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Förord 

Sedan Sveriges inträde i den europeiska unionen och under arbetet med regionala tillväxtavtal 
(kopplat till programdokumenten för strukturfonderna), präglas det regionala 
utvecklingsarbetet ofta av begrepp som ”stråktänkande” och ”regionförstoring”. Det finns idag 
även en ökad fokusering på transnationella samarbeten som en direkt följd av EU:s riktlinjer 
för utvecklingsstöd. E12 Alliansen är ett av exemplen på projektaktiviteter med syfte att skapa 
förutsättningar för att flöden av varor, tjänster, information och kulturutbyten lättare ska 
förmedlas längs ett regionalt stråk. Ofta är dessa stråk tänkta i bredare termer än endast den 
fysiska vägsträckan. Vägen ses dock som en infrastrukturell förutsättning för att 
arbetsmarknad, näringsliv, boende och livsmiljö ska utvecklas längs stråket. 

Detta är en utvärdering av E12 Alliansens verksamhet under perioden 2000-05-01 – 2002-07-
31. Utvärderingsarbetet har skett under perioden okt-dec 2002 och har finansieras med medel 
från E12 Alliansen. Arbetet har genomförts av Martin Paju vid CERUM med stöd av docent 
Lars Westin som även verkat som projektledare för utvärderingen. Även Gösta Weissglas, 
professor i kulturgeografi har varit till stor hjälp i analysen. 

Från CERUM vill vi framföra ett tack till projektledarna Sabine Meyer och Anders Lundgren 
som medverkat i utvärderingen med dokumentation och värdefulla synpunkter. Vi vill även 
tacka de informanter som bidragit med sina erfarenheter från projektet och svarat på våra frågor 
under utvärderingsarbetet. Dessa är Thomas Sikström, planeringschef vid Umeå kommun, 
Katarina Martinsdotter Frohm, näringslivssekreterare vid Vännäs kommun, Benny Lundgren, 
näringslivssekreterare vid Storumans kommun, Maritta Holmberg, turistchef i Umeå, Elisabeth 
Jonsson, f.d. kulturchef i Storuman, Runar Frohm, f.d. kommunalråd i Storuman.  

Därtill finns en mängd personer inom olika förvaltningar som bidragit med information som 
har relevans för E12-alliansprojektet, till vilka vi känner stor tacksamhet. 

Det är vår förhoppning att utvärderingen kommer att utgöra ett värdefullt tillskott i det fortsatta 
arbetet med E12 Alliansen. 

 

 

Umeå i januari 2003 

 

Martin Paju 
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1 Inledning 

Under 1998 framarbetades idéer att samordna utvecklingsinsatserna mellan de fem 
västerbottniska kommunerna Storuman, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå. Vintern 2000 
bildades E12 Alliansen med syfte att utforma en gemensam utvecklingsstrategi med Europaväg 
12 som sammanhållande länk. Utgångspunkten för projektägarna är att E12-stråket genom sin 
öst-västliga sträckning utgör en naturlig plattform för utveckling och tillväxt. I olika 
projektbeskrivande dokument lyfts en aktiv och fördjupad samverkan och samordning på lokal 
nivå som förutsättningar för att önskade effekter ska kunna uppnås. 

E12 Alliansen är ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, kommunerna längs väg 
E12 i Västerbottens län samt den ideella föreningen Blå Vägen. Projektägare är Lycksele 
kommun och den första projektfasen sträcker sig från maj 2000 till och med april 2003. En 
ansökan för fortsatta projektaktiviteter har lämnats till EU:s strukturfond Mål 1. 

Beslutet att starta Projektet "E12 Alliansen" har förberetts under ett flertal år. Beslutet grundar 
sig på uppfattningen att det är lättare att identifiera branschvisa beroenden och samband mellan 
kust och inland om de utvecklingsåtgärder som har ett direkt eller indirekt samband med flöden 
av gods och människor utefter stråket, tydligt inventerats och identifierats. E12-projektet har 
fokuserats på samarbeten inom och mellan olika regioner i öst-västlig riktning. Det handlar dels 
om att stärka sammanhållningen mellan kust och inland genom nätverkssamarbete, dels om att 
stimulera det transnationella samarbetet med övriga Europa. 

Ett viktigt medel för att stärka sammanhållningen i Västerbottens län är för E12 Alliansens 
arbete stärkta, välinformerade och lokalt förankrade nätverk. Arbetet har präglats av en strävan 
att tillföra beslutsfattandet ett perspektiv där lokala intressen om möjligt utformas så att nyttor 
även tillfaller hela stråket. 

Projektets syfte har varit att genom samordning skapa utveckling och tillväxt med E12-stråket 
som bas.1 Enligt projektbeskrivningen ska projektet drivas genom fyra huvudaktiviteter: 

- FoU-insatser med inriktning på logistik, transportflöden, arbetsmarknadsregioner och 
kulturfrågor. 

- Samordna, driva utvecklingsinsatser med inriktning på näringslivsinsatser öst-väst och 
med fokus på träförädlings-, skogs-, verkstadsindustri och turism. 

- Information och marknadsföring med inriktning på att utveckla E12-stråkets potential 
genom marknadskontakter, broschyrer och motsvarande samt Internet. 

- Utvärdering, uppföljning med fokus på miljöfrågor och jämställdhet. 

En mer utförlig beskrivning av aktiviteterna finns under Utvärderingsresultat, punkt 5. 
Projektet fick initialt en strikt inriktning på näringslivs- och turistfrågor. Flertalet av 
projektägarna såg även en möjlighet att etablera en ny typ av kommunal- och regional 
samverkansmodell. Dessutom hade projektet i uppgift att stödja förbättrade logistiska samband 
mellan företag och branscher inom hela Kvarken-MittSkandia området, samt öka utbudet av 
större besöksmål i knutpunkterna och längs stråket. Detta skall ha uppnåtts genom att 
inledningsvis skapa nätverk mellan allianskommunerna och senare försöka utveckla 
samarbetet. 

                                                 
1 Projektansökan E 12 Alliansen. Mål 1 Norra Norrland 2000. 
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2 Bakgrund 

E12 Alliansen bildades med syftet att skapa en gemensam bas för det fortsatta 
utvecklingsarbetet inom och mellan de fem kommunerna och för att utveckla förbindelserna i 
öst-västlig riktning. Genom samordning av utvecklingsinsatser vill man skapa utveckling och 
tillväxt med E12-stråket som bas. Projektet skall stärka existerande nätverk samt utveckla nya, 
lokalt förankrade, öst-västliga nätverk med transnationell prägel som ger hållbar utveckling och 
tillväxt inom näringslivet. 

Inom länets utvecklingsarbete, så som det utvecklats under senare år, har de öst-västliga 
förbindelserna kommit allt mer i fokus. Både som ett sätt att finna nya infallsvinklar i ett 
traditionellt nord-sydligt tänk men även för att tillgodose det ökade internationella regionala 
samarbetet med regioner i Barentsområdet, runt Östersjön och i övriga Europa. 

Även på det mer näraliggande planet har ett ökat öst-västligt synsätt spridits i norra Sverige. 
Sambandet mellan kust-inland blir tydligt när analyser visar transportflödet mellan platser. För 
både traditionella och nya näringar syns detta beroende, oavsett om man talar om skog och trä 
eller turism och utbildning. E12 Alliansen har nationella och transnationella samarbeten med 
olika organisationer, främst inom offentlig sektor. Ett viktigt arbete är samarbetet med 
föreningen Blå vägen som också har delar av E12 som verksamhetsområde. 

Mål och metod  

De målsättningar som styrt projektarbetet är : 

• Att permanenta samverkan mellan aktörerna utmed E12-stråket 
• Att bidra till den europeiska sammanhållningen genom samarbetet mellan kust-, inland- 

och fjällområde 
• Att gemensamt skapa gynnsam infrastruktur för näringslivet 
• Att gemensamt arbeta för att den svenska delen av E12 även ska ingå i det 

transeuropeiska nätverket (TEN-T) inom EU 
• Att sätta E12-stråket på Europakartan genom ökat transnationellt samarbete och 

marknadsföring 

Det övergripande målet är att samordna utvecklingsinsatserna längs E12-stråket i syfte att 
stärka tillväxten och skapa en bra grund för ett ökat utbyte både mot väster, dvs. de norska 
grannkommunerna och mot öster, dvs. Wasa, Via Finlandia, St. Petersburg och Via Baltica. För 
att nå denna målsättning ska projektet primärt utveckla nätverken inom E12-stråket, dvs. skapa 
mötesplatser för människor som driver utvecklingsfrågor. Enskilda personer i nätverk och 
mötesplatser ska ges möjlighet att lära känna varandra och stimuleras till reell samverkan. 

Ekonomiska medel 

I projektansökan till EU:s strukturfond Mål 1 framgår att strukturfondsdelegationen enhälligt 
beviljat medel till projektet ”E12 Alliansen” ur regionala fonden med högst 2 443 500 kronor. 
Medel beviljas till kusten med 1 983 000 kronor vilket utgör 50,48 % av stödberättigande 
bokförda nettokostnader. Fondens andel av den offentliga finansieringen är dock högst 45,8 %. 
Medel beviljades till inlandet med 460 500 kronor vilket utgör 61,73 % av stödberättigande 
bokförda nettokostnader. Fondens andel av den offentliga finansieringen begränsades till högst 
49,73 %. Av E12 Alliansens verksamhetsplan framgår att övriga finansiärer utgörs av 
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Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Västerbotten, Föreningen Blå vägen samt de fem 
allianskommunerna. Följande tabell åskådliggör vilka medel som projektet budgeterade för 
olika huvudaktiviteter. 

Tabell 1. Källa: E12 Alliansens verksamhetsplan år 2001-2002. Budgeterad fördelning av 
medel inom E12 Alliansen för perioden 2001-2002. SEK. 

Ändamål Kostnad Procent Aktörer  
Seminarier, Konferenser, 
Studiebesök/resor  

Småskrifter/Fakta 
  

Informationsmaterial–  

Summa   

 
 1.488.000  
 
 1.920.000  
 
 
 350.000  
 
3.758.000  

 
40 
 
51 
 
 
9 
 
100 

 

ARBETSGRUPPER  

 samt 

PROJEKTLEDNING  
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3 Presentation av utvärderaren och utvärderingen 

CERUM:s samlade kunskaper och forskningserfarenheter inom området regional utveckling, 
ger goda möjligheter att identifiera utvecklingstendenser. Det gäller inte minst inom ramen för 
utvärderingsuppdrag med kopplingar till utbildningssektorn. CERUM har dessutom erfarenhet 
från ledning och genomförande av tvärvetenskapliga projekt av den kategori som E12 
Alliansen utgör. CERUM har även betydande kompetens när det gäller E12-korridorens 
ekonomiska geografi och den typ av modeller som krävs för att genomföra arbetet.  

Därutöver har CERUM erfarenheter av utvärderingsuppdrag relaterade till regionala 
investeringar och projekt samt en för Sverige unik kompetens för analyser av regionalpolitiska 
insatser och regional utveckling. Omfattande forskningsprogram har genomförts rörande 
samhällsekonomiska kostnader och intäkter av regionala investeringar. Inom CERUM finns 
även en bred kännedom om Västerbottens län, om dess historiska förutsättningar och om länets 
framtidsmöjligheter. 

Exempel på tidigare utvärderingsinsatser utgörs av den Ex Ante-utvärdering av ”E12 
Alliansen” som CERUM genomförde under 2001. Syftet med studien var att föreslå 
tydliggöranden när det gäller intentionerna med projektet samt fastslå om projektets 
målsättningar är möjliga att utvärdera. Det nuvarande utvärderingsarbetet har tagit stöd av de 
redan gjorda erfarenheterna.  

I Ex Ante-utvärderingen påpekas vikten av att den slutgiltiga utvärderingen av projektet E12 
Alliansen blir så omfattande och heltäckande som möjligt. Här rekommenderas att om en 
utvärderare skall kunna uttala sig om hela projektet och dess fortlöpande verksamhet är det 
viktigt att upphandla utvärderare direkt som kan följa hela processen till dess slutförande. Det 
kan här konstateras att detta inte genomförts, vilket givetvis sätter upp begränsningar för denna 
utvärdering. Vidare rekommenderas att projektägarna kvantitativt konkretiserar och definierar 
indikatorer för målen för verksamheten. Under utvärderingen har sådan dokumentation kunnat 
identifieras i projektets ansökan till EU:s strukturfond Mål 1. Indikatorer för förväntat resultat 
som nämns i ansökan är: 

- Antal små- och medelstora företag som får stöd. Dvs. företag som förväntas delta i 
olika former av konsultinsatser, information, rådgivning, andra insatser för 
företagsutveckling. 

- Nätverk. Dvs. i det fall projektet avser nätverksamarbete ska antalet deltagare i 
nätverket (företag eller offentliga aktörer) anges. 

Dessa indikatorer har inte legat till grund för vår utvärdering då vi bedömt detta vara en del av 
Mål 1-programmets utvärdering. 

Denna utvärdering har strikt utgått ifrån de fem huvudmål som projektet arbetat efter enligt den 
ursprungliga ansökan. 

Slutligen konstaterar Ex Ante-dokumentet att en detaljerad dokumentation om projektet och 
dess utveckling är en förutsättning för att hela processen ska kunna utvärderas. Detta har 
tillgodosetts i viss utsträckning i projektets olika arbetsgrupperingar. Erfarenheterna från Ex 
Ante-dokumentet har varit värdefulla under utvärderingsarbetet. 
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Disposition 

Rapporten är i huvudsak uppdelad i tre redovisningar. 

1. Beskrivning av E12–Alliansens uppbyggnadsprocess och dess nuvarande status, främst 
med avseende på organisation, aktiviteter och visioner inför framtiden. 

2. Utvärderingsresultatet som främst fokuserar på de fem målformuleringar som E12 
Alliansen arbetat efter. Här finns även en redovisning av E12 Alliansens aktiviteter 
samt en sammanfattande genomgång av rapporter och publikationer som givits ut under 
E12 Alliansens första projektperiod. 

3. Rapportens avslutande del redovisar utvärderarens analysarbete och utvecklingsteman 
som under utvärderingsarbetet visat sig vara adekvata i relation till projektets 
övergripande mål. 

Uppdraget 

CERUMs åtagande har varit att utvärdera projektet för projekttiden (2000-05-01 – 2002-07-31) 
och svara för en opartisk utvärdering av resultatet i förhållande till projektets målsättning. I 
uppdraget har även ingått att utifrån projektmål och syfte kritiskt granska projektets aktiviteter 
under perioden.  

Metod 

CERUM har haft för avsikt att utifrån projektets målsättning och syfte identifiera, beskriva och 
bedöma mönster som aktiviteter inom projektperioden har skapat. Dessa mönster har 
analyserats och diskuteras i rapportens avslutande del. Det har vidare ansetts angeläget att 
lägga stor vikt vid sådana moment som upplevts positivt hos aktörerna. I huvudsak har 
utvärderingen utgått ifrån insamlad skriftlig dokumentation samt kompletterande 
intervjumaterial. 

Avgränsningar och urvalsram 

Urvalsgrunderna i undersökningen har skapats i dialog med beställaren. Följande 
urvalsprinciper har varit vägledande i valet av material och informanter. Utvärderingens 
personintervjuer har inriktats på att täcka av de olika grupper som projektets organisation 
bestått av. På grund av utvärderingens relativt begränsade omfattning har inte samtliga 
medlemmar intervjuats. En person per arbetsgrupp har bedömts vara tillräckligt. Ett urval av 
fem personer gjordes. En av respondenterna sitter med i projektgruppen. Denna person har 
även fått svara på frågor som rör det operationella arbetet. De övriga respondenterna 
representerar projektets fyra arbetsgrupper. Urvalet har styrts av respondenternas roll i 
projektet samt den geografiska spridningen. Tre av de intervjuade personerna är kvinnor. 
Urvalet har visat sig vara kritiskt eftersom två av fem respondenter inte deltagit i projektet 
under perioden maj – december 2002. 

Materialinsamling 

Dokumentation som utgjort väsentliga delar i materialinsamlandet är projektdokumentation 
som finns inom E12 Alliansens projektorganisation. Via ett systematiskt urval har ett antal 
informanter kontaktats och intervjuats. Intervjuerna har utgått ifrån de aktuella 
problemställningar projektet gjort identifierbara samt strategiska dokument med bäring på 
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utvecklingen i Västerbotten som CERUM tagit del av och allsidigt granskat. Denna 
dokumentation utgör en viktig grund i utvärderingsprocessen. Exempel på dokumentation är: 

• Kommunala utvecklingsprogram för E12–Alliansens kommunmedlemmar 
• Programdokumentation för Mål 1 Norra Norrland 
• Relevant dokumentation vid Umeå universitet 
• Projektbeskrivningar för projektet E12 Alliansen 
• Handlingsplaner 
• Mötesprotokoll 

Intervjuerna har i huvudsak skett via personliga besök. 

Tidsplan 

Utvärderingen har fokuserats på följande utvärderingsaktiviteter: 

• Datainsamling (programdokument, projektbeskrivningar, utvärderingar mm) 
• Genomgång och analysarbete 
• Intervjuomgång 
• Slutrapportskrivning 
• Redovisning och avslutande arbete 

Uppdraget inleddes med ett möte med representanter för projektledningen vid två olika 
tillfällen. Vid dessa tillfällen diskuterades förutsättningarna för utvärderingen mer i detalj. 
CERUM har vid dessa tillfällen fått underlagsmaterial och information om hur övrig 
projektdokumentation ska kunna inhämtas. Med utgångspunkt från projektbeskrivningar och 
ansökan till Mål 1 har CERUM föreslagit att utvärderingsarbetet tar avstamp utifrån ovan 
formulerade planeringsskiss. 
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4 E12 Alliansens projektorganisation 

Organisatoriskt består E12 Alliansen av en styrgrupp, en projektgrupp och fyra arbetsgrupper 
som ansvarar för fem olika utvecklingsområden: Näringsliv, Turism, Kultur, Transport samt 
ESDP (European Spatial Development Perspective). De olika grupperna presenteras i följande 
kapitel. 

4.1 Projektledning 

Projektet har genomförts under ledning av en styrgrupp bestående av ordförande för El2-
Alliansen, kommunstyrelseordföranden i respektive kommuner samt ordföranden i regionala 
utskottet, Västerbottens läns landsting. Till styrgruppens sammanträden har även 
kommuncheferna från Storuman, Lycksele, Vindelns, Vännäs och Umeå kommun kallats i 
syfte att förankra E12 Alliansens intentioner inom respektive kommun. Styrgruppen har 
sammanträtt fyra gånger per år och dess roll har varit att besluta om inriktning samt att 
omvärlds- och intressebevaka. Styrgruppen har under verksamhetsperioden haft i uppdrag att 
bidra till att stärka E12 Alliansens ställning inom stråket och utvecklat kontakterna både mot 
väster och öster i enlighet med projektets målsättning. Detta ska, enligt projektbeskrivning, ha 
utförts genom utbytesresor och överläggningar med aktuella samarbetsparter i berörda 
regioner. Någon sammanställning över dessa kontaktaktiviteter har inte kunnat göras inom 
ramen för utvärderingsarbetet. 

Projektet har genom sin ledningsorganisation en relativt hög politisk förankring. Den 
beredande och verkställande projektgruppen har även genom sin sammansättning en hög 
kompetens med avseende på regionala utvecklingsfrågor. 

Projektledarens roll har varit att fungera som projektledningens sekreterare, att ansvara för 
projektekonomin samt att samordna, informera, utveckla och dokumentera. Projektledaren har 
även tagit ansvar för att projektets administration har anpassats till sådana regelverk som styr 
upphandling av investeringar i projektet. Den ekonomiska hanteringen har utförts av en 
särskild resursperson. Här ingår bland annat utrustning, upphandling av tjänster med inriktning 
på utvärdering samt administration. Projektledaren har vidare tagit fram en grafisk profil för 
El2-Alliansen samt formulerat ett namn för E12-stråket (Via Nordica) som motsvarar stråken 
Via Finlandia och Via Baltica. Projektledaren för E12 Alliansen har fungerat som 
sammankallande och som ledare för projektgruppen. Under oktober 2001 har en ny 
projektledare rekryterats p.g.a. av att den tidigare projektledaren drabbats av en längre 
sjukdomsperiod. 

4.2 Projektgruppen 

Arbetet i projektgruppen har inriktats på att samverka och skapa mervärden för redan befintliga 
projekt. Nyckelorden har varit stödja och initiera. Projektgruppen har bestått av tjänstemän från 
projektets medverkande kommuner, landstinget samt Blå Vägen föreningen. Projektgruppens 
roll har varit att bereda ärenden till styrgruppen, verka ledande och pådrivande i 
arbetsgrupperna samt att ge underlag för den övergripande samordningen av 
utvecklingsinsatserna. Projektgruppen har träffats ungefär 8-10 ggr per år och består av 
följande tjänstemän: 

Elisabet Jonsson   Storumans kommun 
Rolf Persson    Storumans kommun 
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Anders Lundgren  Lycksele kommun 
Rolf Axelsson   Vindelns kommun 
Lennart Olofsson   Vännäs kommun 
Maritta Holmberg  Umeå kommun 
Tomas Sikström  Umeå kommun 
Katarina Martinsdotter Frohm  Vännäs kommun 

Skiftande teman har präglat projektgruppens möten. Bland annat har tid lagts på att diskutera 
hur gruppens roll och funktion ska anpassas till projektmålen. Diskussionen har i grova drag 
handlat om huruvida projektgruppen ska agera beredande och beslutande för projekt som 
önskar länka aktiviteter till E12 Alliansen. Alternativt ska man agera som policy-grupp som 
påverkar med information och en tydlig policy. I ett utkast från 2001 föreslås policyn vara att 
stimulera och bredda personliga och funktionella nätverk till stöd för samhörigheten och 
utveckling inom den geografiska räckvidd som Alliansen arbetar med. 

Gruppens sammansättning har skiftat något under projektperioden. Projektgruppen har under 
projektperioden haft uppdraget att bidra till att stärka samverkan inom stråket och utvecklat 
kontakterna både mot väster och öster i enlighet med projektets målsättning. Detta har skett 
genom utbytesresor, överläggningar och via de behovsstyrda aktiviteterna i arbetsgrupperna. 

4.3 Samarbetsorganisationer 

I projektbeskrivningen sade sig E12 Alliansen vilja samarbeta både med offentliga, privata och 
frivilliga organisationer såväl inom som utanför länets gränser. E12 Alliansen välkomnade 
även allt samarbete och alla initiativ som bidrar till ett stärkt öst-västligt perspektiv och till 
hållbar tillväxt. 

Följande länsaktörer samarbetar eller har samarbetat med E12 Alliansen: 

• Länsturismen i Västerbotten 
• Kommunförbundet i Västerbotten 
• Kvarkenrådet 
• MittScandia 
• ARCIV (Art Resource Center In Västerbotten) 
• Interreg och övriga EU-program 

Interreg.programmen KvarkenMittSkandia, Östersjöprogrammet och Norra Periferiprogrammet 
har varit av direkt intresse för Alliansen. En ambition är att stödja E12 Alliansens 
arbetsgrupper så att dessa kan formulera utvecklingsinsatser som kan ta stöd i programmen. Ett 
program som E12 Alliansen även uttryckt angeläget att bevaka är 5:e Ramprogrammet för 
FoU. 

I nuvarande Tillväxtavtal 2000 - 2002 för Västerbotten nämns E12-stråket bland annat enligt 
följande; "En vidareutveckling av den s.k. Blå Korridoren i öst-västlig riktning är avgörande 
för att det strategiska läget skall komma näringslivet och dess utveckling till del" 

Arbetet med att bygga nästa tillväxtavtal har startas under 2002 och El2Alliansen planerar 
utveckla en plan för hur projektet ska arbeta vidare med E12-ans strategiska läge i 
kommande tillväxtavtal. 
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5 Redovisning av arbetsgrupper och dess arbete 

I Mål 1 ansökan anger E12 Alliansens projektägare några strategiska utvecklingsmetoder för 
arbetet. Till stor del inriktas detta på att via arbetsgrupper, tematräffar, studieresor, 
planeringsverksamhet, seminarier och konferenser låta företagare och offentliga aktörer mötas 
för att vidga befintliga lokalt förankrade nätverk och bilda nya. Vidare anges att man i dessa 
sammanhang ska bidra med relevant faktaunderlag och gemensamt informationsmaterial om 
stråket, och genom aktiv lobbyverksamhet på nationell och europanivå sätta stråket på 
Europakartan. 

I ansökan finns även tre olika aktiviteter angivna som beräknas pågå under en treårsperiod där 
alla tre aktiviteter genomförs fortlöpande. Den första och centrala aktiviteten i projektet är 
samordnings- och nätverksbyggandet. Denna aktivitet genomförs på flera nivåer.  

1. Den första är kommunledningsnivån, styr- och projektgruppens träffar och 
överläggningar. 

2. Den andra nivån är seminarier och konferenser. 
3. En tredje temanivå är de arbetsgrupper som arbetat utifrån de tidigare nämnda 

temaområdena. 

Av intervjumaterialet framgår att E12 Alliansens aktiviteter har fokuserats på dessa 
arbetsgrupper. Gruppernas arbetsinsatser är därför i väsentlig grad avgörande för projektets 
måluppfyllelse. Följande redovisning avser att beskriva de centrala aktiviteter som respektive 
arbetsgrupp har angivit via intervjuer och handlingsplaner. 

5.1 Arbetsgruppen Turism 

Avsikten med arbetsgruppens arbete har varit att initiera samarbete mellan turistnäringen längs 
den svenska delen av E12-stråket och ryska resebyråer i St. Petersburgsområdet. Målsättningen 
är att öka antalet ryska gästnätter utmed den svenska delen av E12-stråket och därmed påverka 
turistnäringens omsättning positivt. Huvudaktiviteterna har bestått av kontaktskapande åtgärder 
mellan turistföretagare i Västerbotten och resebyråer i St. Petersburgsområdet. Detta skall 
främst ske genom att öka antalet kontakter mellan parterna samt att utveckla 
försäljningssystemet på olika sätt. 

Arbetsgruppens ledningsfunktion har hanterats via Umeå turistbyrå/Länsturistbyrån i 
Västerbotten. Arbetsgruppen träffas en gång per månad och har arbetat fram aktivitetsplaner för 
2001 samt 2002. Dessa dokument har varit inriktade på att öka turistflöden utmed E12-stråket 
med prioritet på turismexport till St. Petersburg. 

Bakgrunden till satsningen i Ryssland är att den ryska turisten bedömts ha stort intresse av 
vintersportaktiviteter och därför gärna besöker anläggningar i Tärnaby och Hemavan. 
Turistgruppen är således främst inriktad på att fortsätta informationsinsatserna i St. 
Petersburgsområdet. 

Resultat 

En handlingsplan för satsningen i St. Petersburgsområdet har utarbetats i samråd med 
Kvarkenrådets projekt Inter Reg III A Botnia Tour som även innefattar turistaktörer i Väster- 
och Österbotten. Arbetet med den ryska resebyråbranschen har visat sig komplicerat. Bland 
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annat för att endast en mindre del av branschen riktar sina insatser mot skandinaviska 
destinationer. Arbetsgruppen har dock byggt upp relationer med ett 20-tal reseföretag i St. 
Petersburg som har tagit upp skandinaviska mål i sin marknadsföring. 

Kontaktaktiviteterna har resulterat i att representanter för resebranschen i St. 
Petersburgsområdet besökt turistanläggningar i Västerbotten samt att länet har presenterats vid 
ryska resemässor, i ryska resetidningsreportage samt i rysk television. Arbetsgruppen har 
arbetat för att turistföretagare ska öka sina kunskaper om den ryska turismen och dess specifika 
behov. Workshops-aktiviteter har genomförts i St. Petersburg där turistföretagare från E12-
stråket exponerat sina produkter inför ryska resebyråer. Aktiviteterna resulterade i att avtal 
mellan västerbottniska företagare och ryska researrangörer slöts. En mer detaljerad 
aktivitetsredovisning finns i bilaga 1. 

Parallellt har turistföretagare i Västerbotten stimulerats att ta fram informationsmaterial på 
engelska och ryska. Arbetsgruppen har kontinuerligt producerat informationsmaterial som 
beskriver västerbottens turistmål på bland annat ryska. E12-stråkets turismprodukter har även 
exponerats i ryska resetidningar. Ansträngningarna har resulterat i ett ökat antal besök av ryska 
medborgare i Västerbotten, främst under sommaren 2002. I intervjuerna betonar ett flertal 
respondenter att nya handelsrelationer är tidskrävande i uppbyggnadsprocessen. Upp till fem år 
anges som ett rimligt tidsperspektiv innan samarbetet konstituerats i permanenta 
organisationer. 

Blå Vägen-föreningen har varit en aktör i gruppen med en utformad aktivitetsplan som 
innefattar översyn av informationsmaterial och beställare av informationsmaterial rörande E12-
stråket, en översyn av Internetstödet samt en förstudie om certifiering av turistföretagare inom 
stråket. Några dokument som bekräftar att någon av dessa aktiviteter blivit genomförda har inte 
kunnat identifieras inom denna utvärdering. 

Övriga utvecklingsinsatser på turistområdet där E12 Alliansen ingår som samarbetspart är:  

− Tärnafjällen – en lärande destination 
− Umeå Co 

Till sin hjälp har turistarbetsgruppen kontinuerligt upphandlat konsulttjänster och anställt 
personal för genomförandet av gruppens aktiviteter. Bland annat har gruppen anlitat en konsult 
i Finland som administrerar kontakterna mellan svenska och ryska turistföretag. 

Framtida aktiviteter 

Perspektiv inför framtiden handlar främst om etablering av en central aktör, ett s.k. incoming-
företag, i Västerbotten som säljer paketresor med boende samt aktiviteter från olika företag i 
länet. E12 Alliansen prövar möjligheterna att etablera en sådan verksamhet. Tärna Fjällbuss 
resebolag Lappland 4U har under oktober 2002 startat en sådan verksamhet. Företaget 
upprättar kontakter med resebyråer i St. Petersburg och arbetar med avtalstext till de resebyråer 
som marknadsför Västerbottens turistföretagare via olika typer av turistpaket. Ett redan 
etablerat incoming-företag, Nordic Incoming AB, har visat intresse för att medverka i projektet 
med förmedlingstjänster mot St. Petersburgsområdet. Det är turistarbetsgruppens ambition att 
utveckla detta samarbete. 
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5.2 Arbetsgruppen ESDP & Planfrågor  

Bakgrund 

ESDP – gruppen (ESDP= European Spatial Development Perspective) startades ursprungligen 
genom ett initiativ av planeringschefen vid Umeå kommun och stadsarkitekten i Lycksele 
utifrån önskemålet att utveckla arbetet med kommunala översiktsplaner. Syftet med gruppens 
arbete har därför varit att via ett nätverk, bestående av kommunala planerare och tjänstemän 
från landsting och länsstyrelse, skapa en bättre samordning längs E12-stråket, bland annat 
beträffande olika typer av pågående projekt. Ett försök till interkommunalt samordnat 
översiktsplanearbete med regionala utvecklingsperspektiv, har gjorts inom ramen för ESDP-
gruppens arbete. En utförligare förklaring av och bakgrund till begreppet ESDP återfinns i 
bilaga 2. 

ESDP innebär för Västerbottens län en strävan mot en sektorssamordnad och effektivare 
regional planering vilken utgår från regionens specifika förutsättningar. ESDP-dokumentet kan 
fungera som ett samordnande instrument för ett flertal processer för att på det viset utveckla 
och samla samhällsplaneringen mot gemensamma mål. Arbetsgruppen betonar att ESDP-
dokumentet är en viktig utgångspunkt för att sätta in lokala, regionala och nationella 
överväganden i ett europeiskt sammanhang.2 

I en slutrapport från NUTEK och Boverket redovisas ett remissvar från länsstyrelsen i 
Västerbotten. Ett flertal målsättningar som har bäring på E12-Alliansprojektet nämns i 
rapporten där Västerbotten redovisar vilket genomslag ESDP har och planeras få i länets 
utvecklingsstrategiska agenda.3 

Västerbottens län finner även i sitt remissvar att det sektorsövergripande angreppssättet i ESDP 
passar bra med kommunernas försök med att integrera utvecklingsplanering med den 
traditionella fysiska översiktsplaneringen. I remissvaret framhåller Västerbottens län bl. a. 
betydelsen av Botniabanan och utvecklingen av E12-korridoren och flygförbindelserna i 
fjällregionen. 

Gruppens arbete har därför inriktats på att stötta andra projekt som har bäring på E12-stråket. 
De mest konkreta effekterna är ett utvecklat samarbete i en Interreg-ansökan där Norge, 
Sverige, Finland, Baltikum, Polen samt Tyskland deltar som projektaktörer. Andra områden 
där ESDP fått genomslag är på turistområdet, som även i Alliansens uppstart fått viss prioritet. 
Se turistgruppens aktivitetsplan i bilaga 1. Gruppen har letts av planeringschefen i Umeå och 
aktiviteterna inom gruppen har formulerats och genomförts kontinuerligt men finns inte 
formulerade i någon aktivitetsplan. 

I projektets initialskede har ESDP-gruppen formulerat ett arbetsupplägg med betoning på en 
uppbyggnad av ett samarbete mellan kommunerna utifrån ett projekt med inriktning på 
Östersjöprogrammet. Arbetsprocessen i ESDP-gruppen har störts av en relativt hög omsättning 
bland gruppens medlemmar. Ett flertal personer, bland annat stadsarkitekten i Lycksele, har 
avslutat sitt engagemang i ESDP-gruppen, vilket under 2001 bromsade upp arbetet. Under 
2002 har nya personer anslutits till gruppen och ett flertal arbetsprojekt har initierats. 

                                                 
2 Ur Slutrapport från ESDP-sekretariatet. NUTEK/Boverket. 2001-12-20 
3 Ur Slutrapport från ESDP-sekretariatet. NUTEK/Boverket. 2001-12-20 
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Resultat 

Arbetsgruppen har genomfört en sammanställning av kommunikationsprojekt i Västerbotten 
som även fått verka som utgångspunkt för nätverksbygget. (Se sammanfattning under kap.6.) 
ESDP-gruppen har initierat löpande träffar med tjänstemän inom E12-kommunerna. Det gäller 
främst kommunal personal med ansvar för frågor som berör infrastruktur, planering och 
transporter. 

ESDP-gruppen har även deltagit i konferenser, arrangerade av Boverket, som berör ESDP-
dokumentet på ett nationellt plan. Under dessa konferenser har ett antal exempel lyfts. Det 
finns en hotbild som främst handlar om lokalt begränsade resurser för att de kommunala 
nätverken ska verka stabila i längre tidsperspektiv. 

ESDP-gruppen har författat en artikel i tidskriften PLAN: Stärk den öst-västliga utvecklingen 
/nr 1-2 2002. (Se sammanfattning nedan under 4.4). E12 Alliansens arbete har även blivit 
presenterat i en bilaga utgiven av Västerbottens Folkblad. 

ESDP har främst varit inriktat mot samordning av olika projektaktiviteter samt arbetet för att 
den svenska delen av E12-stråket får s.k. TEN-status. Ytterligare information beträffande TEN-
status finns i bilaga 3. Den transnationella funktionen är även en central uppgift samt arbetet 
med att stödja övriga grupper med ESDP-ansatsen. ESDP-gruppen har även arbetat med att 
informera andra samhällsstrukturer om E12:ans regionala och nationella betydelse. 

ESDP-gruppen har initierat en agenda för politisk förankring och agerande. Det innebär att 
ESDP-gruppen arbetar medvetet tillsammans med politiker för att planera hur olika aktiviteter 
och strategier ska presenteras i lokala- och regionala planeringsstrukturer. Arbetet har 
fokuserats på att presentera nya perspektiv i rätt tid. ESDP-gruppen har även deltagit i 
formuleringen av en regional transportplan för Västerbotten. 

E12–projektets arbete har även inriktats mot turismfrågor vilket medfört att ESDP-gruppen fört 
aktiviteter mot strategiska utvecklingsorgan på turismområdet. Av denna anledning har ESDP-
gruppen arbetat aktivt med det finska infrastrukturprojektet Via Finlandia. 

E12 Alliansen har aktivt arbetat med att förankra sina strävanden inom forskarvärlden och 
universitet. Här har projektet Urban Design vid CERUM, utgjort en plattform för ett sådant 
samarbete. Inom Urban Design har ett flertal aktiviteter varit kopplade till E12 Alliansens 
arbete. Exempel på detta är arbetet med att integrera ESDP-dokumentet inom den kommunala 
översiktsplaneringen. Syftet är att utveckla ett funktionellt regionsamarbete för kommunal 
utvecklingsplanering enligt ESDP-dokumentet. Målet är en balanserad och långsiktigt hållbar 
territoriell utveckling inom regionen, enligt ESDP-dokumentet med inriktning på miljömässig, 
ekonomisk och social hållbarhet. Översiktsplanen i Storumans kommun står som modell. 

 E12 Alliansens ESDP-grupp har under hösten 2002 genomfört en geokodning av turistiska 
objekt i E12-stråket. Syftet är att utveckla de digitala geografiska informationssystem över 
turistiska anläggningar som ofta arbetar med geografiska arealer som är omfattande. GIS-
informationen kommer även att kunna användas av enskilda kommuner i den översiktliga 
samhällsplanering som rör vägar eller restriktioner för t. ex. vattentäkter. 

En målgrupp för ESDP-gruppen har varit de planeringsansvariga tjänstemännen på 
kommunnivå. I det kommunala samarbetet har en GIS-kartering genomförts och en GIS-
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databas skapats av samtliga turistanläggningar i Västerbotten. Samordningen mellan kommuner 
utvecklas i och med GIS-karteringen med avseende på kunskapsutveckling och 
kvalitetssäkring. Databasen samordnas med en befintlig databas som utarbetats av länsturismen 
i Västerbotten. 

En annan viktig målgrupp för ESDP-gruppen har utgjorts av politiker. Gruppen har kontaktat 
politiker på olika nivåer och verkat som stöd i utverkandet av artiklar, yttranden (remisser, 
Tillväxtavtal, Mål 1-strukturfond). Gruppen har även under dec 2001, varit delaktig i ett 
yttrande från länsstyrelsen till regeringen angående utvecklingen i länet. 

ESDP-gruppen ser en möjlighet att etablera en äldre turistidé om ”att följa en rutt”. (jmf med 
norska Hurtigrutten) Att marknadsföra E12-stråket som en turistrutt med olika attraktioner 
anges av ESDP-gruppen som ett exempel på hur  ESDP-dokumentets ansats kan verka på redan 
befintlig verksamhet. 

Samarbetsprojekt 

Interreg III B projektet Via Baltica - Via Nordica Development Zone (VBNDZ) 

Mot bakgrund av projektmålen har E12 Alliansen inbjudits att ingå i Interreg III B projektet 
Via Baltica/Nordica Development Zone (VBNDZ). ESDP-gruppen har i samarbete med 
ansvariga projektägare i Finland medverkat till att E12 Alliansen knutits till projektet. Projektet 
Via Baltica - Via Nordica Development Zone startades den 1 augusti 2002 och omfattar 
länderna Norge, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland. 

Det tre-åriga projektet syftar till att stärka det öst-västliga stråket i Norge och Sverige genom 
väg E12, från den norska kusten i Mo i Rana över Kvarken ned till Helsingfors och genom 
samtliga Baltiska länder ned till Tyskland. De parter som idag finansierar projektet E12 
Alliansen har mot denna bakgrund beslutat att medfinansiera Interreg III B projektet.4 E12 
Alliansens beslut grundar sig på bedömningen att VBNDZ-projektet ger Alliansen konkreta 
möjligheter att förverkliga det mål avser stärkandet av öst-västliga transnationella samarbeten i 
Östersjöregionen.  

Följande temaområden har varit vägledande för E12 Alliansens arbete inom VBNDZ-projektet: 

- GIS (Geografiskt informationssystem) 
- Turism 
- Spårbunden trafik 
- Bygga upp kompetenspanel med representation från olika intresse- och 

kunskapsområden 
- Informationsbehandling, omvärldsbevakning, översiktsplanearbete. 

Inom Interreg III B projektet Via Baltica - Via Nordica Development Zone arbetar ESDP-
gruppen utifrån strukturen ”Fyra T”. Fyra T står för: 

                                                 

4 PLAN 1-2/2002 
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• Transport: att utveckla E12-ans standard bl. a. i samarbete med Vägverket i Sverige och 
Näringsdepartementet. 

• Tourisme: innehåller bland annat gemensamma marknadsföringsinsatser och 
marknadsundersökningar med Via Finlandia och Via Baltica i syfte att stimulera 
turistflödet utmed E12-stråket.  

• Technology: innehåller IT-satsningar i samverkan med privat näringsliv. T.ex. 
utvecklandet av digital turistinformation via GPS. Genom GSM-tekniken ska det göras 
möjligt att via Internet söka turistiskt serviceutbud och dess geografiska läge. Här ingår 
även aktiviteter som syftar till marknadsföringsinsatser via digitala informationssystem 
som CD-ROM och Internet. På detta tema finns även kartering av turistattraktioner och 
infrastruktur via GIS-systemet . 

• Timing: att verka för att olika insatser görs vid rätt tidpunkt. Bl. a. verka för att olika 
samhällsaktörer synkroniserar sina rutiner till besöksnäringens behov. Ett ytterligare 
exempel på detta arbete är kopplingen mellan turistprodukter utmed E12-stråket och den 
allt mer ökande efterfrågan på turistiska tjänster i Finland och Ryssland. Gruppen ser en 
rad ytterligare samordnande fördelar med bäring på andra samhällsområden. 

Inom ramen för VBNDZ projektet har E12 Alliansen utlyst fyra konsultuppdrag som bland 
annat syftar till inventering av turismbranschens behov och tillgång till järnväg- och övriga 
transportmedel inom E12-stråket. Övriga uppdrag berör analys av köpbarhet hos den turistiska 
utbudssidan i E12-stråket samt kända teknikförutsättningar och informationsflöden för att 
kunna nyttja GIS/GPS i turistiska sammanhang. Det fjärde uppdraget handlar om samordning 
och ledning i det interregionala erfarenhetsutbytet. För utförligare målbeskrivning för VBNDZ-
projektet, se bilaga 4. 

Utvecklingsplanering i en funktionell region 

Storumans kommun har under tiden 1 april till den 31 december 2002 bedrivit en förstudie i 
syfte att utveckla ett tvåårigt projekt för att få till stånd ett regionalt funktionellt samarbete för 
kommunal utvecklingsplanering inom UmeRegionens och E12 Alliansens område enligt det 
europeiska planeringsperspektivet ESDP. Förstudien har bedrivits som ett utvecklingsprojekt 
inom ramen för en försöksverksamhet. Förstudien har utförts i samarbete med CERUM, Umeå 
universitet och projektet Urban Design och i samarbete med projektet E12 Alliansen. Arbetet 
har bestått av två delar, en kommunal planeringsnivå och en regional utvecklingsplanering med 
koppling till varandra. 

På kommunal nivå är metodutveckling för att samordna den kommunala planeringen central 
samt att göra översiktsplaneringen till en utvecklingsplanering med en bättre förankring både 
lokalt och politiskt och med en koppling till genomförande och budget. ”Storumanmodellen”, 
som bygger på internationalisering och regionalisering i planeringen samt på de tre 
hållbarhetsaspekterna, ska prövas som metod i praktiskt arbete. 

Utvecklingsplaneringen på regional nivå handlar om att stärka samarbetet inom den 
funktionella regionen och att hitta en form för gemensam utvecklingsplanering i glesa 
strukturer. I praktiken en metod för samarbete i gemensamma frågor och för 
kunskapsuppbyggnad för de deltagande inom Spatial planning, rumslig planering. 

I förstudiearbetet har förutom de deltagande kommunerna Storuman, Lycksele, Umeå, Vännäs, 
Vindeln, Bjurholm, Nordmaling, och Robertsfors även CERUM, Umeå universitetet, 
länsstyrelsen och landstinget deltagit. 



 18 

Under arbetets gång har vikten av samarbete över Kvarken känts allt viktigare. De 
utvecklingspotentialer som finns för området ligger till stor del inom Kvarken-MittSkandia 
området. Kopplingen till Balticum och till Ryssland är en viktig framtidsfråga. Finland har 
också ett annat planeringssystem med en samordnad regional strategisk planering och med en 
lagstiftning som grund för detta. Kommunerna är ofta mindre än i Sverige och strategisk 
planering sköts gemensamt av landskapsförbundet. Ett utbyte av erfarenheter och av våra olika 
sätt att hantera liknande och gemensamma frågor känns angeläget. 

Framtida aktiviteter 

ESDP-gruppen kommer i framtiden inte formellt att existera. Däremot kommer enskilda 
personer inom ramen för andra projekt driva ESDP-gruppens arbete vidare. Arbetet kommer 
bland annat att inriktas på att utveckla den kommunala samverkan på planeringsområdet. Detta 
handlar främst om att inom ramen för ett Interreg III A-projekt utveckla översiktsplaneringen 
utifrån ESDP. Storumans kommun kommer att i samverkan med E12 Alliansen formulera en 
finansieringsansökan inom Interreg ΙΙΙA Kvarken–MittSkandia. Arbetet är påbörjat med 
partners i Vasa i syfte att skapa ett nätverk på den finska sidan. 

En annan aktivitet är att inom ramen för VBNDZ projektet skapa organisatoriska 
förutsättningar för datainsamling och metodik för geokodad information via GIS. En planerad 
effekt av detta är att arbetet med inmatning av turistinformation om t.ex. badplatser (prestanda, 
mottagningskap.) ska kunna utföras effektivt. 

Målsättningen med arbetet är att inom turistverksamheter möjliggöra Internetsökning efter 
besöksobjekt inom definierade geografiska områden. En konkret aktivitet är att arbeta vidare 
med befintligt kartmaterial som grund för geokodning och som innebär sammankoppling av 
objektsbeskrivningar med läget på kartan. Inom VBNDZ-projektet har ett sådant uppdrag lagts 
ut till Umeå kommun. En utförligare beskrivning av uppdraget finns i bilaga 5. 

Inom ramen för VBNDZ projektet finns ett delprojekt, Development of the Railway Traffic, 
där Västerbotten ingår. Botniabanans tillkomst skapar förutsättningar för en ökad efterfrågan 
på regional kollektivtrafik. Regional persontrafik på järnväg ger nya möjligheter att utveckla 
den regionala kollektivtrafiken i Västerbotten, bland annat beträffande tvärbanan mellan 
Holmsund och Storuman. 
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5.3 Kulturgruppen 

Arbetsgruppen kultur, här kallad Kulturgruppen, består av kulturcheferna eller motsvarande i 
respektive kommuner samt representanter från länsstyrelsen och landstinget. Landstingets 
kulturavdelning har avböjt medverkan i kulturgruppen men följer gruppens arbete och håller 
sig löpande informerad om gruppens aktiviteter. Kommunförbundet Västerbotten har under en 
begränsad period deltagit i gruppens arbete, bland annat med genomförandet av en fritids- och 
kulturvaneundersökning. 

Arbetsgruppen har letts av kulturchefen i Storuman och handlingsplaner är utarbetade för 2001 
och 2002 års verksamhet. Under juni 2002 har kulturchefen i Storuman påbörjat annan tjänst 
och ansvaret för kulturgruppens arbete har därefter övertagits av E12 Alliansens 
projektledning. 

Ett strategidokument för kulturgruppen utarbetades av fritids- kultur- och turistchefen i 
Storumans kommun och deltagare i E12 Alliansens styrgrupp under januari 2001. Se bilaga 6. 
Strategidokumentet har utgjort ett grunddokument för den inriktning som arbetet i 
kulturarbetsgruppen planerades få. I syfte att samla ansvariga kulturtjänstemän i Alliansens 
kommuner kallades dessa till ett möte, där även E12 Alliansens projektledare och styrgruppens 
ordförande medverkade. Resultatet blev att samtliga kulturansvariga i allianskommunerna 
bildade en arbetsgrupp där kulturarbetet utmed stråket skulle utvecklas i enlighet med 
strategidokumentet. 

Handlingsplanen inför arbetet 2002 omfattar aktiviteter på områdena: Teater, Kultursponsring, 
Film, Idrott. Gruppen har planerat att genomföra seminarier och uppdragsupphandling på dessa 
områden. Se bilaga 6. Handlingsplanen har dock under 2002 utökats till att även inbegripa 
strategiskt utvecklingsarbete med fokus på samverkan mellan näringsliv och kulturområdet. 

Kulturgruppens erfarenheter pekar på fördelarna med att ledande tjänstemän finns med i 
gruppen men att operativa krafter behövs för att förverkliga arbetet. Kulturgruppen har på ett 
tidigt stadium argumenterat för att kulturområdet inte ska utvecklas till att arrangera jippon för 
att höja uppmärksamheten på E12 Alliansens projekt. Det har under arbetet ansetts viktigt att 
kulturområdet uppfattas som ett strategiskt verktyg för regional utveckling samt att denna 
kultursyn får genomslag i samtliga grupperingar inom E12 Alliansen. 

Initialt identifierades svårigheter i samverkan som har sin bakgrund i en diskrepans avseende 
kultursatsningar i projektets olika kommuner. Vännäs och Vindeln har en svag eller obefintlig 
förvaltningsfunktion för kulturområdet, vilket hämmar det strategiska arbetet. Denna skiftande 
syn på kulturens roll i utvecklingsarbetet har föranlett att E12 Alliansens kulturarbetsgrupp 
framfört kritik mot dessa kommuner och pekat på fördelarna med en ökad samsyn. Gruppens 
arbete har i viss mån fokuserats på att stärka kommunernas förmåga att arbeta tvärsektoriellt, 
där kulturfrågorna avses få ökat insteg på andra politikområden. 

Det har även uppfattats nödvändigt att öka kunskaperna avseende projektaktiviteterna. Vid 
projektstarten så fanns planer på att nyttja medel från EU:s strukturfond Mål 3 i syfte att skapa 
kompetenshöjande aktiviteter. De strukturfondsmedel som riktats mot offentlig sektor var vid 
detta tillfälle slut, vilket medförde att ingen gemensam analys över kulturstrategiska 
möjligheter kunnat genomföras. 

 



 20 

Resultat 

Exempel på aktivitet som planerades under hösten 2001 är en konferens med teatrar och 
teaterrelaterade utbildningar i E-12-stråket i samarbete med intressenter från norska 
teaterinstitutioner. Konferensen är ett resultat av arbetsgruppens studieresa till Mo i Rana 3-5/5. 
Under utvärderingen har inga dokument hittats som bekräftar att konferensen genomfördes. 

Kulturgruppen har under projektperioden tagit initiativ till ett möte mellan teaterchefer i 
samarbete med Mål 1-projektet ARCIV. Av intervjuerna framgår att aktiviteten fått svagt 
gensvar från teaterinstitutionerna utmed E12-stråket. På initiativ av tidigare projektledaren 
Anders Lundgren har kontakterna med ARCIV även resulterat i en gemensam konferens med 
inriktning på kulturarbetare kopplat till entreprenörskap och regional näringslivsutveckling. 
Arbetet inkluderade även Bildmuseet i Umeå som bidrog med konstspecifik kompetens och 
kontakter med bildkonstnärer längs E12-stråket. Konferensen, som rubricerades SAMKLANG, 
genomfördes under november 2002. E12alliansens insats har varit anställandet av projektledare 
i tre månader, förmedling av adresser samt finansiering av marknadsföringsinsatser. 
Rapporteringen från SAMKLANG-projektet finns i bilaga 7. 

E12 Alliansen har haft ett samarbete med kommunförbundet Västerbotten i samband med 
genomförandet av en Kultur- och fritidsvaneundersökning. E12 Alliansens engagemang i 
undersökningen har bottnat i behovet av att kunna analysera hur regionens egna medborgare 
värderar olika besöksmål och turistattraktioner. Kulturgruppen såg goda förutsättningar för 
dessa analyser genom att komplettera undersökningens ordinarie frågor med, för E12-stråket, 
kommunspecifika frågeställningar. Kulturgruppens engagemang drevs även av tanken att 
kultur- och fritidsfrågorna är starkt sammanlänkade med turistområdets behov. Resultatet från 
den E12-specifika delen av kultur- och fritidsvaneundersökningen har sammanställts av E12 
Alliansens personal och ska utgöra grund för det fortsatta utvecklingsarbetet på turistområdet. 
E12 Alliansen delfinansierade E12-kommunernas deltagande i kultur- och 
fritidsundersökningen samt den egna sammanställningen. 

I arbetsgruppen har turist- och kulturfrågorna utvecklat gemensamma mål. Kulturområdet i E12 
Alliansen anses därför kunna utveckla ett tätt samarbete med turistfrågorna. Kulturgruppen har 
i detta sammanhang argumenterat för en sammanslagning av arbetsgrupperna Turism och 
Kultur. Under utvärderingen har inte något dokument, som beskriver turistgruppens 
ställningstaganden i frågan, kunnat identifieras. 

Framtida aktiviteter 

Framtiden för kulturgruppen är vid utvärderingsperiodens slut oklar. Projektledningen för E12 
Alliansen har ambitionen att strukturera kulturgruppens arbete för stärka gruppen inför 
framtida aktiviteter. Bland annat genom att samla de kulturansvariga inom respektive kommun 
och sammanfatta de erfarenheter som kulturgruppen gjort under projektperioden. Det handlar 
bland annat om de erfarenheter som gjorts i samband med kultur- och 
fritidsvaneundersökningen och de erfarenheter från arbetet med kulturkonferensen 
SAMKLANG. 
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5.4 Näringsliv- och transportarbetsgruppen  

Under en begränsad period har E12–Alliansens arbetat med frågor som rör näringslivets 
utveckling separerade från logistik och transportfrågorna. Under hösten 2001 argumenterade 
båda arbetsgrupperna som hanterar dessa utvecklingsområden för en sammanslagning. 
Bakgrunden till detta var att grupperna var eniga om att uppgifterna i respektive grupp i många 
avseenden sammanföll med varandra. Av ett protokoll från projektgruppsmöte framgår att en 
sammanslagning skett och en ny handlingsplan presenterats. Se bilaga 8. Gruppen bereder 
frågor gällande utveckling av transportnätverk, genomför sammanställningar och driver 
utvecklingsfrågor som rör transportflöden och logistik. Gruppens sammansättning utgörs av 
näringslivscheferna i respektive kommuner, ordförande för Företagarnas Riksförbund i 
Västerbotten samt leds av näringslivschefen i Vindeln. Redovisningen nedan avser aktiviteter 
som skett efter sammanslagningen. 

Transportgruppen har under projektperioden haft ett nära samarbete med logistik- och 
transportcentrum i Vännäs. Verksamheten vid centret i Vännäs syftar till att bygga upp ett 
kompetenscentrum kring logistiska utvecklingsfrågor. Vännäs logistik- och transportcentrum 
arbetar mer operativt och finansieras med EU:s strukturfondsmedel. Uppbyggnaden sker i 
samverkan med Statens lantbruksuniversitet, SLU, som ska tillhandahålla insatser inom 
forskning och utveckling. Inriktningen är kompetensutveckling dvs. den 'mjuka" sidan av 
logistik och transportfrågorna. Transportgruppen har samarbetat med Vännäs transportcentrum 
och utbytt erfarenheter bland annat vid konferensaktiviteter. Näringsliv- och 
transportarbetsgruppen består av näringslivscheferna i samtliga Allianskommuner samt en 
representant för Företagarnas Riksförbund i Västerbotten. 

Under det första året 2001 hade gruppen en relativt låg aktivitet. Gruppens arbete har dock 
inriktats på att ta fram analyser som ska verka som underlag i strävan att utarbeta strategiska 
mål och metoder för gruppens framtida arbete. Arbetet har därför hittills haft fokus på följande 
utvecklingsidéer: 

1) Söka samverkan mellan olika mässor, bl. a inlandsmässan 
2) Behovsinventering i Ryssland 
3) Näringslivsaktiviteter 
4) Analys av näringssamverkan mellan Norge, Sverige och Finland 
5) Analyser av aktuella volymströmmar inom industrin 
6) Identifiera samordningsmöjligheter på logistikområdet utmed E12. Vindelns 

utvecklingsbolag genomför en studie på beställning av arbetsgruppen 

Utredningsverksamhet och publikationer 

I arbetet har arbetsgruppen även initierat utredningsverksamhet. Exempel på aktiviteter som är 
mer näringslivsrelaterade är studier som syftar till att dokumentera och redovisa statistiskt 
material över antal företag, antal anställda och omsättningsvolymer. Gruppen har bland annat 
genomfört en förstudie för att utreda förutsättningarna för etableringen av en skoterled utmed 
den svenska delen av E12. Förstudien resulterade i ansökan inom Stad och land och inom 
SIKU-projektet. En ”småskrift” finns producerad om Hemavans flygplats som även berör 
turistfrågor. 

Samtliga nedanstående publikationer beskrivs översiktligt under punkt 6, Rapporter och 
publikationer. 
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En transportstudie med syfte att kartlägga transportköpare, med beroende av E12-stråket, har 
upphandlats under 2001 av arbetsgruppen. Studien utfördes av Lennart Öhberg vid 
konsultföretaget BergMA. 

Skriften Näringsakten har producerats på uppdrag av arbetsgruppen. Korrigering och 
uppdatering av Näringsakten har gjorts kommunvis. Effekter som Näringsakten har genererat 
har inte inom ramen för denna undersökning kunnat utvärderas. 

En utredning av Polarfakta i Storuman beskriver och utvärderar handelskontakterna mellan 
företag i Norge, Sverige och Finland. Målsättningen med utredningen var att identifiera 
positiva och negativa exempel av gränsöverskridande affärsverksamhet samt institutionella 
hinder för sådan verksamhet. Rapporten bekräftar vissa detaljer på området. Ingen specifik 
aktivitet har kunnat identifieras som en följd av rapporten. Studiens resultat finns även 
presenterad i en s.k. ”småskrift”. 

Landstinget har i samarbete med E12 Alliansen genomfört en översyn över pågående projekt 
inom hela länet. Det gäller hela E12 Alliansens verksamhetsområde.  

Infrastruktur 

Infrastruktur för näringslivet som upplevs viktig är TEN-frågan, Hemavans flygplats samt 
nätverksuppbyggnad. TEN-frågan och samordning av transporter är de övergripande, mest 
prioriterade frågorna. I en bilaga till Västerbottens Folkblad ger en representant för 
åkerinäringen sin syn på E12:ans kvalité. Artikeln refererar till 20-30 gränsöverfarter till Norge 
och pekar på de risker som näringen tar på grund av att E12:an saknar TEN-status. Det handlar 
främst om att den svenska E12-sträckningen anses vara för smal, vilket skapar 
trafiksäkerhetsproblem för åkerinäringen i Västerbotten. 

Projektledningen har i projektets initialskede formulerat den politiska ambitionen att skapa en 
bild av Europa där E12-stråket syns tydligt, och på olika sätt presentera denna bild i olika 
sammanhang. Till exempel vid symposier, mässaktiviteter och marknadsexpon. Arbetsgruppen 
har därför en samverkan med olika nätverk som näringslivet i Västerbotten har kontakt med: 

1. Business meet point in Mo i Rana. Konferens som lyfter europeiska sammanhang. 
2. Västerbottens läns landsting har internationella kontakter som arbetsgruppen har haft  

nytta av. 
3. Projektet "Samverkande företag i Västerbottens inland". Syftet med projektet är att 

bygga vidare på påbörjade informationsvägar, nätverk och ytterligare stärka 
samhörigheten mellan företag. 

Övriga aktiviteter 

Arbetsgruppen har en representant i referensgruppen för projektet North Maritime Corridor. 

Gruppen har initierat ett samarbete med logistiskt center i Kramfors som utarbetat ett koncept 
för samordning mellan 35 transportföretag, med målet att pressa transportkostnaderna. Initialt 
har företagen varit negativa, men dessa har med tiden ökat sitt engagemang och samarbete5. 

                                                 
5 Intervju med näringslivsservice i Vännäs 
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Arbetsgruppen har i ett samarbete med Blå Vägen-föreningen, tagit ställning till ett 
projektförslag kallat ”Blå Vägen Östhandel”, ett så kallat ”Business to Business-projekt”. 
Upplägg och inriktning är framtaget i samverkan med E12 Alliansens näringsliv- och 
transportarbetsgrupp, som också uttalat sitt stöd för projektet. E12 Alliansens projektgrupp har 
även i kontakt med länsstyrelsen i Västerbotten, uttryckt positiva förväntningar på projektet. 

Framtida aktiviteter 

Framtida projektverksamhet kommer att inriktas på att stärka transportperspektivet i 
arbetsgruppen för näringsliv/logistik och skapa en större bredd. En informant betonar att 
arbetsgruppen ska fortsätta arbeta i linje med den inriktning som E12 Alliansen har haft under 
denna första projektperiod. Aktiviteter som arbetsgruppen ska arbeta efter kan sammanfattas i 
fyra punkter: 

- att skapa samverkansformer mellan redan existerande projekt och organisationer som 
verkar för utveckling inom näringsliv och transporter. Situationen för samverkan är för 
närvarande bekymmersam. Det finns väsentliga samordningsvinster som kommer 
regionens företagare till del om en ökad samordning kan skapas. Detta arbete bör ges 
prioritet inom arbetsgruppen. 

- att skapa samarbeten mellan näringslivschefer i Sverige och Finland. Dessa personer har 
en nyckelfunktion i den regionala näringslivsutvecklingen och kontakten mellan Sverige 
och Finland bedöms vara av avgörande betydelse för handelsutbytet utmed E12-stråket. 

- att stärka den traditionella väg- och vattenbundna infrastrukturen utmed E12-stråket. 
Lösningen på frågan om E12:ans TEN-status anses vara avgörande för att målet att stärka 
de öst-västliga handelsförbindelserna ska uppnås. I detta sammanhang kommer 
arbetsgruppen fortsätta sin strävan att verka för en lösning av den ojämna färjetrafiken 
mellan Umeå och Wasa i Finland. En stärkt E12:a med TEN-status beräknas även skapa 
starkare argument för att färjetrafiken över Kvarken ska få en långsiktig lösning. 

Problematiken med färjetrafikens status och relativa oregelbundenhet anses ha sin grund i 
en syn på färjetrafiken som primärt en kommersiell verksamhet, inte en väsentlig del av 
en logistisk transportled. Detta gör att det växande behovet av en fungerande färjetrafik 
med prioritering på godskapacitet för närvarande inte kan tillgodoses. Att verka för en 
ändring av regelverket som styr villkoren för godstransporter över Kvarken ser 
arbetsgruppen som en viktig uppgift inför framtiden. 

- att med modern IT-teknik kvalitetssäkra kommunikationen mellan godsföretag i syfte att 
återuppta de handelsförbindelser E12-stråket som historiskt varit väl fungerande. Detta 
arbete är väsentligt för att kunna stimulera företag i Västerbotten att öka sina 
transnationella kontakter. Det handlar om att kontakter med näraliggande länder med 
kulturella likheter med ger snabbare resultat i handelsutbytet. 

- att med information och aktiviteter fortsätta arbetet med att skapa ett engagemang hos 
näringslivet i Västerbotten med avseende på ett stärkt logistiskt stråk. Arbetet kommer 
bland annat att fokuseras på att verka för att regelverket kring transportstöd ändras så 
exporttransporter från Västerbotten kan ske med E12-sträckningen som huvudled. Bland 
annat för transporter till utskeppningshamnen i Mo i Rana.  
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6 Utvärderingsresultat enligt E12 Alliansens mål 

Utgångspunkten för utvärderingsarbetet är CERUM:s tidigare kunskaper och 
forskningserfarenheter på områden som har koppling till infrastrukturella investeringar och 
regional utveckling. Bland annat har den utvärdering CERUM tidigare genomfört av E12 
Alliansen utgjort ett stöd i arbetet. Utvärderingen har lagt stor vikt vid de målformuleringar 
som finns uppsatta för projektet. Se sidan 5. 

Målsättningarna utgör därmed en grund för systematisering av utvärderingsarbetet vid 
granskningen av det skriftliga och muntliga material som utvärderingen fått tillgång till. 
Effekter som studerats närmare, är hur projektet påverkar regionens tillväxt. 

I E12 Alliansens ansökan till regionala fonden i EU:s strukturfond Mål 1 har ytterligare 
målsättningar formulerats. I projektbeskrivningen tecknar projektägaren ett antal aktiviteter 
som även utgör grund för bedömning, i den utsträckning detta varit möjligt. 

Aktiviteterna är följande: 

- FoU-insatser med inriktning på logistik, transportflöden, arbetsmarknadsregioner och 
kulturfrågor. Rapporter och analyser kommer att upphandlas av forskare och 
forskningsinstitutioner. Detta faktaunderlag ska bland annat utgöra stöd i arbetet med 
övriga aktiviteter. 

- Samordna och driva utvecklingsinsatser med inriktning på näringslivsinsatser öst-väst 
och med fokus på träförädlings-, skogs-, verkstadsindustri och turism. Detta sker genom 
kunskapsstöd till nya initiativ från företagare, dels genom tematräffar med styr- och 
projektgrupp och särskilt inbjudna, dels genom sektorsövergripande informationsträffar, 
konferenser och studieresor. Allt i syfte att samordna och driva fram nya 
utvecklingsinsatser. 

- Skapa information och marknadsföring med inriktning på att utveckla E12-stråkets 
potential genom marknadskontakter, broschyrer och motsvarande samt via Internet. 
Målgruppen är företagare, företagarorganisationer, branschföreträdare, kommuner, 
kommunala näringslivsorgan och statliga sektorsorgan. Primärt gäller detta Västerbotten 
men även motsvarande i övriga berörda länder. 

- Kontinuerligt genomföra utvärdering samt uppföljning med fokus på miljöfrågor och 
jämställdhet. Som en integrerad del i utvecklingsarbetet i syfte att påverka sned 
könsfördelning och att öka kunskaperna om villkoren för en långsiktig hållbar utveckling. 

Nedan redovisas resultatet av utvärderingen efter de fem huvudmål E12 Alliansen arbetat efter. 
Målen är generellt formulerade efter kvalitativa karaktärsdrag, vilket skapat speciella 
förutsättningar för utvärderingsarbetet. Redovisningen disponeras så att målpunkten diskuteras 
dels med avseende på projektets huvudsyften, men även med utgångspunkt från målpunktens 
kvantitativa och kvalitativa mätbarhet. 

Mål 1: Att permanenta samverkan mellan aktörerna utmed E12-stråket 

Här värderas projektets olika samverkansformer och deras förmåga att skapa permanenta 
samarbetsstrukturer. Vidare har utvärderingen inriktats på att definiera inom vilka 
ämnesområden samverkan skett.  
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En central aktivitet är samordnings- och nätverksbyggandet som genomförts i flera led och 
nivåer. E12 Alliansens samverkansstruktur, som tidigare nämnts, består av följande nivåer: 

• Kommunledningsnivån via styr- och projektgruppens träffar och överläggningar. 
• Temanivån med seminarier och konferenser. 
• Arbetsgrupper (näringsliv, ESDP- och plan, kulturgruppen, turism) 

Resultat: 

Turistgruppens arbete har resulterat i en samverkan med ett flertal resebyråer i St. 
Petersburgsområdet som visat intresse för turistmål utmed E12-stråket. E12 Alliansen och 
Botnia Tour samarbetar med initieringsaktiviteter för att skapa en ökad besöksfrekvens från St. 
Petersburgsområdet. Det bedöms finnas stor potential i ryska medelklassfamiljer och deras 
behov av vintersemester. Anläggningsansvariga i Västerbotten har uppmanats ta kontakt med 
ryska resebyråer för att leverera beskrivningar, information och prisuppgifter på engelska. I 
dessa sammanhang har E12 Alliansen även samarbetat med Blå Vägen föreningen i en översyn 
av informationsmaterial rörande E12-stråket. Bland övriga samarbeten kan turistprojektet 
Botnia Tour med Kvarkenrådet, samt ett samarbete som initierats med RG Line rederi nämnas. 

Kulturgruppen har under projektperioden haft problem att skapa förankring och förtroende för 
kulturfrågor som regionalekonomisk faktor i de kommunala och regionala organisationerna. En 
orsak kan vara att E12 Alliansens projekt inte är tillräckligt förankrat och spritt i de olika 
kommunala organisationerna och förvaltningsenheterna. Gruppen har även hämmats av att 
rekryteringen av en kulturchef för Umeå kommun dragit ut på tiden. Inom Kulturgruppen har 
projektet E12 Alliansen inte skapat några nya nätverksstrukturer utan snarare stärkt äldre 
befintliga. Samarbetet med kommunala kulturförvaltningar i Norge och Finland är exempel på 
detta. E12-projektet har stärkt samarbetet på kulturområdet mellan de fem allianskommunerna. 
På teaterområdet har nya samarbetsformer utvecklats. Någon permanent samverkan i form av 
en organisation har inte skapats. Kulturgruppen har valt att under 2002 fokusera verksamheten 
på samiska kulturresurser. I syfte att förbättra situationen har ett försök att slå samman Turist- 
och Kulturgrupperna gjorts. Någon sammanslagning har dock inte genomförts. 

I projektets initialskede har ESDP-gruppen bland annat initierat en uppbyggnad av ett 
samarbete mellan allianskommunerna. Inriktningen och huvudsyftet har varit att skapa en 
gemensam metodutveckling. Vidare har ESDP-gruppen arbetat med Interreg III B projektet 
Via Baltica/Nordica där gruppen utvecklat samarbete med projektägare i Finland. 
Utvärderingen visar vidare att ESDP-gruppen initierat framtagandet av GIS-material med 
inriktning på turistprodukter. I det kommunala samarbetet har en GIS-kartering genomförts och 
en GIS-databas skapats av samtliga turistanläggningar i Västerbotten. En samordning mellan 
allianskommunerna har utvecklats i och med GIS-karteringen. Databasen samordnas med en 
befintlig databas som utarbetats av länsturismen i Västerbotten. 

Utvärderingen av Närings- och logistikgruppen visar att näringslivssekreterarna i 
allianskommunerna haft svårigheter att få grepp om E12:ans utveckling som region. 
Undersökningen pekar på att bakomliggande orsaker handlar om att stora delar av näringslivet 
inte ser nyttan och ekonomiska vinster i projektet. Detta har troligtvis sin grund i andra 
samarbetsprojekt som ger ekonomisk avkastning på kortare sikt dominerat insatserna. Exempel 
på detta är projektet Verkstads-Norr, ett samarbetsprojekt mellan Vindeln, Lycksele, Storuman, 
Vännäs och Åsele kommuner. Ett annat exempel utgörs av Industriväg 45. Ett logistiskt projekt 
som sträcker sig från Jokkmokk till Strömsund. VerkstadNorr-projektet bedöms ha påverkats 
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positivt av E12 Alliansens aktiviteter. Näringslivet i Storuman har lyckats samla en grupp 
företagare som arbetar i samma riktning med logistiska utvecklingsfrågor. 

”Business Meet point” är en annan samarbetsstruktur som E12 Alliansens näringslivsgrupp 
medverkar i. Business Meet point arbetar för att skapa en mötesplats för företag, myndigheter, 
forskare, beslutsfattare och organisationer. Business Meet Point är ett E12-projekt som snarare 
ska betraktas som en föregångare än ett resultat. Organisationen arbetar med seminarier och 
kontaktskapande verksamhet för att deltagare ska kunna finna redskap för, och inspireras till att 
göra affärer över nationsgränser. Business Meet point erbjuder ett forum för att överbrygga 
mentala gränser och att skapa nya affärskontakter. 

Utvärderarens bedömning: 

Vår bedömning är att målpunkten, fram till augusti 2002, fått en relativt svag uppfyllelse. 
Värderingen baseras på det faktum att definitionen av ”permanent samverkan” lämnats för 
breda tolkningsmöjligheter vilket skapat en komplicerad utvärderingssituation. Vår tolkning av 
begreppet reser en del krav på begreppet vilket principiellt handlar om att en permanent 
samverkan bör vara integrerad i aktörernas förvaltning och administrativa system. En 
permanent samverkan bör vara förankrad i en organisation vars finansiering inte enbart är 
beroende av medel från ett begränsat antal tidsbegränsade projekt. E12 Alliansen har dock 
skapat bärkraftiga förutsättningar för att en sådan organisation ska kunna skapas till vilken 
olika aktörer budgeterar medel. 

Mål 2: Att bidra till den europeiska sammanhållningen genom samarbetet mellan kust-, 
inland- och fjällområde 

I detta fall har utvärderingsarbetet fokuserats på vilken betydelse samspelet mellan definierade 
regionala rumskategorier som kust-, inland- och fjällområde, har för projektmålet. 

Resultat: 

Begreppet ”europeisk sammanhållning” kopplar en majoritet av respondenterna till ett ökat 
samarbete mellan nationerna utmed E12-stråket och Baltikum samt Polen. En informant 
betonar att arbetsgrupperna måste få möjlighet att utveckla gemensamma planer som kan gälla 
för alla fem allianskommunerna. Med en sådan plan kan en europeisk dimension stärkas och 
lyftas fram för respektive intresseområde. Det s.k. ESDP-dokumentet genomsyrar idag inte de 
kommunala förvaltningsorganen inom E12 Alliansen, vilket försvårat arbetet. Det redan 
formulerade strategiska plandokumentet och handlingsprogrammet kan verka som 
utgångspunkt i denna diskussion. (Se bilagor.) 

Representanter från närings- och transportgruppen pekar på tendenser att kustföretagen vinner 
på projektets nuvarande inriktning medan inlandsföretagen förlorar. Inlandsföretagen har byggt 
upp logistiska strukturer som stöder affärsrelationer i nord-sydlig riktning. Umeåföretagen har 
byggt upp strukturer som stöds av E 4-stråket och handel över Kvarken. En satsning på E12-
stråket gynnar de företag som redan utnyttjar stråket. Regelsystemet för transportstödet som 
handläggs av NUTEK har dessutom en viss inverkan på dessa förhållanden. 

Samarbetet mellan kust-, inland- och fjällområde har visst fokus på turistområdet. Som 
exempel kan Stig Strands Jetboat-verksamhet nämnas. Detta projekt har effekter över hela det 
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svenska E12–stråket. E12–Alliansens inflytande och nytta är däremot i det fallet för närvarande 
svår att värdera. 

Negativa erfarenheter i E12–Alliansens arbete är kopplade till effekterna av EU:s avreglering 
av färjetrafiken över Kvarken. Effekterna har sin grund i tax-free-försäljningen som tidigare 
möjliggjorde en rederiverksamhet med låga priser. Nivåerna på färjepriserna både för person- 
och godstransporter har stigit radikalt genom avregleringen av färjetrafiken men även möjligen 
som konsekvens av hur trafiken bedrivits. Detta har påverkat frekvensen av finska turister 
negativt. 

De traditionella motsättningarna mellan kust och inland har inte visat sig i de olika 
projektaktiviteterna inom turismverksamheten. Aktörerna ser ofta funktionella kopplingar 
mellan olika intressen inom turism-området.  

Turistgruppens arbete har varit inriktat på att fördjupa samverkan mellan turistnäringen längs 
E12-stråket i Sverige och resebyråerna i S:t Petersburg i Ryssland. Målsättningen har varit att 
öka antalet ryska gästnätter i Västerbotten och därmed positivt påverka omsättningen inom 
turistnäringen. Detta har skett genom att stimulera kontakter mellan parterna samt att utveckla 
försäljningssystemet på olika sätt. 

Utvärderarens bedömning: 

Projektet bedöms, fram till augusti 2002, ha uppnått en relativt hög uppfyllelse för målpunkten. 
Värderingen baseras främst på att E12 Alliansen i olika sammanhang har presenterat sig som 
ett lyckat exempel på organisation för samverkan och samordning. Samarbetet mellan de fem 
allianskommunerna och övriga länder i uppbyggnaden av InterReg-projektet Via Nordia/Via 
Baltica bedöms ha bidragit till den europeiska sammanhållningen, där E12-stråket ingår som en 
avgörande del. Inom projektet har däremot inte konkreta exempel på ökade turistströmmar, 
t.ex. från Ryssland, ännu kunnat dokumenteras.  

Mål 3: Att gemensamt skapa gynnsam infrastruktur för näringslivet  

Resultat: 

Näringsliv- och transportgruppen betonar att det främst handlar om att få s.k. TEN-status på 
den svenska delen av E12. Tunnel igenom Umskaret har arbetats fram bl.a. med aktivt stöd 
från E12 Alliansen. Varje enskild kommun har dokumenterat arbetet med TEN-frågan inom 
ramen för E12– Alliansens mål. Vidare aktiviteter är träffar med företagare i syfte att diskutera 
samverkan. Det finns idag ingen konkret planeringsaktivitet mellan allianskommunerna. Under 
2002 har dock ESDP-gruppen arbetat med frågan om en samordnad översiktsplanering för 
allianskommunerna. Undersökningen pekar åter på svårigheterna för företag i gemen att 
relatera sin verksamhet till de målsättningar som finns i E12-projektet. Företag med inriktning 
på Transport och Turism har dock lättare att associera verksamheten till E12-projektets 
målsättningar. I förprojekteringen av E12 Alliansen har den politiska styrningen upplevts 
mycket påtaglig. 

Arbetsgruppen för näringsliv betonar att det nu finns en rad argument för att E12-stråket ska 
ingå i det transeuropeiska nätverket (TEN). Förutom att vägen nu finns med i Barentsregionens 
transportanalys, byggs en tunnel under Umskaret. Till det kommer de ökande transportbehoven 
längs E12-stråket genom tillkomsten av frihamnen i Mo i Rana. Transportanalysen beräknas 
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även stärka argumenten för färjetrafiken mellan Umeå och Vasa och ge stöd för utvecklingen 
av flygtrafiken i öst-västlig riktning. Dessa processer uppfattas sammantaget verka positivt för 
näringslivet i Västerbotten. E12 Alliansen uppfattas i en fortsatt projektperiod kunna arbeta för 
att åstadkomma en viktig transportlänk från Mo i Rana i väster till Umeå, Vasa och Ryssland i 
öster. 

Övriga infrastrukturella avväganden inom E12 Alliansen berör debatten om en storflygplats i 
Västerbottens inland som skulle verka gemensam för Lycksele, Storuman och Vilhelmina. 
Frågan är dock komplicerad att lösa eftersom etableringen av en ny flygplats är en politisk 
känslig fråga. Allt handlar om vilken tidsmässig skillnad till Stockholm som respektive 
kommun har för närvarande och får i samband med etableringen av en gemensam storflygplats. 
Flygplatsen i Hemavan har byggts ut på grund av turistströmmarna, men logistiskt 
fördelaktigast är placeringen i Gunnarn utanför Storuman. Även Vilhelmina har starka 
argument för att en flygplatsetablering ska ske i den kommunen. 

Slutsatsen av resonemanget är att den politiska fokuseringen på styrgruppen medför att E12 
Alliansen hindrats att driva frågan om storflygplats. Flygplatsfrågan bedöms däremot av 
arbetsgruppen för transport och näringsliv vara av största vikt för näringslivet, vilket gör frågan 
till ett angeläget ämne. 

Kulturarbetsgruppen anger att det finns en motsättning i samarbetet på grund av en relativt 
svag kulturförvaltning i Vännäs och Vindelns kommuner. Det finns ingen dialog med 
näringslivet och därför inga utvecklade strategier för hur kulturområdet ska verka i denna 
fråga. En orsak har sin bakgrund i ett brett kulturbegrepp som ofta inkluderar många 
kommunala verksamheter. Konstnärliga verksamheter, fritids- och idrottsverksamhet mm. Ett 
alltför brett och svagt definierat kulturbegrepp har svårt att skapa förtroende hos näringslivet 
och därmed vinna insteg i den regionalekonomiska utvecklingsprocessen. Under 2002 har 
samarbetet med EU-projektet ARCIV intensifierats. 

Utvärderarens bedömning: 

Målpunkten bedöms ha en relativt hög grad av måluppfyllelse, fram till augusti 2002. Den 
relativt otydliga målformuleringen komplicerar utvärderingsarbetet. Intervjuerna pekar dock på 
att projektet fått positivt gensvar med betoning på projektets förmåga att skapa varaktiga 
samarbeten mellan aktörer utmed hela den svenska delen av E12 Alliansen. 

Möjliga infrastrukturella satsningar som under projektperiod 2 ytterligare kan öka 
måluppfyllelsen är frågan om E12:ans TEN-status samt ett digitalt informationssystem med 
stöd av GIS och GPS. 

Mål 4: Att gemensamt arbeta för att den svenska delen av E12 även ska ingå i TEN inom 
EU 

Resultat: 

ESDP-gruppen har som framgått, arbetat med frågan om E12:ans klassificering som TEN-väg. 
Arbetet innebär att skapa enhetlighet med avseende på vägkvalité utmed hela sträckan från Mo 
i Rana i Norge till Helsingfors i Finland. Ett samarbete har inletts med Vägverket angående 
standardhöjning till 110-väg längs den svenska delen av E12-stråket. Målsättningen är att 
minska de mentala avstånden i länet och att skapa ett större förtroende för vägtransporter i öst-
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västlig riktning. En drivande ambition i arbetet med TEN-status är att en TEN-klassificering 
innebär ett erkännande av stråket. Investeringar kan delfinansieras med EU-bidrag i 
storleksordningen 10-15 %. Dessutom förväntas näringslivet komma att stimuleras i sina 
internationella kontakter. ESDP-gruppen har i flera omgångar verkat för att en TEN-
klassificering av E12 ska förverkligas. 

Vägverket har tillsammans med Norska och Finska Vägverket producerat en gemensam 
rapport angående TEN-klassificering. ESDP-gruppens bedömning är att Vägverkets planer 
gynnar E12 Alliansens strävan att uppnå TEN–klassificering. Skriften har under 
utvärderingsperioden varit svår att få tillgång till och inte kunnat värderas som ett resultat. 

E12-sträckningen i Finland och Norge har redan TEN-status. Vägen anses ha stor betydelse för 
den regionala utvecklingen och genom TEN-status har E12 Alliansen möjlighet att få EU-
medel till upprustning av vägen. EU-kommissionen genomför för närvarande en revision av de 
transeuropeiska vägarna och E12 Alliansen har i olika sammanhang betonat vikten av att 
E12:an kommer med i revisionen och därmed får möjlighet att bli TEN-klassad. 

I ett brev har länsstyrelsen i Västerbotten uppmanat Näringsdepartementet att ge E12:an TEN-
status. Näringsdepartementet har i sin tur kontaktat EU-kommissionen i frågan. En dialog som 
dock inte fört frågan framåt på grund av att näringsdepartementet avvaktar den s.k. TEN-
revideringen. En av Västerbottens riksdagspolitiker har lyft frågan och efterlyst åtgärder från 
näringsdepartementet, dvs. åtgärder med målsättningen att integrera E12:an i revisionen av de 
transeuropeiska vägarna. 

I dialogen mellan länsstyrelsen och näringsdepartementet utgick dåvarande näringsministern 
från de då gällande riktlinjerna för TEN och argumenterar för att TEN-nätet inte ska utökas. 
Näringsministern anger att en revidering av riktlinjerna, som inkluderar ändringar av TEN-
nätets omfattning, kan bli ”omfattande och ta tid”. Sverige har därför inför kommissionens 
arbete förordat en begränsad översyn av riktlinjerna som inte innefattar en revidering av 
kartorna. 

Vid projektgruppens möte i september 2001, avrapporterades E12 Alliansens dialog med 
näringsdepartementet. Näringsdepartementet har besvarat E12 Alliansens förfrågan om TEN-
status för E12. Av svaret kunde E12 Alliansen konstatera att Sverige förordat en begränsad 
översyn av riktlinjerna för TEN–klassificering. ESDP-gruppen arbetar kontinuerligt med 
frågan om E12:ans TEN-klassificering. Det finns förhoppningar om att frågan kan få förnyad 
prioritet efter ombildandet av regeringen i samband med valet 2002. ESDP-gruppen arbetar för 
närvarande med ett positionspapper i frågan. 

Utvärderarens bedömning: 

Trots att den svenska delen av E12 ännu inte fått TEN-status bedöms målpunkten vara 
uppnådd igenom de insatser som gjorts för att föra frågan framåt. Frågan om E12:ans TEN-
status har lyfts inom regeringen och Vägverket samt tagits upp inom EU-parlamentet. 
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Mål 5: Att sätta E12-stråket på Europakartan genom ökat transnationellt samarbete och 
marknadsföring 

Resultat: 

Projektet har i olika informationsmaterial, publikationer och på E12 Alliansens hemsida 
grafiskt visat hur E12-stråket ser ut på en karta. Se bild på sidan 31. Dessa bilder visas i olika 
sammanhang där E12 Alliansen presenterats. Exempel på detta är den artikel i en bilaga till 
Västerbottens Folkblad under 2001 där E12 Alliansens ordförande betonar nödvändigheten av 
att E12:an finns med på alla Europakartor. Dessutom vill man ”slå hål på myten att Norra 
Europa tar slut i Oslo och Stockholm”. I artikeln framförs även planer på att E12 ska utgöra ett 
viktigt transportstråk för många näringar. På det sättet räknar E12 Alliansen med att 
argumentationen för att färjetrafiken över Kvarken får en permanent och hållbar lösning, 
underlättas. ESDP-gruppen har i ett antal dokument betonat betydelsen av en utveckling av 
E12-stråket. Lägesrapporten från KASPNET-projektet i samarbete med Kommunförbundet i 
Västerbotten är ett exempel. 

E12 Alliansen har via ett intensivt lobbyarbete sökt få den svenska sträckningen av E l2-an 
klassificerad som TEN-väg. Arbetet har skett på olika nivåer och projektägaren tillskriver 
resultatet som avgörande för framtida aktiviteter. E l2:an har däremot under projektperioden 
inte klassificerats som TEN-väg. 

I sammanhanget är tunneln under Umskaret och färjeförbindelsen över Kvarken viktiga inslag 
och förutsätter ett nära samarbete med parterna i Norge respektive Finland. Vägens standard är 
av stor betydelse och för att påverka detta krävs ett nära samarbete med Vägverket och 
länsstyrelsens planeringsenhet. En väsentlig ambition är här att skapa förutsättningar för 
”regionförstoring”, vilket bland annat innebär kortade restider mellan centralorterna utmed 
stråket, samt ett påtagligt beaktande av miljöaspekterna. 

Projektgruppen har på ett tidigt stadium diskuterat förutsättningarna för att etablera och 
utveckla samarbete och samarbetsformer med andra regioner utanför E12 Alliansens 
verksamhetsområde. Projektgruppen har påtalat behovet av att undersökningar genomförs och 
att ett underlag för en vidgad regionstruktur bör tas fram. 

Seminarieverksamhet: projektgruppen har genomfört olika seminarier kring ämnen som är av 
praktiskt, konkret intresse för projektets aktörer. Seminarierna har inriktats på att identifiera 
hur projektet kan växla upp utvecklingsidéer. Projektgruppen har arbetat med förberedelser 
inför respektive seminarium. Enskilda personer har tagit på sig uppgiften att arbeta fram 
enskilda seminarier. 

En representant för Närings- och Transportgruppen uppger att denna målpunkt inte har tagits 
upp i arbetsgruppen. Det anses dock vara viktigt att profilera E12-stråket i förhållande till 
andra svenska leder. Arbetsgruppen arbetar med positioneringsstärkande åtgärder. Denna 
diskussion är även förknippad med frågan om TEN-status. Näringslivsgruppen har därför tagit 
fram en undersökning bland industriföretag som beskriver hur E12-stråket har skapat 
mervärde. Arbetsgruppen arbetar allmänt med att skapa engagemang och intresse för dessa 
frågor. 
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I marknadsföringen mot andra länder, främst Norge och Finland har arbetsgruppen haft stöd av 
material som ESDP-gruppen har producerat. Material som visar på utvecklingsmöjligheterna 
för ett gemensamt E12-stråk från Mo i Rana till Vasa i Finland. 
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Näringslivet runt ett kommunalt näringslivsbolag har visat svagt intresse för E12 Alliansens 
aktiviteter. Bakgrunden handlar om en svag förankring och att E12-projektet framförallt 
uppfattas som ett politiskt projekt. E12 Alliansen är definierat som ett verktyg att kitta samman 
olika strukturer inom näringsliv, transporter, turism och kultur. Definitionen uppfattas som 
alltför svag och näringslivet uppges ha svårt att se nyttan och beräkna ekonomiska vinster på 
kort sikt. 

Näringslivsgruppen har haft ambitionen att genomföra marknadsföringsaktiviteter. Ingen 
aktivitet i arbetsgruppen har dock startats under projektperioden. Gruppen ska trycka en 
informationsskrift om gruppen och dess arbete. Målsättningen är att skriften ska produceras 
innan 2003 års utgång. Projektledaren ansvarar för detta. 

Utvärderarens bedömning: 

För näringslivsgruppen har frågan om transnationellt samarbete prioriterats lågt och därmed 
även fått låg effekt. Vår bedömning är att projektet, under den period som utvärderingen 
omfattat, har haft problem att marknadsföra E12 Alliansens grundidéer gentemot näringslivet. 
Bakgrunden till detta handlar främst om de svårigheter att redovisa kvantitativa effekter av E12 
Alliansens aktiviteter. För att kunna värdera projektets förmåga att sätta E12-stråket ”på 
kartan” måste målpunkten preciseras i kvantitativa och kvalitativa termer. Det får anses vara 
förvånande att man inte genomfört egna totalanalyser av dagens flöden och kommunikationer 
längs stråket och modellerat de barriäreffekter och den potential som existerar. Det är svårt att 
visa på något infrastrukturprojekt, som varit baserat på offentlig finansiering, som inte inletts 
och understötts av sådana detaljerade analyser. Analyser som därefter upprepats, utvecklats och 
kompletterats. Målpunkten får däremot delvis anses vara uppfylld igenom att kartbilden över 
E12-ans sträckning blivit exponerad i olika sammanhang; på E12 Alliansens hemsida, via 
informationsmaterial och vid konferenser och seminarier. 
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7 Rapporter och publikationer inom E12 Alliansen 

En väsentlig del av E12 Alliansens aktiviteter har bestått av ett antal utredningar, artiklar och 
marknadsföringspublikationer. Detta bekräftas även av de informanter som intervjuats. 

Följande avsnitt avser att redovisa de publikationer som framtagits inom ramen för E12-
projektet. De olika arbetena har producerats via initiativ från de olika arbetsgrupperna inom 
alliansen. Publikationerna redovisas i kronologisk ordning för att illustrera hur de olika 
arbetena kan ha påverkat varandra. 

Satsningen på FoU-verksamhet och marknadsföring har varit omfattande. Följande rapporter 
har tagits fram: 

• Dec 2000. Utvecklingen av E12-stråket inom KASPNET-projektet, Interreg 
IIC/Kommunförbundet Västerbotten. 

• Juli 2001. NäringsAkt E12 Alliansen 2001 Näringslivet i E12 Alliansen/ Nuläge, 
Utveckling och Jämförelser. / Bo Granqvist AB - NäringsAkt . 

• Aug 2001. Ex Ante utvärdering av E12 Alliansen/ M Asplund. 
• Sept 2001. Produktion av ryskspråkig broschyr-Via Umeå till svenska fjällen och 

Lappland. 
• Okt 2001. En förstudie av transportköpande företag inom E12-korridoren / L 

Öhberg/BergMA. 
• Okt 2001. Översyn av alternativa organisatoriska lösningar för E12 Alliansens samarbete 

efter nuvarande projekts utgång. Dan Johansson/Seniorkonsult. 
• Jan 2002. Kartläggning av kommunikationsprojekt / A Pelli. 
• Feb.2002. Stärk den öst-västliga utvecklingen / Per Nilsson – Tomas Sikström. Artikel i 

tidskriften PLAN (Föreningen för samhällsplanering). 
• Mars 2002. Marknadsanalys – E12-stråket och inställning och erfarenhet av exportaffärer 

med Norge och Finland/Polarfakta, Storuman. 
• Aug 2002. Analys av utvecklingsprojekten inom E12 Alliansens kommuner/Emma 

Gustavsson. 

Utöver dessa publikationer och marknadsföringsmaterial har en engelskspråkig 
presentationsbroschyr tagits fram. Broschyren redovisar Alliansens visioner och mål och 
beskriver E12-stråkets länkning till Via Balticastråket i Baltikum som leder vidare till 
Warszawa i Polen. 

Utvecklingen av E12-stråket inom KASPNET-projektet, Interreg IIC - 
Kommunförbundet Västerbotten 

Skriften presenterar grundidéerna och en agenda för arbetet med E12-stråket. Skriften 
redovisar händelser under perioden från våren 1999 till och med hösten 2000. Här finns en 
beskrivning av bakgrunden till projektets uppkomst samt en genomgång av det 
samordningsbehov de deltagande kommunernas representanter uppmärksammat. I dokumentet 
slås fast hur behovet av utvecklingsinsatserna ser ut och hur arbetet bör formas för att skapa 
utveckling och tillväxt, med E12-stråket som bas. Dokumentet ger en sammanfattande bild av 
regionen, dess utvecklingsbehov och möjligheter. Skriften sammanfattar behovet av en 
formulering av en gemensam utvecklingsstrategi med E12-stråket som sammanhållande länk. 
Framtidsutsikterna i regionen och längs stråket berörs samt de områden som artikelförfattarna 
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menar att det bör satsas på. Skriften betraktas som ett grunddokument och är daterad 1999–12–
17. 

NäringsAkt E12 Alliansen 2001 

Publikationen avser att presentera och analysera fakta och nyckeltal för E12 Alliansen, E-14 
kommunerna, Västerbottens län och Riket. Nuläge och korta trender beskrivs och jämförelser 
görs mellan de fyra regionerna. Författarna menar att skriften är en resurs och ett verktyg för 
nyckelpersoner inom länsstyrelse, landsting, kommuner och näringslivsorganisationer som 
arbetar med näringslivsutveckling och arbetsmarknad. Den anses kunna användas i 
marknadsföring av E12 Alliansen och dess kommuner och i den regionala 
samhällsplaneringen. Företag som planerar att etablera sig i E12 Alliansen anses även kunna ha 
användning av skriften. Rapporten redovisar näringslivssituationen inom E12 Alliansens 
verksamhetsområde. E12 Alliansens kommuner jämförs med de 6 kommuner som finns utmed 
E-14-stråket. Del 1 består av en allmän beskrivning av E12 Alliansens kommuner och dess 
näringsliv. Materialet är hämtat från ett stort antal källor av varierande slag. Det är allmän 
statistik från offentliga källor, kalendrar, årsböcker och en del statistik från t.ex. Jobs and 
Society, SCB och tidningar. I del 2 beskrivs utvecklingen av kommunernas näringsliv i form 
av ett antal tabeller. 

Ex Ante utvärdering av E12 Alliansen 

Projektet Ex Ante utvärdering av E12 Alliansen genomfördes under augusti 2001 med syftet att 
tydliggöra intentionerna med projektet genom att studera befintlig dokumentation samt genom 
intervjuer med ett urval av inblandade aktörer. Syftet var vidare att fastslå om projektets 
målsättningar är möjliga att utvärdera samt att ge rekommendationer inför den slutgiltiga 
utvärderingen av ”E12 Alliansen”. Utvärderingen beskriver de för projektet väsentliga 
dokument. Exempel på dessa är ”Samordnad utveckling och tillväxt med E12-stråket som bas”, 
som även finns sammanfattad i denna rapport. Övriga dokument är ”Projektansökan från EG:s 
strukturfonder i Mål 1 Norra Norrland. Norrbottens och Västerbottens Län” och ”Beslut Mål 1 
Norra Norrland”. 

Utvärderingen refererar till ett utkast till dokumentet ”Långsiktig analys av E12-korridorens 
potential och utvecklingsmöjligheter” daterad 2000–02–01. I utkastet, som är skrivet av docent 
Lars Westin vid CERUM, diskuteras de tre övergripande kommunikationsförutsättningarna, 
behovet av långsiktighet, helhetsanalys och kvalitativa beräkningar, forskningsuppgifter samt 
genomförande. 

Sammanfattningsvis kan utvärderingen sägas förmedla en positiv bild av E12 Alliansen som ett 
strategiskt utvecklingsprojekt, med ett starkt politiskt stöd. Projektet framställs som logistiskt 
intressant och nya projekt förväntas genereras ur denna satsning. Utvärderaren konstaterar att 
”i och med E12 Alliansen läggs grunden för ett nytt tankesätt med mycket bred förankring, 
vilket förhoppningsvis kan resultera i synergieffekter”. Nackdelar som lyfts fram ur 
intervjumaterialet är att målbilderna inom projektgruppen upplevdes vid denna tidpunkt, som 
varande åtskilda. Detta ansågs resultera i onödig tidspillan för att uppnå samma mål. Andra 
nackdelar som kan nämnas var den relativt stora geografiska regionen med tidsödande resor. 
Projektet uppfattas även som tungrott och tidskrävande på grund av antalet inblandade 
nationer. 
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Slutligen betonar utvärderaren vikten av att arbetet med dokumentet ”Långsiktig analys av 
E12-korridorens potential och utvecklingsmöjligheter” bör utvecklas samt att kontakter med 
forskningen inom det aktuella området kan ge viktiga tillskott till E12 Alliansen och till dess 
fortsatta genomförande. 

Kartläggning av kommunikationsprojekt 

Rapporten syftar till att förteckna och redovisa pågående och avslutade kommunikationsprojekt 
samt aktuella projekt. Den regionala tillväxten är beroende av flera faktorer, varav fungerande 
och effektiva kommunikationer och transporter utgör en av de viktigare komponenterna. 

Uppdraget hade sin grund i att flera kommunikationsprojekt inom aktuella geografiska 
områden bedrivs idag av flera aktörer och med varierande karaktär. För att på ett effektivt sätt 
utnyttja den kunskap och kompetens som flertalet av projekten resulterat i, är det av vikt att 
tillgängliggöra resultaten av dessa. Ett led i processen är att kartlägga 
kommunikationsprojekten. 

De omfattande och stora antalet projekt som bedrivs inom ramen för kommunikation och 
infrastruktur vittnar bland annat om dess allt mer ökade betydelse. Flera aktörer är involverade 
i arbetet med kommunikationsprojekt. Dessa består både av projektfinansiärer, i form av bl.a. 
landstinget, länsstyrelse och EU, samt implementerande aktörer; kommuner och organisationer 
etc. Några av dessa utgörs av Gränsregionala samarbetsorganisationer såsom Kvarkenrådet och 
MittSkandia, vars arbeten främst syftar till infrastrukturell och turistisk utveckling. 
Kommunerna längs E12:an har tillsammans bildat ett utvecklingsprojekt, den s.k. E12 
Alliansen, med syfte att samordna utvecklingsinsatserna längs stråket där både turism och 
infrastruktur utgör viktiga områden. 

Ländernas inrikes infrastrukturella samordningsinsatser styrs av nationella och regionala 
transportplaner. För Sveriges del beslutade regeringen 1996 att ge länsstyrelserna, Vägverket 
och Banverket i uppdrag att upprätta långsiktiga planer för regional och nationell 
transportinfrastruktur som omfattar hela det regionala vägnätet. En motsvarande plan för 
ländernas järnvägsnät finns upprättade. Dessa utgör huvudsakliga styrdokument för transporter 
som anger vilka mål som skall uppnås. Kommunikationsprojekten som bedrivs i samarbete 
mellan länderna och individuellt fungerar som kortsiktigare medel för att nå målen samt arbeta 
med regionala tillväxtåtgärder. 

En förstudie av transportköpande företag inom E12-korridoren 

Studien har genomförts utifrån ett uppdrag att genomföra en lägesbeskrivning av 
materialflödesstrukturer inom E12-korridoren, utifrån en enkätundersökning riktad till 
transportköpande företag. Frågor som redovisas berör bland annat företagens användande av 
E12 för ut- respektive inleveranser. I studien konstaterar utredaren att landsvägstransporter 
dominerar, oavsett i vilken kommun där transportbehovet finns. En slutsats som dras i 
sammanhanget är att det finns förutsättningar att utöka landsvägstransporterna. Utredaren 
argumenterar även för att samarbetet generellt bör utvidgas mellan företagen utmed E12-
stråket, bland annat med syftet att erhålla bättre fraktvillkor. Man menar att vid en s.k. 
transportförhandling nås bättre resultat när fler företag samordnar sina fraktbehov, än vid s.k. 
enskild förhandling. I rapporten drar utredaren även slutsatsen att E12 Alliansens visioner till 
vissa delar konkurrerar med Botniabanan. Detta har sin bakgrund i att båda projekten önskar 
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skapa en gynnsam infrastruktur för näringslivet. Utredaren föreslår följande åtgärder för att 
E12 Alliansens mål ska kunna uppnås: 

• Skapa plattformar för fortsatt och utökat kommunvis samarbete mellan företagen utmed 
E12-stråket. 

• Se över möjligheterna att ordna samordnade transportavtal. 
• Samla transportsäljare och köpare för gemensam utveckling. 
• Se över möjligheterna till förbättrade villkor för färjetransporter. 
• Logistikutvecklingen längs E12-stråket som följer E12 Alliansens mål är ett projekt vars 

genomförande kräver hög kompetens bland aktörerna. 

Översyn av alternativa organisatoriska lösningar för E12 Alliansens samarbete efter 
nuvarande projekts utgång. 

Utredaren har blivit kontaktad för att genomföra en översyn av alternativa organisatoriska 
lösningar för samarbetet mellan föreningen Blå Vägen och E12 Alliansen efter projektperioden 
avslutats. 

Utredaren konstaterar sammanfattningsvis att det föreligger ett behov av ett samgående mellan 
Föreningen Blå Vägens svenska sektion och E12 Alliansen. Utredaren argumenterar för att ett 
lämpligt tillfälle att skapa en sådan ny integrerad organisation är i början av 2003. Han menar 
att då ges tillfälle att arbeta fram ett förslag till reviderat innehåll i nuvarande Blå Vägens 
stadgar vilka sammanfaller med E12 Alliansens målsättningar. Vidare pekar utredaren på att en 
ny organisation kan ges en kraftfull politisk legitimitet genom att de deltagande kommunerna 
kan nominera en ny politisk styrgrupp/styrelse som uppfyller dessa krav. En stark och 
kompetent berednings och verkställighetsfunktion med ledande tjänstemän, liknande den som 
finns för E12 Alliansen kan då knytas till projektverksamheten. Den organisationsform som 
enligt utredarens mening framstår som ändamålsenlig är en reviderad ideell förening. 

Slutsatser som dras i en analys av organisationernas uppgifter är att Svenska Blå Vägens 
funktion och arbetsuppgifter övertagits och vidgats genom E12 Alliansen. Utredningen visar på 
att det råder en viss diskrepans mellan Föreningen Blå Vägens samarbetsstråk från Mo i Rana i 
Norge via Umeå i Sverige, Wasa i Finland till Petrozavodsk och Pudas i Ryska Karelen och 
uttalade mål för E12 Alliansens skisserade samarbetsstråk med Via Finlandia, St. Petersburg i 
Ryssland samt Via Baltica. 

I skriften anses det klarlagt att de båda organisationerna, E12 Alliansen och Föreningen Blå 
Vägen, i väsentlig grad arbetar med sammanfallande uppgifter. Utredaren pekar på 
ineffektiviteten i situationen, och mot den bakgrunden även på nödvändigheten av en 
samordning av de båda organisationerna, för att nå ett effektivare resultat inför framtiden. 

Sammanfattning av artikel ”Stärk den öst-västliga utvecklingen!” / PLAN 1-2/2002  

I artikeln diskuterar författarna Per Nilsson och Tomas Sikström Västerbottens möjligheter att 
utöka det öst-västliga utbytet. Argumentationen tar avsats från historiska sammanhang, där 
länet utvecklat ekonomiska, sociala och kulturella kontakter österut över Bottniska viken och 
västliga handelskontakter mot Norge. Författarna menar att mot bakgrund av att det mesta av 
länets öst-västliga utbyte idag sker längs E12, så bör resurser för att utveckla ökad turism, 
handelsutbyte och kultur kanaliseras till stråket i syfte att finna nya marknader och därmed 
bidra till regionförstoring. Kvarkenrådet, MittSkandia och Blå Vägen-föreningen framförs som 
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exempel på organisationer som arbetar för och utvecklat de gränsregionala kontakterna. 
Sveriges inträde i EU 1995 anses även ha betydelse för att det transnationella arbetet har ökat. 
Här är regionförstoring och därmed stärka underlaget för bland annat kommersiell- och 
offentlig service, centrala teman. 

Författarna hävdar även att Östersjöregionen utgör en stor potential för tillväxt och att för 
Västerbottens del är motivet för ett ökat intresse i öst-västlig riktning månghövdat. Detta 
motiveras främst med historiska band mellan den norska kusten och de svenska fjälltrakterna 
samt motsvarande handel mellan Österbotten i Finland och Västerbotten. Författarna menar att 
de öst-västliga förbindelserna, under efterkrigstiden, inte har utvecklats i samma utsträckning 
som de nord-sydliga landbaserade transporterna. I artikeln diskuteras även färjeförbindelsernas 
betydelse en utveckling av E12-stråket. Man pekar på nödvändigheten av ett nytt politikområde 
som stärker integrationsprocesser som finns mellan gränsregioner. Åtgärder av betydelse är att 
ge statliga myndigheter i uppdrag att samplanera och genomföra investeringar så att 
övergripande kommunikationsstrukturer gynnas. Avslutningsvis menar man att 
Östersjöregionen har unika förutsättningar för att tillväxt inom handel och interaktion ska öka. 
Till detta sammanhang knyts projektet E12 Alliansen som en ny möjlighet till utveckling och 
tillväxt. 

Marknadsanalys – E12-stråket och inställning och erfarenhet av exportaffärer med 
Norge och Finland 

I sammanfattningen betonar utredarna ett antal punkter. De företag som bedriver samverkan 
över gränserna har oftast ett renodlat kund-leverantörsförhållande. De finns få exempel på en 
samverkan i t.ex. samägda bolag. I samverkan mellan svenska och norska företag har man ofta 
löst detta med separata bolag och ägande i respektive land. Norges val att stå utanför den 
Europeiska Unionen orsakar svårigheter kring tull- och momsfrågor och andra regelverk i 
samarbetet med svenska företag. Det finns enligt undersökningen stora förhoppningar om att 
problemen ska kunna övervinnas och därmed skapa en väsentlig utökning av samarbeten 
mellan norska och svenska företag. 

Samverkan med finska näringslivet präglas av helt motsatta förhållanden. Regelverken 
anpassas till EU:s dokumentation och gränsproblematiken handlar snarare om logistiska 
problem, främst fokuserade på en svag och tidskrävande färjeförbindelse över Kvarken. 
Språkproblem anses finnas i områden utanför svensktalande delar. 

De outvecklade delarna av samverkan mellan dessa tre nationer anges i rapporten vara 
utkristalliserade på områdena produktprogram och marknader. Med produktprogram avses 
samverkan kring produktutveckling och utökade samverkansmöjligheter kring kompletterande 
produktprogram. På området marknad visar undersökningen att det finns en outnyttjad 
potential för företag att öka sina transnationella handelskontakter. Vidare konstaterar utredarna 
att undersökningens företag betonar affärsnyttan i samverkansprojekt som startas. 

Analys av utvecklingsprojekten inom E12 Alliansens kommuner  

Syftet med analysen är att få en översikt över vilka projekt som kommunerna inom E12 
Alliansen, medfinansierar under perioden 2000-2003. Målsättningen med aktiviteten är att 
beskriva och analysera vilka insatsområden som allianskommunerna fokuserat på. 
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Rapporten visar att de fem allianskommunerna totalt finansierar 108 projekt. Av de totalt fem 
olika insatsområden som tillväxtavtalet i Västerbotten rymmer, visar analysen att de flesta 
projekten hamnar inom insatsområdet "Entreprenörskap och affärsutveckling". Studien visar att 
endast ett fåtal projekt hamnar inom insatsområdet "Omvärld och marknad". Vid en 
kommunvis jämförelse visar det sig att alla kommuner valt att satsa på projekt inom 
insatsområdet "Entreprenörskap och affärsutveckling. Minst andel projekt har Lycksele 
kommun, Storumans och Vindelns kommuner inom "Infrastruktur, teknikutveckling och 
teknikspridning", medan Umeå och Vännäs kommuner har minst andel projekt inom "Omvärld 
och marknad". Studien lyfter speciellt fram att Umeå kommun har mer än dubbelt så många 
projekt inom insatsområden Utbildning, kompetens, forskning och utveckling, jämfört med de 
övriga allianskommunerna. Liknande mönster gäller för Storumans kommun inom 
insatsområdet Livsmiljö och samhällsservice. 

Hemsidan 

Hemsidans uppbyggnad och funktion bygger på att informera om organisations-uppbyggnad 
där projektledning, arbetsgrupper samt rapporter finns redovisade. Arbetsgrupperna har via 
egna länkar möjlighet att rapportera från projektaktiviteter. Denna möjlighet har utnyttjats 
främst av Turist- och ESDP-grupperna. 

Här finns även länkar till Forskningsinstitutet ETOUR, North Sweden, Nordregio, Forum för 
Småföretagarforskning samt övriga länktips på North Swedens hemsida relaterade till 
Västerbotten. 

På hemsidan finns kortfattade beskrivningar av projektmål och visioner för E12 Alliansens 
arbete. Här finns även information om mötesdatum för styr- och projektgrupperna. 

Under rubriken E12-Allians NYTT förmedlas aktuella händelser och verksamheter. Under 
utvärderingsperioden har inte någon regelbunden uppdatering kunnat konstateras. Under 
december 2002 har E12 Alliansens lagt ut anbudsunderlag för projektet Via Baltica Nordica 
Development Zone 2002-2005. 

Av mötesprotokoll framgår att projektgruppen har enats om att hemsidan ska bibehållas i en 
förenklad form som inte kräver interaktivitet. 

E12 Alliansens hemsida har adress: http://www.e12alliansen.org/index.asp 
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8 Diskussion och slutsatser 

Projektledning och nätverk 

I "nätverksbaserade" samverkansprojekt som E12 Alliansen är det väsentligt att 
projektorganisationen görs tydlig för alla medverkande i projektet. Roll- och 
ansvarsfördelningen mellan styrgrupp och projektledning är i sammanhanget avgörande för 
framväxten av ett projekt och dess möjligheter att arbeta mot uppställda målsättningar. Det är 
därför viktigt att en projektorganisation, redan från projektstart, formulerar principer för 
besluts-, ekonomi- och informationsflöden. I detta sammanhang vill vi framföra några 
synpunkter utifrån de erfarenheter som gjorts inom E12-projektet.  

Dokumentation av nätverkets aktörer och personella resurser är av central betydelse för 
organisationens utveckling. En sådan dokumentation bör omfatta hur aktörerna är länkade till 
projektet, under vilken period samt vilket ansvar för verksamhet och ekonomi som enskilda 
aktörer givits. Här är även dokumentation om nyrekrytering av medarbetare, uppdrag och 
ekonomi viktig. Avgående medarbetare och aktörer bör ges möjlighet att få sina erfarenheter 
dokumenterade för att dessa ska tas upp av kvarvarande och nya projektmedarbetare. 

Att utse en stark nod inom ett nätverksprojekt skapar stora vinstpotentialer. Dvs. en person som 
ges resurser i form av rubricerad tjänst, tid och ekonomiskt kapital för att utveckla, motivera 
och organisera. Den personen ska även följa upp olika projektaktiviteter med dokumentation 
och delutvärderingar. I detta sammanhang bör det poängteras att s.k. undernoder, gruppledare 
m fl., bör ges tydliga uppdrag och resurser. Det är vår uppfattning att projekt med ca 2 milj. 
kronor i årsbudget bör rekrytera en projektledare på halvtid som endast arbetar med projektet. 
En heltidstjänst skulle naturligtvis öka möjligheterna att uppnå förväntade resultat och ger 
projektledaren ökad möjlighet att kommunicera projektresultaten både inom och utanför 
projektet. 

Det är samtidigt vår uppfattning att den valda organisationsformen inom E12 Alliansen med 
bidrag från lokala aktörer, både i arbetsgrupper och kommuner, därigenom bidragit till att 
tillföra ett mer regionalt perspektiv i sitt utvecklingsarbete inom respektive kommun och 
därmed även påbörjat uppbyggnaden av en gemensam kunskapsbas inom de kommuner som 
deltar i alliansen. 

Utvärderingsarbetet har givit oss intrycket av att möten och sammanträden fått stort utrymme 
inom olika projektaktiviteter. Vår uppfattning är att E12 Alliansens mål och visioner har 
formulerats på ett sådant sätt att uppbyggnaden av nätverk utmed E12-stråket krävt denna 
kontaktform. Sammanträden har skapat personliga kontakter mellan olika intressen som knutits 
till projektet. Förändringar i projektorganisationen med sammanslagning av arbetsgrupper visar 
att dessa kontakter har haft betydelse för att skapa ökad ämnesintegration och effektivitet. Här 
har även allianskommunernas skilda utvecklingsförutsättningar väsentlig betydelse för 
måluppfyllelsen. Om sammanträdeskostnaderna blir alltför omfattande riskerar övrig operativ 
verksamhet begränsas i sitt arbete med att genomföra aktiviteter som formuleras i 
handlingsplaner. 

Den valda formen av nätverksskapande har en positiv sida i att den är relativt snabb och 
explorativ. Nackdelen kan vara att nätverken blir personbundna och att återkopplingen till mer 
permanenta strukturer blir svag. I den takt personer byter uppgifter behålls de personliga 
banden (vilket kan vara mycket bra) men förutsättningen för arbetet i nätverket enligt de 
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ursprungliga målsättningarna försvagas. Det kan även bli svårt för nya personer att ta sig in i 
nätverket. Därför är det viktigt att nätverket hela tiden lämnar efter sig konkreta resultat i form 
av dokumenterad kunskap i skriftlig form som kan bilda utgångspunkt för fortsatt arbete. 
Balansen mellan de resurser som satsas på möten och de som satsas på att generera, tydliggöra 
och dokumentera resultat är därför kritiskt viktig för ett nätverk. 

Under projekttiden har viss FoU-verksamhet initierats som varit bunden till vissa 
verksamhetsområden. Vi vill betona nödvändigheten av att en utomstående utvärderare följer 
fortsatta projektaktiviteter i samarbete med en forskningsinstitution som följer 
projektutvecklingen utifrån ett bredare och övergripande perspektiv. 

Ytterligare studier av dokumentation och intervjuer med företrädare för styrgruppen och 
projektgruppen kan synliggöra effekterna av hur projektledningen konkret har lagt upp 
styrfunktioner och projektorganisation. Främst med avsikt på att analysera utfallet i jämförelse 
med ursprungliga resultatförväntningar från ledningsorganisationen. Detta har inte varit möjligt 
att genomföra med de resurser som CERUM haft för detta utvärderingsuppdrag. 

ESDP 

ESDP-gruppen har tagit som sitt uppdrag att stärka andra aktiviteter inom Alliansens 
arbetsområde. Arbetsgruppens uppdrag har i stort sammanfallit med E12Alliansens 
målsättningar. Arbetsgruppen planerar att fortsätta sina strävanden med att marknadsföra en 
s.k. regionförstoring. Detta innebär ett gemensamt arbete i syfte att utveckla och utvidga 
arbetsmarknadsregionerna utmed E12-stråket. I sammanhanget bör underlag och analyser för 
dessa förutsättningar tas fram, speciellt med tanke på den förändrade arbetsmarknadssituation 
som utbyggnaden av Botniabanan kan tänkas skapa. En annan utvecklingspotential som kan 
framhållas handlar om hur Västerbotten med E12 Alliansen som strategisk utvecklingsmotor 
har möjligheter att stärka handelsrelationerna med f.d. öststatsländer (Baltikum, Polen m fl.) 
inför år 2007 då EU:s strukturfondsmedel kommer att riktas mot dessa länder. E12 Alliansen 
kan inom ramen för framtida projektaktiviteter bygga upp nya och stärka befintliga nätverk i 
Baltikum och Polen, vilket beräknas få stort utrymme i utvecklingsprojekt som finansieras med 
strukturfondsmedel. 

Effekten blir att Västerbotten kan fortsätta utbytet utmed stråken Via Nordica och Via Baltica 
och samtidigt få del av de finansiella resurser EU fördelar i forna östländer. Arbetet kan 
inriktas på att marknadsföra E12 Alliansens industrikultur och know-how som lätt kan nås via 
dessa geografiska stråk. Som en grund för detta krävs däremot tydligare satsningar på 
kunskapsuppbyggnad och dokumentering av regionens nuvarande struktur och de strategiska 
utvecklingsperspektiv som för närvarande är under uppbyggnad i regioner utmed via Baltica-
stråket. 

E12 Alliansen utgör en god bas för att initiera och skapa samarbetsorgan som förmedlar 
kontakten mellan olika behov utmed stråken. Andra Allianser kan byggas upp och initiera 
satsningar på att anpassa näringsutbudet i Västerbotten så detta effektivt kan exponeras på 
marknader utmed stråken. 
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Kultur 

För att finna arbetsformer och för att projektmålen ska nås inom kulturgruppen behövs 
ytterligare tid. E12- projektet har en övergripande inriktning, där samarbete och nätverk är 
prioriterade aktiviteter. Projekterfarenheterna visar att kulturgruppen haft svårigheter att finna 
en fungerande form och ram för arbetet. Det är för kulturgruppen en nackdel att man inte innan 
projektstart, var tydliga över upplägg och arbetsformer. Kulturgruppen saknar vidare 
operationella aktiviteter som stärker dess position inom E12 Alliansen. Jämförelser kan göras 
med turistgruppens arbetsinriktning. Därför kan gruppens fokus på kulturområdets strategiska 
styrka vara något som projektet bör satsa på i ett längre tidsperspektiv. I sammanhanget bör det 
betonas att projektperioden har präglats av hämmande händelser inom kulturområdet som 
ligger utanför gruppens påverkansmöjligheter. 

Inför framtida projektaktiviteter föreslår vi att kulturgruppen integrerar kulturfrågorna och 
kulturresurserna i ett tydligare näringssammanhang, där även turist- och fritidsperspektiv sätts 
in i ett strategiskt arbete. Detta gäller inte minst med inriktning på begreppet ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet. Detta menar vi även överensstämmer med allianskommunernas 
förvaltningsorganisationer. Effekterna av en sammanslagning av kulturgruppen och 
turistgruppen bör utredas. En sammanslagning skapar med stor sannolikhet ökade 
förutsättningar att skapa en stabil struktur för dessa frågor inom ramen för E12 Alliansens 
arbete. 

Transport- och Näringsliv 

Det är viktigt att E12-projektet skapar medial uppmärksamhet som genererar ökade besökstal 
till länet. Detta skapar förtroende för E12-stråket hos många företagare. 

I det transnationella samarbetet inom Barentsregionen planerar E12 Alliansen komma att 
utgöra en viktig samarbetspartner, bland annat för informationsutbyte. Dessa ambitioner 
uttrycks även i E12 Alliansens projektplan för perioden 2003-2005. 

Transport- och Näringslivsgruppen har under projektperioden haft svårigheter att skapa 
varaktiga arbetsformer. En viktig fråga är hur E12-stråket ska utgöra ett ”kitt” utan att 
dubbelarbete sker. Vår bedömning är att E12-projektets mål och verksamhet inte förstärker den 
kust-inlandsproblematik som råder i Västerbotten. Ett exempel på detta är den politiska enighet 
som råder mellan de deltagande allianskommunerna. Däremot kommer en ”regionförstoring” 
med nödvändighet att leda till en strukturomvandling inom regionen. De nuvarande barriärerna 
ger givetvis upphov till lokala monopol hos enskilda producenter och leverantörer. Det är 
därför förståeligt att inte alla företag ser denna strukturomvandling som något positivt. De 
kommunala näringslivssekreterarna i de fem deltagarkommunerna är överens om att E12 
Alliansen på lång sikt kommer att skapa mervärden för företagandet och stimulera 
befolkningstillväxten utmed hela stråket. I regionförstoringens kärnproblematik ligger hur 
relationen mellan omstrukturering och därmed nedläggning av viss verksamhet å ena sidan och 
en långsiktig tillväxtpotential å den andra sidan ska hanteras. Vi upplever inte att E12 
Alliansen lyckats ta fasta på den problematiken i sitt arbete. Den ”Näringsakt” man tagit fram 
förmår på inget sett tydliggöra eller problematisera sådana frågeställningar trots att man uppger 
sig belysa både nuläge och utveckling. 
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Turism 

Anläggningsansvariga i Västerbotten har uppmanats ta kontakt med ryska resebyråer med 
beskrivningar samt att leverera information och prisuppgifter på engelska. I detta sammanhang 
bör närvaron av en kontinuerlig utvärdering betonas. En sådan bör rimligen generera en ökad 
kunskap om vilket genomslag arbetet mot den ryska publiken fått. Frågeställningar som rör 
antal genomförda kontakter samt besöksfrekvenser är aktuella i sammanhanget. Vilka metoder 
i marknadsföringen har visat sig få störst genomslag? 

Sammanfattning 

E12 Alliansen har under fortsatta projektaktiviteter, ett vitt spektra av möjligheter att satsa på. 
Här finns även en metodologisk problematik som löpande bör utvärderas. Främst handlar det 
om organisationsutveckling där de tematiska arbetsgrupperna bör ges ökat kompetensutrymme 
för samordning av näringslivets behov. Vidare bör framtida projektaktiviteter öka sin kontakt 
med forskningsresurser i syfte att förtydliga relationen mellan resurser, metodval och 
förväntade resultat. Nedan skissas några iakttagelser som gjorts under utvärderingen samt 
tänkbara utvecklingslinjer. 

Arbetet med marknadsföring av E12 Alliansen styrs i hög grad av ambitionsnivån hos den 
enskilda kommunen. Ingen kommun har avsatt speciella resurser för detta arbete. Istället har de 
flesta integrerat engagemanget i E12 Alliansen i den ordinarie förvaltningsorganisationen. 

Undersökningen visar att det råder en bred enighet att projektaktiviteter präglas av tydlig 
struktur med synliga beslutsnivåer. Vi menar att E12 Alliansen har skapat en problematisk 
situation med dubbla uppdrag. Ett uppdrag är att E12 Alliansen ska endast verka stödjande och 
initierande utan ambition att starta egna projektaktiviteter. Samtidigt finns ett stort behov av att 
synas och få bekräftelse på olika nivåer. Det förefaller som om varje delgrupp gör sin egen 
tolkning av strategiska initiativ och operationell verksamhet. Denna relativa otydlighet inom 
organisationen skapar en differens mellan arbetsgrupperna som i sin tur hämmar 
utvecklingsprocessen. Vi föreslår att E12 Alliansen, inför en permanent etablering, ser över 
organisationen, samt utvärderar hur varje arbetsgrupp upplever E12 Alliansens övergripande 
mål. 

En central problematik i sammanhanget är hur regionala medel ska fördelas mellan Blå vägen 
och E12 Alliansen. Rollproblematiken mellan Blå vägen och E12 Alliansen gör diskussionen 
om en sammanslagning akut. Projekten har likartade målsättningar vilket nödvändiggör ett 
ställningstagande från båda parter om sammanslagning eller om en tydligare roll- och 
uppdragsfördelning. 

Vidare studier av E12 Alliansen bör fokuseras på hur lokala och regionala tillväxtstrategiska 
program formulerats sedan E12-projektet startades. 



 43 

9 Bilagor 

Bilaga 1: Aktiviteter för Turistgruppen under 2000 – 2002 

Augusti 2000 - Träff med en ”handplockad” resebyrå - Intermedius i St. Petersburg. 

Oktober 2000 -Visningsresa för den ryska resebyrån längs E12. Mycket positiv feedback. 

Februari 2001 - Möte med Botnia Tour (Interreg), Österbottens Turism och Västerbottens 
Turism. Arbetsfördelning. Samarbete med andra projekt: Tärnafjäll en lärande destination (Mål 
I), Botnia Tour (Interreg III A), Ume & Co (Mål I). Mars (v. 9) 2001- Informationsmaterial för 
företagen och inbjudan till seminarium. Målgrupper (vilka är kunderna, vad vill de köpa, hur 
sker köpet?) 

Mars 2001 - Träff och seminarium med turistföretagare längs E12. Information om vad som 
krävs av våra turistföretag för att ta emot ryska turister. Finska turistföretagare som har jobbat 
med ryska turister berättar om sina erfarenheter. 

April 2001 - Filmproduktion längs E12, vinterprodukter. Filmvisning, 9 min. Filmvisning i St. 
Petersburg 21 - 22/4 på TV/Resemässa. Film i TV i november i St. Petersburg. Resebyrån 
använder filmen i sitt säljarbete. 

Juni 2001 - Visnings- och studieresa för ryska resebyrårepresentanter från St. Petersburg. 

Augusti 2001 - Möte i Tammerfors med Via Finlandia (Tomas Sikström & Maritta Holmberg) 
Interreg III B. 

Augusti 2001 - Filmproduktion längs E12, sommarprodukter. Filmen visas i TV i St. 
Petersburg-området under våren 2002. Resebyrån använder filmen i sitt säljarbete och visas på 
mässor. 

Juli – September 2001 - Produktion av ryskspråkig broschyr Через Умео в Шведскую 
Лапландию и в горы (Via Umeå till svenska fjällen och Lappland), som innehåller en 
beskrivning av E12 med de utvalda turistprodukterna. Anläggningar från alla kommunerna är 
med. Upplaga 10 000 - 15 000.  

September 2001 - Möte i Tallinn med Via Finlandia och Via Baltica (Maritta) Interreg III B. 

Oktober 2001 - Sälj-, studie- och mässresa för turistföretagare längs E12 till St. Petersburg. 
CIS/Inwetex. Broschyren, Via Umeå till svenska fjällen och Lappland, delas ut på resemässan i 
St. Petersburg. Ryska resebyråer använder broschyren som sitt säljmaterial. E12-broschyren 
distribuerades även i MEK:s (centralen för turistfrämjande). Broschyr+video väcker stor 
uppmärksamhet bland mässbesökare. Personal som representerade E12 fanns närvarande i två 
dagar. E12 Alliansen var den enda representationen från Sverige. Totalt besöktes mässan av ca 
20 000 pers. 

November 2001 - Ski Saloon i St. Petersburg. 

December 2001 - Tre artiklar om aktiviteter längs E12 har publicerats i ryska resetidningar. 
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Aktiviteter under 2002 

Januari - Enkät på ryska för att ta reda på hur de ryska turisterna har upplevt sin vistelse i 
Sverige och på anläggningen. 

Februari - Möte med turistföretagen för förankring av marknadsplan 2002. 

Mars - Produkt- och priskatalog för ryska reseföretagare på ryska. 

April - Visningsresa för ryska resebyråer 25/4 – 28/4. 

Maj - Ny upplaga (4000 ex.) av Via Umeå. 

Juni - Workshop i St. Petersburg 10/6. Utvärdering av workshop med en enkät till de ryska 
resebyråer som deltog. 

Augusti - Svaren från resebyråerna analyseras. Produkt- och priskatalogen på ryska uppdateras. 
Språkdräkten i den ryska produkt- och priskatalogen revideras. Telefonkontakter med de ryska 
resebyråer som deltagit i visningsresor och/eller workshop inleds. 

September - Via Umeå -broschyren uppdateras och kompletteras samt en ny upplaga på 10 000 
ex. beställs. Löpande telefonkontakter med ryska resebyråer fortsätter. Hemsida om Umeå på 
ryska sammanställs. 

Oktober - CIS-Inwetex resemässa den 2-5 oktober i St. Petersburg: fyra personer från vår 
region deltar.  

Resultat 

I februari hölls ett möte med turistföretagen om förankring av marknadsplanen för 2002. En 
ryskspråkig produkt- och priskatalog för ryska reseföretagare trycktes upp i mars. I april 
organiserades en ny visningsresa för ytterligare 6 nya resebyråer. Några resebyråer deltog för 
andra gången med nya medarbetare. 

En ny upplaga på 4000 ex av "Via Umeå till svenska fjällen och Lappland" togs i maj. I juni 
anordnade E12 Alliansen i samarbete med Botnia Tour en workshop i S:t Petersburg för 
utvalda ryska resebyråer. I workshopen deltog 6 personer från Sverige (Anna Eklund, Hotel 
Laisaliden, Kenth Hallin, FBU Gården, Christine Rosencrantz, Tärnafjällen PR-förening, 
Tomas Åkerlund, Hemavans flygplats samt Maritta Holmberg och Terho Aronen, E12 
Alliansen) och 6 personer från Finland. Efter workshopen gjordes en utvärdering bland de 
deltagande ryska researrangörerna. 

I utvärderingen har ryska researrangörer möjligheter att värdera sina upplevelser från 
workshops-aktiviteten samt förmedla tips på utveckling av turistutbudet samt kontakterna 
mellan Västerbotten och Ryska turister. De ryska deltagarna pekar främst på avstånds- och 
språkmässiga faktorer. När det gäller utvecklingsmöjligheter pekar många på 
skidsportsanläggningar och en efterfrågan på ett differentierat skidsportsutbud. Även tips på 
vad framtida aktiviteter ska inriktas på förmedlas. 
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Efter workshopen har kontakterna med resebyråerna intensifierats både personligen, 
telefonledes och per e-post. En ryskspråkig hemsida för Umeå är under bearbetning och väntas 
bli klar när de tekniska problemen är lösta. Den ryska broschyren uppdateras kontinuerligt och 
en ny upplaga på 10 000 är beställd. För arbetet kring projektet förutom Maritta Holmberg 
svarar Eero Soramäki i Finland och Terho Aronen i Sverige för var sin del. Som resultat av de 
upplysningar som kommit fram från kontakterna med de ryska resebyråerna kan det noteras att 
i vår region upplevs skidresor mera lockande än sommarturismen. 

Inwetex CIS resemässa pågick den 2 – 5 oktober då fyra personer från vår region deltog. Per 
Mellström från Hemavan-Vaxholm AB representerade fjällområdets olika turistföretagare, 
Annika Sandström åkte för UME & Co, Lennart Sörlin för sitt företag Forsknäckarna AB och 
Natalia Andersson för Rysslandsresor. Eero Soramäki skriver en utvärdering om mässan. 
Vecka 42 anordnade Turistrådet en workshop i S:t Petersburg och i Moskva. Eero Soramäki 
deltog för vår del.  

Under veckorna 47-50 genomförs radioreklam via den ryskspråkiga turistkanalen Sputnik i 
Finland. Det finns också planer på att ge annonsstöd åt resebyråer i S:t Petersburg. 
Annonseringen i utvald media har att äga rum samtidigt med radioreklam (v 47-50). Parallellt 
med radioreklamen genomförs under veckorna 48-52 en annonskampanj i 4 ryska tidningar, 
totalt 14 annonser. 

Den 4 december anordnades ett möte med turistföretagare och andra intressenter. 29 personer 
deltog i mötet. Där gjordes en utvärdering av turistgruppens insatser hittills och en planering av 
verksamheten för året 2003.  

Marknadsplan & Aktiviteter i E12 Alliansens turistgrupp 

Marknadsföring av reseprodukter vid El2 

Åtgärder: 

1. Paketarrangemang: Producenterna i Västerbotten /E12 gör paketarrangemang som 
lämpar sig för ryska turister. Utförsåkning, snöskoter- skidskole- och 
hundspannaktiviteter samt olika sommaraktiviteter intresserar. Även många aktiviteter 
som finns beskrivna i Umeåregionens produktkatalog är lämpliga för ryska turister. 
Produkterna diskuteras med de ryska resebyråkontakterna när de kommer till Sverige 
för att bekanta sig med området och produkterna. 

2. Studieresa: En studieresa (3 dagar) planeras och genomförs för ryska resebyråkontakter 
från 6 - 10 resebyråer. Dessa besöker området i maj eller alternativt första veckan i juni 
2001. Konsulten i Finland väljer de som skall få inbjudan och skriver inbjudan samt 
deltar i resan och fungerar som kontaktperson för de ryska resebyråerna under resan. 
Efter resan diskuteras med resebyråkontakterna om paketarrangemangen avsedda för de 
ryska turisterna är tillfredställande. Vid behov görs eventuella förändringar. 

3. Instruktionsblad om den ryska turistens vanor: Konsulten i Finland producerar ett 
instruktionsblad (2-3 A4) på svenska om den ryska turistens vanor. 

4. Material på ryska, planering av hemsidor. Konsulten i Finland granskar sina ryska 
kontakter med rysktspråkigt material och förmedlar översättare vid behov. Konsulten 
deltar även i planering av hemsidorna och ger råd om vad ryska turister vill ha. 
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5. Rysk broschyr: Konsulten i Finland fungerar som koordinator för den ryska broschyren 
som innehåller en beskrivning om El2 med de utvalda produkterna. Broschyren har en 
upplaga på 10 000 - 15 000 ex och blir färdig i början av augusti. 2001. 

6. Resebyråbesök, distribution, försäljning: De ryska resbyråkontakter som deltog i 
studieresa till Västerbotten besöks under två dagar i St. Petersburg i augusti 2001. 
Distribution av broschyren samt införsäljning av produkterna i broschyren. Eero 
Soramäki planerar resan, bokar möten och deltar i resan. 

7. Stand by: Konsulten i Finland fungerar som stand by rådgivare under hela projekttiden. 



 47 

Bilaga 2: ESDP (European Spatial Development Perspective)  

ESDP (European Spatial Development Perspective) är EU:s verktyg för att hantera frågor om 
fysisk planering. Eftersom EU-fördraget inte ger utrymme för EU att arbeta med fysisk 
planering inom unionens institutioner har ESDP tagits fram av en särskild kommitté för 
rumslig planering, CSD, (Committee on Spatial Development) som består av representanter för 
EU:s medlemsländer och EU-kommissionen. Arbetet med ESDP påbörjades vid en inofficiellt 
ministermöte i Noordwijk 1997. ESDP innehåller ett försök att lyfta fram de frågor som är 
gemensamma för Europa och som ger effekter på markanvändning och planering. Bland annat 
lyfts de fysiska effekterna av olika EU-program som strukturfonder, jordbrukspolitiken, 
miljöpolitiken och de transeuropeiska nätverken fram. 

ESDP innehåller också strategier för utveckling inom tre huvudområden: 

- ett balanserat stads- och tätortssystem inklusive sambanden mellan stad och land,  
- jämlik tillgång till infrastruktur och telekommunikationer, samt  
- vård av natur- och kulturlandskapet.  

Dokumentet innehåller en lång rad förslag på delmål och prioriteringar när det gäller att nå 
målen i anslutning till dessa frågeställningar. I maj 1999 hölls ett planministermöte i Potsdam 
där man godkände det slutgiltiga ESDP-dokumentet. Vid mötet fastslogs att ESDP även 
fortsättningsvis ska vara ett informellt dokument, som ska fungera som politiskt ramverk för 
planeringen i och mellan medlemsstaterna. Ministrarna betonade vikten av att ta hänsyn till 
ESDP vid implementeringen av strukturfondsfinansierade projekt samt behovet av att snarast få 
igång arbetet med forskarnätverket ESPON (European Spatial Planning Observatory Network). 
Forskarnätverket är tänkt att vara ett instrument för att knyta ihop FoU och data mellan 
medlemsländerna. Vid ett ministermöte i Tammerfors under hösten 1999 antogs ett 
aktivitetsprogram för ESDP. Boverket och NUTEK ansvarar för ett gemensamt ESDP-
sekretariat. 

Under 2000 fick Boverket och NUTEK i uppdrag av regeringen att upprätta ett gemensamt 
sekretariat för ESDP i syfte att bistå regeringen i det löpande arbetet. Under hösten planerar 
sekretariatet tre regionala träffar för informationsspridning och återföring av synpunkter och 
erfarenheter. Interreg III B har beskrivits som ett EU-program som omsätter ESDP-teorier i 
praktiken. Under slutet av sommaren 2000 hade kommuner och landsting möjlighet att lämna 
synpunkter på utformningen av kommande Östersjöprogrammet inom ramen för Interreg III.  

I samband med detta hade Kommunförbundet och Landstingsförbundet en remissträff, som 
utgjorde underlag för ett gemensamt yttrande från förbundens sida. Programförslaget för 
Interreg III ska under hösten behandlas av kommissionen som förväntas ta beslut under 
november. Interreg kommer alltså att vara sökbart för kommuner och landsting först sent våren 
2001. Interreg III B kommer till stor del bygga på de positiva erfarenheter som gjorts under 
Interreg IIC - ett program som ett stort antal svenska kommuner och landsting/regioner deltagit 
aktivt i. Interreg III B:s övergripande syfte är att stödja utvecklingen av regional 
utvecklingsplanering mellan medlemsstaterna. Sammanlänkande av infrastruktursystem, 
samordning av hamnar samt satsningar på turism och naturvård är några områden man 
fokuserat på under Interreg IIC. C:a 90 miljoner euro förväntas finnas till förfogande för 
Interreg III B under perioden 2000-2006. Källa: www.svekom.se/samhplan/samhbsid/esdp.htm 
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Bilaga 3: Trans-European Networks - TEN 

Regeringskansliet/Näringsdepartementet Faktapromemoria 2001/02:FPM37 

Kommissionens förslag om riktlinjer för det transeuropeiska transportnätet, TENT 

2001-12-03 

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1692/96/EG om 
gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet 

Sammanfattning  

Den 12 september 2001 antog kommissionen vitboken om EU:s transportpolitik (se FaktaPM 
2001/02:FPM 22). I denna konstateras bl.a. att genomförandet av det transeuropeiska 
transportnätet, TEN-T, hittills varit dåligt, knappt 20% av infrastrukturen som planerades 1996 
har färdigställts. Förslaget om ändring av riktlinjerna för TEN-T är det första steget i en 
planerad tvåstegsrevidering. Det utgår från en begränsad översyn av de gällande riktlinjerna 
och innebär vissa justeringar av artiklarna samt i huvudsak tekniska uppdateringar av kartorna. 
Vissa bestämmelser ändras i syfte att vidga miljöperspektivet. Listan över prioriterade projekt 
uppdateras och utökas. Kommissionen avser att föreslå en mer genomgripande revidering 
2004.  

Kommissionen föreslår även en ändring i finansieringsförordningen för att snabbare eliminera 
vissa flaskhalsar. Förslaget innebär att det maximala bidraget höjs från 10% till 20% av 
byggkostnader för gränsöverskridande järnvägsprojekt som korsar naturliga barriärer och inom 
gränsområden till kandidatländerna.  

Bakgrund 

Infrastruktur blev ett EU-område i och med Maastrichtfördraget. Upprättandet och 
utbyggnaden av transeuropeiska nät (TEN) skall bidra till förverkligandet av viktiga mål för 
gemenskapen, t.ex. att säkerställa den gemensamma marknadens funktion och stärkandet av 
den ekonomiska och sociala sammanhållningen. En anslagspost för transeuropeiska nät tillkom 
inom EU-budgeten. Den är uppdelad på tre delar: TEN-T (transport), TEN-energi och TEN-
telekom. 

Upprättandet och utbyggnaden av transeuropeiska nät inom transportsektorn har som särskilda 
mål att säkerställa en varaktig framkomlighet för personer och varor under bästa möjliga 
betingelser i socialt, säkerhetsmässigt och miljömässigt hänseende samt att integrera alla 
transportslag med beaktande av deras komparativa fördelar; skapandet av sysselsättning är en 
av de möjliga konsekvenserna av det transeuropeiska nätet. 

1994 beslutade Europaparlamentet och rådet att välja ut 14 större infrastrukturprojekt som 
särskilt skall prioriteras, den s.k. Essenlistan. 

De gällande riktlinjerna för TEN-T antogs 1996 och beskriver mål, prioriteringar och 
huvudlinjer för transportnätet samt den infrastruktur som omfattas av TEN. Nätet skall införas 
gradvis till 2010. I beslutet sammanställdes de tidigare prioriterade projekten samt program och 
kriterier för att välja ut övriga projekt av gemensamt intresse i en allmän referensram. Artikel 
21 innehåller en översynsklausul enligt vilken kommissionen efter fem år skall lägga fram en 
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översynsrapport där den anger huruvida riktlinjerna bör anpassas till ”den allmänna 
ekonomiska utvecklingen och den tekniska utvecklingen på transportområdet, inte minst vad 
gäller järnvägstransporter”. 

Finansieringsförordningen – Rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om 
allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät – anger 
de villkor och förfaranden som gäller för gemenskapens stöd till projekt av gemensamt intresse 
på området TEN. Förordningen, som reviderades 1999, anger att av stödet till 
transportinfrastruktur skall minst 55% avsättas för järnvägar och max 25% för vägar. TEN-
bidraget kan uppgå till max 10% av byggkostnaden och max 50% av kostnaden för studier.  

I maj 2001 ändrade Europaparlamentet och rådet beslutet så att kust- och inlandshamnar 
införlivades i TEN-T. 

Ca 40% av godstrafiken på vägar och drygt 50% av godstrafiken på järnvägar fraktas på TEN-
infrastrukturen.  

Göteborgsmötet 2001 uppmanade institutionerna att anta reviderade riktlinjer senast 2003 och 
då särskilt prioritera investeringar i infrastruktur, främst för järnvägar, inre vattenvägar, 
närsjöfart, intermodala transporter och effektiva övergångar. Detta för att miljömässigt hållbara 
transporter skall kunna garanteras. 

De svenska näten 

Av Essenlistans 14 projekt är det Öresundsförbindelsen och Nordiska triangeln som delvis 
ligger inom Sverige. För övrigt omfattar det svenska TEN-vägnätet i dag samtliga europavägar 
utom E12 och E20 mellan Arboga och Stockholm. Av övriga vägar ingår riksväg 45 mellan 
Göteborg och Svappavaara. TEN-järnvägsnätet omfattar stambanorna och ytterligare några 
banor. För övrigt omfattas vissa hamnar, flygplatser och nät för kombinerade transporter. 
Sverige har hittills beviljats ca 100-150 miljoner kronor per år. 
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Bilaga 4: Interreg II C projektet Via Baltica Spatial Development Zone (VBSDZ) 

Bakgrunden till projektet är utvecklingsstrategiska hänsyn som tagits inom de länder som är 
lokaliserade utmed ett logistiskt stråk med mellan Mo i Rana i Norge och Tyskland. Sverige, 
Norge, Finland, de baltiska staterna, Polen samt Tyskland har gemensamt satsat medel för att 
stärka samarbeten i den ovan beskrivna utvecklingszonen, kallat Via Baltica-Nordica. Projektet 
söker en starkare identitet som fokuserar på stråkets olika förutsättningar ur socioekonomiska 
och kulturella utvecklingsperspektiv. Från E12 Alliansens parter så betraktas södra Finland 
som en stark tillväxtregion som kan generera ökade tillväxtresurser i Västerbotten.  

Projektet startade i september 2002 och beräknas vara avslutat augusti 2005. Totalkostnad för 
projektet uppgår till ca 3,2 milj. Euro. Målet är att skapa en utvecklingszon från Atlantkusten 
till Kvarken, Via Finlandia och Via Baltica till Warszawa. 

Styrprojektens verksamhet kommer att implementera den utvecklingsstrategi, som tillkommit 
som ett resultat av föregående VBSDZ Interreg II C projekt. 

Projektets verksamheter är konkreta och leder till synbara resultat. Projektets partners kan 
koncentrera sina aktiviteter mot de styrprojekt som är mest avgörande och viktiga för dem. 
Dock kommer varje styrprojekt att även innehålla en genuin transnationell dimension. 

Styrprojekten kommer att organiseras inom följande tema:  

- Utveckling av järnvägstrafikens tillgänglighet.  

- Utveckling av regionala/lokala och GIS/Internet system för support av den delaktiga 
planeringen. 

- Via Baltica Nordica Turistutveckling. 

Synergieffekter mellan respektive tema, dvs. Järnvägstrafik och turism eller GIS och turism är 
uppenbara, och kontaktnoderna har definierats och använts. 

Detta projekt är en direkt fortsättning av projektet BSR Interreg II C projekt "Via Baltica 
Spatial Development Zone". En av huvudidéerna inom projektet är att implementera 
utvecklingsstrategin, tillskapad under den pågående VBSDZ-fasen och producera konkreta och 
mätbara vinster för projektets medlemmar på regional och lokal nivå. Det sker genom att 
använda redan existerande och utvidgade transnationella nätverk. 

Relation till andra relevanta program 

Via Baltica Nordica Development Zone och Baltic Palette II projekten har gemensamma 
element, såväl geografiska som tematiska. Projekten har förberetts i nära samverkan. 
Aktiviteterna kommer dessutom att koordineras för att skapa högsta sammanlagda värden från 
denna samverkan. 

Projekten kommer att stödja andra geografiska projekt Helsingfors, Tallinn och Riga med 
omgivningar. Tematiskt kommer i synnerhet utvecklingen inom turismsektorn att stödjas.  

Samverkan med andra potentiella projekt inom BSR utvecklingskorridoren, som till exempel 
Baltic Bridge, TransLogis och E18 kommer att fortsätta, baserade på de goda erfarenheter från 
den tidigare interreg. II C-perioden. 
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Relation till policydokument 

Via Baltica Nordica är ett av de mest strategiska samarbetsprojekt och utvecklingsområden 
inom Baltic Sea Region som står omnämnt i VASAB 2010+ dokumentet. Projektet riktas 
speciellt till utveckling av spårbundna trafiktillgångar, regionalekonomisk utveckling via eko-
turism, förvaltning av kulturlandskapet och andra specifika områden samt deltagande i 
rumsliga planeringsmetoder. 

(GIS/Internet). Globala integrationszoner utanför kärnan av EU är en av ESDP-dokumentets 
policy utvald för teman i olika demonstrationsprojekt. VBNDZ stödjer policydokumentet för 
den Nordliga Dimensionen som sammanbinder de nordligaste delarna av Baltic Sea Region 
samt de fyra kandidatländerna med de centrala delarna av Europa. VBNDZ-projektet vidare 
även utvidgningen och integrationsprocesserna inom EU. 

Problemorientering 

Via Baltica Nordica Development Zone är en av de mest dynamiska utvecklingsregionerna 
inom BSR. Den består av tillväxtregionerna i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen samt Tyskland. Regionen inkluderar även Ryska Kaliningrad som deltar som observatör. 
Zonen bör inte endast ses som en kommunikationskorridor, utan även som en sammanbindande 
utvecklingsaxel bestående av socio-ekonomiska och kulturella värden i regionerna.  

Zonen är en kombination av byggda strukturer och naturmiljöer. Utvecklingstrenden kan 
komma att leda till konflikter och ökande tryck från såväl ekonomiska som sociala och 
miljömässiga utgångspunkter.  

Regionerna har en mycket central roll som utvecklingscentra inom VBNDZ. Hållbar utveckling 
av trafik- och transportsystem förbunden med utveckling av planeringsmetodik samt 
medborgardeltagande utgör strategiska nyckelfaktorer när de överenskomna framtidsvisionerna 
för VBNDZ ska uppnås. 

Via Baltica Nordica utvecklingszon är ett sammanhängande och erkänt samverkansområde. 
Trots att zonen bär på ett flertal utvecklingspotentialer är området i behov av att öka sin 
medvetenhet och självkännedom om sin egen identitet. 

De olika regionerna inom VBNDZ befinner sig utvecklingsmässigt på olika nivåer och är 
därför i behov av differentierade stödaktiviteter. Det är väsentligt att samtliga partners anförtror 
sig till projektet utifrån egna ståndpunkter och intressen. Aktiviteterna ska vara konkreta och 
leda till synbara resultat.  

Centrala mål 

- Att stimulera till ett fortsatt, fördjupat och breddat samarbete mellan nationella, regionala och 
lokala aktörer inom Via Baltica Nordica Development Zone 

- Stödja integration mellan olika parter inom BSR, Baltic Sea Region 

- Förstärka kapaciteten hos regionala aktörer, speciellt med avseende på de länder som 
kandiderar för EU-medlemskap 
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- Implementering av utvecklingsstrategier som skapats för Baltica-Nordica Corridor. Skapa 
konkreta och reella resultat och vinster av deltagande regioner via transnationella nätverk 
mellan olika pilotaktiviteter. 

- Utreda, plan- och utvecklingslösningar för att förbättra möjligheterna att använda spårbunden 
trafik inom Via Baltica-Nordica Corridor via t.ex. landanvändning, logistikkedjor, 
trafikservice, informationssystem och järnvägsnät. 

- Använda Geographical Information Systems (GIS) och annan informationsteknologi 
(Internet) som effektiva verktyg i deltagandet och för planering och administration på regional 
och lokal nivå , detta gäller särskilt sådant som relateras till landskapsförvaltning. 

- Stimulera till ökande turistaktiviteter och därmed till regional utveckling utmed Baltica-
Nordica Corridor enligt de principer som gäller för utveckling av ett hållbart samhälle. 

- Verka för en samverkan mellan olika transportslag och därmed uppnå förenkling och ökad 
säkerhet inom resesektorn. 

- Skapa serviceenheter inom turistbranschen som inkluderar information, produkter och 
bokningsmöjligheter. 

- Öka kompetensen på turismområdet i regionerna inom VBNDZ. 

- Länka Via Baltica Nordica med andra stråk och korridorer i Ryssland, Skandinavien och 
Europa. 

- Skapa sådana länkar och förbindelser mellan regionala och nationella myndigheter så en 
samverkan fortskrider.  

Metod 

Projektet organiseras som en gemensam grupp av pilotaktiviteter inom VBNDZ 
paraplyorganisation där samtliga av projektets parter deltar. Organisationen inkluderar 
koordination och administration av transnationella samarbetsprojekt utmed utvecklingszonen. 
Projektledningen är lokaliserad till Häme County i Finland. Projektet syftar även till främjande 
av samarbete med andra utvecklingszoner inom BSR (Baltic Sea Region). Pilotaktiviteterna 
kommer att organiseras efter följande rubriker:  

1) Utveckling av tillgängligheten till spårbunden trafiksystem  

2) Utveckling av regionala och lokala GIS/Internet system som support i planeringsarbete, och 

3) Via Baltica Nordica Turismutveckling 

Pilotaktiviteter kommer att implementeras på regional och lokal nivå och där producera 
konkreta resultat och vinster. Erfarenhetsutbytet mellan aktörer utmed detta nätverk kommer att 
befästa den transnationella dimensionen för varje enskild aktivitet. Pilotaktiviteterna utgör ett 
viktigt verktyg för att kunna förverkliga den utvecklingsstrategi som utarbetats för korridoren i 
förberedelsearbetet av Interreg II C projektet Via Baltica Spatial Development Zone. 
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Lokalisering av aktiviteter 

Projektaktiviteter kommer att lokaliseras till Via Baltica Nordica Development Zone som följer 
E12-sträckningen genom länderna Norge, Sverige Finland. Zonen sträcker sig vidare utmed 
Via Finlandia i Finland med fortsättning genom Via Baltica korridoren i Estland, Lettland, 
Litauen, Polen med avslutning i Brandenburgregionen i Tyskland. 

Enskilda kommuner och organisationer som finns lokaliserade utmed sträckningen kommer att 
bli verkställande av projektets aktiviteter. Via Baltica Nordica Development Zone ska inte ses 
isolerat som en väg- och spårbunden trafikled utan syftet är att etablera en utvecklings- och 
samarbetsregion där infrastrukturen utgör en avgörande faktor för kontaktmöjligheter utmed 
zonen. 
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Bilaga 5: Kompletteringar av geokodning och inventeringar för fritidsanläggningar, 
utflykts- och turistmål inom E12 Alliansen 

Bakgrund 

Genomförandet av ett delprojekt inom ramen för KASPNET (2001) ledde till utvecklingen av 
en fristående metodik för att utveckla ett Internetbaserat geografiskt informationssystem för 
turism och fritid. En verksamhetsmodellering gjordes under projektperioden, databaser 
definierades och specificerades. I samband med denna metodutveckling påbörjades 
inventeringen och geokodningen av fritidsanläggningar, utflykts- och turistmål. All utveckling 
och genomförande att projektet gjordes av avdelningen Mät och Kart, 
Samhällsbyggnadskontoret i Umeå kommun. Detta arbete samt implementeringen av objekten i 
databaser gjordes delvis för Umeå kommun och påbörjades för Vännäs kommun. Databaserna 
för kommungränserna längs väg E12 skapades samtidigt. 

Projektinnehåll 

Ett övergripande Internetbaserat geografiskt informationssystem för turism och fritid inom E12 
Alliansen kräver en komplett och heltäckande geografisk databas. Syftet med det aktuella 
delprojektet är att först komplettera och fullgöra inventeringarna för de övriga kommuner inom 
E12 Alliansen (Vindeln, Lycksele, Storuman), fortsätta geokodningen av objekten för alla 
kommuner samt att kvalitetssäkra innehållet av databasen. 

Aktiviteter 

• Kvalitetskontroll av de befintliga databaser 
• Skapande av en ny struktur för objekten från den privata sektorn 
• Förberedelserna inför sammanträde 2002-10-14 
• Information, redovisning för kommuner 
• Fortsättning av specifikationsarbetet för databaser 
• Databasanpassning till befintliga databaser (Landstinget, Umeå region, etc.) 
• Datafångst av materialet från den privata samt offentliga sektorn för de inblandade  

kommunerna 
• Implementeringar i databaser 
• Fortsättning av geokodning 
• Fortsättning av inventeringen för vinterobjekten 
• Kvalitetskontroll och uppföljning av inventeringar 

Projektledning, medverkan i referensgrupp och administration 

UMEÅ KOMMUN 
Samhällsbyggnadskontoret/Mät och Kart 
901 84 UMEÅ 
Ref: Christophe Poncin  
Tel: 090- 16 13 02 
E-post: christophe.poncin@umea.se 

 
PROJEKT 
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Bilaga 6: Utvecklingsstrategiskt dokument för Kulturgruppen  Januari 2001 

Inledning 

Kommunerna Storuman, Lycksele, Vännäs, Vindeln och Umeå har tillsammans med Blå 
Vägen-föreningen formulerat en gemensam utvecklingsstrategi med E12 som sammanhållande 
länk. Strategin skall ge en större medvetenhet om hur samordning och smidighet mellan olika 
insatser kan ge större effekt för fler än en kommun eller ett enskilt företag. Att försöka 
formulera detta ger också insikt om behovet av en flerårig och uthållig strategi. Ett traditionellt 
projekttänkande måste ersättas med större sammanhang och samordning av flera aktörer. Blå 
korridoren går som en pulsåder genom länet, regionen och berörda kommuner. Korridoren 
måste ses som ganska bred med förgreningar åt flera håll och med strategier och 
konstellationer som kompletterar varandra. 

Strategins syfte: Tillväxt på alla områden. Tillväxt också genom satsning på kulturell 
infrastruktur. 

Kulturenheterna i de berörda kommunerna vill lyfta fram kulturellt utvecklingspotential längs 
Blå korridoren genom detta dokument. 

Kommunernas kulturstrategier: 

- Umeå kommun – ”Den dynamiska entreprenörs- och näringslivsstaden” – Kultur 
skapar tillväxt. Umeås kulturliv är en central kraft i kommunernas utveckling. Kulturen 
medverkar i näringslivsutvecklingen genom att öka Umeås attraktionskraft, som 
samverkanspart inom utbildning, forskning och besöksnäring. Kulturen utgör även en 
väsentlig del av Umeås kontaktyta för internationellt samarbete.  

- Vännäs kommun – ingen strategi framtagen. Mål för kultur- och 
biblioteksverksamheten i Vännäs är ht 2002 under bearbetning. 

- Vindelns kommun – ”I Vindeln finns utrymme för Människan, Arbetet och Naturen”. 
Samverkan med andra kommunförvaltningar, föreningar och allmänhet skall prägla 
administrationen.  

- Lycksele kommun – Kulturpolitiskt program är ht 2002 under bearbetning. 
- Storumans kommun – ”Kulturpolitiken skall bidra till att skapa ett kreativt klimat som 

gynnar kommunens utveckling och framtid.” Kulturpolitiken skall bedrivas på så sätt 
att kulturlivets resurser tas i anspråk för att främja en god livsmiljö. Utbudet av kultur i 
området skall lyftas fram. Tillväxtavtalsfrågor prioriteras. 

Gemensam strategi: 

Konkreta satsningar som ger kulturell infrastruktur som gynnar tillväxten längs hela korridoren 
och kan ge verkningar in på norska sidan och kanske även in på finska sidan. Satsningarna är 
baserade på att E12-stråket sammanbinder kust och fjäll med varandra som 
kommunikationslänk – biltrafik, flyg och IT. Den kulturella infrastrukturen skulle bestå i att 
utveckla och utnyttja denna länk för kulturellt ändamål som i sin tur skulle ge verkningar inom 
turismen och övrigt näringsliv. 
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Gemensamma projekt: 

- Festivaler 
- Samiskt projekt  
- Biblioteksprojekt 
- Barn och ungdomsmusikprojekt 
- Övrigt projekt 

När det gäller stora festivaler som är publikdragande gynnas turismen i hela regionen. Kan man 
dessutom använda sig av kommunikationerna längs korridoren för att flytta folk från ”Kust till 
Fjäll” eller tvärtom skapas en ny typ av underlag för festivaler. 

Samiskt projekt med bas i Umeå Sameförening/Umeå Universitet, samiska institutionen – 
Lycksele Sameförening – Tärna sameförening skulle Blå korridoren kunna fungera som en 
samisk port som skulle lyfta fram den samiska identiteten samt fungera som ett turistiskt 
dragplåster för hela länet. Gemensam marknadsföring skulle gynna konceptet. Eftersom både 
Umeåregionen och ett antal andra kommuner i länet planerar för projekt inom 
bibliotekssektorn kunde även detta vara ett tänkbart projekt för E12 Alliansens kommuner även 
med tanke på Akademi Norr som etableras samt övriga högskolesatsningar i regionen med 
Umeå Universitet som den fasta punkten. 

Inom barn och ungdomsmusiken finns idag flera mindre projekt i kommunerna som skulle 
kunna utvecklas till ett större sammanhängande projekt med både lokal prägel men även 
internationell prägel genom samarbete mot Norge, Finland, Barentsområdet, Östersjöområdet 
m.m. Viktigt är att man bland organisationer och kulturgrupper på lokal nivå får ut det man 
anser behövs just i deras kommun eller intressegrupp men att det skall löpa en röd tråd genom 
länet och att man hittar samordningsvinsterna och förhoppningsvis även koppling mot 
näringslivet. Genom en snabb inventering bland kommunerna längs E12-an (Storuman, 
Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå) skulle ett grepp om vilka teman kommunerna skulle 
kunna enas kring kunna uppnås. 

Gemensam nytta, turistisk infallsvinkel, lokala aktörer, företagsamhet och ekonomisk nytta 
skall binda samman de aktuella gemensamma satsningarna. Projektet skall marknadsföras och 
kopplas ihop där det går med turistiska intressenter varför samarbete med länsturistgruppen 
och länsturistchefen måste etableras. Här spelar John-Gunnar Jönsson, kultur- och fritidschef i 
Lycksele, en central roll som sitter i länsturistgruppen. 

Alliansens kommuner bestämmer sig för ca fem stycken projekt som man samarbetar kring 
under de närmaste 3 – 5 åren, systematiskt och professionellt. Finansiering skall ske genom 
EU-program och övriga nationella finansiärer samt kommunerna. Projekten behöver inte bara 
hålla sig inom länet utan kan ha sträckning mot Norge, Finland och ut i världen o.s.v. Målet 
med denna satsning är att strukturerat arbeta för att åstadkomma mätbar tillväxt genom dessa 
projekt varför t.ex. universitet eller annan bör kopplas in för sådan mätning och utvärdering. 

Blå korridoren skall genom dessa projekt lyftas fram och det skall vara lätt att identifiera 
kulturell infrastruktur och påvisbar tillväxt längs detta stråk efter att projekten genomförts. 
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Nedan följer utdrag ur olika strategier och styrdokument: 

Kultur som tillväxtfaktor: 

Det skapas en kulturell infrastruktur som ökar attraktionskraften för regionen hos företag, 
kompetent arbetskraft och besökare. Den kulturella infrastrukturen ger mötesplatser och 
kreativa miljöer för människor ur samhällets alla olika sektorer. Kulturen lyfter fram regionens 
kulturella identitet och hjälper till att skapa en profil präglad av äkthet. Regeringen ser det både 
som en kulturpolitiskt och regionalpolitiskt angelägen uppgift att förbättra tillgängligheten till 
det kulturella utbudet och till kulturarvet var man än bor i landet. 

”Kulturen är en betydelsefull faktor för regional utveckling. Kulturinsatser kan stimulera 
invånarna i regioner när det gäller att kraftsamla och uppbåda gemensam styrka”… 

”En rik och stimulerande kulturmiljö och ett rikt kulturutbud är viktiga konkurrensmedel i 
fråga om en regions attraktivitet, både vad gäller lokaliseringsort för näringslivets 
investeringar och enskilda individers val av bosättningsort. Det finns småföretagsamhet med 
anknytning till kultursektorn, som i många fall har goda förutsättningar att utvecklas inom 
glesbygdsområden. Erfarenheter av kulturinsatser inom ramen för EU:s strukturfonder visar 
på stora möjligheter för ökad sysselsättning och tillväxt i berörda områden. Detta gäller inte 
minst för kulturturismen som har goda förutsättningar att bli en bärkraftig och 
regionalekonomiskt viktig utvecklingspotential i Sverige och i många andra länder”(utdrag ur 
prop.1997/98:62) 

Nationell kulturpolitik: 

De nya målen för nationell kulturpolitik skall vara vägledande för all kulturverksamhet. 

- Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda dem 
- Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 

samt till eget skapande 
- Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 

kommersialismens negativa verkningar 
- Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället. 
- Bevara och bruka kulturarvet 
- Främja bildningssträvanden 
- Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. 

Regional nivå: 

Västerbottensrådets delegation för kompetensutveckling och kultur ansvarar för länets 
gemensamma kulturfrågor. Övergripande mål: ”Inom kompetensutveckling och kultur/fritid 
fungerar samverkan utifrån kommunernas och landstingets behov och intressen. Samverkan 
ska vara förankrad, strategisk och nyskapande.” 
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Tillväxtavtalet i AC-län: 

Möjligheter till ett levande kulturliv stimulerar till kreativitet och nya idéer skapas. Satsningar 
för en förstärkt infrastruktur skall göras inom flera områden, tex. musik, konst, dans, kulturarv, 
kulturmiljöer och idrott. Satsningar inom kulturområdet ger direkta sysselsättningseffekter. 

Infrastruktur, samhällsservice och en god livsmiljö ger grunden för regionens näringsliv. Ett 
väl fungerande samhälle med en god livsmiljö är en viktig konkurrensfördel. Kulturen har en 
viktig betydelse för tillväxt. I länet finns goda förutsättningar att utveckla denna tillväxtfaktor 
ytterligare. Det gäller att ta tillvara länets kulturarv och den utvecklingspotential som finns i 
den samiska kulturen, utveckla musiklivet och utöka kulturutbudet i skolan. 

Möjligheter: 

- Utvecklat samspel mellan tätorter och omland 
- Ett större lokalt engagemang bidrar till utveckling av landsbygden 
- Fortsatt utveckling av kulturen 
- Fler mötesplatser och arenor 
- Utveckla kulturismen 
- Fortsatt utveckling av Västerbotten som ett framstående idrottslän 
- Utveckling av innovativa miljöer 
- Ta tillvara invandrarnas kunskaper och erfarenheter 
- Landsbygdens betydelse som livsmiljöfaktor 

Övrigt 

Kulturens roll för tillväxt och utveckling har under senare år uppmärksammats såväl 
internationellt som nationellt. Kulturen i länet kan utvecklas och nyttjas på ett flertal sätt. 
Viktigt är att ta tillvara länets kulturarv, vårt varierande och framgångsrika musikliv samt den 
starka folkrörelsetraditionen. Den samiska kulturen är unik. Invandringen har medfört andra 
levnadsvanor och andra kulturer som bidrar till det mångkulturella samhället. 

En god livsmiljö med ett rikt och stimulerande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är ett 
viktigt konkurrensmedel i fråga om regionens attraktivitet. Idrotten har också betydelse för 
utvecklingen genom de idrottsevenemang som genomförs. Livsmiljön har betydelse för 
näringslivets val av lokaliseringsort och enskilda personers val av bosättningsort.  

Det är viktigt att både bibehålla och skapa nya mötesplatser och arenor för kultur och fritid, t 
ex idrott. Möjligheter till ett levande kulturliv stimulerar till kreativitet och nya idéer skapas. 
Satsningar för en förstärkt infrastruktur skall göras inom flera områden, tex. musik, konst, 
dans, kulturarv, kulturmiljöer och idrott. Satsningar inom kulturområdet ger direkta 
sysselsättningseffekter. För att öka tillväxten skall kontakter mellan kulturskapare och företag 
främjas. 

• Utveckling av kulturella värden, naturområden, kulturcentra etc. 
• Bevarande och tillskapande av nya arbetsplatser och arenor för bl.a. kultur och fritid till 

exempel idrott 
• Profilskapande evenemang varvid möjligheten att kombinera idrotts- och 

kulturarrangemang beaktas. Profilering och marknadsföring av Västerbottens matkultur. 
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Utvecklingsprogram för Fjällregionen: 

Övergripande syfte med programmet är att på ett översiktligt, samlat och samordnat sätt ge en 
bild av vilka möjligheter som finns att åstadkomma tillväxt i Fjällregionen, med särskild 
betoning på turismens utvecklingsmöjligheter. Den stora utmaningen inom regionen är att 
hindra den negativa befolkningsutvecklingen. 

Med hänsyn till den näringsmiljö som utvecklas med allt högre teknologiskt kunnande, stabil 
arbetskraft samt natur- och kulturkvaliteter som regionen har, finns de grundläggande 
förutsättningarna för tillväxt så att den negativa trenden kan brytas. 

För turismens del är det nödvändigt att det skapas bättre förutsättningar för en vidgad marknad, 
således en volymökning och säsongsbreddning. För detta krävs att tillgängligheten till och 
inom området förbättras vad avser flyg, vägar och IT. Därtill erfordras professionell 
produktutveckling, marknadsföring samt ökad kompetens. På grund av områdets perifera läge 
ger produktutveckling och marknadsföring, för att fånga upp en större marknad, inte 
tillräckliga effekter förrän tillgängligheten förbättras. 

Om projektet skall närma sig Visionen och hejda befolkningsutflyttningen samt den 
demografiska obalansen måste en kraftsamling ske där alla berörda aktörer från såväl 
näringslivet som olika myndigheter medverkar aktivt. Det gäller således att ta vara på den stora 
utvecklingskraft och det engagemang som finns i regionen, innan det är för sent. 

De åtgärder som i första hand måste vidtas är bl.a. följande 

- Ökad tillgänglighet, till och inom regionen 
- Ökad effektivitet, genom samarbete 
- Ökad attraktionskraft, genom kvalitet, kompetens och information 
- Ökad marknad, genom aktiv försäljning 
- Ökad utbildnings- och kompetensnivå 

Genom ett medvetet marknadstillvänt arbete utifrån de tre arbetsområdena ”Profil/Image”, 
”Distribution” och ”Produkter” kan man åstadkomma produkter anpassade för ”nya” segment 
och geografier med samtidigt bibehållande av de befintliga. Det kan vara en poäng att utveckla 
produkter vilka kräver handledning och styrning av lokala guider. Detta ur såväl 
arbetsmarknads- och naturvårdssynpunkt. 

Några sammanfattande utgångspunkter: 

- Profilen bör identifiera produktens karaktär 
- Enighet bör råda om vilka produkter som har störst attraktionskraft 
- Profilen ska kunna påverka kundens val av besök 
- Profilen bör ge inriktning för produktutvecklare och olika instanser 
- Profilen bör skilja sig från konkurrerande regioner 
- Profilen bör bygga på, de naturgivna förutsättningarna, vildmarksliv och 

vildmarksupplevelser samt det breda kulturutbudet 
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Vision 

”Genom konstruktivt samarbete skapa en kreativ och hållbar näringslivs- och livsmiljö, som 
leder till att befolkningen av egen kraft kan generera tillväxt och därmed bidra till att den 
demografiska obalansen rättas till och befolkningsminskningen bromsas upp” 

Mål 

Med hänsyn till de goda förutsättningarna som regionen har och då det är nödvändigt att skapa 
goda betingelser för människorna, måste en hög målsättning sättas på utvecklingen enligt 
följande: 

- Förstärka regionens identitet och samhörighet 
- Bidra till en god befolkningsutveckling och livsmiljö samt ett rikare kulturliv inom 

regionen 
- Forma en övergripande strategi för hela regionens utveckling 
- Nationsgränsen får inte ses som ett hinder i utvecklingen 
- Åstadkomma en differentierad arbetsmarknad 
- Ökad kunskaps- och kompetensnivå 
- Tydliggöra och öka regionens attraktionskraft, genom utbud av kvalitetsmässiga 

produkter och tjänster, med beaktande av jämställdhet och en långsiktig hållbar 
utveckling 

- Öka förutsättningarna för en vidareförädling av regionens resurser 
- Effektivisera olika åtgärder genom samverkan och samordning 
- Förbättrad kommunikations- och transportstruktur för att öka tillgängligheten till och 

inom regionen 
- Genom professionell information tydliggöra regionens unika natur- och 

kulturkvaliteter, med syfte att öka kunskaper om och hänsynstagande till dessa 
- Visa handlingskraft som kan skapa förtroende hos näringslivet samt hos berörda 

statsmakter med avsikt att få ett ökat beslutsansvar för ett planmässigt resursnyttjande 
- Utgöra underlag i den kommunala översiktsplaneringen/arealplanläggningen, att där 

göra erforderliga mark- och vattenreservationer för att säkra ett genomförande av 
planerade åtgärder 

Länsstyrelsens prioriteringar för projektverksamhet år 2000: 

Länsstyrelsen ska med sina projektmedel medverka till att intentionerna i Tillväxtavtalet, EU-
programdokumentet och länsstyrelsens verksamhetsplan för området näringsliv och 
regionalpolitik genomförs. Övergripande mål: 

Länsstyrelsen ska med projektmedlen medverka till: 

- ökad tillväxt i länet genom fler och växande företag 
- inomregional balans 
- jämställdhet 
- ekologiskt hållbar utveckling 
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Målet om ökad tillväxt i länet innebär att länsstyrelsen ska inrikta projektverksamheten mot ett 
antal inriktningar bland annat: 

- nätverksbyggande och gränsöverskridande samverkan 
- insatser som tar tillvara och utvecklar länets natur- och kulturvärden bl.a. ur ett 

turistiskt perspektiv 
- insatser som bidrar till att en levande landsbygd bevaras. 

Prioriteringar: 

- Projekt som syftar till att skapa en god infrastruktur för näringslivet 
- Kostnadseffektiva och dynamiska samverkansprojekt som skapar ett mervärde som 

annars inte skulle uppstå 
- Projekt vars resultat och erfarenheter kan spridas och komma till nytta för ett större 

område än det där projektet bedrivs 
- Nyskapande s.k. pilotprojekt som kan fungera som goda exempel för regionen 
- Projekt som är förankrade hos och utgår ifrån målgruppens behov 
- Projekt som bedöms kunna ge positiva effekter i inlandet 

Europeiska kommissionen: 

Genom det första ramprogrammet för kultur ges Europeiska unionen tillfälle att förnya sin 
politik för gemenskapens kulturella verksamhet och möta dagens utmaningar och förväntningar 
från unionsmedborgarna och de kulturverksamma.  

Medlemsstaterna, parlamentsledamöterna, kommissionen, de internationella organisationerna 
(Europarådet, Unesco) och de olika organisationerna på kulturområdet är alla eniga om att 
begreppet kultur inte längre bör begränsas till det som traditionellt betraktas som ”finkultur” 
(musik, dans teater, litteratur). Begreppet omfattar idag även populärkulturen, industrin för 
masskultur och vardagskulturen. Det har utvidgats eftersom kulturen inte längre ses som en 
sidoaktivitet utan som en drivkraft i samhället och en faktor för kreativitet, livskraftig dialog 
och sammanhållning.  

Kulturen har därför ett nära samband med de viktiga samhällsfrågor som projektet nu ställs 
inför: 

Den europeiska uppbyggnaden går allt snabbare. Beslut har fattats att införa euron och 
Europeiska rådet beslutade i Luxemburg att inleda den utvidgningsprocedur som på lång sikt 
kan leda till en union med 26 länder. Kulturinsatserna skall i det perspektivet bidra till ett 
europeiskt medborgarskap som grundas på kunskap, ömsesidig förståelse för kulturerna i 
Europa och medvetenhet om vad som förenar dem. 

Globaliseringen väcker avgörande frågor för alla kulturer. Kommer globaliseringen att berika 
våra kulturer, utsläta och banalisera dem eller vidga deras uttrycksmöjligheter? Europeiska 
unionens ansvar och befogenheter gäller de europeiska medborgarna och kulturerna bland 
annat i de internationella sammanhang där förhållandet mellan globalisering och respekt för 
den kulturella mångfalden tas upp. Europeiska unionen skall bevara varje grupps kulturella 
identitet och rättigheter, så att medborgarna kan vara säkra på att unionen inte bidrar till att 
upplösa deras kulturella särart utan tvärtom garanterar att deras kultur kan leva vidare och 
utvecklas. 



 62 

Informationssamhället och vad det innebär av ny informations- och kommunikationsteknik 
öppnar för nya realiteter och nya områden för kulturen (cyberkultur) och erbjuder viktiga 
möjligheter till ömsesidig kunskap, kulturdialog, idéutbyte och information om kulturellt 
skapande. Det bör påpekas att kulturella varor och tjänster har ett inneboende värde och att 
tekniken bidrar till målsättningarna i fråga om spridning av kulturen och främjande av kulturell 
och språklig mångfald. 

Sysselsättningens vikt betonades särskilt i samband med Europeiska rådets särskilda möte i 
Luxemburg i november 1997, där det beslutades att driva all gemenskapspolitik till förmån för 
sysselsättningen på ett mer systematiskt och målinriktat sätt än tidigare. Det arbete som bedrivs 
inom kommissionen kring ”kulturen, kulturbranscherna och sysselsättningen” bekräftar att den 
kulturella verksamheten har en betydande sysselsättningspotential som bör utnyttjas. 

Den sociala sammanhållningen är viktig med tanke på att arbetslöshet och socialutsatthet 
försvagar banden i samhället och gör den sociala utslagningen till ett svårt problem, särskilt i 
städernas randområden. Social utslagning innebär också kulturell utslagning. I många fall 
fungerar kulturverksamheten som en integrationsfaktor som återger de utslagna, särskilt de 
unga, en plats i samhället. 

Europeiska unionen måste verka för en integrering som bygger på grundläggande värden 
såsom mänskliga rättigheter, frihet, solidaritet och tolerans.  

Helhetssyn på utveckling (Regional utveckling i samverkan; Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet): 

Det som utmärker utvecklingsstrategier på både statlig, regional och lokal nivå är att man 
försöker se till helheten och hur olika sektorer påverkar varandra. Regeringen har tagit beslut 
om att driva politik som ska gynna en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. På 
kulturområdet tydliggörs detta synsätt i Unescorapporten ”Vår skapande mångfald” som 
betonar att ett kulturellt, humanistiskt perspektiv på utveckling beaktas, vid sidan av det 
ekonomiska och tekniska som hittills dominerat.  

Regionala utvecklingsstrategier bör därför omfatta människors hela livssituation och ta fasta på 
sådant som berör människor; att det finns arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter, att man 
har en god närmiljö med möjligheter att träffas och delta i olika kulturaktiviteter. Det måste 
också vara möjligt för både barn och vuxna att få del av ett varierat kulturutbud. 

Kulturens positiva effekter för enskilda människor och för lokal och regional utveckling måste 
därför ses i ett större utvecklingsperspektiv. Det innebär t ex att kultursatsningar inte bara 
måste förankras hos lokala och regionala kulturnämnder utan också i andra nämnder och 
församlingar.  

De kulturbaserade näringarna inom musik, film, media samt form och design har under senare 
år skapat uppmärksamhet kring mer kommersiella inslag på kulturområdet.  

Kommersialismen har i slutet på 90-talet blivit en positiv utvecklingsfaktor medan den på 70-
talet var något som skulle bekämpas. Denna glidning i kultursyn är också märkbar i den 
nationella kulturpolitiken. Film t ex, har som genre i kulturpolitiken mellan 70-tal till 90-tal 
gått ifrån att vara en kommersiell verksamhet med vilken kulturpolitiken inte befattade sig, till 
att vara en kulturpolitiskt accepterad verksamhet. Filmen är nu föremål för stöd och en 
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medveten nationell uppbyggnad och betraktas som en positiv utvecklingsfaktor och ett intresse 
också för näringspolitiken. 

Sammanfattning: 

Ovanstående dokument med referat från ett antal strategier och dokument visar att kulturell 
utveckling skapar tillväxt som gynnar ett samspel mellan alla intressenter i en region. 
Kulturenheterna i Storuman, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå kommer att genom en 
strategisk gemensam satsning på genomförande av ett antal kulturprojekt bidra till tillväxt i 
regionen. E12 Alliansens arbetsgrupp föreslås anamma förslaget samt att styrgruppen föreslås 
anta förslaget och i sina respektive organisationer driva fram beslut om berörda projekt. 

Elisabet Jonsson, Fritid, kultur och turism i Tärnaområdet 

VERKSAMHETSPLAN 2001 El2 Alliansen/Kulturarbetsgruppen 
Aktivitet Syfte Tidplan 
Arbetsgruppsmöte Stärka samordningen i E-12-stråket, planera aktiviteter, 

initiera EU-projekt 
5 möten/år 

Möta Kultur Mo i Rana.  
 
Möta Kultur Vasa 

Utveckla samverkansmöjlig heter.  
 
 

april 2001 
 
april 2001 

Möta Kultur St. Petersburg 
 

Utveckla samverkansmöjligheter. hösten 2001 

Nätverksträffar: 
• Samiska intressen. 
• Aktiva konstnärer/företag 
• Idrott/Kultur/Turism 

 
 

• Barnkultur/Ortens profil 

Sammanföra olika okonventionella intressenter för möte. 
Sammanföra samiska intressenter i E-12-stråket. 
Sammanföra aktiva konstnärer med producerande företag för 
att utveckla bl.a. design. 
Sammanföra dessa för utbyte och gemensamma 
aktivitetsutveckling. 
Barnkulturen skapar utvecklingsmöjligheter dels via barnen 
dels genom kulturfolket som arbetar med barnkulturen. En 
orts avveckling börjar som regel med avveckling av 
barnkulturen den kreativa tillväxten. 
 

 
sept 2001  
 
okt 2001 
 
nov.2001  
dec 2001 

• Tvärsektoriell 
arbetsgruppsträff 

Mötet mellan E-12:an arbetsgrupper skall medverka till 
okonventionellt nätverksbyggande. 
 

okt 2001 
 

Analys/Nätverk för 
kompetensutveckling 

Fritid- och kultur i kommunerna skapar ett Mål 3 projekt för 
att skapa ett varaktigt samarbete i stråkets kommuner. 
 

våren 2001 

 
Aktivitet Syfte Tidplan 
Inköpta uppdrag 

• Studie över kulturföretag 
• Studie över samiska 

intressenter 
• Studie överidrotts- och 

kulturutbildningar 
 

Sammanställa och visa på utvecklingsmöjligheter och genom 
att trycka småskrifter på finska/ryska/engelska skapa 
förutsättningar för samverkan med liknande aktörer i Finland 
och Ryssland 

 
0103 – 0107 
0108 – 0111 
 
0103 – 0107 

Profilskapande ikoner i E-12-
stråket 

Starta diskussion om "kulturprofil” för E-12-stråket t.ex. 
Vattenkraft, Skogsmuseet, Fjällbygd mm. 
 

hela 2001 



 64 

Kompetenshöjande aktiviteter för 
aktörer inom fritid och kultur 
 

Samla aktörer till konferens med tema "Omvärld och 
Trender" 
 

nov 2001 
 
 

”Kick-Off E12 Alliansen” E12-stråket en dynamisk framtidsregion. Konferens 6-7/6 
2001 i Lycksele. målgrupp E12 Alliansens styr- och 
arbetsgrupper, kommunledningar i stråket, Mo i Ranas 
ledning, Vasa stads ledning och andra intressanta personer 
för stråkets utveckling. Syftet är att utbilda, informera och 
stärka sammanhållningen och stråktänkandet. 

11-12 maj 
2001 
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VERKSAMHETSPLAN 2002 KULTURARBETSGRUPPEN 
Aktivitet Syfte Tidplan 
Arbetsgruppsträffar Stärka samordningen och samarbetet i stråket, planering, 

initiering 
 

2002 
 

Seminarier/Konferenser 1. seminarier i kommunerna bl. a. 
2. teaterchefsträff (Norge,Sverige,Finland) 
3. inspirationsseminarium för lokala föreningar 

kultursponsring 
4. ikoner/profiler/identitet 
5. film 

2002 

Köpta uppdrag 1. Kultur och idrottssponsring 
2. Fritids- och kulturvaneundersökning Z~ 
3. Kulturekonomisk beräkning på några kulturobjekt 
4. Inventering av samiska intressenter och kultur- och 

idrottsutbildningar i länet 
5. Vilka idrottsevenemang anordnas kontinuerligt och 

hur kan de användas till profilering av stråket 
tillsammans med kultur. 

2002 

Personal Eftersom det under 2001 visat sig att arbetsgruppen inte 
förmår i sina organisationer frigöra resurser för praktiskt 
arbete föreslås anställning 50% under 12 mån för 
genomförande av verksamheten under året med placering 
i Storumans kommun. 

2002 

Internationellt arbete Nätverksbyggande i Via Finlandia, Via Baltica och Norge 
och Ryssland. 

2002 
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Bilaga 7: Rapport från och om arbetet med att genomföra kulturhearingen SAMKLANG  
 
19-20 november 2002 i Lycksele 

1. Bakgrund 
2. Förarbete: halvtidstjänst, möten, budget, marknadsföring 
3. Föreläsningskontakter, bokningar samt dito workshops 
4. Kulturhearingens genomförande 
5. Bildkonstkursens genomförande 
6. Efterarbete 

1. BAKGRUND 

Det första fröet till denna kulturhearing började gro under ett möte i mars 2002 i en 
kulturgrupp som under tre års tid regelbundet har träffats inom LYANs Projekt Partnerskap i 
Lycksele. Kulturgruppen är en av sju grupper som arbetar för att utveckla och skapa 
gynnsamma förutsättningar för främst näringslivet i Lycksele.  

Kulturgruppen hade visioner om att göra något rejält kulturellt som dels skulle synas, dels 
skulle vara kunskapsgivande och inspirerande för Lycksele. Vid detta möte var E12 
Alliansens projektledare Anders Lundgren inbjuden för att berätta och informera om E12 
Alliansens arbete, och kanske främst om E12-ans kulturarbetsgrupps svårigheter att komma 
fram med ett reellt aktivitetsförslag.  

Resultatet av detta möte innebar i realiteten att E12 Alliansen bad Projekt Partnerskaps 
Kulturgrupp om hjälp med idé- och arbetsinsats samt gav besked om att det dessutom var 
bråttom. PP Kulturgruppen beslöt denna kväll att påta sig att ordna ett kulturellt evenemang 
före december 2002. Gruppen valde enhälligt Elisabet Lindgren – dels som representant för 
Lyckseles kulturföreningar, dels också som anställd inom landstingsprojektet ARCIV; Artist 
Resource Center in Västerbotten - till att handha detta, med PP Kulturgruppen som 
idébollplank. (Det sistnämnda kom dock ej att ske: bollplank blev ARCIV, Bildmuseet och 
Kulturscen Kvarken) 

2. FÖRARBETE 

Halvtidstjänst:  

Steg två blev att ordna med en halvtid i E12 Alliansens kulturarbetsgrupp för Elisabet 
Lindgren för tre månader framåt; april t.o.m juli. Detta för att lösgöra henne med 
tjänstledighet från hennes ordinarie halvtidsarbete på Systembolaget. För själva 
kulturhearingsprojektets framskridande gällde att ARCIV, Arbetsförmedlingen 
KulturMedia-Umeå, Bildmuseet Umeå och Kvarkenrådets projekt Kulturscen Kvarken kom 
in som samarbetspartners i konceptet. Vissas respektive mål och syften samlades av Elisabet 
Lindgren på ett enskilt blad att användas som förklaringsmodell för påtänkta föreläsare. 
(bilaga 1) 

Möten:  

Vid ett möte den 21 maj -02 med Elisabet Lindgren/ARCIV, Sabine Mayer/ E12 Alliansen, 
Charlotte Lundkvist/Umeå Kultur och Anna-Lena Lundmark/Bildmuseet Umeå fastslås en 
innehållsram för hearingen. Det ska även anordnas en konstkurs i direkt anslutning till 
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hearingen samt en avslutning av arrangemanget den tredje dagen på Bildmuseet i anslutning 
till deras utställning Samkväm.  

Möte i Umeå den 5 juni –02 varvid Karin Lundemark/Kulturscen Kvarken, Helena 
Wikström/KRO Umeå, Gunilla Samberg/Länskonstnär Umeå, Lars Sahlin/konstintendent 
Umeå samt Elisabet Lindgren/ARCIV+E12 Alliansen träffas och ribban läggs. 
Kulturhearingen blir regionlokal och med en stor betoning på konsten som arbetsverktyg 
och som en process för regional identitet, rörelse och utveckling. Ytterligare intentioner är 
kompetensutveckling för länets kulturutövare, en utvidgning av arbetsmarknaden genom att 
få till en samverkan mellan olika aktörer i regionen, samt att föra in begreppen konst och 
kultur i näringslivsstrukturerna. 

Det tredje mötet sker den 21 aug –02 i Umeå då de medverkande är Anna-Lena 
Lundmark/Bildmuseet Umeå, Karin Lundemark/Kulturscen Kvarken, Gunilla 
Samberg/länskonstnär och Elisabet Lindgren/ARCIV. Här framkommer en önskan om 
studiebesök på Lyckseleföretag. Efter resonemang konstateras att detta studiebesök måste 
läggas under dag 2, bildkonstkursdagen. 

Budget: 

E12 Alliansen och ARCIV ska dela på kulturhearingens nota vilket innebär en preliminär 
uppdelning av föreläsarnas arvodes- och resekostnader, mat, logi samt lokalkostnader och 
trycksaken (Bilaga A och B). ARCIV tar dessutom hand om alla kostnaderna för dag 2, 
bildkonstkursen.  

Marknadsföring: 

Problemen med att boka in föreläsarna skapade turbulens i frågan om sista-datum för 
trycksakens tillblivande. Dessutom tillkom utrymmesproblem pga. av alla de 7 loggorna 
(borde dessvärre varit 8 st.) som alltid ska finnas med i utskicksmaterial då det gäller EU-
projekt. Anna-Lena Lundmark på Bildmuseet skapade utskickskortet med hjälp av de texter 
som Elisabet Lindgren sände över. Tryckeriet blev, efter en prisundersökning, NRA i Umeå. 

Via ”vanliga posten” skickades den tryckta inbjudan/programmet (bilaga 2) ut till ARCIVs 
målgrupp som är kulturutövare i länet. Men även epost-listor för E12 Alliansen, KRO, olika 
Näringslivsservice i länet, Projekt Partnerskap Lycksele samt länets Kultur och 
Fritidsförvaltningar användes för att Pdf-filen skulle nå ut till olika intressenter. Två epost-
påminnelser skickades också.  

Ett pressmeddelande (bilaga 3) utgick två gånger med e-post till länets samtliga media samt 
ett flertal olika rikstäckande tidningar/media. 

Ingen annonsering skedde pga. kostnadsskäl. 

3. FÖRELÄSNINGSKONTAKTER 

Kontakter med tänkbara föreläsare, workshopsledare och konferensanläggningar har under 
denna tid tagits. Namnlistan på generella föreläsare skulle med tiden bli lång eftersom det 
blev många ”nej tack pga. redan uppbokad” trots uppenbart intresse att medverka. (bilaga 4)  
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Slutligen hade följande personer från kreativa mötesplatser tackat ja som föreläsare: Karin 
Willén, konstnär Stockholm, Karin Hansson, konstnär Stockholm, Åsa Eriksson, 
projektledare Kulturinteraktion, Uppsala samt Erik Hägglöf, Sparbanken Nord, Piteå.  

Till workshop ORD hade författarna Solja Krapu och Åke Lundgren bokats via 
Författarecentrum Norr, för FILM Per Holmgren från Film i Västerbotten samt konstnär 
Karin Willén tackat ja att medverka i BILD. 

4. KULTURHEARINGENS GENOMFÖRANDE 

Tisdagen den 19 november 2002 klockan 08.00 började folk att samlas i Medborgarhusets 
lokaler för uppstartsfika. Tyvärr hade två av föreläsarna lämnat återbud (Karin Hansson och 
Erik Hägglöf samt workshopen FILM/Per Holmgren) vilket innebar en omfördelningar av 
programtiderna. (bilaga 5) Under morgontimmarna kom också olika sorters återbud från 
anmälda deltagare. 

Dagen började med att Karin Willén berättade om sitt arbete, om konstnärsrollens historia 
och om sina intentioner med de konstnärliga samarbetsprojekten hållplats Östergötland och 
SOC Stockholm. Därefter berättade projektledare Åsa Eriksson om Kulturinteraktion – ett 
kultur- och näringslivssamarbete i Uppsala. ARCIVs projektledare Anders Persson berättade 
sedan kort om kultursamarbete mellan utövare och företag. I programmet hade det dessutom 
tillkommit ett kulturinslag före lunch: sångerskan och musikern Kicks Törnlund kulade och 
berättade historiken om detta sätt att kommunicera. 

Efter gemensam lunch fortsatte workshops-arbetena ORD och BILD med x antal deltagare i 
respektive grupp. Den avslutande paneldebatten bytte dock skepnad till ett runda-stol-samtal 
som bl.a. kom att handla om att alla kulturutövare måste formulera sin egen konstnärsroll i 
ett långsiktigt samarbetsperspektiv. 

Totala antalet personer som medverkade under denna dag blev 30 stycken (bilaga 6) vilket 
kan anses vara knappt godkänt eftersom arrangemanget beräknades intressera minst 70 
personer. Men - de som kom, hade en givande och intressant dag. Detta framkom klart och 
tydligt vid avslutningskaffet på eftermiddagen. 

5. BILDKONSTKURSENS GENOMFÖRANDE 

Deltagarna (bilaga 7) hade gemensam middag nere i The Corners lokal på tisdagskvällen 
(bilaga 8) som dessutom avslutades med ett besök uppe i Utställningshallen Templet. 
Konstföreningens ordförande Karin Söderlund presenterade den pågående utställningen av 
debuterande Peter Hermansson.  

Bildkonstdagen den 20 november (bilaga 9) startade med samling på Park Hotell varefter 
biltransport skedde för ett studiebesök på ett Lyckseleföretag, Lappland Sylt & Saft. Den 
planerade besökstimmen utsträcktes till 90 minuter pga. av en intressant visning och 
frågeställningar. Därefter åkte gruppen vidare ner till konstnärshemmet Tuggengården där 
dagen fortsatte med grupparbeten. Dels handlade workshopssamtalen om de medverkandes 
egna olika nätverk, dels om hur själva Tuggengårdens framtida konstnärliga utveckling 
kunde påverkas. Samtalens essens togs med av kursdeltagare ner till utställningen Samkväm 
i Umeå. 
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6. EFTERARBETE 

Mycket av arbetet efter kulturhearingen och konstkursen har bestått i att få fram fakturor 
samt att adressera dem till rätt projekt. Dessutom har det på olika sätt (brev, telefonsamtal, 
slumpmässiga samtal på stan) framkommit att väldigt många deltagare varit mycket nöjda 
med dagen/dagarna. Och till sist har också denna rapport blivit skriven. 

Lycksele 030108 

Elisabet Lindgren 

Projektledare för Kulturhearingen Samklang 

Bilagorna till rapporten finns att rekvirera från Samklang-projektets projektledare Elisabet 
Lindgren, Lycksele kommun. 
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Bilaga 8: Handlingsplan för Arbetsgruppen näringsliv och transport 

Bakgrund 

Vid ett gemensamt möte 2001-10-23 i Vännäs enades grupperna om att deras uppgifter i 
många avseenden går in i varandra och att grupperna därför kunde slås ihop. 
Projektgruppen beslöt detta 2001-10-24. Vid projektgruppens möte 2001-11-22 utsågs 
Rolf Axelsson till ordförande och Lennart Olofsson till vice. En kartläggning av 
transportköpare har genomförts. Rapporten publiceras i december 2001. 
Näringslivsgruppen har låtit framställa en beskrivning av näringslivsstrukturen, en s.k. 
Näringsakt. Rapporten publicerades i november 2001. 

Mål 

Skapa goda förutsättningar för företagen längs E12-stråket. E12 Alliansens allmänna mål, t ex 
jämställdhet och miljö, skall beaktas. 

Handlingsplan och budget för 2002 – 2003 

 Aktivitet Budget 
1. Samordna tidigare arbete och beskriva pågående projekt inom området. Publicera 

detta på alliansens hemsida, med länkar till respektive projekt. 
 

2.  Ordna träff med transportgruppen inom Mittskandia och Kvarkenrådet. Samordna 
framtida aktiviteter och förhindra dubbelarbete. 14 januari 2002. 

 

3.  Studera kartläggningar av transporthinder som gjorts av Kvarkenrådet, Tvärlänken 
m fl. Titta speciellt på företagens behov. Komplettera med ny kartläggning om så 
erfordras. Konsult anlitas. 

20000 

4. Undersök, genom telefonintervjuer, varför företag i Norge, Sverige och Finland 
gör så få affärer med varandra. Pågår med hjälp av konsult. Budgeterat 2001. 

 

5. Sålla fram och bearbeta de företag som vill göra affärer. Konsult 35000 
6.  Stötta de transportköpande företagens samordning av transporter genom 

kunskapsförmedling och nätverksuppbyggnad. Konsult genom Transport och 
logistikcentrum i Vännäs.  

20000 

7.  Framtagande av kommungemensamma prioriteringar/kriterier för att stödja 
framtida utvecklingsprojekt. Samordning av aktörer och analyser. Beskrivning av 
”vita fläckar” i näringslivsstrukturen. Konsult. 

75000 

8.  Förstudie avseende infrastrukturen längs en skoterled Umeå – Tärnafjällen. 30000 
9.  Kommunvis genomgång och analys av Näringsakten. Kommunvis åtgärdsplan 

skall tas fram. Information om näringsakten. Konsult. 
50000 

10. Samordning med projektet Företagsutveckling inom det finska projektet ”West 
Wind Highway”  

 

11.  Tryck av informationsskrift. 20000 
 SUMMA 250000 
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, , har till
uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveckling,
bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens
resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i
interaktion med de många vetenskapliga discipliner som berör det
regionalvetenskapliga forskningsfältet.

Publikationer i serien  Working Paper är arbetsrapporter som,
efter omarbetning, är avsedda för framtida publicering i andra sam-
manhang. Rapporterna distribueras enbart i begränsad upplaga.
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