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Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar att regeringen upphäver beslutet om 
Norra länken och gör en ny och samlad bedömning av Umeåprojektet 2  
 
 
1. Formella skäl 
 
1.1 Regeringen måste bedöma Umeåprojektet 2’s tillåtlighet i dess helhet 
Den föreslagna Norra Länken är en del i en ringled runt Umeå, det så kallade Umeåprojektet 2. 
Vägverkets olyckliga uppdelning av Umeåprojektet 2 i länkar innebär nu att varje länk prövas för 
sig. Samtidigt finns det all anledning, inte minst för regeringen, att pröva om Umeåprojektets 
eventuella effekter på trafiksituationen i centrala Umeå står i proportion till den stora påverkan på 
miljö och människors hälsa som kan förväntas genom detta omfattande vägutbyggnadsprojekt. 
De senare årens ökade kunskaper om klimatförändringens orsaker och skrämmande effekter, tillika 
de ökade åtaganden Sverige har gjort och nu står inför att förstärka ytterligare, motiverar särskilt en 
förnyad prövning av projektet i sin helhet. 
 
Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar därför att regeringen upphäver beslutet om Norra Länken och 
gör en ny och samlad bedömning av hela Umeåprojektet 2 utifrån 10§, 13§Väglagen, 1 kap 1§ och 
2 kap 3§ miljöbalken. 
 
1.2 Regeringen upphävde arbetsplanen för ny E12 år 1999 och bör därför göra en ny 
bedömning utifrån aktuella förutsättningar, kunskaper och miljökvalitetsmål 
Regeringen beslutade 1999-03-04 att med hänvisning till 13§ väglagen (1971:948) upphäva beslut 
om fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg E12 vid Umeå. Regeringen ansåg att det 
föreslagna vägbyggnadsprojektet inte på ett avgörande sätt skulle förbättra trafiksituationen och 
därmed inte kunde uppväga de negativa konsekvenser som vägbyggnadsprojektet skulle medföra. 
Tio år senare är samma vägbyggnadsprojekt (Västra Länken inom Umeåprojektet 2) åter aktuellt. 
Ändamålet med vägen, att förbättra trafiksituationen i centrala Umeå, är detsamma och det finns 
inget i det nya förslaget som säger att det skulle förbättra trafiksituationen jämfört med arbetsplanen 
som upphävdes 1999. Till vägutbyggnadsprojektets negativa konsekvenser kan vi nu lägga allt 
större komplikationer tillföljd av buller, luftföroreningar och inte minst klimatpåverkan.  
Under de tio år som gått sedan regeringens senaste bedömning har såväl kunskap som medvetenhet 
ökat om att nya vägar innebär ökade utsläpp av koldioxid, övriga luftföroreningar och ökat buller. I 
synnerhet har allvaret i klimatproblematiken och biltrafikens allt ökande bidrag till detta blivit känt 
för alla sedan 1999, tex genom IPCCs uppskrivning av ansvar och effekter mellan 2001 och 2007. 
Regeringen står nu både inför klimatfrågans avgörande Köpenhamnsmöte och ett stundande EU-
ordförandeskap, där Sveriges framsynthet och ledarskap i klimatfrågan kommer att prövas. 
Naturskyddsföreningen anser därför att regeringen ska göra en ny bedömning av hela 
Umeåprojektet 2.  
 
Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar därför att regeringen upphäver beslutet om Norra Länken och 
gör en ny och samlad bedömning av hela Umeåprojektet 2 utifrån 10§, 13§Väglagen, 1 kap 1§ och 
2 kap 3§ miljöbalken. 
 
1.3 Ändamålet med Norra Länken uppnås inte 
De senaste åren har Vägverket, Vägverket Region Norr och Umeå kommun allt mer framhållit att 
ändamålet med Norra Länken är att förbättra framkomligheten för bilister och minska halterna av 
luftföroreningar i centrala Umeå. I fastställelsebeslutet som föreningens överklagan gäller heter det:  
”En utbyggnad av Norra Länken och överföring av den tunga trafiken från Västra Esplanaden 
medför en förbättrad situation avseende luftkvaliteten för boende i centrala Umeå” 
Centrala Umeå begränsas av järnvägen i norr, Umeälven i söder och Västra Esplanaden och Östra 
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Kyrkogatan i väster respektive Öster. Den nya vägsträcka som arbetsplanen gäller (Norra Länken 
del 3) kommer emellertid inte att förbättra vare sig luften eller framkomligheten i centrala Umeå 
eftersom bilister redan i dag kan köra mellan den nya vägens ändpunkter (rondellen vid Sandahöjd 
och Hissjövägen) utan att passera centrala Umeå. Vägverket Region Norr gör mycket riktigt 
bedömningen att Norra Länken påverkar trafikflödena i centrum relativt marginellt genom att 
minska trafikarbetet med 3 % (Vägverket 2005). En titt på en karta över Umeå bekräftar att Norra 
Länken knappast kan komma att påverka biltrafiken i centrala Umeå.  
 
Enligt 10§ Väglagen får ny väg anläggas om vägen kan antas få synnerlig betydelse för det 
allmänna. Vidare ska Vägverket 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. 
Eftersom ändamålet med vägen inte uppnås kan inte vägen anses få någon synnerlig betydelse.  
Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar därför att regeringen upphäver beslutet att fastställa 
arbetsplanen. 
 
1.4 Norra länken samt Umeåprojektet 2 i sin helhet 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 Norra länken samt Umeåprojektet 2 i sin helhet försvårar möjligheterna att nå 
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk luft och Ett rikt 
odlingslandskap i en sådan omfattning att det strider mot 1 kap 1§, 2 kap 3§ miljöbalken. 
 
Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar därför att regeringen upphäver beslutet att fastställa 
arbetsplanen eftersom Norra Länken försvårar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. 
  
1.5 Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller inte kraven 
Naturskyddsföreningen i Umeå gör bedömningen att den miljökonsekvensutredning som ligger till 
grund för arbetsplanen inte kan anses äga rimlig tillämpbarhet. Konsekvensbedömningen har 
kunskapsmässiga svagheter och vilar i flera avseenden på felaktiga eller bristfälligt underbyggda 
antaganden och slutsatser. För att bedöma konsekvenser framåt krävs ställningstaganden utifrån en 
relevant nutid och inte dåtid. Det är givetvis angeläget att utformningen av Umeås framtida vägnät 
kan baseras på ett aktuellt kunskapsläge och aktuella fysiska förhållanden. 
I Vägverkets målsättning för Europavägarnas utbyggnad ingår bl a, enligt vägutredningen från 
2002, att detta skall kunna ”hänföras till nationella och internationella målsättningar om en hållbar 
samhällsutveckling”. Målsättningen utgör i sig ett ytterligare tydligt argument för att en förnyad 
miljökonsekvensutredning måste genomföras. Globala internationella miljömål och 
överenskommelser om minskade utsläpp, måste på ett tydligare sätt än tidigare beaktas och belysas 
i förarbeten till väg/och samhällsbyggande. Ett tillsynes föråldrat exploateringstänkande med 
bilismen som grund kan inte motväga kravet på relevant miljöprövning. Nya såväl internationella 
som nationella krav på miljömässigt hänsynstagande, måste återspeglas i en ny MKB.  
Särskilt miljökonsekvensbeskrivningen av Norra länken och dess påverkan på klimatmålet väcker 
en rad grundläggande frågor om MKB-processen. Genomgången av projektets effekter på 
klimatpolitikens mål framstår som rent försumlig. Som en generell iakttagelse innehåller MKB:n 
ytterst få hänvisningar till klimatpåverkan och klimatpolitikens mål. Istället är MKB till nästan helt 
övervägande del avgränsad till lokal miljöpåverkan (buller, lokala miljökvalitetsnormer, 
intrångseffekter, etc,).  
 
Ett allvarligt problem är även brist på transparens i MKB, ifråga om projektets klimatpåverkande 
effekter. I MKB anges att Norra länken –alternativt Ringleden i sin helhet, det är oklart vilket – 
kommer att bidra till ca 5% ökade utsläpp av CO2. Det är för en utomstående inte möjligt att följa 
på vilka grunder denna beräkning vilar. 
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En ökad klimatpåverkan måste i första hand anses oförenligt med en strukturskapande 
infrastruktursatsning i dagens kunskapsläge, i andra hand översättas till mycket betydande negativa 
konsekvenser i en sammantagen konsekvensbeskrivning. 
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. 
 
Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar att regeringen upphäver arbetsplanen och uppdrar åt 
väghållningsmyndigheten att ta fram en ny miljökonsekvensbeskrivning för Umeåprojektet 2. 
 
 
2. Sakliga skäl 
Norra länken, liksom Ringleden i sin helhet, har en negativ effekt på flera nationella 
miljökvalitetsmål. Det finns dock några mål där påverkan är särskilt påtaglig, eller där 
bedömningarna i Vägverkets MKB visar på särskilt stora brister. Detta gäller målen: 
- Begränsad klimatpåverkan  
- Frisk luft 
- God bebyggd miljö 
- Ett rikt odlingslandskap. 
 
2.1 Norra Länken innebär ökade utsläpp av koldioxid vilket gör det svårare att nå miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan 
 
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.  
- För transportsektorn finns ett särskilt etappmål som säger att koldioxidutsläppen 2010 ska 
stabiliseras på 1990 års nivå.  
Uppföljning: Utsläppen låg 2007 ca 9 % högre än 1990 (SIKA 2008) 
 
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. 
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2.1.2 Norra Länken och klimatpåverkan 
Frågan om projektets klimatpåverkan behöver belysas i två dimensioner: Dels vilka utsläpp av 
växthusgaser som Norra länken enskilt genererar, dels hur Ringleden i sin helhet påverkar CO2-
utsläpp från trafiken. För såsom ett globalt verkande miljöhot är det otillräckligt att särredovisa 
CO2-effekter av varje enskild deletapp (ett tillvägagångssätt som är mer relevant när man beaktar 
rent lokal påverkan såsom bullereffekter). 
 
Ringleden runt Umeå har planerats sedan 1990-talet. Klimatfrågan har sedan dess vuxit starkt i 
betydelse. Insikten har under senare år stärkts om att omfattande minskningar av utsläppen av 
växthusgaser är akut nödvändiga. Dock är det en allmän uppfattning att gällande överenskommelser 
inte på långt när är tillräckliga. Sannolikt kommer målen att skärpas betydligt redan under 
innevarande år, och i ett EU-perspektiv kommer Sverige att ha en betydelsefull roll för att både 
genomdriva mer radikala åtgärder och fortsatt kunna agera föredöme i klimatpolitiken. Enligt 
Miljömålsrådet behöver Sverige minska sina utsläpp med 70% för att bidra till att stabilisera den 
globala uppvärmningen inom 2-gradsmålet (Miljömålsrådet 2008). Under senare tid har allt fler 
forskare anslutit sig till uppfattningen att ännu mer långtgående mål är nödvändiga internationellt.  
Det är helt uppenbart att alla samhällssektorer måste delta i arbetet för utsläppsminskningar. Detta 
gäller inte minst transportsektorn, som inte bara svarar för en betydande del av utsläppen av 
växthusgaser utan dessutom är den enda sektor som ökar sitt bidrag till utsläppen. Ett självklart krav 
på transportsektorn är att den förda politiken inte får bidra till att ytterligare förvärra problemen. Det 
går kort sagt inte att moraliskt försvara ett projekt som leder till ökade utsläpp i den nära framtiden, 
med hänvisning till att de långsiktiga lösningarna får anstå till någon avlägsen framtid. Icke desto 
mindre utgår Vägverket från att Norra länken och Ringleden kommer att leda till ökade utsläpp av 
växthusgaser (se nedan). 
 
Norra länken och Ringleden framstår från denna utgångspunkt som kontraproduktiva satsningar ur 
klimatpolitisk synvinkel. Vägverket motiverar Ringleden med trafikökningsscenarior på 40% till år 
2015 (Vägverket Umeåprojektet 2). Tillvägagångssättet att legitimera vägutbyggnad med 
prognosframskrivning om en fortsatt trafikökning kanske kunde försvaras innan medvetenheten 
växte fram om trafikens miljö- och klimatpåverkan. Men att år 2009 fortsätta att bygga ut vägnätet 
på sådana premisser är ansvarslöst. Inte minst i ljuset av hur Norra länken och Ringleden i sig själva 
har en strukturskapande påverkan, som möjliggör ökad biltrafik och leder till en ökad bilanpassning 
av samhället. Vägverket väljer konsekvent i vägutredning och övriga underlagsrapporter att bortse 
från det forskningsmässigt väl belagda faktum att utbyggnad av vägnätet också är en viktig 
drivkraft till trafikökning. Istället beskrivs Norra länken och Ringleden enbart som en anpassning 
till ökade biltransporter. En typisk formulering: ”Om ingen utbyggnad av trafiksystemet sker, så 
kommer både trafikarbetet att öka och framkomligheten att försämras. Båda dessa faktorer bidrar 
till ökade utsläpp.” (MKB) Att bortse från hur vägbygget i sig ger impulser till trafikökning är djupt 
ohederligt, eftersom motiven för Norra länken och Ringleden är så starkt upphängt vid detta 
felaktiga sätt att resonera. 
 
I rapporten ”Miljökvalitetsnormen och Umeåprojektet 2 – Alternativa E4- och E12-förbindelser vid 
Umeå” (Vägverket 2004) gör sig Vägverket även skyldig till ett mycket märkligt felslut. Här tillstår 
man för ovanlighetens skull att samhällsplaneringen under senare decennier skapat kraftiga 
transportökningar. Men att vända denna trend – menar Vägverket – är ett långsiktigt arbete som inte 
löser trafikökningarna i samhället på kort sikt. Därför är det nödvändigt att nu bygga ut vägnätet för 
att möta trafikökningstrenden, medan åtgärder för att vända denna trend är ett långsiktigt arbete som 
får anstå till någon gång i framtiden (kap. 7). 
 
I MKB förekommer ytterst få hänvisningar till klimatpåverkan. Dessutom finns det en allvarlig brist 
på transparens i de uppgifter som faktiskt förekommer. I MKB kap. 8 anges att Ringleden i sin 
helhet kommer att medföra ca 5% ökade utsläpp av CO2. Det framgår däremot inte om uppgiften 
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specifikt avser Norra länken, eller Ringleden i sin helhet. På det hela taget är det inte för en 
utomstående möjligt att följa på vilka grunder denna beräkning vilar. De kraftiga trafikökningar 
som Ringleden i sin helhet kommer att möjliggöra indikerar snarare en betydligt större ökning av 
CO2-utsläpp. Men redan det faktum att Vägverket förväntar sig att projektet kommer att leda till 
ökade utsläpp av växthusgaser, är tillräckligt för att ifrågasätta det. 
 
Vägverket hänger upp mycket av diskussionen i MKB vid ett antagande om att renare motorer i 
framtiden kommer att kompensera för ökade trafikvolymer. Förutom att detta är just antaganden 
omhöljda av en rad frågetecken, ger en motsvarande tillbakablick knappast stöd för denna tes: 
Dagens bilar släpper inte ut nämnvärt mindre CO2 än bilar för tio år sedan. För övrigt kan inte en 
ansvarsfull planering i klimatfrågan, i detta fallet av ansvarig vägmyndighet, hängas upp på åtgärder 
som förväntas genomföras av andra aktörskategorier.  
 
Om Umeåregionen och Vägverket inte tar sin del av ansvaret för att nå nationella klimatmål innebär 
det i så fall att andra regioner och samhällssektorer behöver ta ett ännu större ansvar för 
klimatpolitikens implementering. Det är därför rimligt att Vägverket redovisar vilka delar av 
Sverige och det svenska samhället som istället behöver ta detta ansvar, för att kompensera de ökade 
CO2-utsläpp från Umeåregionen som skulle bli en följd av Norra länken och Ringleden. Om CO2-
utsläppen ska tillåtas öka inom vägsektorn, vilka andra sektorer måste för att kompensera detta ta på 
sig ett större ansvar för att nå de nationella klimatmålen? 
 
Sammanfattningsvis borde MKB uppdateras så att även klimatproblematiken ges en seriös 
behandling. Frågor som behöver behandlas i MKB, men som nu saknas är bl.a.: 
- På vilka antaganden vilar bedömningarna om 5% ökning av CO2-utsläpp till följd av Norra 
länken? Är denna uppskattning realistisk givet en många gånger större trafikökning i de scenarior 
som presenteras i Vägutredningen? (kap 9.5)  
- Vilken effekt på utsläpp av växthusgaser ger möjliga alternativ till Norra länken och Ringleden? 
Här är det framförallt tre möjligheter som behöver utredas:  
(1) Effekter på CO2-utsläpp av att inte bygga Norra länken och Ringleden, mot bakgrund av att 
dessa satsningar i sig har en trafikgenererande påverkan på transportapparaten. 
(2) Effekter på CO2-utsläpp genom alternativet tunnel längs Västra Esplanaden. Vår bedömning är 
att detta alternativ inte har fått en tillfredsställande genomlysning i vägutredningen, jämfört med de 
alternativ som bygger på ringledslösningar. 
(3) Effekter på CO2-utsläpp genom offensiva satsningar på förebyggande åtgärder. Diskussionen i 
MKB om hur CO2 kan minskas genom alla de instrument som faktiskt står till buds för att minska 
efterfrågan på biltransporter är synnerligen bristfällig. Frånvaron av en seriös diskussion om detta 
blir inte mindre märklig av att Vägverket säger sig följa en fyrstegsprincip, där sådana lösningar ska 
prioriteras innan vägbyggnad kommer ifråga som en sista lösning. Åtgärder som skulle behöva 
belysas är bl.a. resultat som kan nås genom samdistribuerade varutransporter; en mer offensiv 
utbyggnad av kollektivtrafiken (inspirerad av jämnstora kommuner till Umeå med betydligt mer 
omfattande kollektivtrafiksatsningar, t.ex. Lund, Linköping och Örebro); satsningar på att öka gång- 
och cykeltrafikanters status i tätorten; samt en förändrad lokal handelsplanering som inte likt idag är 
inriktad på att främja bilorienterad handel vid halvexterna lägen. 
 
Den svenska regeringen har satsat stor prestige i klimatfrågan, och tydligt deklarerat sin ambition 
att driva en progressiv klimatpolitik. Ett tillstyrkande av ett projekt som så uppenbarligen är i strid 
med nationella och internationella klimatmål, skulle inte vara förenligt med en seriös klimatpolitik 
och väcka allvarliga frågor om vilka mål som verkligen driver politiken. 
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2.2 Norra länken innebär ökade utsläpp av luftföroreningar som påverkar möjligheten att nå 
miljömålet Frisk luft 
 
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 
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. Norra Länken och Frisk luft 
Effekten av arbetsplanen (Vägverket region norr 2004) med avseende på luftföroreningar beskrivs 
utifrån beräknad minskad trafikmängd i stadskärnan och ökad trafik på övriga sträckor. Av 
arbetsplanen kan dock utläsas att Norra länken som enskild del inte kommer att nämnvärt påverka 
luftmiljön i centrala delen av Umeå (Västra Esplanaden). Minskning av trafik i stadskärnan på den 
nord-sydlig centrumleden kommer att vara förhållandevis liten även vid en utbyggnad av övriga 
föreslagna delsträckor som anges i arbetsplanen. Ökningen av utsläpp längs den föreslagna Norra 
länken kommer i och med kommunens planer för bostadsbyggande att beröra fler boende än 
minskningen på centrumleden. I synnerhet sträckan genom stadskärnan domineras av områden med 
främst arbetsplatser.    
Ett utökat trafiknät med dess förlängda körsträckor och prioritering av fordonstrafiken, medför 
givetvis ökade utsläpp av luftföroreningar. Kombinationen ökade utsläpp på längre körsträckor och 
ringa effekter på begränsade delsträckor, utgör en komplikation ur miljösynpunkt, i synnerhet som 
den föreslagna utbyggnaden kommer att innefatta större andelar boende och rekreation än de 
begränsade områden som erhåller en viss minskning av luftföroreningar (centrum). Fler människor 
kommer med den föreslagna arbetsplanen att beröras av trafikens luftföroreningar än i nuläget. 
Hänsyn måste här givetvis även tas för de luftburna föroreningar som drabbar människor utanför 
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närområdet, vilket dock planeringen förefaller undvika. 
 
Målsättningen att begränsa trafikflödet på Västra Esplanaden i en omfattning så att 
luftkvalitetsnormen underskrids, bör ske med ett samtidigt beaktande av det sammantagna 
folkhälsoperspektivet, inbegripet hela det område som vägnätet inbegriper. De negativa effekterna 
av luftföroreningar regleras inte av sk tröskelvärden. Riskbedömningen skall ske utifrån ett sk 
linjärt samband mellan exponering och risk. Förhållandet att väsentligt fler människor kommer att 
exponeras för luftföroreningar än tidigare måste vägas i vägnätets folkhälsomässiga perspektiv.   
Vägverkets ansvar ur förorenings- och klimatsynpunkt begränsas givetvis inte av Västra 
Esplanadens och det aktuella vägnätets vägkorridorer. Frågan om vårt framtida klimat rör ett vida 
större ansvarstagande. 
 
Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar på en ny miljökonsekvensbeskrivning där det beaktas att de 
negativa effekterna av luftföroreningar inte regleras av sk tröskelvärden och att en riskbedömning i 
stället sker utifrån ett sk linjärt samband mellan exponering och risk. 
 
2.3 Norra länken gör det svårare att nå miljömålet God bebyggd miljö 
2.3.1Mål 
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. 
 
2.3.2 Norra Länken och God bebyggd miljö 
 
Buller 
Bedömningen av framtida miljöexponering för trafikbuller skall göras utifrån det sätt på vilket olika 
områden belastas av mer eller mindre trafik. Vid en halvering av antalet fordon inom ett område 
minskas bullernivån med 3 dB. Vid en dubblering ökas nivån med 3 dB. Nivån 3 dB har i 
upplevelsestudier visat sig vara det värde som krävs för att överhuvudtaget uppleva en skillnad i 
nivå. För att erhålla en förbättring i bullerhänseende (mindre störning) inom ett trafikbelastat 
område krävs således mycket radikala åtgärder (mer än en halvering av trafikflödet). I ett område 
med låga bullernivåer som saknar exponering från en huvudled, blir situationen omvänd. Den låga 
nivån med låg störningsgrad ersätts i sådana områden med ett väsentligt högre buller och därmed en 
högre störningsgrad.  
 
Omsatt till den situation som uppstår via den föreslagna Norra länken innebär detta att inga 
förändringar ur bullerupplevelsesynpunkt kommer att uppstå i närheten till den vägsträcka i 
centrum som avses att avlastas. Det är långt ifrån troligt att om- och tillbyggnaden av vägnätet 



8 
 

Naturskyddsföreningen i Umeå, Överklagan Norra länken 

 

enligt den föreslagna arbetsplanen kommer i närheten av en sådan förändring att bullret ens kommer 
att minska med ens 3 dB(A). För detta skulle trafikflödet nödgas minska med hälften längs Västra 
Esplanaden och dess norra och södra förlängningar, en utveckling som Vägverket i sina scenarior 
inte bedömer som sannolik. Inte ens denna minskning skulle dock vara tillräcklig för att uppnå 
(underskrida) de riktvärden för buller som Naturvårdsverket anger. En ökad bullerbelastning 
(störning) kommer däremot att uppstå inom stora delar av de områden som berörs av arbetsplanen 
och som idag saknar eller har en mycket låg exponering för trafikbuller. Med ett framtida ökat 
trafiktryck och den omdirigering som Vägverket sätter upp som mål, är risken för överskridanden 
inom dessa idag tysta områden dessvärre dessutom uppenbar. 
 
Vibrationer 
Den trafikrelaterade vibrationsexponeringen är förhållandevis låg. Denna miljöpåverkan bör dock 
utvärderas i första hand utifrån de nya markområden som kan anses kritiska ur bärighetssynpunkt. 
Vibrationsproblemet för sträckan Norra länken, skall givetvis inte bedömas svepande utifrån 
delsträckan i sin helhet, vilket arbetsplanen ger uttryck för, utan utifrån vägsträckans olika kritiska 
delar. 
 
Grönstruktur och friluftsliv 
I20-skogen är ett populärt och flitigt nyttjat friluftsområde för Umeåborna, med elljusspår och 
mängder av småstigar där människor rör sig. Många Umeåbor söker sig t.ex. hit under bär- och 
svampsäsong, vilket inte minst torde gälla dem som saknar tillgång till bil. Med Norra länken delas 
120-området mitt itu. Det uppstår en fysisk barriär, som minskar områdets attraktivitet som grön 
lunga. Även med planerade passager för friluftslivet blir inverkan påtaglig och negativ. Blotta 
vetskapen att en väg styckar av friluftsområdet påverkar den subjektiva upplevelsen av att vistas i 
I20-området. 
Under senare år har en växande forskning visat på betydelsen av gröna lungor i våra tätortsmiljöer, 
som en viktig förutsättning för att främja människans psykosociala välbefinnande. Krympande 
grönområden bidrar till ökad ohälsa, vilket behöver beaktas i all exploatering som innebär ingrepp i 
tätortsnära natur.  
Regeringen konstaterar: 
”Forskning visar att närmiljön har en avgörande betydelse för om man är fysiskt aktiv, vistas ute 
och bedriver friluftsliv…Tillgången till grönområden nära städer…är alltså avgörande för att nå 
framgång och måluppfyllelse.” (regeringen.se/sb/d/2528/a/13723) 
Samtidigt konstaterar regeringen att målet om grönområden och gröna lungor hotas av 
exploateringstryck, och menar att detta ytterligare stärker kraven på en politik som slår vakt om 
bevarandevärden (aa). 
Det ligger förstås i sakens natur att det i växande städer uppstår målkonflikter mellan 
bevarandevärden och exploateringsmål. Tyvärr är MKB:ns belysning av denna problematik djupt 
otillfredsställande.  
 
Vägverket beskriver i MKB Norra länkens påverkan på friluftslivet som ”måttlig”  (kap 9) Man 
säger vidare att ”få kommer att se vägen”, vilket är minst sagt uppseendeväckande med tanke på 
områdets viktiga betydelse för rekreation och friluftsliv. Det går inte att för en utomstående med 
vägledning av MKB:n förstå hur man har kommit fram till sådana slutsatser. Vår bedömning är 
tvärtom att Norra länken ger en omfattande negativ påverkan på friluftslivet. 
Som Vägverket själva konstaterar ser Umeå kommun Norra länken som en framtida 
exploateringskorridor för ny bebyggelse (bostäder, handelsområden m.m.).  Även Vägverket självt 
anför detta som ett argument för projektet. Av detta följer också att de väntade intrångseffekterna av 
Norra länken kommer att bli betydligt mer omfattande än vad MKB:n hävdar. Även om den 
framtida exploatering som möjliggörs med Norra länken ligger utanför Vägverkets ansvar, 
omkullkastar det faktum att Norra länken betraktas som en exploateringskorridor trovärdigheten i 
MKB:ns skrivningar om att vägbygget genom I20-skogen endast kommer att ge ”måttliga” effekter 
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för friluftsliv och naturvård. 
 
Naturskyddsföreningen i Umeå yrkar därför på revidering av MKB, där: 
- Bedömningen av framtida miljöexponering för trafikbuller görs utifrån det sätt på vilket olika 
områden belastas av mer eller mindre trafik. 
- Grunderna för bedömningen att ingreppet ger en ”måttlig” påverkan för friluftslivet utvecklas 
närmare. 
- Andra följdeffekter av Norra länken beaktas, i kraft av att den utgör en tänkt exploateringskorridor 
för bebyggelse. Detta med hänsyn till hur denna omständighet faktiskt river upp många av de 
antaganden och slutsatser som görs beträffande exploateringens påverkan på friluftsliv och 
folkhälsa. 
- Det framgår hur den ökade bilanpassning som Norra länken och Ringleden skapar, är förenlig med 
målet om en God bebyggd miljö. 
 
2.4 Delar av Norra länken byggs på åkermark vilket gör det svårare att nå miljömålet Ett rikt 
odlingslandskap 
2.4.1Mål 
Lokala mål (Umeå kommun): 
- Arealen brukad jordbruksmark ska inte minska jämfört med 2005 års nivå. 
 
Regionala mål (Västerbottens län): 
Samma som det nationella målet, dessutom: 
- Det öppna odlingslandskapets omfattning bibehålls och utvecklas i hela länet. 
 
Nationella mål: 
- Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
 
2.4.2 Norra Länken och Ett rikt odlingslandskap 
Vägverket beräknar att Norra länken kommer att ta i anspråk 20 ha åkermark, ett ingrepp som av 
myndigheten ”bedöms som ringa” (Vägverket Fastställelse av arbetsplan 2008; även MKB 8.1). 
Som påpekas i vägutredningen är Norra länken endast ett led i ett större vägpaket, där det i tiden 
senare planerade bygget av Västra länken kommer att ge ytterligare betydande ingrepp i 
jordbruksmark.  
De bästa jordbruksmarkerna finns ofta runt våra städer, vilket det finns historiska förklaringar till. 
Samtidigt möter dessa jordbruksmarker idag ett stort exploateringstryck. Det finns starka skäl att 
värna den tätortsnära jordbruksmarken, inte minst med hänsyn till framtida resurshushållning. Detta 
både för att kunna sluta kretslopp mellan stad och land, och med tanke på jordbrukets viktiga roll i 
en energiomställning bort från oljan. Redan idag ser vi ett tilltagande tryck på världens 
jordbruksarealer. Därför är det sätt på vilket Vägverket nedtonar påverkan genom en exploatering 
av jordbruksmark djupt olycklig.  
Det går nämligen i stort sett i alla lägen att hävda att ett enskilt exploateringsingrepp ger en liten 
eller begränsad påverkan, sett i ett större perspektiv. Men med det sättet 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 (Jordbruksverket 2007; Miljömålsrådet 2008). Trots att 
Vägverket förmodligen tillhör en av de viktigare enskilda aktörerna till denna utveckling. Om 
Vägverket anser det i sin ordning att bit för bit ta i anspråk värdefull jordbruksmark, vilka andra 
exploateringsintressen ska i så fall stå tillbaka om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap ska 
kunna nås? 
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Naturskyddsföreningen yrkar därför att Vägverket i MKB förtydligar på vilka grunder man 
beskriver exploatering av 20 ha tätortsnära åkermark som en ”ringa” påverkan.  
 
3. Några påpekanden 
 
3.1 Väghållningsmyndighetens tillämpning av fyrstegsprincipen 
Fyrstegsprincipen är ett allmänt förhållningssätt i åtgärdsanalyser för vägtransportsystemet som 
Vägverket tagit fram. Syftet är att hushålla med resurser och minska vägtransportsystemets negativa 
effekter.  
Hur fyrstegsprincipen tillämpats för Umeåprojektet framgår av vägutredningen (Vägverket 2005) 
och det är uppenbart att man på intet vis försökt utnyttja den stora potentialen vad gäller att minska 
res- och transportbehov. Man underskattar också grovt möjligheterna att påverka valet av färdsätt 
och påstår att endast 5,5 % av bilresorna i Umeå skulle kunna flyttas över till kollektivtrafik och 
cykel. Detta kan jämföras med resultatet av en resvaneundersökning från Umeå kommun som visar 
att 70 % av alla resor är kortare än 19 minuter och att en majoritet av dessa resor genomförs med 
bil. Att resorna är korta innebär att de är möjliga att överföra till kollektivtrafik eller cykel. Att en 
majoritet av dessa resor i dag sker med bil visar bara vilken stor potential det finns att flytta över 
dessa resor till hållbara transportslag. Data från Lunds kommun pekar på betydligt större 
styreffekter vid omfattande satsning på lokal kollektivtrafik (LundaMaTs 2005). 
Det framgår också att man inte alls tittat på åtgärder utanför själva vägtransportsystemet. Detta 
angreppssätt kan jämföras med det som beskrivs i Vägverkets egen rapport om fyrstegsprincipen 
(Vägverket, 2002) där det står: 
En grundtanke är att åtgärder utanför vägtransportsystemet kan minska behovet av vägtransporter 
och därmed behovet av åtgärder inom vägtransportsystemet. I ett första steg ska därför åtgärder 
utanför vägtransportsystemet prövas. 
Med 20 år på sig borde Vägverket ha ägnat mer tid åt grundtanken i fyrstegsprincipen. 
 
3.2 Motiven för att bygga Norra Länken 
Av arbetsplanen (Vägverket region norr 2004, s.7) framgår att det huvudsakliga motivet att bygga 
Norra Länken är att den har stor betydelse för att vägsystemet i Umeåprojektet skall uppnå de av 
Umeå kommun och Vägverket uppställda målsättningarna: 
1.Trafikavlastning av stadskärnan 
2.Långsiktig funktionalitet 
3.Förbättrad trafiksäkerhet 
4.Minimering av trafikarbetet 
5.Samhällsekonomisk lönsamhet.  
I arbetsplanen följer en gradering av Norra Länkens betydelse för målsättningarna ovan. Norra 
Länken påstås ha störst betydelse för målsättning 2 och 3 och minst betydelse för mål 1 och 4.  
 
Som tidigare nämnts kan inte Norra Länken avlasta stadskärnan. Norra länken bidrar alltså inte till 
målsättning 1, inom Umeåprojektet 2. 
 
Norra länken ger inte långsiktig funktionalitet. Fler vägar ger mer trafik. Det går inte att långsiktigt 
bygga bort framkomlighetsproblem med nya vägar. Nya vägar skapar mer biltrafik som inom kort 
korkar igen den nya vägen. Mycket riktigt visar kapacitetsberäkningar i arbetsplanen att 
standardnivån i cirkulationsplats Sandahöjd blir låg redan 2030 med köbildning som följd. Trots det 
inser inte Vägverket region norr det ohållbara i att bygga bort biltrafikproblem utan man skriver ”i 
samband med exploatering inom I20-skogen kommer förmodligen en ny led att byggas.” Ännu fler 
bilvägar alltså. 
 
Norra länken skulle kunna ge ökad trafiksäkerhet men sannolikt äts denna positiva effekt upp av att 
Norra länken medför en ökad biltrafik. 
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Norra Länken ger inte en minimering av trafikarbetet. Tvärt om kommer den att leda till mer trafik. 
Enligt vägutredningen kommer en trafikant mellan Umedalen och Ersboda att minska sin restid med 
5 minuter. Denna förkortade restid kommer naturligtvis att göra att fler kommer att göra denna resa 
och dessutom oftare, särskilt med tanke på att den nya vägen förbinder två externa handelsområden. 
 
Den samhällsekonomiska beräkningen tar bara hänsyn till restidsvinster, inte den ökade biltrafikens 
negativa konsekvenser i form av luftföroreningar, buller, barriäreffekter och inte minst, 
klimatpåverkan. 
 
3.3 Fel om luftföroreningar i MKB 
I MKB för Norra Länken påstås på flera ställen att luftföroreningarna minskar. I samma MKB står 
det att biltrafiken kommer att öka, vilket kommer att öka utsläppen av koldioxid. Föreningen vill 
påpeka, dels att koldioxid är en luftförorening, dels att om övriga luftföroreningar (NOx, partiklar m 
fl) minskar samtidigt som biltrafiken ökar måste denna minskning bero på bättre rening av 
bilavgaser och inte på det förslagna vägutbyggnadsprojektet. 
 
3.4 Synpunkter på fastställelsebeslutet (Vägverket 2008) i dess helhet 
 
DEN SAMMANFATTANDE BEDÖMNINGEN  
Vägverket anger i sin sammanfattande bedömning att arbetsplanens intrång och miljöpåverkan 
innebär en acceptabel avvägning mot de trafiksäkerhetsvinster som kan uppnås. Vidare att 
ombyggnaden tillgodoser ändamålet med vägen där hänsyn tagits till landskapbild, natur- och 
kulturvärden samt boendemiljöer. 
Naturskyddsföreningen motsätter sig dessa slutsatser. Länsstyrelsen har i sin tidigare bedömning av 
förstudien beslutat att projektet kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. Regeringen har i ett 
tidigare beslut upphävt fastställelse av en tidigare arbetsplan med hänvisning till dess brister i 
måluppfyllelse och negativa miljöpåverkan. Den av Vägverket nu utarbetade arbetsplanen för Norra 
länken innefattar samma brister i måluppfyllelse och samma allvarliga brister i miljöhänsyn. Till 
detta kan läggas nya nationella och internationella klimatåtaganden och därtill knutna nya politiska 
mål. Åtaganden och mål som pekar på betydelsen av att bryta rådande trender mot ökad biltrafik 
och ett mer bilberoende samhälle. Arbetsplanens beskrivningar av miljövinster vilar i flera stycken 
på bristfälliga och felaktiga antaganden. Vägverkets slutsatser om effekterna av den Norra länken 
vilar dessutom mer på effekterna av andra insatser än en utbyggnad av den aktuella vägsträckan.    
 
BAKGRUND och BESKRIVNING  
Arbetsplanens beskrivning av bakgrund och historik pekar på ett av vägprojektets mer övergripande 
strukturella problem. Nuvarande beslutsunderlag vilar på ett närmast obegripligt sammelsurium av 
data, utredningar, prognoser, där merparten av underlagen är mycket ålderstigna. Att ge 
verkställighet till en arbetsplan vars slutsatser kring miljöpåverkan är baserad på i många fall 
ålderstigna utredningar är inte acceptabelt. Betänkas skall då att dessa ålderstigna utredningar i sin 
tur upparbetats utifrån en fysisk verklighet, samt problemsyn, ytterligare ett antal år tillbaka i tiden. 
Arbetsplanens strukturella problem förstärks av att Vägverket i flera fall väger in nya utredningar 
vars slutsatser inte prövats i tillräckligt grad. En allvarlig anmärkning som kan riktas mot den 
föreslagna arbetsplanens logik och logistik, är dessutom det sätt på vilket planen åsidosätter nya 
miljöfakta, där den nästan totala bristen på beaktanden av nationella och globala klimatmål måste 
betraktas som anmärkningsvärd. Vägverkets underlåtenhet att väga in långsiktig hållbarhet i sitt 
planeringsarbete är obegriplig och oförsvarlig.  
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Boende- och bebyggelsemiljö, barriäreffekter, buller, vibrationer, friluftsliv, landskap och 
miljökvalitetsnormer 
Vägverket hävdar att den Norra länken inte kommer att innebära någon barriär i nuläget.  Denna 
slutsats är givetvis oväsentlig i sammanhanget och pekar samtidigt på arbetsplanens brist på 
långsiktighet. Eftersom kommunen planerar för nya bostadsområden i anslutning till den Norra 
länken, kommer den nya vägen givetvis att innebära en påtaglig barriär för såväl boende som 
friluftsliv. Arbetsplanen ger också en beskrivning av en sådan utveckling. Vägverkets tycks 
emellertid låta barriäreffekten förklaras av mer av kommunens planerade bostadsbyggande än 
vägen i sig.  
 
Vägverket hävdar i arbetsplanen att ljudnivån 55 dB(A) överstigs längs 25 km gata i Umeå och att 
ca 5000 boende utsätts för trafikbuller som måste betraktas som störande. Vägverkets påstående har 
ingen relevant koppling till vare sig arbetsplanen för den Norra länken eller vägprojektet i sin 
helhet. Vilka beräkningar som ligger till grund för angiven längd gata och antal berörda människor 
samt vilka avvägningar som ligger till grund för Vägverkets påståenden kring bullerexponeringen är 
obegripliga att följa. Gissningsvis menar Vägverket att det finns 2,5 mil gata i Umeå som har 
bullernivåer över 55 dB(A) och som bör avlastas ur exponeringssynpunkt. Gissningsvis avses då 
sträckan Västra Esplanaden och dess förlängning i sydlig (Teg) och nordlig riktning 
(Haga/Sandbacka). Denna sträcka utgör enligt vägprojektets tidigare målbeskrivning den sträcka 
som avses att avlastas. Att detta skulle röra sig om 2,5 mil är dock inte med sanningen 
överensstämmande. Om Vägverket väger in andra gator som berörs av höga bullernivåer blir 
arbetsplanens beskrivning än mer obegriplig. Det finns inga som helst undersökningar som styrker 
antagandet att bullernivån skulle minska på gator vid sidan om huvudlederna.  
 
Påståendet att 5000 människor utsätts för trafikbuller som måste betraktas som störande, blir 
därmed också obegripligt att följa. Om Vägverket menar att 5000 människor i sitt boende utsätts för 
fasadbullernivåer över 55 dB(A) längs den aktuella sträckan som skall avlastas, är detta helt 
felaktigt. Antalet boende med fasadnivåer över 55 d(A), längs Västra Esplanaden och dess sydliga 
och nordliga förlängningar, är långt mycket lägre. 
Om Vägverket menar att antalet störda människor skall innefatta fasadexponeringar under 55 
dB(A), krävs en helt annan konsekvensbedömning än den som arbetsplanen baseras på 
 
Arbetsplanens beskrivning av bullersituation i I 20-området, är ologisk och felaktig. Vägverket 
hävdar att det idag föreligger ett bidrag till bullermiljön från kringliggande vägar 363 och 364. 
Vägverket hävdar i nästa påstående att bullerbidraget från den nya vägen genom skogen kommer att 
bli begränsad. En mer med sanningen överensstämmande beskrivning är att I20-området idag utgör 
en mycket tyst miljö. Bidraget från väg 362 och 364 är mycket liten. Den nya vägen kommer 
däremot att lägga en ny bullermatta inom hela området med en radikalt ny bullersituation. Det finns 
inget som helst skäl att utgå från något annat antagande än att bullerutvecklingen i I20-området 
kommer att bli densamma som i andra miljöer där ny väg dras igenom ett tidigare tyst område. Det 
finns dessutom starka skäl att misstänka att utvecklingen för Norra länken kommer att bli 
densamma som för Kolbäcksvägen (d.v.s. blivande E4) efter vilken bullerproblemen redan idag 
beskrivs som problematiska. Vägverkets påstående att bullerutbredningen blir begränsad genom 
I20-området i och med att vägen läggs i skärning är felaktig. Den bullerutbredning som kommer att 
belasta framtida boende liksom rekreationsmiljön, förorsakas av det lågfrekventa bullret. Denna 
utbredning har ringa utsikter att nämnvärt påverkas av att vägen går i skärning.   
 
Arbetsplanen lämnar endast en summarisk bedömning av vibrationsproblematiken. Konstaterandet 
att ”På större delen av den nya sträckningen för Norra Länken består marken av fasta moränlager 
och av silt- och lerjordar i mindre utsträckning” saknar relevans ur riskbedömningssynpunkt. Den 
centrala frågan, som en förnyad och fördjupad MKB kan ge svar på, är hur just de avgränsade 
kritiska områdena där bärigheten är dålig skulle påverkas av en ny väg.  
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Vägverket gör också upprepade påståenden om att den aktuella Norra länken utgör del i ett större 
samlat vägnät. Arbetsplanen bör bl a därför på ett tydligare sätt klargöra de vibrationsproblem som 
finns i länkens förlängning och vägprojektets övriga delar. I den Norra länkens omedelbara 
förlängning finns markförhållanden där vibrationsproblemen är mycket uttalade. Vägverkets synsätt 
i denna fråga färgar enligt föreningens bedömning även övriga delar av arbetsplanen. Vägverket 
motiverar och argumenterar i återkommande ordalag kring fördelarna med den Norra länken utifrån 
dess nytta som en del i hela vägnätet. Vägverket gör däremot i arbetsplanen inga motsvarande 
analyser för hur den Norra länken ingår som en del i miljökonsekvenserna för hela vägnätet.  
 
Vägverket hänvisar i arbetsplanen till ett åtgärdsprogram som utarbetats av Umeå kommun. Denna 
hänvisning saknar relevans med avseende på ställningstaganden för en Nordlig länk. De åtgärder 
som utarbetats i detta handlingsprogram kan iscensättas oavsett anläggning av sådan vägsträcka. 
Åtgärdernas koppling till en Nordlig länk finns heller inte på begripligt sätt beskrivna och kan 
därför heller utgöra argument för anläggning av en nordlig ny vägsträcka.  
 
Vägverket ger i sin arbetsplan för Norra länken en beskrivning av målpunkterna för den tyngre 
trafiken. Man anger här att de huvudsakliga målpunkterna ligger i området väster om Umeå samt 
öster om Umeå (hamnområdet). Arbetsplanen ger ingen närmare förklaring till hur detta hänger 
samman med anläggningen av i nordlig ny vägsträcka. Det förefaller tveksamt att trafiken i centrum 
nämnvärt skulle avlastas av denna nordliga trafikled. Vägverkets antaganden kring hur den Norra 
länken kommer att avlasta centrum förefaller ytterst spekulativ. Det är rimligt att anta att trafikens 
framtida omfattning i högre grad kommer påverkas av andra faktorer än sådana som Vägverket har 
kontroll över. Kommunens samtidiga planer på ett nytt stort bilparkeringsgarage i centrum torde 
vara mer styrande för trafikutvecklingen än Vägverkets byggande av en ny väg genom i I20 skogen. 
 
Naturskyddsföreningen delar inte Vägverkets påstående att ”det är ofrånkomligt att de viktigaste 
och mest effektiva åtgärderna” att förbättra luftförhållandena i Umeås centrala delar är att anlägga 
en ringled. Den föreslagna ringleden utgör ingen långsiktigt hållbar lösning med avseende på 
förbättrad miljö i Umeås centrala delar. Utbyggnaden av nya vägar kommer dessutom att innebära 
en sammantagen utökning av mängden luftföroreningar.  Arbetsplanen ger i sin beskrivning 
dessutom i sina egna formuleringar belägg för att den Nordliga länken inte kommer att innebära 
några förbättringar med hänsyn till luftföroreningar i centrala Umeå.  
 
Vägverkets antaganden om förbättrad luft i centrala staden och ringa försämringar längs korridoren 
för den Norra länken vilar på mycket osäkra grunder. Arbetsplanens påstående att Norra länken inte 
skulle vara förknippad med några problem med höga avgashalter och överskridanden av 
miljökvalitetsnormen, är uttalat spekulativ, vinklad och saknar dessvärre grund. Det finns tvärt om 
starka skäl att misstänka att det ökade trafiktrycket på grund av den nya Norra länken i en framtid 
kommer att generera nya problem i lufthänseenden längs Norra länken, på samma sätt som 
luftproblemen accelererat längs övriga trafikleder i Umeå. Detta inte minst i beaktande av att Norra 
länken i MKB uttalat ses som en framtida exploateringskorridor för ny bebyggelse. 
 
Arbetsplanens beskrivning av åtgärder för att reducera bullernivåerna mot fasad till värden under 
gällande riktvärden är inte trovärdiga. Det är högst osannolikt att de föreslagna skärmarna kommer 
att påverka utbredningen av det störande lågfrekventa bullret i tillräcklig grad. Jämförbara insatser 
längs exempelvis Kolbäcksvägen pekar på problemets omfattning. Tillämpade skärmar innebär 
(som väntat) här inget underskridande av Naturvårdsverkets riktvärden för buller.  
 
Arbetsplanens beskrivning av kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik saknar relevans med hänsyn till 
arbetsplanen för Norra länken. Dessa alternativa åtgärder utgör snarare motiv för att inte iscensätta 
byggandet av nya vägar. Vägverkets föreslagna projekt bygger på en målsättning att stimulera och 
stödja utvecklingen av biltrafiken. Att inte bygga vägen skulle enligt föreningens uppfattning i 



14 
 

Naturskyddsföreningen i Umeå, Överklagan Norra länken 

 

stället kunna frigöra samhälleliga resurser till åtgärder i riktning mot en ur miljösynpunkt mer 
hållbar utveckling. 
 
Vägverkets svepande påstående att utbyggnaden av ringleden förbättrar trafiksituationen och 
framkomligheten på ett sådant sätt att restiderna förkortas för alla trafikanter saknar trovärdighet. 
Det finns enligt föreningens bedömning inga studier som kan verifiera ett sådant påstående. 
Vägverkets svepande och vinklade påståenden av denna natur, minskar arbetsplanens hela 
trovärdighet.  
Projektets kalkyler bygger dessutom på att sådana antagna tidsvinster är kraftigt positiva värden. I 
hög grad är problemet istället att långa resvägar har nödvändiggjorts av en funktionsuppdelad 
planering. Den i arbetsplanen föreslagna Norra länken utgör väg mellan köpcentra och mellan 
bostadsområden. Den föreslagna vägen kommer att bekräfta valet av bilen som det rätta färdmedlet 
i båda riktningarna, understödja funktionsuppdelningen och öka trafiken.  
 
 
4. Behovet av kompletterande kunskap 
Som föreningen redan belyst bygger projektförslaget på en underlåtenhet att beakta Norra länkens, 
och ringledens, effekter vad gäller trafikökning och omfördelning mellan trafikslag. Detta avsnitt 
syftar till att, inledningsvis, ytterligare argumentera för denna brist samt, i avsnittets huvuddelar, 
belysa frågan 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 2008). Detta till trots förefaller de 
ansvariga för beslutsunderlaget till Umeåprojektet inte vilja ta ett aktivt och ansvarsfullt grepp i 
frågan. Istället för att arbeta för att begränsa problemen utgår projektet från att möta och bekräfta 
förväntade "kraftigt ökande trafikmängder", och med det förment neutrala konstaterandet att 
"trafikarbetet ökar med cirka 40%" (fram till 2015; exemplet från Vägutredningens 
sammanfattning, januari 2005, s3).  
 
Utgångspunkten för denna hållningslösa planeringsgrund kan vara att de kontinuerliga 
trafikökningarna anses utgöra naturgivna 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. 
Föreningen tillbakavisar bägge dessa antaganden som felaktiga och oansvariga. Vidare förefaller 
vägsatsningen 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 lett 
till 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)). 
 
För att kunna bryta mot den samhällsutveckling som hittills har skapat ohållbara nivåer och 
ökningar av motorfordonstrafiken krävs kunskap om drivkrafterna bakom transportökningarna. 
Sådana kan diskuteras på olika nivåer. Exempelvis har enskilda fenomen som är transportalstrande, 
t.ex. handelsetableringar i bilorienterade lägen, även bakomliggande politiska, ekonomiska och 
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individrelaterade förklaringar. Klart är dock 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.  
 
Denna genomgång syftar till att belysa detta på vetenskaplig grund, vilket kompletterar det underlag 
beslutet om vägprojektet bygger på och visar på beslutets otillräckliga grund. Genomgången utgår 
särskilt från det forsknings- och utredningsmaterial som refereras. De allmänna resonemangen 
åsyftar vanligtvis svenska förhållanden, men flera källor (särskilt de vetenskapliga artiklarna) 
bygger på studier från andra länder. 
 
När vi med forskningen som grund diskuterar vägtrafikens allmänna roll i politik och planering 
motsvarar Vägverket och Umeå kommun centrala aktörer för trafikutvecklingen. Dessa kan bl.a. 
initiera vägutbyggnad och utglesning och även utforma styrmedel med trafikalstrande 
konsekvenser. Sådant utgör samtidigt förutsättningar för privatpersoner och företag att öka sina 
transporter. Planerare hävdar vanligtvis (liksom i detta fall) att transporterna efterfrågas, vilket 
skulle göra företag och privatpersoner ansvariga för såväl strukturskapandet som nyttjandet av 
strukturerna. Forskningen visar dock att satsningar på väginfrastruktur i sig är trafikgenererande, 
och hur sådana både direkt och indirekt främjar en ökad biltrafik. Som ett exempel på de indirekta 
effekterna är aktörskategoriernas roller mer jämbördiga när det gäller den trafikorienterade handeln. 
Planerare (som Umeå kommun) är här strukturskapande genom att trafikalstrande etableringar 
tillåts eller gynnas medan företag verkställer etableringarna. Konsumenterna är strukturskapande 
genom att välja det biltrafikorienterade alternativet; därigenom undergrävs förutsättningarna för 
närhandel; därigenom signaleras att vägtrafiksystemet efterfrågas och behöver förstärkas; och 
därigenom skapas individuella handlingsmönster, vanor, som är svåra att bryta.  
 
4.1 Bilorienterad planering 
Det är det först under de allra senaste decennierna som den ökade vägtrafiken i det svenska 
samhället har kommit att uppfattas som ett allvarligt miljöhot. Trots att ökade transporter inte längre 
ses som eftersträvansvärda i sig själva fortsätter utvecklingen mot allt mer vägtransporter. 
Fortfarande används bilförsäljning och bilbestånd som välfärdsindikatorer (Bonnedahl m.fl. 2007, 
s83; World Bank 2006). Vägtrafikutvecklingen är också till betydande del en följd av en politik och 
samhällsplanering som lever kvar i ett planeringsparadigm där bilen och dess framkomlighet har en 
mycket stark ställning. Även om den politiska retoriken har förändrats är den förda politikens 
huvudsakliga inriktning alltjämt att underlätta biltrafik, med ökade vägtransporter som konsekvens. 
Umeåprojektet är ett bra exempel på detta. 
 
En rad olika värden framhålles visserligen som eftersträvansvärda i den svenska transportpolitiken 
(inklusive enskilda projekt, såsom Umeåprojektet). Till de viktigare bland dessa kan nämnas 
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 mycket ofta får väga lätt. Mest uppenbart gäller detta målet om framkomlighet, 
som sedan lång tid givit argument för utbyggnad av väginfrastrukturen och satsningar på snabbare 
vägar (se t.ex. Falkemark 2006). Detta visas väl i resonemang kring Norra länken, exempelvis vid 
en jämförelse mellan de stora restidsvinster som antas (omräknade från antagna minuter till antagna 
kronor; se Vägverket 2005, s16) och de miljökonsekvenser som i huvudsak avfärdas som 
”måttliga”, ”små”, ”inga”, ”måttliga-små”, ”små-inga” (från Norra länkens miljökonsekvenser, 
kapitel 7). 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 & 
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Reneland 2005).  
 
Satsningar på transportsystemen uppfattas också från politiskt håll (såväl nationellt som lokalt, 
exempelvis i Umeå) som ett viktigt led i att främja tillväxten (av befolkningen, i handeln, för en 
enskild industri, eller i ekonomin mer i allmänhet). I många fall framtonar ekonomiska tillväxtmotiv 
som det enskilt viktigaste skälet till nationella investeringar i motorvägar, förbifarter m.m. (se t.ex. 
Falkemark 2006; Forsberg 2002). I Umeås fall handlar argumenten både om en ’nödvändig’ 
anpassning av väginfrastrukturen till stadens hittillsvarande växt samt att ett utökat trafiksystem för 
motorfordon behövs för den fortsatta tillväxten. Betydelsen av dessa motiv är svår att överskatta (se 
även andra exempel, som Öresundsbron) och ger en bakgrund till varför konflikter mellan miljömål 
och fysiska investeringar så ofta kretsar kring vägprojekt. Att stoppa eller inskränka planerade 
vägprojekt på miljömässiga grunder antas innebära att samhället avstår från ett strategiskt viktigt 
medel för att främja tillväxt (Forsberg 2002).  
 
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 en 
restriktion för tillväxt. Föreningen anser istället, på god naturvetenskaplig grund, att en god miljö är 
en fundamental 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. Det ansvar som åligger samhällets myndigheter och den 
politiska sektorn är därför att balansera och begränsa kortsiktiga särintressen. Motoriserad 
tillgänglighet till en handelsetablering, eller fem minuters intjänad restid, är exempel på kortsiktiga 
särintressen som detta projekt har inriktats mot att gynna.  
 
4.2 Exploateringsvärden 
Ett vanligt påstående i samband med vägutbyggnad, vilket gäller i fallet Umeåprojektet, är att 
investeringen endast är svar på faktiska eller förväntade ökningar av transportvolymerna (jfr 
Falkemark 2006; Forsberg 2002). Växande transportvolymer i samhället ställer krav på 
väginvesteringar som kan möta en ökad belastning på transportapparaten. Detta efterfrågeargument 
har länge fungerat som ett tungt motiv till nya väginvesteringar. Detta är intressant i ljuset av 
forskningens rön som påvisar att vägutbyggnad har en viktig roll som incitament till ökade 
transportvolymer (ECMT 1996; Goodwin 1996; Hamer 1999; Kwon & Preston 2005). 
Mekanismerna är både direkta och indirekta.  
 
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; se även 
Åkerman m.fl. 2000 s 53f). Noland & Quddus (2006) tar fasta på den ökade vägtrafik som, enligt 
ekonomisk teori, resulterar av ökad tillgång på väg och den följande nedgången i restider ("induced 
travel"). 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. Detta är ett mycket sannolikt scenario för 
Umeåprojektet, vilket innebär att ett eventuellt kortsiktigt mildrande av vissa problem följs av en 
situation då hela problembilden har lyfts 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. 
 
Satsningar på att öka framkomligheten för bilen försätter även andra transportslag i en försämrad 
konkurrenssituation, vilket ofta skapar negativa spiraler. När t.ex. kollektivtrafiken får svårare att 
hävda sig kan detta mötas med turneddragningar och höjda biljettpriser, vilket gör kollektivtrafiken 
mindre attraktiv (Jonsson & Johansson 2003; Falkemark 2006; Åkerman m.fl. 2000). Forskningen 



17 
 

Naturskyddsföreningen i Umeå, Överklagan Norra länken 

 

pekar också på en rad sådana sidoeffekter av vägutbyggnad som ger incitament till ökad 
bilanvändning i samhället. Här kan vi även peka på de indirekta effekterna av satsningar på 
infrastruktur; de strukturerande effekter som investeringar i vägar har på samhället i övrigt, "e.g. 
altered transport patterns, altered settlement structures and changes in use of the built environment." 
(Jonsson & Johansson, 2006). Av särskild betydelse är effekter som ökningar i total transportvolym, 
ökad andel privatbilism och stadsutglesning (s.k. urban sprawl).  
 
Utbyggnad av vägar underlättas av att återhållande styrmedel för att dämpa tillväxten av 
väginfrastruktur är svaga. Vid genomförandet av en kapacitetsökande investering kan heller inte 
Vägverket veta vilka eventuella lokala trafikreglerande motåtgärder en kommun vidtar, om ens 
några (jfr Jansson 2002). Vi kan i detta fall fråga oss med vilken säkerhet Umeå kommun kommer 
att verka för en minskning av motorfordonstrafiken inom tätorten. Ett exempel som den pågående 
planeringen av ett nytt centralt parkeringsgarage, där betydelsen av de erkända negativa 
miljökonsekvenserna nedtonas, sår tvivel för en sådan utveckling (Umeå kommun 2008c). En 
förklaring är att exploateringsvärden åtnjuter en stark ställning i samhället, inte endast i Umeå, i 
relation till bevarandeintressen och annan alternativ markanvändning (se t.ex. Falkemark 2006; 
Isaksson 2001). Marken som tas i bruk för att bygga ut väginfrastruktur har dessförinnan 
tillgodosett en mångfald olika värden. Som viktiga exempel kan nämnas växtlighetens 
syreproducerande och luftrenande egenskaper, biologiska mångfaldsvärden, rekreationsvärden samt 
det välbefinnande som grönytor kan skänka oss människor (Millennium Ecosystem Assessment 
2005). Denna typ av värden kan dock inte till fullo översättas i monetära termer, vilket ger en 
bakgrund till varför exploatering av mark för nya vägprojekt, parkeringsytor m.m. sällan begränsas 
med hänvisning till intrångseffekter och värden som går förlorade (se t.ex. Isaksson 2001).1 I den 
meningen kan det hävdas att marken, eller snarare ekosystemtjänsterna, i allmänhet är lågt prissatt, 
vilket indirekt stärker incitamenten för utbyggnad av vägar, trafikplatser och parkeringsytor. Från en 
annan utgångspunkt kan det hävdas att ekosystemen subventionerar vårt intensiva trafiksystem 
(som del i vår livsstils överutnyttjande av naturresurserna; Millennium Ecosystem Assessment 
2005; WWF 2006).  
 
På ett liknande sätt är fordonstrafiken i hög grad subventionerad även i den bebyggda miljön: En 
mycket stor del av städernas offentliga rum upptas av den yta som tillgodoser biltrafikanter. 
Gaturummet kan i praktiken betraktas som en kostnadsfri (eller mycket billig) förmån för 
biltrafikanter. Även i en mer avgränsad och traditionell ekonomisk betydelse förekommer mycket 
stora direkta och indirekta subventioner. Inom Europa uppgår de årliga subventionerna till 
transportsektorn till minst 270-290 mdr euro, och en betydande andel av dessa bedöms vara 
skadliga i termer av miljökonsekvenser (EEA 2007, s 26).  
 
4.3 Utglesning och funktionsuppdelning 
1900-talets kraftfulla urbaniseringstrend har haft till följd att hela 84% av svenskarna idag lever i 
städer och mindre tätorter (Kummel 2006). Två undertrender till denna urbaniseringsvåg har haft en 
närmast överväldigande betydelse som bidrag till ökade transportvolymer. Den ena är separationen 
av boendemiljöer, arbetsplatser och handel. I samhällsplaneringen har det sedan många decennier 
tillbaka funnits en stark tendens mot sådan funktionsuppdelning, vilken bl.a. manifesterar sig i s.k. 
sovstäder och externa handelsetableringar på betydande avstånd från bostäder och andra sociala 
miljöer (se t.ex. Mossfeldt & Reneland 2005). Denna utveckling, som Umeå även visar exempel på, 
                                                 
1  Visserligen kan bevarandevärden stoppa intrång i miljöer med särskilt hög status (t.ex. 

naturreservat, fågelskyddsomården, eller parkmiljöer i tätorter). Resultatet blir dock vanligen 

att annan mark tas i bruk istället, inte att satsningarna på väginfrastrukturer stoppas. 
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har givetvis samverkat med andra krafter, t.ex. handelns preferenser och skalfördelar.2  
 
Funktionsuppdelning genererar transporter och förutsätter en väl fungerande transportinfrastruktur. 
Persontransporterna i det funktionsuppdelade samhället kan visserligen även försörjas genom 
kollektivtrafik, men i praktiken har framväxten av det funktionsuppdelade samhället i mycket hög 
grad skett med bilen som förutsättning och ideal (Mossfeldt & Reneland 2005; Ahlstrand 1995, 
1998). Dessutom kan man peka på hur ökningen av de totala trafikmängderna medför problem: 
Dels genererar i princip all trafik miljöproblem, dels är det närmast ofrånkomligt att en andel av 
ökningen tillfaller person- och lastbilstrafiken. Hittills har biltrafikens andel i ökningstakterna varit 
dominerande (SIKA 2007), och detta antas även i underlaget till Umeåprojektet: "Enligt 
trafikprognosen" (det vill säga ett passivt antagande om framtida efterfrågan) antas andelen bilresor 
öka från 51% till 58% fram till 2015 (Vägverkets förstudie, december 2000, s21).  
 
Den andra stora trenden av betydelse för ökade transportvolymer är vad som brukar beskrivas som 
urban sprawl, eller tätortsutglesning (Kunstler 2005; Mossfeldt & Reneland 2005; Kummel 2006). 
Denna kan ses som en annan sida av funktionsuppdelningen. Den ökade rörlighet som möjliggjorts 
med bilen och andra moderna transportmedel har bidragit till en utglesning av städer i form av 
villaförorter och andra bostadsområden på betydande avstånd från stadskärnan. Stora delar av 
Umeås sentida tillväxt har planerats på dessa grunder (området Nydala/Tomtebo/Yttertavle). 
Generellt har därför städernas areella tillväxt varit betydligt kraftigare än befolkningstillväxten 
(Kummel 2006). Under senare decennier har även det tätortsnära landsbygdsboendet ökat i 
attraktivitet. En förutsättning för ett sådant boende är i allmänhet väl utbyggd väginfrastruktur och 
tillgång till en eller flera bilar per hushåll.  
 
Man kan peka på sociala, demografiska och ekonomiska drivkrafter bakom tätortsutglesningen. Det 
behöver dock understrykas hur utglesningstrenden uppstår i samverkan mellan samhällsplanering 
och sådana andra faktorer. Sammantaget har tätortsutglesningen medfört att människor transporterar 
sig allt längre i vardagen (Mossfeldt & Reneland 2005; Kummel 2006; Vilhelmson 2007). 1950 
förflyttade sig svensken i genomsnitt 5 km per dag. Detta avstånd hade näst intill niofaldigats 2001, 
till 44 km per person och dag − varav huvuddelen företas med personbil (SIKA/SCB 2002). En 
motsvarande trend uppträder över hela västvärlden. Den amerikanske samhällsplaneraren James 
Howard Kunstler har drastiskt kommenterat problemen ur transport- och energisynpunkt i spåren av 
denna utveckling: "American suburbia represents the greatest misallocation of resources in the 
history of the world." Det finns ingen anledning att blunda för dessa amerikanska lärdomar och 
fortsätta på samma utvecklingsväg i Umeå. Ökad utglesning är således ett fenomen, med negativa 
miljökonsekvenser, till vilket hänsyn måste tas i planeringen av en ringled och dess delsträckor. Vi 
ser inte att sådan hänsyn har tagits i beslutsunderlaget, varför det även i denna bemärkelse måste 
anses ofullständigt.  
 
När det gäller samhällsplaneringens roll har Sverige (och västerlandet) i hög grad gått igenom en 
process som nu upprepas i många utvecklingsländer; medelklassens expansion, nya 
konsumtionsmönster, en ökning av privatbilismen och en rumslig spridning av boendet. I en studie 
av Thailand, med jämförelser med förhållanden i Nordamerikanska städer, finner 
                                                 
2  Sedan 1990-talet har en mottrend etablerat sig inom samhällsplaneringen - den nya 

urbanismen - som innebär en renässans för tankar om en levande och blandad stadsmiljö där 

boende, arbetsplatser, service och sociala miljöer är integrerade. En planering som sätter 

människan och inte bilen i första rummet. Denna rörelse har också inspirerat olika projekt runt 

om i landet. Ser man till den generella samhällstrenden råder det dock ingen tvekan om att den 

bilorienterade och funktionsuppdelade samhällsplaneringen alltjämt är en betydligt starkare 

kraft i att forma utvecklingen. 
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Charoentrakulpeeti m.fl. (2006) att trafikpolitiken stödjer medel- och överklassens "predispositions 
and stakes in mobility". Fullt överförbart till våra förhållanden är det faktum att den framkomlighet 
som Vägverket och Umeå kommun eftersträvar inte är socialt och ekonomiskt neutral. Den 
prioritering av privatbilismen som de facto görs har således även en socioekonomisk dimension 
som behöver belysas och motiveras ytterligare.  
 
I fallet USA, vars utvecklingsmönster Umeå och Sverige i vissa avseende följer, konstaterar Levine 
& Inam (2004, s409) att: "current planning interventions in the United States - largely focused on 
lowering development densities, mandating ample road and parking designs, and separating land 
uses - impose an auto-oriented template on most new development." De finner således att 
planeringen kan hindra miljömässigt hållbara transportlösningar, vilket bör ge argument för att 
utförligare granska samhällsplaneringens inriktning och resultat. Utglesnings- och 
funktionsuppdelningstrenderna har i Sverige sammanfallit med en omfattande utbyggnad av 
väginfrastruktur, parkeringsytor m.m. resulterande i ett underlättade av framkomligheten för 
motorfordon. Den vägutbyggnad vi nu specifikt diskuterar har även den målet att öka 
framkomligheten och bygger på antagandet om mer spridd bebyggelse (Vägverkets vägutredning 
2005, s 3).  
 
4.4 Trafikorienterad handel 
Utbyggnad av väginfrastruktur ger bl.a. incitament att lokalisera olika samhällsfunktioner i lägen 
som nås enkelt med personbil och tunga fordon (se exempelvis Jonsson & Johansson 2006). Det 
skapas ”car-dependent places” (Stradling 2007). Sedan början av 1990-talet har det skett en 
explosionsartad utbyggnad av trafikorienterad handel, särskilt s.k. extern- eller halvextern handel 
(se t.ex. Forsmark 2001; Alarik 2003; Mossfeldt & Reneland 2005). Utvecklingen kan illustreras 
med att ICA, Sveriges största detaljhandelsföretag, i juni 2006 öppnade sin 49:e Maxibutik (ICA 
2006). Detta innebär en ökning med 50% sedan 2002 och är en del i en mycket stor omstrukturering 
av butiksnätet från mindre butiker till större trafikorienterade enheter, en utveckling som sker över 
hela detaljhandeln (Konkurrensverket 2002, s17). Som en del i Umeås planering och utveckling är 
denna process mycket sentida och påtaglig; en fortsatt expansion av den biltrafikorienterade 
handeln pågår för närvarande, och en nyetablering i de västra stadsdelarna kommer, liksom en av de 
två befintliga bilorienterade handelsplatserna, att få påtagligt funktionellt stöd av Norra länken. 
 
Särskilt betydelsefull har utvecklingen varit inom dagligvaruhandeln då dessa butiker tidigare i 
mycket hög grad var centralt lokaliserade i boendemiljöer och stadskärnor och därför mer 
tillgängliga för gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafik. Kännetecknande för externa 
köpcentra är tvärtom att de inte är integrerade med boendemiljöer och redan etablerade 
centrumbildningar samt att de (därmed) i första hand vänder sig till bilburna kunder. Att den stora 
satsningen på bilorienterad handel i Umeå har skett genom lokaliseringar i halvexterna lägen 
medför förvisso kortare körsträckor än om motsvarade butikskomplex hade lokaliserats längre från 
bebyggelse och arbetsplatser. Nettoresultatet är ändå att den kommunala planeringen i detta 
avseende har bidragit till en betydande ökning av biltrafiken. Kommunens möjliggörande roll gäller 
både mark och väginfrastruktur. Vidare ger en investering i vägnätet av slaget Umeåprojektet en 
förstärkning av trafikorienterad handels relativa konkurrenskraft. 
 
Ökningen av bilorienterad handel sker således i samspel med väginvesteringar (möjliggörs av 
väginvesteringar och leder till krav på fortsatta väginvesteringar); den stärker människors 
incitament att anskaffa respektive använda bil ytterligare samt minskar underlaget för 
kollektivtrafiken (se t.ex. Hagson 2003; Trivector 2004). Forskningen visar att etablering av 
bilorienterad handel i allmänhet ger en kraftigt ökad belastning på trafikapparaten (Hagson 2003; 
Forsberg m.fl. 1994; Svensson 1998). Skälen är bl.a. att människor färdas längre sträckor för sina 
inköpsresor och att man använder bilen i större utsträckning än tidigare. Inköpsresor är viktiga 
inslag i det totala resandet och ungefär två inköpsresor av tre sker med bil (Supermarket 2002, s39). 
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Ur tillgänglighetssynpunkt visar erfarenheten på en negativ spiral, där etablering av bilorienterade 
köpcentrum slår undan förutsättningar för handel i bostadsområden och på landsorten (Mattson 
2003). När butiker på promenadavstånd försvinner försvåras möjligheten att göra inköp utan bil, 
vilket ger ytterligare inflöde till handeln vid externa köpcentra. Istället för ett val blir bilen för 
många människor ett tvång. Ett sådant förstärkt strukturellt bilberoende i Sverige har bland annat 
belysts i forskning vid Chalmers (t.ex. Falkheden & Malbert 2000) och kan betraktas genom 
Glesbygdsverkets statistik (2002 och 2003). Troligtvis speglar detta bl.a. hur miljövärden har en 
styrkemässigt svagare position än exploateringsvärden och ekonomiska intressen (se t.ex. Forsberg 
2002).  
 
4.5 Samspelet mellan väginvesteringar och individuella och sociala faktorer 
För att göra denna genomgång av Umeåprojektets brister mer komplett bör vi även belysa 
väginvesteringars betydelse för förklaringar på individnivån och nivån för sociala samspel. Vårt 
transportintensiva samhälle har på individplanet en motsvarighet i en livsstil som präglas av 
mobilitet och förväntningar på mobilitet (Vilhelmson 2007). Värt att påpeka är att denna rörlighet är 
motoriserad, och förutsätter en anpassad infrastruktur, medan vår fysiska mobilitet är satt i motsatt 
utveckling (Hinde & Dixon 2005). Stora väginvesteringar, d.v.s. satsningar på ökad motorisering, 
har därför även en folkhälsokomponent.  
 
Uppenbart är att människan har en relation till transporter och transportmedel, och särskilt till bilen, 
som både är funktionell och relaterad till känslor, vanor och attityder (Stradling 2007). Tillsammans 
med personbilen möjliggör väginvesteringar för många en mobilitet och livsstil som annars vore 
otänkbar (Naturvårdsverket 2005). Genom motortrafiksystemet som helhet ökas räckvidden för våra 
aktiviteter. Med den ökade räckvidden följer dock nya anspråk på förflyttning; allt mer avlägsna 
besöksmål, servicefunktioner och arbetsplatser faller inom ramarna för det vi uppfattar som normalt 
(vilket ofta betraktas som ensidigt positivt av planerare, särskilt när det gäller arbetspendling). 
Funktioner som tidigare var lokaliserade i direkt anslutning till människors boendemiljöer kan 
spridas ut i det geografiska rummet. Den av Vägverket genom Umeåprojektet eftersträvade 
framkomligheten har således en motsvarighet i möjliggörandet av samhällsfunktioners isärflyttning. 
Detta kan betecknas som en dynamisk komponent i väginvesteringen; en konsekvens som 
investeringen själv, över tiden, har del i.  
 
Vägverkets förenklade problemanalys förefaller inte erkänna att denna typ av processer existerar. Så 
är dock fallet, och våra attityder till resande är en väsentlig komponent för att förstå hur en 
väginvestering kommer att användas, men även för att öka förståelsen avseende möjligheterna att 
genomföra trafikbegränsande åtgärder. Som vi har sett är bilen det dominerade färdmedlet, och 
samhällsplaneringen har även bekräftat motorfordonstrafik som en normalitet. Följaktligen är ofta 
individers attityder väldigt bejakande till bilåkandet, så vi kan tala om ”Die-hard drivers” (Stradling 
2007). Åtgärder från samhällets sida som skapar ekonomiska eller fysiska barriärer för 
bilanvändningen, blir därför för många bilister någonting som upplevs inkräkta på den personliga 
integriteten (Falkemark 2006). Sannolikt verkar detta till stöd för att besluta om kapacitetsökande 
väginvesteringar av slaget Umeåprojektet medan genomförandet av s.k. hämmande M-åtgärder 
försvåras. 
 
Vägplanerande myndigheters ansvar sträcker sig även till den långsiktiga påverkan som sker via det 
sociala och kulturella sammanhanget (Stern & Richardson 2005). Redan tidigt i livet insocialiseras 
människor i att se på hög (motoriserad) mobilitet och motortransporter som självklara delar av 
tillvaron. Den enskilda individen som infostras i sådana värderingar kommer ofta inte ens att pröva 
eller reflektera över alternativ till motortransporter (jfr. Waldo 2003; Fujii & Gärling 2007). För 
privatpersoner innehar här personbilen en särställning: "När det gäller bilen väljs denna nästan 
aldrig bort. De hushåll som har bilen som sitt främsta färdmedel har svårt att ange något tillfälle när 
de bryter bilvanan."... "Konsumtion av alkohol är ofta den enda anledning som får hushållen att 
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överväga alternativ till bilen." (Waldo 2003, s185) I takt med att samhället allt mer inrättas efter 
vägtrafikens villkor och hög mobilitet, en utveckling som i Umeå bekräftas och förstärks genom 
Norra länken och Umeåprojektet, övergår den privata bilen också i växande grad från ett val till en 
nödvändighet. Denna övergång uppstår genom en social dynamik grundad i de överväganden vi gör 
som enskilda människor men baseras på de strukturella förutsättningar som ges av 
samhällsplaneringen.  
 
 
5. I stället för Norra länken: Hållbara transportlö sningar 
Vår bedömning är att satsning på hållbara transportlösningar har stor potential. Hittills har dessa 
dock varit otillräckliga i Umeå kommun, och att Norra länken samt Ringleden ytterligare försenar 
en nödvändig omställning till ett hållbart transportsystem. Det genomförs i sig positiva satsningar 
på miljöanpassade transportlösningar. Problemet är att dessa närmast har karaktär av enskilda 
punktinsatser, som inte förmår bryta de mönster mot växande biltrafik som är resultatet av den 
övergripande samhällsplaneringen.  
 
Att det går att implementera en bilsnål transportplanering visar bl.a. exempel från Lunds kommun. 
Medan Umeå kommun uppger en årlig biltrafikökningstakt på 3-4% har Lund lyckats bryta 
ökningen av biltrafiken i tätorten, och har t.o.m. kunnat uppvisa en svag minskning (dessa båda 
kommuner är jämnstora och har under det senaste decenniet haft ungefär samma 
befolkningsökningstakt). Detta har främst möjliggjorts genom att man i Lund har upphöjt frågan om 
ett hållbart transportsystem till strategisk nivå, där man genom aktiv samhällsplanering försökt 
komma till rätta med de faktorer som skapar efterfrågan på biltransporter.  
 
Medan kollektivtrafiken i Umeå tappade 21% av resenärerna under perioden 1999-2004 – främst ett 
resultat av nedskärningar från kommunens sida; och enligt Umeå kommun har dessa resenärer i 
huvudsak övergått till att köra bil – ökade antalet kollektivtrafikresenärer i Lund med 15% under 
samma femårsperiod (Umeå kommun 2005; Västerbottens-Kuriren 4 aug 2006; Lunds kommun 
2005). Ökningen skedde från en redan hög utgångsnivå, och förklaras närmast av kommunens 
offensiva satsningar på att få till stånd en överflyttning från biltransporter till kollektivtrafik. 
Glädjande är att Umeå kommun sedan 2006 utökat kollektivtrafiken, och därmed brutit den 
negativa passagerartrenden. Dock är satsningarna på kollektivtrafiken alltjämt svag jämfört med 
flera jämnstora svenska städer. 
 
I Lunds kommun har man kunnat notera en 18%-ig ökning av cykeltrafiken under det senaste 
decenniet (LundaMaTs II). Även detta från en redan i utgångsläget hög nivå, och ett direkt resultat 
av en konsekvent tillämpad policy att prioritera cykeltrafikanter före biltrafiken i 
samhällsplaneringen. 
 
Resultaten från Lund visar mycket tydligt att det med samhällsplanering går att påverka 
transporttrender. Vår bedömning är att varken Vägverket eller Umeå kommun tillräckligt seriöst har 
utrett alternativ till Norra länken och ringled som bygger på att minska efterfrågan på biltransporter. 
 
Förslag på alternativa åtgärder för att minska problemen med luftföroreningar i Umeå centrum 
1. Genomför åtgärderna i Umeå kommuns åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormerna 
för kvävedioxid (Umeå kommun 2006) 
Åtgärdsprogrammet 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 
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- 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 och utarmar centrum och bostadsområden på service. 
 
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 längs vägen.) Stäng Petrus Laestadius väg 
för biltrafik och begränsa antalet arbetsplatsparkeringar. 
 
6. Prioritera cykeltrafikanter framför bilister så att cykelvägnätet blir sammanhängande och gent, 
har god framkomlighet och är tryggt och säkert, året om. 
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