
bedömningen av vägtrafiken buller- och luftpåverkan på boende. För att åstadkomma en sänkning 
av den ekvivalenta bullernivån med 3 dB, krävs en halvering av trafikmängden längs Västra 
Esplanaden. Någon sådan drastisk minskning finns inte redovisad i Vägverkets prognosunderlag. 
Vägverkets påståenden kring förbättringar av bullermiljön längs Västra Esplanaden står i direkt 
strid med de fysikaliska-matematiska samband som styr bullerexponering och bullerpåverkan.  
Naturskyddsföreningen önskar Regeringens stöd i kravet riktat mot Vägverkets att verket ger 
besked på frågan utifrån vad man baserar sitt påstående om mindre bullerproblem i centrum. 

Vägverket hävdar att minskningen av andelen tunga fordon i centrum som en effekt av norra länken 
skulle minska bullerproblemen i centrum. Något sådant enkelt samband finns inte tidigare belyst i 
litteraturen. I åtskilliga rapporter finns tvärt om beskrivet hur lättare fordon ofta bullrar mer än 
tyngre. En moped bullrar exempelvis oftast med än en lastbil. 
På vad baserar Vägverket sina påstående om sambandet mellan buller och tunga fordon?

7.3 Norra länken och ringleden gör att fler utsätts för mer luftföroreningar
Vägverket redovisar i återkommande ordalag sitt påstående om mindre trafik och därmed mindre 
luftföroreningar längs Västra Esplanaden som en effekt av norra länkens utbyggnad. Tillgängliga 
prognoser för minskad trafik i centrum vilar enligt föreningen emellertid på en mycket bräcklig 
grund och har i huvudsak ej med länken att göra. De effekter som förutspås som ett resultat av norra 
länken är av förhållandevis marginell natur och dessutom mycket diffusa i ett längre perspektiv. 
Vägverket redovisar heller inga bedömningar kring den sammantagna samhällseffekten, dvs hur 
verket värderar den ringa och troligtvis kortvariga effekten för ett fåtal boende längs Västra 
Esplanaden, mot de förhöjda halter av luftföroreningar som kommer att drabba övriga och 
väsentligt fler boende inom (och utom) vägnätet.  Vägverkets synsätt står i strid med all 
vetenskaplig expertis. Risken för ohälsa på grund av luftföreningar är inte omedelbart kopplad till 
ett s k takvärde under vilket ingen risk föreligger. Risk för ohälsa föreligger även vid nivåer under 
gällande miljökvalitetsnormer. 
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Vägverkets antaganden om mindre trafik i centrum och därmed mindre luftföroreningar i centrum 
måste redovisas i tydligare termer eftersom detta utgör huvudskälet till vägnätets utbyggnad. Detta 
innefattar relevanta bevis för att de trafikbegränsande åtgärder som antas ske efter ringledens 
utbyggnad inte skulle kunna genomföras utan ringleden samt likaledes relevanta intyg för att sådana 
åtgärder verkligen kommer att genomföras, till sin helhet och inom relevant tid. 
Vägverkets återkommande upprepningar, sviktande påståenden och antaganden i denna fråga räcker 
inte som argument/motiv för det föreslagna miljardbygget.
På vad säkerställer Vägverkets sina bedömningar om mindre trafik längs Västra Esplanaden som en 
effekt av norra länken, hur stor kommer trafikminskningen att bli och över hur lång tid förväntar sig 
Vägverket att detta blir en lösning för Umeås centrum? På vilket sätt kommer luftproblemen att öka 
på andra delar och hur ser denna ökning ut på sikt? Hur kommer den totala ohälsoriken som en följd 
av mer avgaser att öka inom hela vägnätet? Hur ser Vägverkets samhällsekonomiska kalkyl ut för 
detta?

7.4 Vägverket lämnar miljömålet Ett rikt odlingslandskap åt någon annan att uppfylla
I Naturskyddsföreningens överklagan framhålls även hur Norra länken (och den till denna 
relaterade Västra länken) innebär ingrepp i värdefulla jordbruksmiljöer. Vägverket tillämpar dock 
ett sätt att argumentera där det enskilda ingreppet alltid går att motivera, eftersom det är så litet i ett 
större samhällsperspektiv. En logik som strikt följd innebär att ingen någonsin skulle behöva ta ett 
ansvar för att värna värdefull jordbruksmark från exploatering, eftersom det inte finns något ingrepp 
som enskilt innebär ett överhängande hot mot all tätortsnära jordbruksmark i Sverige. Man bemöter 
således föreningens invändning: 
”Kvarvarande jordbruksmark....är mindre lämplig för jordbruksändamål på grund av det 
kringskurna läget (till följd av redan genomförd eller pågående exploatering, vår kommentar) och 
den begränsade storleken.” 
Genom att bryta sönder Ringleden i flera etapper kan en samlad omfattande påverkan på det 
tätortsnära jordbrukslandskapet ändå beskrivas som ringa, med tillvägagångssättet att endast se till 
effekterna av varje enskild etapp. Med detta sätt att argumentera ställer sig Vägverket i praktiken 
ansvarslös till den hårda exploatering av tätortsnära jordbruksmark som bl.a. Jordbruksverket och 
Miljömålsrådet beskriver som ett allvarligt problem, och ett hot mot miljökvalitetsmålet Ett rikt 
odlingslandskap. 
Vägverket förhåller sig i sitt yttrande överhuvud taget inte till denna invändning från föreningen.

8. Sammanfattning och förslag: Skapa tillgänglighet, jobba 
trafikslagsövergripande och beakta miljökvalitetsmålen
Umeå har problem med biltrafiken. Framkomligheten för lastbilar, bussar och personbilar är 
stundtals dålig. Biltrafiken innebär ökande utsläpp av växthusgaser, hinder för oskyddade 
trafikanter och djur samt att många människor utsätts för buller och höga halter av luftföroreningar i 
bostäder, på arbetsplatser och i gatumiljön. Förslaget att bygga en ringled riktas mot bara ett av 
dessa problem, luftkvaliten i centrum. En ringled skulle förvärra samtliga andra miljöproblem. En 
ringled är också en tveksam lösning på luftmiljöproblemen då den innebär att problemet flyttas. En 
ringled ställer också högre krav på andra aktörer att vidta åtgärder för att minska de problem som en 
ringled för med sig. 
Regeringens uppdrag till trafikverken inom åtgärdsplaneringen är att skapa fungerande transporter 
och kommunikationer som också är förenliga med de av Riksdagen beslutade klimat- och 
miljökvalitetsmålen. En utgångspunkt för uppdraget är att infrastrukturen ska utvecklas mot 
trafikslagsövergripnade transportlösningar så att resenärer och transportköpare lätt kan välja de 
klimateffektivaste alternativen. Ett liknande uppdrag borde ges till berörda parter för att lösa 
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situationen i Umeå.
Samla alla berörda parter för att tillsammans planera åtgärder som tillgodoser näringslivets, den 
offentliga sektorns och och invånarnas behov av en god tillgänglighet (som inte behöver innebära 
mobilitet). Tillämpa första steget i fyrstegsprincipen så att man i första hand analyserar åtgärder 
som påverkar transportbehovet av både gods och människor. För åtgärder inom 
transportinfrastrukturen måste ett trafikslagsövergripande synsätt tillämpas så att inte olika 
trafikslag behöver konkurrera med varandra utan i stället kan komplettera varandra så att önskvärda 
överföringar kan ske enlighet med steg 1 i fyrstegsprincipen. Man måste också tillse att alla åtgärder 
är förenliga miljökvalitetsmålen. 

Naturskyddsföreningen i Umeå, Ytterligare synpunkter Norra länken


