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 Förord

Regionalpolitiska satsningar genomförs med flera olika motiv. Ett
motiv är att ge resurser till en region som förlorat konkurrenskraft, för
att inte en huvudsakligen ofrånkomlig avfolkning eller inkomstminsk-
ning ska ske alltför snabbt. Sådana satsningar kan vara regionala skatte-
subventioner, offentliga arbeten eller riktade projekt till driftiga perso-
ner och organisationer som i sin tur fördelar resurserna i regionen.

Ett annat motiv för regionalpolitiska åtgärder är när satsningar sker
för att påverka en regions grundläggande struktur. Syftet är att skapa
nya förutsättningar att utveckla regionens konkurrenskraft. I detta fall
är det avgörande att identifiera om, och i så fall vilka, förändringsbara
strukturer som existerar i regionen.

I det första fallet gäller främst att fördela resurser på ett så fördel-
ningsmässigt fördelaktigt sätt som möjligt. I det senare fallet gäller det
att identifiera strukturer, definiera mål och utvärdera om och hur en in-
sats påverkat regionens utveckling. För den regionalpolitiska forsk-
ningen är båda klasserna av regionalpolitik givetvis intressanta. Den se-
nare typen av riktade insatser ställer dock betydligt större krav på att
målsättningen, valet av medel och de orsakssamband som antas gälla
definieras tydligt för varje projekt. Först då kan sådana utvärderingsin-
satser genomföras som gör det möjligt för regionens aktörer att lära sig
regionens dynamik, nyttja de begränsade resurserna effektivare och öka
precisionen i sitt arbete.

”E12 Alliansen” tillhör tydligt den senare klassen av projekt. Det har
därför varit av intresse för CERUMs forskning om utvärdering av regi-
onal politik att studera projektets föreslagna uppläggning och kom-
mentera hur denna stämmer med ambitionen att utvärdera för att lära
från erfarenheter i det regionala utvecklingsarbetet.

Projektet har finansierats av ”E12 Alliansen” och genomförts av Ma-
ria Asplund vid CERUM. Detta är projektets slutrapport. Från CE-
RUMs sida vill vi framföra vårt tack till projektsamordnare Anders
Lundgren som varit vår kontaktperson samt till de medlemmar i pro-
jektets styr- och projektgrupper som bidragit med sina synpunkter och
idéer om projektet. Vår förhoppning är att vi med vårt bidrag även till-
fört projektet nya kvalitéer. Genom att välja CERUM för sin ex ante ut-
värdering har ”E12 Alliansen” definitivt tillfört den regionalvetenskap-
liga forskningen vid Umeå universitet fördjupad kunskap om den regi-
onalpolitiska beslutsprocessen.

Umeå i augusti 2001

Lars Westin
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 1. Inledning

Stråket längs Europaväg 12 genom Västerbottens län har daglig bety-
delse både för privat och offentlig verksamhet. Den sammanlagda
befolkningen uppgår till nära 140000 invånare, varav antalet syssel-
satta är fler än 70000. För mer än hälften av länets befolkning och
arbetsmarknad spelar stråket därmed en väsentlig roll för såväl gods-
transporter och arbetsresor som service- och fritidsresor.

För närvarande pågår över trettio större utvecklingsprojekt längs
E12-stråket. Den stora mängden projekt bekräftar hur viktig infra-
strukturen är för utvecklingsarbetet totalt sett i länet. Det handlar sam-
mantaget om utvecklingsarbete för mer än 200 Mkr, vilket motsvarar
nära 2/3 av allt utvecklingsarbete som för närvarande pågår i berörda
kommuner och inom Blå Vägen Föreningen.

Våren 1998 föddes idén att samordna utvecklingsinsatserna i kom-
munerna genom att skapa nätverk. De fem svenska kommuner som
E12 går igenom, Storuman, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå ville
gemensamt utforma en utvecklingsstrategi med E12 som sammanhål-
lande länk. De ansåg att det skulle vara lättare att identifiera de beroen-
den och samband som finns mellan kusten och inlandet i olika bran-
scher om de utvecklingsåtgärder som har ett direkt eller indirekt sam-
band med flöden av gods och människor utefter stråket tydligt invente-
rades och identifierades.

 1.1 Projektfakta

Projektet ”E12 Alliansen” syftar i huvudsak till att försöka utveckla
resurserna för ökad turism, handelsutbyte och kultur. Vidare vill man
stödja förbättrade logistiska samband mellan olika företag och bran-
scher inom hela Kvarken/MittScandia-området, samt öka utbudet av
större besöksmål i knutpunkterna och längs hela stråket. Detta skall
uppnås genom att inledningsvis skapa nätverk mellan olika delar inom
kommunerna och senare försöka utveckla samarbetet.

Samtliga kommuner som binds samman av E12 och Umeälven har
genom beslut i respektive kommunstyrelse förbundit sig att delta i ett
samordnat tillväxt- och utvecklingssamarbete med E12-stråket som
bas. Även Blå Vägen Föreningen har förbundit sig att delta i alliansen.
Projektets organisation består av en politisk styrgrupp, en projektgrupp
och en projektsamordnare. Styrgruppen består av kommunstyrelseord-
förandena i respektive kommun samt en representant från landstinget.
Styrgruppen har som uppgift att besluta om inriktningen av projektet
samt bevaka de ingående finansiärernas intressen och utvecklingen i
omvärlden. Projektgruppen bereder ärenden till styrgruppen och an-
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svarar för bedömning och urval av projektidéer samt informerar om
och utvecklar dessa idéer. Projektgruppen består av en eller två medlem-
mar från respektive kommun, en representant för Blå Vägen Fören-
ingen, en representant från landstinget samt en representant från länstu-
ristbyråerna. Projektsamordnaren är projektgruppens verkställande
tjänsteman och kan ingå i projektgruppen. Han har som uppgift att
samordna, informera, marknadsföra och utveckla projektet.

Från och med 2001–01–01 består styrgruppen av följande representan-
ter:

Projektgruppen består av:

Anders Lundgren, EU-samordnare vid Lycksele kommun, är projekt-
samordnare.

 1.2 Utvärderingens syfte

Syftet med denna Ex Ante-utvärdering av ”E12 Alliansen” är för det
första att tydliggöra intentionerna med projektet genom att studera
redan befintlig dokumentation samt genom intervjuer med ett urval av

Inge Andersson Västerbottens Läns Landsting

Lilly Bäcklund Lycksele kommun

Runar Frohm Ordförande

Lennart Holmlund Umeå kommun

Ewa-May Karlsson Vindelns kommun

Gunilla Lundgren Storumans kommun

Matts Lundgren Vännäs kommun

Rolf Axelsson Vindelns kommun

Ulf Grundström Lycksele kommun

Maritta Holmberg Länsturistbyråerna och turistbyrån i Umeå

Anders Isaksson Blå Vägen Föreningen

Elisabet Jonsson Storumans kommun

Katarina Martinsdotter-Frohm Vännäs kommun

Per Nilsson Västerbottens Läns Landsting

Lennart Olofsson Vännäs kommun

Rolf Persson Storumans kommun

Tomas Sikström Umeå kommun
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de inblandade. Syftet är vidare att fastslå om projektets målsättningar
är möjliga att utvärdera samt ge rekommendationer inför den slutgil-
tiga utvärderingen av ”E12 Alliansen”. Rapporten är skriven med hjälp
av Lars Westin.

 1.3 Utvärderingens metod

Genom att studera de dokument som finns tillgängliga är det möjligt
att fastställa tydligheten och detaljrikedomen i de mål projektets styr-
respektive projektgruppen arbetat fram. Intervjuer har dessutom
genomförts med utvalda delar ur både styr- och projektgrupperna för
att kartlägga deras syn på projektet samt dess mål, medel och effekter.

 1.4 Avgränsningar

Det har på grund av Ex Ante-utvärderingens relativt begränsade
omfattning inte varit möjligt att intervjua alla 17 personer som sitter i
styr- respektive projektgruppen. Ett urval av fem personer har gjorts,
två respondenter sitter i styrgruppen och två i projektgruppen. Även
projektsamordnaren har svarat på intervjufrågorna. Valet av dessa base-
ras på deras roll i processen samt geografisk spridning. En av de inter-
vjuade är kvinna.
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 2. E12 Alliansens dokumentation

De dokument som finns samlade om E12 Alliansen består främst av de
tre huvuddokumenten, ”Samordnad utveckling och tillväxt med E12-
stråket som bas”, ”Projektansökan från EG:s strukturfonder i Mål 1
Norra Norrland. Norrbottens och Västerbottens Län” och ”Beslut Mål
1 Norra Norrland”. Se appendix 1–3.

Utöver dessa finns även ett utkast till ”Långsiktig analys av E12-kor-
ridorens potential och utvecklingsmöjligheter” (se appendix 4), kallel-
ser/inbjudningar till möten för styr- respektive projektgruppen, diskus-
sionsunderlag, minnesanteckningar från möten, uppgifter om projekt
inom berörda kommuner som indirekt eller direkt påverkar E12:an
samt hemställan från Länsstyrelsen i Västerbottens län till regeringen
angående en införelse av E12 i TEN-nätverket.

 2.1 Huvuddokument

Det som betraktas som grunddokument är Samordnad utveckling och
tillväxt med E12-stråket som bas, daterad 1999–12–17. Här finns en
beskrivning av bakgrunden till projektets uppkomst samt en genom-
gång av det samordningsbehov av utvecklingsinsatserna de deltagande
kommunernas representanter uppmärksammat. I dokumentet slås det
fast hur behovet av utvecklingsinsatserna ser ut och hur man skulle
vilja arbeta för att skapa utveckling och tillväxt med E12-stråket som
bas.

Dokumentet ger en utförlig men ändå sammanfattad bild av regio-
nen och dess utvecklingsbehov- och möjligheter. Här redogörs för be-
hovet av en formulering av en gemensam utvecklingsstrategi med E12
som sammanhållande länk. Framtidsutsikterna i regionen och längs
stråket berörs samt de områden det bör satsas på.

I Projektansökan från EG:s strukturfonder i Mål 1 Norra Norrland.
Norrbottens och Västerbottens Län daterad 2000–08–21 finns utförli-
gare beskrivet de mål och delmål man syftar uppnå med arbetet, se ka-
pitel tre. Enligt praxis finns här beskrivet förutom praktisk information
angående projektansvarig o dyl. även projektorganisation, bakgrunds-
beskrivning, projektbeskrivning, kostnadsbudget, jämställdhet, miljö-
bedömning, tidplan, förväntat resultat, förväntad verksamhet efter att
projektet är slutfört, resultatspridning samt finansiering.

Den 15 december 2000 delgavs projektet beslutet om att struktur-
fondsdelegationen beslutat lämna stöd till projektet ur regionala fon-
den med högst 2443500 kronor. Detta står att läsa i dokumentet Be-
slut Mål 1 Norra Norrland.
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Strukturfondsdelegationens motivering lyder:
”Projektet kommer att stärka en samverkan i näringslivet och
offentliga organisationer efter E12-stråket i Storuman, Lycksele,
Vindeln, Vännäs och Umeå kommuner. I projektet kommer
nätverksbyggande att stimuleras även mot öst-väst, (Finland och
Norge), vilket ger positiva effekter på näringslivet och inlandet. E12
Alliansen kommer att utveckla internationella affärsrelationer främst
inom vårt närområde och viss samverkan- nätverksbyggande kommer
att drivas vidare genom EU:s Interregprogram.
Strategin för utveckling i Västerbottens län 1999–2006 pekar på
länets strategiska läge i norra Europas utvecklingscentrum, med
central placering i utvecklingsområdet öst-väst, som ger oss utmärkta
förutsättningar till positiv utveckling i länet.”

I dokumentet står det att läsa att medel enhälligt beviljats i kusten med
1983000 kronor vilket utgör 50,5% av stödberättigande bokförda net-
tokostnader. Fondens andel av den offentliga finansieringen är dock
högst 45,8%. Till inlandet beviljades medel med 460500 kronor vilket
utgör 61,7% av stödberättigande bokförda nettokostnader. Fondens
andel av den offentliga finansieringen är dock högst 49,7%. Det finns
förutom motiveringen och beviljade medel även en kortare projektplan.

I ett utkast till dokumentet Långsiktig analys av E12-korridorens
potential och utvecklingsmöjligheter daterad 2000–02–01 och skrivet
av Lars Westin vid CERUM, diskuteras de tre övergripande kommuni-
kationsförutsättningarna, behovet av långsiktighet, helhetsanalys och
kvalitativa beräkningar, forskningsuppgifter samt genomförande. Om
det finns ekonomiska förutsättningar att analysera stråkets potential
och utvecklingsmöjligheter närmare i ett senare skede skulle det resul-
tera i värdefull forskning.

 2.2 Övriga dokument

De övriga dokumenten består av diskussionsunderlag, minnesanteck-
ningar från möten, kallelser/inbjudningar till möten för styr- respek-
tive projektgruppen, uppgifter om projekt inom berörda kommuner
som indirekt eller direkt påverkar E12: an samt hemställan från Läns-
styrelsen i Västerbottens län till regeringen angående en införelse av
E12 i TEN-nätverket.

Den del av dokumentationen som består av ett tre stycken hemstäl-
lan från Länsstyrelsen i Västerbottens län till näringsdepartementet,
syftar att påverka regeringen att verka för kompletteringar av TEN-sys-
temet och att E12 genom Sverige blir en länk i detta system. Skrivel-
serna är daterade 1998–10–14, 2000–01–18 samt 2000–10–24 och
sändes av dåvarande Landshövding Georg Andersson och Länsarkitekt
Lars Nilsson.



12 Ex Ante utvärdering av E12 Alliansen

 3. E12 Alliansens målformuleringar

Det finns två nationella stamvägar i Västerbottens län, E4 och E12.
Båda är en del av ett större sammanhängande transportsystem med
huvudsakligen nord-sydlig respektive öst-västlig kommunikationsrikt-
ning. De öst-västliga förbindelserna har kommit alltmer i fokus i den
utvecklingsplanering som pågått de senaste åren. Nordvästra Ryssland
och Baltikum ligger inom den räckvidd som anses praktiskt möjlig att
öka utbytet med under de kommande åren. Det blir lättare att se sam-
banden mellan kust-inland när flödesanalyser görs av vad som trans-
porteras och mellan vilka platser.

Även utifrån ett mellanregionalt perspektiv finns det skäl att skärpa
utvecklingsförmågan. Det pågår i flera av grannkommunerna strate-
giskt inriktat utvecklingsarbete med tydlig koppling till kommunika-
tionsinfrastukturen. Inom Barentsregionen pågår även arbeten där E12
ingår i förslaget till övergripande transportnät. Dessa arbeten är i grun-
den uttryck för samma strävanden. Man vill genom ökade kontakter på
alla nivåer på olika sätt skapa förutsättningar för tillväxt.

Enligt E12 Alliansen behöver det inte heller föreligga någon konkur-
rensaspekt mellan dessa utvecklingsarbeten och länets egen strategi.
Det finns sett till befolkningsstorlek och behovsnivå inom de aktuella
delarna av Ryssland och Baltikum tillräckligt underlag för mycket av
det utvecklingsarbete som pågår. Däremot finns det anledning att se till
att de kommunikations- och transportvägar det ökade utbytet innebär
kan tillgodoses på ett effektivt sätt. Möjligheterna till investeringsstöd
både från nationell och från unions nivå är dock avgörande för hur
transportstråken utvecklas framöver. Sverige har påtagit sig ett led-
ningsansvar för att utveckla samarbetet inom hela Östersjöregionen och
ur ett EU-perspektiv är utvidgningen av unionen med de forna öststa-
terna något som kommer att prioriteras under kommande år.

Allt pekar på att de öst-västliga kommunikationerna kommer att bli
ett allt viktigare verktyg för länets utvecklingsarbete under de närmaste
10–15 åren. Nya transport- och kommunikationslösningar kommer att
uppstå med Botniabanan, vilken beräknas vara färdigbyggd år 2006.

 3.1 Mål

I E12 Alliansens projektansökan för finansiering från EG:s struktur-
fonder i Mål 1 redogörs för övergripande mål samt delmål och syfte
med projektet.
+ Det övergripande målet är att genom samordnade utvecklingsinsat-

ser skapa utveckling och tillväxt med E12-stråket som bas.
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Delmålen är att
+ stärka sammanhållningen i stråket och förbättra förutsättningarna för

samverkan mellan olika aktörer och därmed en stor del av länet.
+ sätta stråket på Europakartan och därmed utveckla förutsättningar för

nationella och internationella affärsrelationer och erfarenhetsutbyte.

 3.2 Metod

I Mål 1 ansökan redogörs även för metoden för arbetet inom E12 Alli-
ansen. Man vill:
+ genom arbetsgrupper, tematräffar, studieresor, planeringsverksam-

het, seminarier och konferenser låta företagare och offentliga aktö-
rer mötas för att vidga befintliga lokalt förankrade nätverk och bilda
nya,

+ i dessa sammanhang bidra med att tillföra relevant faktaunderlag
och gemensamt informationsmaterial om stråket, och

+ genom aktiv lobbyverksamhet på nationell och europanivå sätta
stråket på Europakartan.

Ur projektbeskrivningen går att läsa att projektet syftar till att genom
tre olika aktiviteter pågå under en treårsperiod där alla tre aktiviteter ge-
nomförs fortlöpande.

Den första och centrala aktiviteten i projektet är samordnings- och
nätverksbyggandet. Denna aktivitet genomförs i flera led (nivåer);
kommunledningsnivån via styr- och projektgruppens träffar och över-
läggningar. I nästa led via arbetsgrupper (exempelvis Näringslivsgrup-
pen, ESDP- och plangruppen, kulturgruppen o s v) och ett tredje led är
temanivån med seminarier och konferenser.

Den andra aktiviteten syftar till att ge input i samordnings- och nät-
verksbyggandet och består i att ta fram och nyttiggöra faktasamman-
ställningar som rör stråket vad avser transportflöden (väg, järnväg, ship-
ping), logistikfrågor, arbetsmarknadsregioner, relevanta EU-program
samt miljö och kultur. Aktiviteten syftar även till att ta fram utåtriktat
informationsmaterial av mer generell karaktär om stråket i form av bro-
schyrer, kartor och publicering på Internet. I aktiviteten ingår att ta
fram en strategi och informationsplan, samt att det finns en ambition
att finna en mer internationellt gångbar beteckning på stråket i syfte att
harmonisera med ”systerverksamheterna” Via Finlandia och Via Bal-
tica.

Till sist skall utvärderingsaktiviteten utreda om projektet nått de
uppställda målen, hur processen fortlöpt och metoderna fungerat.
Denna Ex Ante utvärdering är en del i utvärderingsaktiviteten, även om
betoningen ligger på den slutgiltiga utvärderingen som inte genomförs
och presenteras förrän projektet E12 Alliansen är slutfört.
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 3.3 Förväntat resultat och förväntad verksamhet

 Förväntat resultat

Projekten inom E12 Alliansen förväntas ge följande resultat:
+ Projektet har efter 3 år lagt grunden till ett permanentat, fördjupat

samarbete inom stråket, stärkt samarbetet med andra funktionella
regioner, satt stråket på europakartan och inte minst skapat ett inno-
vativt och stimulerade klimat för entreprenörer.

+ Projektet har bidragit till stärkt konkurrenskraft och vidgat regionens
marknadspotential.

+ Projektet har möjliggjort att ESDP-dokumentet (”det regionala
utvecklingsperspektivet inom europeiska regionen”) börjat tillämpas
inom den funktionella region som E12-stråket utgör och därmed
skapat reella möjligheter till samverkan mellan olika EU-program-
nivåer.

+ Projektet har skapat samverkan genom nätverksbyggande med posi-
tiva effekter för inlandet.

+ Projektet ger långsiktiga effekter och resultat.

 Förväntad verksamhet efter projektets avslutande

Vad gäller den förväntade verksamheten efter att projektet är slutfört
framgår av projektplanen att:
+ Den fördjupade samverkan mellan kommuner och regionala och

nationella organ är efter projekttidens slut en integrerad del i den
reguljära kommunala verksamheten.

Kommunernas näringslivsorganisationer och företagarnas intresseorga-
nisationer driver i egenintresse vissa nätverk vidare. Några av nätverken
kommer att drivas vidare inom ramen för andra EU-program (Interreg-
programmen) och några av nätverken vilar helt på kommersiell grund.
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 4. Intervjuer

En av ambitionerna med denna Ex Ante utvärdering är att försöka
kartlägga hur projektet kom till. Varifrån kom idén till att försöka
skapa en stark region längs E12-stråket? Hur gick resonemanget i
inledningsfasen? Hade de olika inblandade samma förväntningar och
förhoppningar på projektet?

Fem intervjuer är gjorda med ett urval ur styr- respektive projekt-
gruppen, två ur varje grupp, samt med projektsamordnaren. Respon-
denterna är utvalda på grund av sin geografiska tillhörighet samt att det
var viktigt att fånga de personer som varit drivande från start. En av de
intervjuade är kvinna, övriga män. På grund av denna utvärderings be-
gränsade omfattning har det inte varit möjligt att intervjua fler perso-
ner. En intervju är genomförd vid ett personligt möte, resterande är te-
lefonintervjuer. Intervjuerna presenteras nedan fråga för fråga anonymt
och utan ambition att kunna se ett sammanhang mellan vad de olika re-
spondenterna svarat på de övriga frågorna. Se appendix 5 för intervju-
frågorna.

Den första frågan behandlar när och hur tanken på projektet upp-
kom. Våren 1998 i Bryssel diskuterades ämnet på allvar för första
gången. Det framkommer i intervjuerna att arbetet med tillväxtavtalet
för Västerbottens län och Umeåregionens utvecklingsplan resulterade i
att man inom kommunerna ville dra nytta av tillväxtavtalet och arbeta
för en tillväxtregion längs E12-stråket. Man diskuterade under framta-
gandet av tillväxtavtalet ett fast utvecklingsstråk men det togs inte med
av politiska skäl. En del i Umeåregionens utvecklingsplan, där Umeå,
Vännäs och Vindelns kommuner ingår, behandlar infrastrukturen. Det
återstod då att få Storuman och Lycksele att inse fördelarna med ett
samarbete, då det fanns förutsättningar att skapa tillväxt och attrak-
tionskraft. Man insåg att det fanns en serie av projekt, till exempel
MittScandia och kvarkensamarbetet som alla kommuner inte är delak-
tiga i. Det fanns helt enkelt ett stort behov av samarbete. Man vill lyfta
fram positionerna samt såg en bra och stark konstellation med möjlig-
heter inför framtiden.

De mål kommunerna har med att deltaga i projektet E12 Alliansen
är att E12-stråket är viktig för utvecklingen av tillväxten i regionen och
längs stråket. Gemensamt för kommunerna är även att de vill stärka
partnerskapet mellan kommunerna inom projektet och hitta projekt
som lyfter kommunerna. En respondent uppger att man inom kommu-
nen vill uppnå tillväxt inom flera områden, till exempel turism och nä-
ringsliv. En av de berörda kommunerna har stark profil på transport
och logistik samt stor pendling från Umeå (1400 st dagligen) och till
Umeå (1600 st). Entreprenörerna behöver större marknad än närmark-
naden, samt lära sig tänka i nya banor. Man vill ändra den mentala kart-
bilden. En respondent uppger att uppnå TEN-status för E12 är viktigt
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samt att stärka E12 som en länk i öst-västlig riktning och en annan
uppger att ett syfte utöver de gemensamma syftena inom projektet är
att lyfta in ett antal projekt inom kommunen som kulturarv, till exem-
pel Gammplatsen och Lycksele djurpark.

Arbetet inom kommunerna har varit fördelat på ungefär samma sätt.
En eller i vissa fall två personer har representerat kommunen i projekt-
gruppen. I en kommun är 10% av tiden för en tjänsteman avsatt i bud-
geten/ansökan, men detta räcker endast för de träffar och möten E12
Alliansen anordnar, arbetet ”på hemmaplan” kräver lika mycket tid, lik-
som att arbetet inom arbetsgrupperna (turism, näringsliv och kultur) är
tidskrävande. Kommunerna har även haft en eller två representanter i
styrgruppen. Det politiska stödet bedöms från flera håll vara starkt.

Följande fråga behandlar hur arbetet inom projektet har förflutit i
styr- respektive projektgruppen. I intervjuerna har det framkommit att
man i början inte hade någon ledare vilket ledde till att det blev ”yvigt”.
Nu är situationen emellertid bättre, styrgruppen bestående av politiker
leds av Runar Frohm. En tjänsteman uppger att åsikterna för ett år se-
dan inte vann fullt gehör hos politikerna, men att man försöker igen nu
och det verkar gå bättre. En kommentar som kommit fram i en intervju
är att arbetet var ostrukturerat i början, men att det upplevs som bättre
nu.

Projektgruppen har träffats en gång per månad då man resonerade
och diskuterade sig fram till vad Mål 1 ansökan bör innehålla och där-
med arbetade fram målen med projektet. Under sammanträdena har de
diskuterat förslagen under lättsam stämning, det vittnar flera av de in-
tervjuade om. En politiker berättar att det inte är nya frågor som disku-
teras, däremot görs det inom ett nytt forum, som ett ”paket” med frå-
gor som är viktiga för kommunen.

Alla respondenter uppger att de genom att arbeta med att bilda och
stärka nätverken mellan medlemmarna fått ett stärkt samarbete inom
och mellan grupperna. Vissa bekantskaper har varit nya, men flera me-
nar ändå att även om de känt varandra innan samarbetet inom E12 Al-
liansen har nätverken stärkts ytterligare i och med projektet. En tjäns-
teman hävdar att ”tänket” sträcker sig längre och kommer att stärka
stråket även i framtiden. En annan anser att i och med att han använt
sig av och tagit in människor i projektet han redan känt eller känt till
har samarbetet ökat ytterligare.

Inom projektet har man genomfört en studieresa till Finland och St.
Petersburg i augusti/september år 2000. Ambitionen var att söka sam-
arbetspartners med Via Finlandia samt att studera hur Finland arbetat
med att få E12 i Finland klassad som en TEN-väg. Umeåregionens
(Umeå, Vännäs och Vindeln) kommunchefer har även varit i Bryssel
för att bedriva lobbying beträffande frågan. De lyckades få med sig de
inblandade i Bryssel och sedan även de i Stockholm.

Nästföljande fråga behandlar könsfördelningen i styr- respektive
projektgrupperna. I inledningsskedet var det kvinnliga deltagandet
mycket lågt, endast en av medlemmarna var kvinna. Nu har man däre-
mot breddat både styr- och projektgruppen med kvinnor. Könsfördel-
ningen är därmed mer utjämnad än vid projektstarten, även om total



4. Intervjuer 17

könsfördelning inte är uppnådd. Man har alltså arbetat aktivt för en
jämnare könsfördelning.

Det råder delade meningar huruvida mansdomineringen har påver-
kat projektet. En av de intervjuade hävdar att män är ”mer fixerade vid
hårda resultat mer vid än nätverk och samverkan”. En annan håller med
och säger att en samling enbart män inte är bra, ”fler kvinnor breddar
förståelsen, tillför kunskaper och olika utgångspunkter vilket är av stor
vikt för projektet”. En åsikt är att det inte kan ha påverkat frågorna på
dagordningen, däremot möjligen arbetssättet. Två respondenter hävdar
dock att det inte har haft någon betydelse att det endast var män in-
blandade i inledningen av projektet. Eftersom man åtgärdade detta
ganska snabbt kom man tillrätta med snedfördelningen. En av de inter-
vjuade anser att projektets arbete och innehåll inte har förändrats i och
med att kvinnorna kommit in i arbetet.

Hur tror då de intervjuade att projektet kan komma att utvecklas i
framtiden? Man vill arbeta inom projektet för att vidga nätverket i det
vardagliga arbetet och arbeta för att göra det större, samt söker samar-
betspartners där man har något gemensamt, vilket kan sprida sig till an-
dra områden. En respondent berättar att varje arbetsgrupp har arbetat
fram egna arbetsplaner och måldokument och att nätverkstänkandet i
dessa grupper varit mycket viktigt. Projektet styrs upp successivt allt ef-
tersom projektet fortlöper. Arbetet med metodutveckling i och med
samspelet mellan politiker och tjänstemän utvecklas. En fråga för en re-
spondent är att utveckla hur man skall hantera att arbeta i arbetsformen
projekt. Det är även viktigt att positionera sig så att man inte dubbelar-
betar mellan kommuner eller till exempel mot Kvarkenrådet eller
MittScandia.

De fördelar de intervjuade kan se med E12 Alliansen är främst att
projektet är ett strategiskt utvecklingsprojekt som dessutom är logistiskt
intressant eftersom kommun- och landsgränser inte är ”i vägen” samt
att nya projekt förväntas genereras ur denna satsning. I och med E12
Alliansen läggs grunden för ett nytt tankesätt med mycket bred förank-
ring vilket förhoppningsvis kan resultera i synergieffekter. Den politiska
dynamiken är stor, ”folk vill vara med där det händer”. Det anses även
ha underlättat med garvade politiker som redan har ett brett kontaktnät
färdigt. Att Landstinget i Västerbotten är representerade i styrgruppen
anses av en respondent vara mycket bra.

Nackdelarna eller de delar inom projektet det kan löna sig att ha i
åtanke inför framtiden är bland annat att målbilderna inom projekt-
gruppen är lite åtskilda, vilket resulterar att det tar tid att uppnå samma
mål. En faktor som flera tjänstemän och politiker nämnde är att den
stora geografiska regionen gör det praktiskt besvärligt att kunna träffas,
de långa resorna är tidsödande. Projektet uppfattas även som tungrott
på grund av att flera länder är inblandade, samt tidskrävande med den
lobbyverksamhet på alla nivåer som måste drivas. En tjänsteman upp-
ger att det kan vara svårt att få till ”action” som syns direkt och som po-
litikerna strävar efter.

En problematik har uppkommit i och med att det är svårt att und-
vika att ”alla springer på samma boll”. Denna överlappning är svår att
komma förbi, men underlättas av ett stärkt samarbete mellan nätver-
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ken. En respondent hävdar att det är svårt att undvika att det skapas
nya beslutsnivåer i och med projekt som E12 Alliansen, men han anser
samtidigt att om projektet genomförs i samstämmighet kan det skapa
styrka och man kan få till strukturförändringar. Det har även upplevts
som ett problem att transport- och logistikgruppen har varit så starkt
fokuserade på Transport- och logistikcentrumet i Vännäs, vilket lämnar
en del att önska inför framtiden.

Det internationella samarbetet har i skrivande stund inte kommit
igång på allvar ännu. Nästa steg är att skapa kontinuerlig kontakt med
Norge och Finland, bland annat genom ett gemensamt seminarium
med Finland. Färjan mellan Umeå och Vasa är mycket viktig för trans-
porter och turism mellan länderna, samarbetet med Via Finlandia för-
väntas öka när färjan kommer igång i maj 2000. Satsningen på fler tu-
rister från St. Petersburg är en viktig del i det arbetet. Det gäller alltså
att hitta kopplingar mot Via Finlandia och Via Baltica, och det är först
nu kan man komma igång ordentligt med det arbetet.

Vad gäller medlemmarna i styrgruppen anser en respondent att det
är viktigt att lära känna politikerna i de övriga länderna och att de är
öppna för politiska samtal. Ambitionen är att arbeta för att få till stånd
en gemensam grupp gentemot EU vilket skulle stärka samarbetet län-
derna emellan. Längre fram syftar projektet även till att arbeta mer mot
Via Baltica och att utveckla kontakterna med näringslivsföreträdare i
Finland och St. Petersburg. En av de intervjuade menar att näringslivs-
cheferna i projektet ännu inte vet tillräckligt om Finland och St. Peters-
burg.

På frågan om det finns andra alternativ till E12 Alliansen för att
skapa tillväxt och samordna utvecklingsresurserna svarar en av de inter-
vjuade att genom att gemensamt gå ihop med regioner man har något
gemensamt med kan man skapa attraktionskraft inom olika områden,
till exempel inom transportområdet. Övriga respondenter svarar att det
finna andra projekt – men inte inom det här stråket! E12 Alliansen är
ett mycket brett projekt och täcker stora delar av vad kommunerna vill
genomföra i sina utvecklingssatser. Eftersom det är ett politiskt projekt
är det en av de starkaste konstellationerna i Västerbottens län. En re-
spondent vill försöka skapa bestående samarbetsmönster efter projek-
tets avslutande, men kan inte svara på i vilken form det bör ske, som en
förening eller kommunalförbund eller liknande.
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 5. Hur utvärdera E12 Alliansen?

Ett av syftena med Ex Ante utvärderingen är att klargöra om E12 Alli-
ansen är ett projekt som är möjligt att utvärdera efter dess slutförande.
Allt tyder på att så är fallet. Det är av stor vikt att den slutgiltiga utvär-
deringen av projektet E12 Alliansen blir omfattande och heltäckande.
E12 Alliansen är ett stort och komplext projekt med förgreningar åt
många håll vilket komplicerar en utvärdering. För att underlätta utvär-
deringens genomförande och öka kvalitén i dess slutresultat är det vik-
tigt att redan i inledningsskedet följa projektet och ständigt tydliggöra
projektets mål samt kopplingen mellan mål och valda medel. Avsikten
är inte att anpassa projektet till en given mall för utvärdering utan för
att kunna maximera utvärderingen och det bidrag den kan ge till pro-
jektets resultat och till framtida projekt. Eventuellt kan de delaktiga i
E12 Alliansen som följd därav korrigera projektets valda medel under
dess gång eller öka projektets effekter till följd av att målsättningen för-
djupas under inflytande av nya erfarenheter.

Genom att studera de dokument som finns tillgängliga sedan E12
Alliansens start är det inte svårt att utläsa de mål och delmål projektet
har, vilka även redovisats tidigare. De metoder man syftar till att an-
vända sig av är främst de tre punkterna redovisade under punkt 3.2 Me-
tod tidigare i denna rapport. Man strävar efter att utveckla resurserna
för ökad turism, kultur och handelsutbyte, stödja förbättrade logistiska
samband mellan olika företag och branscher samt öka utbudet av större
besöksmål i knutpunkter och längs hela stråket. Genom bland annat ar-
betsgrupper, studieresor, seminarier och konferenser vill man låta före-
tagare och offentliga aktörer mötas för att vidga redan existerande nät-
verk och även bilda nya. Andra metoder är att bidra med faktaunderlag
och gemensamt informationsmaterial om stråket samt att genom lob-
byverksamhet sätta stråket på Europakartan.

 5.1 Den slutgiltiga utvärderingens innehåll och 
metod

Den kommande utvärderingen kommer att till stor del inriktas på E12
Alliansens resultat. Är målen uppfyllda så som de i inledningsskedet
formulerades?
+ Denna måluppfyllelseanalys kommer att genomsyra hela utvärde-

ringen och det kommer att krävas flera olika metoder för att studera
detta.

Den metod man kan använda sig av för att studera huruvida man stärkt
sammanhållningen längs stråket samt utvecklat förutsättningarna för
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affärsrelationer och erfarenhetsutbyte är främst omfattande intervjuer
med inblandade parter. För att skapa en helhetsbild av projektet och
dess relation till omvärlden är det dock viktigt med källstudier om regi-
onen och dess förutsättningar och tillgångar samt de dokument som
finns att tillgå inom E12 Alliansen.

Ett problem kan vara att avgöra huruvida målen är uppfyllda eller
inte. Saknas detaljerade målbeskrivningar med siffror som tydligt visar
på resultaten uppgår utvärderarens roll till att endast visa på vad som
hänt utan att kunna avgöra om målen är uppfyllda eller inte. Den sub-
jektiva bedömningen i en kvalitativ undersökning dominerar. Hade dä-
remot målen varit anpassade efter att det skall vara möjligt att genom-
föra en kvantitativ undersökning hade bedömningen inte varit lika svår.
De förväntade resultaten som redogörs för i Mål 1 ansökan fokuserar
bland annat på att fördjupa och stärka samarbetet inom regionen,
stärka konkurrenskraften, skapa positiva effekter för inlandet i och med
nätverksbyggandet samt ge långsiktiga effekter och resultat. Detta är ett
tydligt exempel på problematiken att kunna fastslå om målen är upp-
fyllda eller ej.

Vad bör då utvärderingen fokuseras på? Genom att ta del av det ma-
terial som projektsamordnaren och övriga inblandade samlat på sig om
projektet kan de olika aktiviteterna undersökas. Den centrala aktivite-
ten i projektet är samordnings- och nätverksbyggandet. En del av utvär-
deringen bör därför fokuseras på E12 Alliansens nätverkstänkande. Det
har framkommit i intervjuerna att det för närvarande fungerar mycket
bra inom styr- och projektgrupperna med vissa praktiska reservationer.
En fråga att studera är hur man arbetat med nätverksbyggande under
hela projektets gång och om något har förändrats under dess fortlö-
pande. Vad har man inom E12 Alliansen ansett som positivt och nega-
tivt med att arbeta på det här sättet?

Att skapa nätverk innebär förutom att koppla samman personer
även att andra personer och aktörer ställs åt sidan. Har valet av delta-
gande aktörer tydligt kopplats till målsättningarna? Hur har inbjudan
till nätverket genomförts? Var finns makten i nätverket? Finns risk för
kollegial homogenisering? Kan varje del av nätverket motiveras med att
det bidrar till en viss måluppfyllelse samt gör det bättre än andra aktö-
rer? När väljer man att möta andra aktörer och nätverk offentligt (i text
eller muntligen) så att deltagarna tvingas precisera sina bidrag och jäm-
förelser kan göras med aktörer som ställs utanför? Hur fungerar nätver-
kets dynamik?

Under de förhållandevis korta och få intervjuer som gjorts inom den
här Ex Ante utvärderingen har vi endast kunnat skrapa på ytan när det
gäller nätverk som arbetssätt. Ytterligare studier är nödvändigt för att
närmare försöka utröna hur arbetsmetoden fungerar och dess starka
och svaga sidor. De inblandade i E12 Alliansen som intervjuats i denna
utvärdering har dock uppgett att de är nöjda med projektets arbetsform
och att man även i fortsättningen vill arbeta på att stärka nätverken.

Den andra aktiviteten som står beskriven i projektbeskrivningen är
att ta fram utåtriktat informationsmaterial om stråket av generell karak-
tär i form av kartor, broschyrer och publicering på Internet. Den här
delen borde inte vara så svår att utvärdera, möjligtvis finns risken att det
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materialet som publicerats på Internet inte finns sparat. Det är därför
viktigt att Cd-rom kopior av Internetsidor regelbundet tas. I denna ak-
tivitet ingår även att finna en mer internationellt gångbar beteckning på
projektet i syfte att harmonisera med Via Finlandia och Via Baltica. Ut-
värderingen bör noga följa när projektet byter namn och bedöma hur
väl det nya namnet är inarbetat.

Det har varit en ambition och ett medel att uppnå tillväxt och sam-
ordnad utveckling genom diverse aktiviteter. En del i den slutgiltiga ut-
värderingen bör därför innehålla en studie av arbetsgrupper, tematräf-
far, studieresor, planeringsverksamhet, seminarier och konferenser vars
aktivitet i skrivande stund inte kommit igång till fullo. Här uppkom-
mer dock problematiken att det blir svårt att avgöra annat än subjektivt
huruvida dessa aktiviteter är tillräckliga eller inte. Däremot kan man
studera om aktiviteterna tydligt kopplats till något av målen innan de
genomförs, vilken grad av påverkan de avser att ha på måluppfyllelsen
samt i vilken grad aktiviteterna kompletterar eller konkurrerar med var-
andra.

Här är det även på sin plats att på motsvarande sätt studera den lob-
byverksamhet man inom projektet har som syfte att använda sig av för
att sätta stråket på Europakartan. Det kan givetvis vara så att stråkets
framtid bestäms av den tid dess aktörer har att engagera sig i det arbete
som pågår utanför stråket för att utveckla en europeisk transportpolitik.

 5.2 Rekommendationer inför utvärderingen av E12 
Alliansen

Som påpekats tidigare är det betydelsefullt för projektet att arbetet
genomförs så att den slutgiltiga utvärderingen blir så omfattande och
djup som möjligt. Det finns ett antal dokument som beskriver och
sammanfattar hela projektet, dessa är även stommen i E12 Alliansen.
De rekommendationer som i skrivande stund kan ges inför den slutgil-
tiga utvärderingen är först och främst att
+ upphandla utvärderare direkt som kan följa hela processen till dess

slutförande.

För att utvärderaren/utvärderarna skall kunna uttala sig om hela pro-
jektet och dess fortlöpande verksamhet är det viktigt att detta sker inom
en relativt snar framtid. Det har utvärderingen mycket att vinna på.

Vidare rekommenderas att
+ mer konkret försöka definiera kvantitativt de mål för den verksam-

het man redan utarbetat i styr- respektive projektgrupperna.

Om det är möjligt att klargöra kvantitativt vad man förväntar sig och
arbetar för inom E12 Alliansen skulle det underlätta både för utvärde-
raren och med stor sannolikhet även för de inblandade i projektet.

Det är även mycket viktigt med en
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+ fortsatt god dokumentation under projektets gång.

Detaljerad dokumentation om projektet och dess utveckling är en för-
utsättning för att hela processen skall kunna studeras. Det är vanligen
även av värde för projektet självt att formulera sig i skrift för att tydlig-
göra argumentationen.

Det finns i skrivande stund ingen detaljerad och nedtecknad plan
där det står hur man inom projektet avser arbeta mot Via Finlandia och
Via Baltica i framtiden. Samarbetet med Finland och övriga inblandade
länder har inte tagit fart än, men är på gång och kommer att spela en
viktig roll i projektet i framtiden.

Hur kan då E12 Alliansen med projektsamordnaren i spetsen korri-
gera projektet för att maximera resultatet och utvärderingen? De re-
kommendationer som kan ges till projektledningen är att slå fast datum
eller i alla fall tidsperioder när målen skall ha uppfyllts för de delmål
man angett i Mål 1 ansökan. Genom att använda sig av en tidsaxel blir
projektet mer överskådligt och tydligt. Dessutom preciseras målen yt-
terligare ett steg. Detta gäller även att försöka sätta siffror på de mål som
behandlar tillväxt och övriga mål som går att mäta kvantitativt direkt
eller indirekt via mer eller mindre approximativa indikatorer. En dis-
kussion om valet av indikatorer tydliggör ofta om olika aktörer i nätver-
ket har olika uppfattning om målet och projektets måluppfyllelse. Så-
dana skillnader behöver inte vara ett problem men bör givetvis hanteras
innan projektet avslutas.

Vad bör man då fokusera på inom projektet E12 Alliansen i fortsätt-
ningen? En faktor är att fortsätta arbeta med nätverkstänkandet, vilket
redan är en ambition. Det är dock alltid möjligt att arbeta på att försöka
stärka samarbetet mellan grupperna genom regelbundna träffar. Faran
med att kalla ett samarbete för ett nätverk istället för att skapa en star-
kare organisatorisk struktur är givetvis att genomförandeansvaret blir
alltför spritt. Ingen eller endast få orkar eller kan ta tag i de strategiska
frågor projektet ställs inför. Frågan är var i nätverket det finns tid och
resurser att under en längre tid tänka ut de bärande idéer som funda-
mentalt kan förskjuta samhällets privata och offentliga resurser till för-
mån för stråket.

Arbetet med dokumentet Långsiktig analys av E12-korridorens poten-
tial och utvecklingsmöjligheter bör, under förutsättning att det finns eko-
nomiska möjligheter, utvecklas. Kontakterna med forskningen inom
det aktuella området kan ge viktiga tillskott till E12 Alliansen och dess
fortsatta genomförande.
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Samordnad utveckling och tillväxt med E12-stråket som bas 
 
Bakgrund. 
 
I Västerbottens län finns två nationella stamvägar, E4 och E 12. Båda ingår i ett större 
sammanhängande transportsystem med huvudsakligen nord-sydlig respektive öst-västlig 
kommunikationsriktning. I den utvecklingsplanering som pågått under senare år har de öst-
västliga förbindelserna kommit allt mer i fokus. Både som ett sätt att finna nya infallsvinklar 
på olika utvecklingsintressen i länet och tillgodose det ökade internationella intresset. 
Nordvästra Ryssland och Baltikum ligger inom den räckvidd som anses praktiskt möjligt att 
öka utbytet med under de kommande åren. 
 
Även på ett mer näraliggande plan kan man se betydelsen av ett ökat öst-västligt tänkande 
inom länet. Sambanden mellan kust-inland blir lättare att se när flödesanalyser görs av vad 
som transporteras och mellan vilka platser. För både ”gamla ” och nya näringar finns dessa 
beroenden tydligt, vare sig vi talar om skog och trä eller turism och utbildning. 
 
I den länsutvecklingsstrategi som formulerats understryks båda dessa perspektiv på den 
framtida utvecklingen. Även när länet försöker positionera sig i den nordliga dimensionen blir 
en öst-västlig infallsvinkel naturlig. Det heter bl.a. följande i delrapporten ”Norra Sverige och 
EU:s nordliga dimension”. 
 
 ”Liksom i nordvästra Ryssland är infrastrukturen i Sverige uppbyggd  

i nordsydlig riktning. Utmaningen är att finna lämpliga ”tvärlänkar”  
mellan regionerna i norr som kan stimulera till handel och miljöinsatser.  
Folkrörelsekontakter och förvaltningssamarbete bidrar till nätverks- 
byggande, men i slutändan spelar näringslivets insatser den 
 avgörande rollen.” 

 
 
Skäl för att skärpa utvecklingsförmågan finns också utifrån ett mellanregionalt perspektiv. I 
flera av våra grannregioner pågår strategiskt inriktat utvecklingsarbete med tydlig koppling 
till kommunikationsinfrastrukturen. Även de arbeten som pågår inom Barentsregionen, där 
E12 ingår i förslaget till övergripande transportnät, är ytterligare ett exempel på regional 
utvecklingsplanering där transportinfrastrukturen utgör en viktigt medel. 
 



 I grunden är dessa arbeten uttryck för samma strävanden, dvs. att genom ökade kontakter på 
alla nivåer skapa förutsättningar för tillväxt på olika sätt. 
 
Det behöver heller inte föreligga någon egentlig konkurrensaspekt mellan dessa 
utvecklingsarbeten och länets egen strategi. Sett till befolkningsstorlek och behovsnivå inom 
dessa delar av Ryssland och Baltikum finns underlag tillräckligt för mycket av det 
utvecklingsarbete som pågår. Däremot finns det anledning att se till att de kommunikations- 
och transportvägar detta ökade utbyte behöver kan tillgodoses på ett effektivt sätt. 
Möjligheterna till investeringsstöd från nationell och unionell nivå är dock avgörande för hur 
transportstråken utvecklas framöver. Här finns självklart en kommande grund för prioritering 
som hänger samman med den utvecklingspotential och den aktivitetsnivå som berörda 
områden kan uppvisa. 
 
Ur ett EU-perspektiv är utvidgningen av unionen med de forna öststaterna något som kommer 
att prioriteras under kommande år. Likaså har Sverige påtagit sig ett ledningsansvar för att 
utveckla samarbetet inom hela Östersjöregionen.  
 
Sammantaget pekar det på att de öst-västliga kommunikationerna kommer att bli ett allt 
viktigare verktyg för länets utvecklingsarbete under den närmsta 10-15 årsperioden. Med 
Botniabanan utbyggd år 2006 kommer också nya transport- och kommunikationslösningar att 
uppstå. En järnvägsanpassad färjetrafik kan då bli ett ytterligare instrument för att lyfta 
regionen framåt med starka logistiska kopplingar till Finland och nordvästra Ryssland. 
 
 
Forma en gemensam och uthållig utvecklingskraft 
 
De fem svenska kommuner som E12 går igenom, Storuman, Lycksele, Vindeln, Vännäs och 
Umeå tillsammans med Blå Vägen-föreningen, har mot denna bakgrund funnit skäl att 
försöka formulera en gemensam utvecklingsstrategi med E12 som sammanhållande länk.  
Genom att inventera de utvecklingsåtgärder som har ett direkt eller indirekt samband med 
flödet av gods och människor utefter stråket kan vi också lättare identifiera de beroenden och 
samband som finns mellan kust-inland i olika branscher. Det ger i sin tur en medvetenhet om 
hur samordning och samtidighet 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. 
 
När vi i fortsättningen talar om E12-stråket menar vi korridoren med dess välförgrenade 
upptagningsområde (bild 1). E12:an ses som en huvudpulsåder med ett ganska brett 
påverkansområde. Därtill kan läggas att det pågår arbeten med utvecklingsprogram för 
UmeåRegionen, med sex kommuner samt fjällregionen, där tre norska och fyra svenska 
kommuner ingår. Syftet med dessa program är att åstadkomma  kraftsamling för tillväxt. En 
tillväxt som är starkt beroende av den transportförsörjning som E12 med olika 
anslutningsfunktioner kan erbjuda. 
 
Här finns också knutpunktseffekter där vägen ex.vis korsas av större leder som E6 i Mo, 
riksväg 45 i Storuman och E4 i Umeå. Även kopplingen väg –flygplats respektive väg –
järnväg ger något av denna knutpunktsfunktion. På samma sätt som med järnvägen får dessa 
knutpunkter lite av terminalkaraktär. E12:ans förmåga att påverka utefter ”linjen” skiljer sig 



dock väsentligt, jämfört med järnvägens. Ju större person- och godsflödet blir desto större 
möjligheter till spridningseffekter uppstår utefter stråket. 
 
 

 
 

Bild 1 
 
Beroendet idag  
 
De fem kommuner i länet som vägen går genom har en sammanlagd befolkning på nära  
140 000 invånare. Antalet sysselsatta uppgår till mer än 70 000. Det innebär kort uttryckt att 
för mer än halva länets befolkning och arbetsmarknad har stråket en väsentlig roll för såväl 
godstransporter och arbetsresor som service- och fritidsresor. 
 
För både privat och offentlig verksamhet har stråket stor daglig betydelse. Men även för de 
utvecklingsinsatser som pågår får stråkets kvalité och kapacitet en avgörande roll för effek-
tiviteten eller utfallet av dessa. Över trettio större utvecklingsprojekt pågår för närvarande. 
Den stora mängden bekräftar hur viktig infrastrukturen är för utvecklingsarbetet totalt sett i 



länet. Sammantaget handlar det om utvecklingsarbete för mer än 200 Mkr, dvs nära 2/3 av allt  
utvecklingsarbete som f.n. pågår i berörda kommuner och Blå Vägen-föreningen. 
 
Ser man till potentialen i den marknad som ligger i ett öst-västligt utbyte kan detta illustreras 
av nedanstående bild som visar hur många människor det bor räknat från Mo i Norge och 
österut. Mer än 13 miljoner människor ligger närmare eller inom lika stort transportavstånd 
som vi har till syd- och mellan-Sverige. 

 
Bild 2 

 
Även för berörda områden i Norge och Finland finns motsvarande transportbindningar till 
E12. I södra delen av Nordlands fylke bor c:a 35 000 invånare med ett diversifierat och 
transportintensivt näringsliv. I Österbotten bor nära dubbelt så stor befolkning som i 
Västerbotten. De finländska företagsförvärven i Sverige speglar också ett viktigt och växande 
strukturellt näringslivssamband med direkta konsekvenser inom vår region. 
 
Beroendet imorgon 
 
Vi har också försökt ange de framtida planerna på större åtgärder som finns och som har 
samband med stråket (se även bilaga). 



I huvudsak handlar det om att försöka utveckla resurserna för ökad turism, handelsutbyte och 
kultur. Vidare att stödja förbättrade logistiska samband mellan olika företag och branscher 
inom hela Kvarken/MittScandia-området. Dessutom att i ”knutpunkterna” eller efter stråket 
öka utbudet av större besöksmål. Strategiskt  kan det sammanfattas i nedanstående punkter: 
 
• Älvdalarna som gemensam resurs för rekreation och turism 
• Alpin utveckling från fjäll till kust 
• Djurpark och hälsobad 
• Media, Kultur och Utbildning 
• Utvecklade transport- och kollektivtrafiksystem 
• Kompetensutveckling  
• Affärsutveckling 
 
De sammanlagda kostnaderna för dessa utvecklingsåtgärder kan än inte detaljberäknas men 
uppskattningsvis ligger även de i storleksordningen mellan 250-300 Mkr. Merparten av dessa 
har självfallet inriktningen på att vidga marknaden för berörda anläggningar eller branscher 
till ett geografiskt område som bäst illustreras med nedanstående bild. 

Tillväxtområden E12, Blå vägen

 
Bild 3 



Här framgår dels hur viktig E12 ner till Helsingfors med vidare koppling till de baltiska 
länderna är, dels att förbindelsen från Tammerfors mot St Petersburg också är strategisk och 
dels att Blå Vägen till Petrozavodsk ingår i perspektivet att skapa ett brett upptagningsområde 
för de öst-västliga utvecklingsstrategier som hittills formulerats.  
 
Infrastrukturutveckling parallellt 
Den utvecklingsinriktning som beskrivits ovan kommer att behöva förstärkas med insatser för 
att stärka stråkets kapacitet och kvalité. Följande åtgärder är viktiga för staten och EU att 
medverka till för att stödja företagens, organisationernas och därmed hela regionens utveck-
lingsförmåga. 
 
Listningen följer från väster till öster och är således ingen rangordning av åtgärderna i sig: 
 
• Tunnel i Umskaret 
• Utvecklad flygplats i Hemavan 
• 110 km standard på E12 och TEN-status 
• Riksväg 45 som Europaväg 
• Terminaler för utvecklad gods- och kollektivtrafik 
• Forskning om regional utveckling och logistik 
• Utvecklad kapacitet i hamn- och järnvägsterminaler 
• Färjetrafik året runt med hög transportkapacitet 
• Ökad bärighet på anslutande vägnät 

 
 
För hela stråkets utveckling måste dock påpekas att om inte färjetrafiken kan säkerställas året 
runt förlorar regionen en vital förutsättning för ett ökat öst-västligt utbyte. De effekter det kan 
få på befintliga näringar är betydande. Kvarkenrådets utredningar har visat på stora samhälls-
ekonomiska förluster som följd. Med den betydelsen får naturligtvis färjan en särskild ställ-
ning i sammanhanget. 
 
Kontrakt för utveckling 
 
Grundidén  med samordnad utvecklingsplanering är att aktörerna gemensamt förbinder sig att 
genomföra de åtgärder som beskrivits ovan under de kommande sju åren. Samtidigt skapas 
sammanhängande utvecklingsarbeten som kommer att generera ytterligare idéer om hur 
stråkeffekterna kan förstärkas. I linje med EU:s riktlinjer får vi också större och geografiskt 
vidgade insatsområden som berör mer än hälften av länets näringsliv och befolkning. 
 
Finansieringen av de åtgärder som redovisats måste alltså främst ske inom ramen för såväl 
mål 1, tillväxtavtalet och Interreg III. Det viktiga är att helheten inte splittras upp utan att ett 
samordnat grepp kan åstadkommas för ett sammanhållet och flerårigt utvecklingsarbete. 
Staten måste på central och regional nivå medverka både genom medfinansiering och med de 
infrastrukturåtgärder som bedöms vara ”missing links” enligt den redovisning som gjorts 
ovan. Utveckling av infrastruktur har också prioriterats högt i de programdokument som är 
under utarbetande inför såväl tillväxtavtal som strukturfondsstöd och gemenskapsinitiativ. 
Utgångsläget är på så vis förberett.  
 
 
 
 



Fast organisation för uthålligt utvecklingsarbete 
 
Det de fem berörda E12- kommunerna i samverkan med Kvarkenrådet/MittScandia och Blå 
Vägen, bör göra är att med denna promemoria som grund fatta politiska beslut både om att 
samverkan för gemensamt utvecklings- och tillväxtarbete med E12-stråket som bas skall 
genomföras och att detta arbete måste ges en fast organisation för att kunna drivas 
professionellt. Vidare också att ge uppdrag om att fördjupa åtgärdsredovisningen med 
kostnader och samordnad tidplanering samt påbörja överläggningar med staten om medverkan 
i detta fleråriga utvecklingsarbete. 
 
 
 
Rolf Persson Storuman 
Anders Lundgren Lycksele 
Ulf Grundström Lycksele 
Rolf Axelsson Vindeln 
Lennart Olofsson Vännäs 
Tomas Sikström Umeå 
Anders Isaksson Blå Vägen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bilaga till PM ang samordnad utveckling med E12-
stråket som bas.(E12V6bil) 
 

 
Exempel på större ”nyckelprojekt” 

 
 

1.  Alpin utveckling från fjäll till kust med koppling till Österbotten 
 
2.  Djurpark i norra Europa 
 
3.  Skogsforskning och skogsmekaniskt centrum i Vindeln 
 
4.   Centrum för transport och logistik i Vännäs 
  
5.   Hälsobad 
 
7.   Hamnterminalstruktur 
 
8.   Miljöcertifiering av E12 
 
9.   Den blå utbildningskorridoren 
 
10. Gång- och cykelled från kust till fjäll 
 
11.  Kulturområdet Gammplatsen 
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 Appendix 2: Projektansökan från EG:s 
strukturfonder i Mål 1 Norra Norrland, 
Norrbottens och Västerbottens Län



        

 

MÅL 1 NORRA NORRLAND 
NORRBOTTENS OCH VÄSTERBOTTENS LÄN 
PROJEKTANSÖKAN FÖR 
Finansiering från EG:s strukturfonder i Mål 1 
Blankett 2000-08-21 
   

 
 
 
 
 
 
 

Projektets namn:  E12 ALLIANSEN  
(NY VERSION 5/10 2000) 

  
Sökande:  Lycksele kommun 
 
Stöd söks ur åtgärd (endast en åtgärd per projekt) 
Regionala fonden   1.1  1.2  1.3  2.2  5.1  5.2 
Sociala fonden   3.1  3.2  3.3  3.4  3.5  
Jordbruksfonden  4.5              
 
Sökt belopp från strukturfond: Inlandet 554.000 Kusten: 2.380.000 
  

Följande handlingar skall bifogas. (Medföljande bilagor ifylls av sökanden): 
 

 Handlingar som visar vem som är firmatecknare för organisationen/företaget  
 Fullständig projektbeskrivning  
 Registreringsbevis (om sökanden är en förening eller ett företag) 
 Bokslut/verksamhetsberättelse för de två senaste åren (om sökanden är en förening eller ett företag) 
 Medfinansieringsintyg (offentliga och privata finansiärer) på fastställd blankett  
 Externt hyresavtal 
 Intyg från skattemyndigheten angående ev. befrielse från momsredovisning 
 Anställningsintyg för i projektet anställd personal 
 Annat (specificeras): "Samordnad utveckling och tillväxt med E12-stråket som bas, 99-12-17" 

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga 
andra offentliga stöd, utöver de i denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader. Samtidigt 
medges att projektansökningen får tas upp och diskuteras med berörda parter i regionen samt att sökandes 
kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den fortsatta 
hanteringen av projektstödet. Vidare medges och intygas att information om projektets aktiviteter och uppgifter 
om projektägare och projektledare får redovisas på Internet eller i andra media samt att berörda personer 
godkänt detta till projektägaren. 
 
 
...................................  .............................................   .............................................  
Datum  Firmatecknarens underskrift  Namnförtydligande 

Ankomstdatum/Diarienr ( Ifylls av LST) 
 
 
 
 
 
 
 
Handläggare                      Stödid 



 



Sökande-Projektansvarig: 
 
Sökande: Lycksele kommun Org.nummer 212000-2635 
Adress:       Postnummer 921 81 
Postadress: Lycksele Postgiro/bankgiro: 623 56-1 
Tel: 0950 16600 Fax: 0950 66035 
    

Kontaktperson: Anders Lundgren Epost: anders.lundgren@ly
cksele.se 

Tel: 0950 16600 Fax: 0950 66035 
    

Projektledare: Anders Lundgren Epost: d:o 
Tel: d:o Fax: d:o 
 

Branschkod (SNI-kod för projektets verksamhet):       
Har sökanden rätt att dra av momsen för projektets 
omkostnader? 

 Ja  Nej 

 Om Nej, bifogas ett intyg från skattemyndigheten 
 

Juridisk status: Kommun 
Bankens namn: Nordbanken Adress: Box 234 
Postnummer: 921 24 Postadress: Lycksele 
Tel: 0950 38000 Fax: 0950 378 57 
Kontaktperson: Lars Hagfors Epost:       
Revisionsfirma: Öhrlings Coopers & 

Lybrand 
Adress: Skolgatan 11 

Postnummer: 921 31 Postadress: Lycksele 
Tel: 0950 162 20 Fax: 0950 162 21 
 

 
Sökandes övriga projekt 
 
Driver den sökande eller är den sökande delaktig i andra EU-projekt och i så fall vilka? Ange 
projektets/projektens namn, ge en kort projektbeskrivning samt  ange vilka EU-program som finansierar 
projektet/projekten 
 

 
Lycksele kommun driver ett projekt inom LIFE-programmet "Slam-aska-
pellets" Projektet syftar till att återföra restprodukter till kretsloppet i 
naturen.



Projektorganisation 
 
Här skall en beskrivning göras av projektorganisationen samt den ev. styrgruppens respektive referensgruppens 
sammansättning. Ange även samarbetspartners och ansvarsfördelning. Beskriv också projektledarens 
kompetens och tidigare erfarenheter av arbete med strukturfondsprojekt, och ev. koppling till projektägaren. 

 
Styrgruppen för E12Alliansen utgörs av kommunstyrelseordförandena i 
kommunerna, Storuman, Lycksele,Vindeln, Vännäs och Umeå. I styrgruppen 
ingår även ordförande i Västerbottens läns landstings regionala utskott. 
Kopplad till styrgruppen finns en projektgrupp som utgörs av tjänstemän från 
respektive kommun i alliansen samt verkställande tjänsteman i Blå Vägen 
föreningen. 
Samarbetspartners är ovan nämnda kommuner, landstinget samt Blå Vägen  
föreningen där ansvaret för projektet är jämt fördelat mellan parterna och där 
Lycksele kommun iklätt sig rollen som projektägare.  
Som partners i projektet finns även FR och Handelskammaren via de 
arbetsgrupper som är under bildande.  
Projektledaren har mångårig erfarenhet av projektledning och har även lett 
utbildningar inom området. Han tillhör den grupp (10 pers från Norr- och 
Västerbotten) som genomgick North Swedens utbildning med inriktning på 
strukturfondernas pilotprogram år 1998-99 med Peter Ramsten och Veronic 
Deaussy. Han är sedan 1997 anställd i Lycksele kommun på deltid som EU-
samordnare.  
 
 
Bakgrundsbeskrivning 
 
Av bakgrundsbeskrivningen ska framgå 
§ en beskrivning eller analys av nuvarande förhållanden, 
§ om möjligt statistik som visar nuläget/problembilden och som ger ingångsvärden för projektet. Detta utgör en 

grund för de mätbara målen och det förväntade resultatet i projektet. 

 

För en utförligare redovisning av bakgrunden se det bifogade 
"startdokumentet"; "Samordnad utveckling och tillväxt med E12-stråket som 
bas, 99-12-17". 
I den nu aktuella länsutvecklingsstrategi som formulerats för Västerbottens län 
understryks betydelsen av ökade öst-västliga insatser ur åtminstone två 
perspektiv; dels behovet av ett ökat utbyte med nordvästra Ryssland och 
Balticum och dels och inte minst i syfte att stärka sammanhållningen kust-
inland. 
E12-stråket utgör genom sin öst-västliga sträckning en naturlig plattform för 
utveckling  och tillväxt i enlighet med ovan nämnda perspektiv.  Detta 



förutsätter dock en aktiv och fördjupad samverkan och samordning från den 
lokala nivån. Det är i detta sammanhang som projektet E12 Alliansen ska ses. 
 
Erfarenheterna från föregående programperiod visar med all önskvärd tydlighet 
att ska utvecklingsinsatser som sätts in få effekt och en bra utväxling måste en 
samordning och samverkan kommer tillstånd mellan olika aktörer. 
Stärkta,välinformerade, lokalt förankrade nätverk, som kan motstå tendeser till 
suboptimering beroende av den inomregionala obalansen, är ett viktigt medel 
för att stärka sammanhållningen inom länet. I detta ligger också 
förutsättningarna för öppnare klimat för entreprenörskap och innovativt 
tänkande som vi så väl behöver inte minst för att nå positiva effekter för 
inlandet  
De 5 kommuner i Västerbottens län som är en del av E12-stråket har en 
sammanlagd befolkning på 140 000 invånare. Antalet sysselsatta uppgår till 
mer än 70 000. Detta innebär att för mer än halva Västerbottens läns 
befolkning och arbetsmarknad har E12-stråket en väsentlig roll för såväl 
godstransporter som arbetsresor som service- och fritidsresor. 
E12-stråket innefattar enligt vår definition E12:s trafikförsörjningsområde och 
här ingår även Tvärbanan, som för närvarande rustas upp för ca 200 milj kr, 
kopplingen till Botniabanan och framväxten av nya infrastrukturella 
förutsättningar för näringslivet även för inlandet. I trafikförsörningsområdet ingår 
också anslutningen mot Norge,Umskaret-tunneln, mot riksväg 45, E4 och 
färjeförbindelserna över Kvarken. Stråket innefattar även merparten av 
flygplatserna i Västerbotten.  
E12 Alliansen är en därmed en strategisk allians för Västerbotten, med goda 
förutsättningar att inom en snar framtid kunna utveckla nätverken till att även 
kopplas samman med andra angränsande nätverk inom och utom länet. 



Projektbeskrivning 
 
Av projektbeskrivningen skall framgå; 
§ Vad som är nyskapande i projektet 
§ Övergripande mål samt delmål och syfte med projektet 
§ Målgrupp för projektet 
§ Strategier och metoder, dvs en utförlig redovisning av vald metod samt motiv för valt metod för att uppnå de 

uppsatta målen 
§ En detaljerad beskrivning av aktiviteterna i projektet, så att det klart framgår vad som skall ske de första 1-3 

åren. Om projektet ska pågå en längre period ska även en övergripande aktivitetsplan redovisas för hela 
projekttiden. 

§ En redovisning där det tydligt framgår hur man avgränsar aktiviteterna i projektet från ordinarie verksamhet 
samt ev. övriga projekt. 

 
Den detaljerade projektbeskrivningen görs antingen på denna blankett eller i en separat bilaga, i det senare fallet 
ska ansökningsblanketten innehålla en kort sammanfattning av projektet. 
 

Det nyskapande ligger i att kommunstyrelserna i respektive kommuner har 
beslutat att ingå i en långsiktigt syftande strategisk samverkansallians med det 
övergripande målet att genom samordnade utvecklingsinsatser skapa 
utveckling och tillväxt med E12-stråket som bas.   
Delmålen är att 
-stärka sammanhållningen i stråket och förbättra förutsättningarna för 
samverkan mellan olika aktörer och därmed en stor del av länet 
-sätta stråket på europakartan och därmed 
utveckla förutsättningar för nationella och internationella affärsrelationer och 
erfarenhetsutbyte 
Målgrupper är både företagare inom stråket och företagarorganisationer och 
offentliga aktörer. 
Metoden är att;  
-genom arbetsgrupper, tematräffar, studieresor, planeringsverksamhet, 
seminarier och konferenser låta företagare och offentliga aktörer mötas för att 
vidga befintliga lokalt förankrade nätverk och bilda nya nätverk. 
-genom aktiv lobbyverksamhet på nationell och europanivå sätta stråket på 
europakartan.  
-bidra med att tillföra relevant faktaunderlag i form av nyhetsbrev, småskrifter 
och gemensamt informationsmaterial (kartor) om stråket. 
 
Den centrala aktiviteten i projektet är samordnings- och nätverksbyggandet. 
Denna aktivitet genomförs i flera led (nivåer); kommunledningsnivån via styr- 
och projektgruppens träffar och överläggningar och i nästa led via 
arbetsgrupper (exempelvis Näringslivsgruppen, ESDP- och plangruppen, 
Kulturgruppen osv, dessa grupper är under bildande) ett tredje led är temanivån 
med seminarier och konferenser. 
En andra aktivitet består i att ta fram och nyttiggöra faktasammanställningar 
som rör stråket vad avser transportflöden (väg, järnväg), logistikfrågor, 
arbetsmarknadsregioner och kultur. 



En tredje aktivitet är att ta fram utåtriktat informationsmaterial av mer generell 
karaktär om stråket i form av broschyrer, kartor och publicering på Internet. Här 
har vi redan under uppbyggnaden av projektet märkt ett tydligt behov av och 
intresse för information om stråket och alliansen både från lokal, nationell och 
internationell nivå. I denna aktivitet ligger även en ambition att finna en mer 
internationellt gångbar beteckning på stråket i syfte att harmoniera med 
"systerverksamheterna"  Via Finlandia och Via Baltica. 
Slutligen ingår även den aktivitet som ska utvärdera om projektet når de 
uppställda målen, hur processen fortlöpt och metoderna fungerat. 
Utvärderingen ska upphandlas av extern utförare och valet av metod kommer 
att göras i samråd men inriktningen är av traditionellt snitt med enkäter och 
intervjuer. 
 
Projektet är planerat att pågå under en treårsperiod där alla fyra aktiviteterna 
genomförs fortlöpande. 
 



Jämställdhet 
 
Beskriv hur jämställdheten ska främjas i projektet (t ex könsfördelningen i projektets organisation, hur hänsyn tas 
till kvinnors och mäns skilda behov, förutsättningar och villkor i projektets utåtriktade verksamhet etc. 
 

Styrgruppen består för närvarande av 5 män och en kvinna men efter årsskiftet 
kommer den att bestå av 3 kvinnor och 3 män. Projektgruppen består för 
närvarande av 7 män och 2 kvinnor. 
 
 
Miljöbedömning 
 
Här ska en miljöbedömning göras av projektet (t ex vilken påverkan projektet har när det gäller att minimera 
användningen av icke förnybara resurser, bevara och utveckla natur- och kulturarvet, utveckla miljömedvetandet 
och kunskapen i miljöfrågor etc. 
 

Projektets inriktning att utveckla ett kommunikationsstråk innebär att 
miljöfrågorna är av största vikt. En fråga som diskuterats i projektberedningen 
och som ska prövas mer ingående inom projktet är vilka förutsättningar som 
finns för att "miljöcertifiera" E12:an och stråket som helhet. 
 



Tidplan för projektet 
 Startdatum Slutdatum 
Projektets start och slutdatum             
   
Aktivitet   
Faktasammanställningar 00-10-01 03-03-15 
Samordning och nätverksbyggande  00-05-01 03-04-30 
Ta fram informationsmaterial 00-06-01 03-04-30 
Utvärdering 00-10-01 03-04-30 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Förväntat resultat 
 
Det förväntade resultatet av projektet skall redovisas både kvantitativt och kvalitativt. Det kvalitativa resultatet 
skall beskrivas under ”Förväntat resultat”. De kvanlitativa resultaten mäts med hjälp av indikatorer som skall 
anges nedan. Vilka indikatorerna är framgår av programkomplementet och är olika för respektive åtgärd. 
 

Projektet har efter 3 år lagt grunden till ett permanentat, fördjupat samarbete 
inom stråket, stärkt samarbete med andra funktionella regioner, satt stråket på 
europakartan och inte minst skapat ett stimulerande klimat för entreprenörer 
och innovationer. 
Projektet har också påvisat möjligheterna till samverkan mellan olika 
programnivåer vad gäller Eu-program samt börjat integrera policyinriktningarna 
i ESDP-dokumentet i samarbetet. 



 
Indikator Måttenhet Måttenhet Måttenhet Beskrivning 
Befintliga 
arbetstillfällen (vid 
projektstart) 

Antal totalt 
70 000 

Antal män 
      

Antal kvinnor 
      

Befintliga arbetstillfällen i 
organisationen, -erna eller inom ramen 
för projektets verksamhet 
(årsarbetskrafter) 

Arbetstillfällen 
(nya/skapade) 

Antal totalt 
      

Antal män 
      

Antal kvinnor 
      

Förväntade nya arbetstillfällen som 
skapas som en direkt följd av 
projektets verksamhet och som inte 
heller skulle ha funnits utan projektet 
(årsarbetskrafter) 

Arbetstillfällen 
(bevarade) 

Antal totalt 
      

Antal män 
      

Antal kvinnor 
      

De arbetstillfällen som bevarats i 
organisationen, -erna som ett resultat 
av projektet och som annars skulle ha 
förlorats (årsarbetskrafter) 

Antal nya företag Antal totalt 
 
 
      

Antal som 
ägs av män 
 
      

Antal som 
ägs av 
kvinnor 
      

Antal företag som bildats som resultat 
av projektets insatser (om mixat 
ägande ange bara totalen) 

 
Andra indikatorer enligt åtgärdsbeskrivningen för Mål 1 programmet 
Indikator    
Samverkan (som leder till nya initiativ) Internationella 2 projekt       
Nätverk Deltagande 

företag 
minst 50       

      Deltagande 
offentliga 
aktörer och 
organisationer 

minst 10       

Miljö Miljöförbättran
de 

Positiv 
påverkan 

      

 
Förväntad verksamhet efter att projektet är slutfört 
 
Här skall framgå vad som händer med verksamheten och hur den ska finansieras när projektet är slutfört 
 

Målet är att denna fördjupade samverkan mellan berörda kommuner och 
offentliga regionala och nationella organ blir en del av den reguljära 
verksamheten. Nätverken mellan offentliga och privata aktörer drivs vidare av 
kommunernas näringslivsorganisationer och nätverken mellan företagare vilar 
på  kommersiell grund. Några av dessa nätverk (nybildade) kommer att drivas 
vidare inom ramen för andra EU-program närmast då de Interregprogram som 
för närvarande är i startfasen (KvarkenMittSkandia, Östersjöprogrammet, Norra 
Periferiprogrammet och Interreg lll C) 
 



Resultatspridning 
 
Här ska en beskrivning göras av: 
§ hur projektet hanterar den informationsskyldighet som är ett villkor för stödet från EU (en informationsplan 

bör tas fram) 
§ hur den löpande redovisningen av projektets utveckling ska ske till sekretariatet, 
§ hur utvärdering och slutredovisning skall genomföras – metod, vem som skall göra den etc, 
§ hur resultaten av projektet skall spridas. 
 

I projektet ligger ett omfattande informationsåtagande som inte minst syftar till 
att tydliggöra och tillvarata de utvecklingsmöjligheter som ligger EU-
programmen. Detta omfattande informationsåtagandet förutsätter att det finns 
en strategi och informationsplan som kommer att tas fram och genomföras 
inom ramen för projektet.  
Den informationsskyldighet som finns, i det här fallet visavi Regionala fonden, 
kommer att fullgöras på alla utskick, kallelser, inbjudningar och 
informationsmaterial i enlighet med de riktlinjer och normer som gäller för detta. 
Redovisning av projektet till sekretariatet kommer att ske löpande med årsvisa 
avstämningar och sammanfattande rapporter. 
Utvärderingen kommer att upphandlas externt och bygga på vetenskaplig 
grund. Metodvalet görs i samråd med utvärderaren, men måste innehålla 
element som utöver det kvantitativa kriterierna kan mäta de kvalitativa 
ansatserna vilket innebär att metodvalet lutar åt det sociologiska hållet. 
Projektresultaten ska kunna följas via Internet, och via faktasammanställningar i 
form av nyhetsbrev och småskrifter. 





 
KOSTNADSBUDGET   INLANDET   KUSTEN  Totalt 
 200   2001 200   200   200   200   Kust+Inland 
Projektägarens egna personalkostnader                                           
Externa tjänster                                           
Lokalkostnader                                           
Investeringar                                           
Övriga kostnader                                           
Summa faktiska kostnader                                           
Offentligt direktfinansierade kostnader                                           
Ideellt/eget  arbete                                           
Summa direktfinansierade kostnader                                           
TOTALT, PROJEKTKOSTNAD                                           

FINANSIERING         

Nationell offentlig finansiering        
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Nationell offentlig direktfinansiering        
                                                
                                                
Summa nationell offentlig finansiering                                              
EG:s Strukturfond                                           
TOTALT, OFFENTLIG FINANSIERING                                           
Privat finansiering + projektintäkter                                           
Kontanta medel (ange finansiär)        
                                                
                                                
                                                
Projektintäkter                                           
Eget/ideellt arbete                                           
Summa privat finansiering + projektint                                           

TOTALT,  PROJEKTFINANSIERING                                           



Kostnadsbudget – Inlandet 
 
Budgeten i mål 1-programmet är uppdelad på kust respektive inland. Detta innebär att projekt som berör både 
kust och inland måste ha två separata budgetar. Till inlandsområdet i Norra Norrland räknas kommunerna 
Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, delar av Skellefteå (Jörns, Fällfors och Kalvträsk församlingar), Åsele, 
Lycksele, Malå, Norsjö, Vindeln, Bjurholm, Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Älvsbyn, Gällivare, Kiruna, Pajala, 
delar av Boden (Edefors och Gunnarsbyns församlingar) delar av Piteå (Markbygdens f d 
kyrkobokföringsdistrikt), Övertorneå, Överkalix, Kalix och Haparanda. 
 

Ange kommun/kommuner där projektet ska bedrivas:       
 
Om projektet ska bedrivas i Skellefteå, Piteå eller Bodens kommuner (se ovan) anges 
även vilka församlingar som berörs:       
 
För varje kostnadsslag nedan exemplifieras kostnaderna med kostnadsklasserna enligt EU-bas. 
Sökande med annan kontoplan anger motsvarande konton. 
Projektägarens egna personalkostnader + sociala 
avgifter (Kostnader inom kontoklass 70-75 ) År 200    År 200    År 200    

Total 
kostnad 

Person/arbetsuppgift 
(anställningsbetyg 
bifogas) 

Antal 
mån 

Bruttolön Sociala 
avgifter 

    

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
        
Summa personalkostnader                           

 
Externa tjänster  
(Kostnader inom kontoklass 46, 6420, 6530-6550 ) 
Externa föreläsare, konsulter, utvärderare etc. 

År 200    År 200    År 200    Total 
kostnad 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
     
Summa externa tjänster                         



 
Lokalkostnader, endast förhyrda externa lokaler 
(Kostnader inom konto 5010) 

År 200    År 200    År 200    Total kostnad 

                              
                              
                              
                              
                              
Kopia av externt hyresavtal bifogas     
Summa lokalkostnader                         
 
Investeringar (ej Sociala fonden)  
(Kostnader inom kontoklass 1200) 

År 200    År 200    År 200    Total kostnad 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
     
Summa investeringar                         
 
Övriga kostnader  
(Kostnader inom kontoklass 40-45, 50-57 och konton 
5800, 5900-6200, 6310, 6970, 6981) 

År 200    År 200    År 200    Total kostnad 

Ex kontorsmaterial, böcker, dataprogram, telefon,  
resekostnader, tidskrifter, marknadsföring etc. 

    

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
I de fall indirekta kostnader förekommer, skall en beräkningsmodell 
bifogas. Modellen  skall utgå från verkliga kostnader som fördelas 
proportionellt enligt en motiverad, rättvis och skälig metod) 

    

Summa övriga kostnader                         
 
 



 
Offentligt direktfinansierade 
kostnader (ex APR eller utbildningsbidrag) 

År 200    År 200    År 200    Total kostnad 

Finansiär Kostnad per 
dag alt 
månad 

Antal 
dagar alt 
månader 

    

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
Summa offentligt 
direktfinansierade kostnader 

                         

 
Ideellt/eget  arbete År 200    År 200    År 200    Total 

kostnad 
Arbetsuppgift Vem gör arbetet Antal 

timmar 
Kostnad per 
timme 

    

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
        
Summa ideellt/eget 
arbete 

                           

 
Sammanställning över kostnader totalt År 200    År 200    År 200    Total 

kostnad 
Projektanordnarens egna personalkostnader                         
Externa tjänster                         
Lokalkostnader                         
Investeringar                         
Övriga kostnader                         
Summa budgeterade kostnader                         
     
Offentligt direktfinansierade kostnader                         
Ideellt/eget arbete                         
Summa direktfinansierade kostnader                         
     
Total projektkostnad                         

  



Finansiering – inlandet 
 
Nationell offentlig finansiering (pengar) År 2000 År 2001 År 2002 Total 

kostnad 
Kommuner       51000             
Länsstyrelsen i Västerbotten       63000             

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

     

Nationell offentlig direktfinansiering, finansiär     

Kommuner       120000             

                              

                              

     

Total nationell offentlig finansiering       234000             

     

EG-Strukturfond       192000             

Total offentlig finansiering       426000             

 
Privat finansiering och projektintäkter     

Kontanta medel (ange finansiär)     

Blå Vägen föreningen       36000             

                              

                              

Projektintäkter                         

Eget arbete                         

Ideellt arbete                         

Total privat finansiering + projektintäkter       36000             

 
Privat, nationell offentlig och EG-
strukturfondsfinansiering 
Total finansiering 

      462000             

 



Kostnadsbudget – kusten 
 
Bugeten i mål 1-programmet är uppdelad på kust respektive inland. Detta innebär att projekt som berör både 
kust och inland måste ha två separata budgetar. Till kustområdet i Norra Norrland räknas kommunerna 
Robertsfors, Vännäs, Nordmaling, Umeå, Skellefteå (förutom Jörns, Fällfors och Kalvträsk församlingar som 
räknas till inlandet) Luleå, Boden (förutom Edefors och Gunnarsbyns församlingar som räknas till inlandet). 
 

Ange kommun/kommuner där projektet ska bedrivas:       
 
Om projektet ska bedrivas i Skellefteå, Piteå eller Bodens kommun (se ovan) anges 
även vilka församlingar som berörs: 
      
 
För varje kostnadsslag nedan exemplifieras kostnaderna med kostnadsklasserna enligt EU-bas. 
Sökande med annan kontoplan anger motsvarande konton. 
Projektägarens egna personalkostnader + sociala 
avgifter (Kostnader inom kontoklass 70-75 ) År 200    År 200    År 200    

Total 
kostnad 

Person/arbetsuppgift 
(anställningsbetyg 
bifogas) 

Antal 
mån 

Bruttolön Sociala 
avgifter 

    

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
        
Summa personalkostnader                           

 
Externa tjänster  
(Kostnader inom kontoklass 46, 6420, 6530-6550 ) 
Externa föreläsare, konsulter, utvärderare etc. 

År 200    År 200    År 200    Total 
kostnad 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
     
Summa externa tjänster                         



 
Lokalkostnader, endast förhyrda externa lokaler 
(Kostnader inom konto 5010) 

År 200    År 200    År 200    Total kostnad 

                              
                              
                              
                              
                              
Kopia av externt hyresavtal bifogas     
Summa lokalkostnader                         
 
Investeringar (ej Sociala fonden)  
(Kostnader inom kontoklass 1200) 

År 200    År 200    År 200    Total kostnad 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
     
Summa investeringar                         
 
Övriga kostnader  
(Kostnader inom kontoklass 40-45, 50-57 och konton 
5800, 5900-6200, 6310, 6970, 6981) 

År 200    År 200    År 200    Total kostnad 

Ex kontorsmaterial, böcker, dataprogram, telefon,  
resekostnader, tidskrifter, marknadsföring etc. 

    

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
I de fall indirekta kostnader förekommer, skall en beräkningsmodell 
bifogas. Modellen  skall utgå från verkliga kostnader som fördelas 
proportionellt enligt en motiverad, rättvis och skälig metod) 

    

Summa övriga kostnader                         
 
 



 
Offentligt direktfinansierade kostnader  
(ex APR eller utbildningsbidrag) 

År 200    År 200    År 200    Total kostnad 

Finansiär Kostnad per 
dag alt 
månad 

Antal 
dagar alt 
månader 

    

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
Summa offentligt 
direktfinansierade kostnader 

                         

 
Ideellt/eget  arbete År 200    År 200    År 200    Total 

kostnad 
Arbetsuppgift Vem gör arbetet Antal 

timmar 
Kostnad per 
timme 

    

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
        
Summa ideellt/eget 
arbete 

                           

 
Sammanställning över kostnader totalt År 200    År 200    År 200    Total 

kostnad 
Projektanordnarens egna personalkostnader                         
Externa tjänster                         
Lokalkostnader                         
Investeringar                         
Övriga kostnader                         
Summa budgeterade kostnader                         
     
Offentligt direktfinansierade kostnader                         
Ideellt/eget arbete                         
Summa direktfinansierade kostnader                         
     
Total projektkostnad                         

  



Finansiering – kusten 
 
Nationell offentlig finansiering (pengar) År 2000 År 2001 År 2002 Total 

kostnad 
Kommuner       181000             
Västerbottens läns landsting       169500             

Länsstyrelsen i Västerbotten       369500             

                              

                              

                              

                              

                              

                              

     

Nationell offentlig direktfinansiering, finansiär     

            120000             

                              

                              

     

Total nationell offentlig finansiering       840000             

     

EG-Strukturfond       840000             

Total offentlig finansiering       1680000             

 
Privat finansiering och projektintäkter     

Kontanta medel (ange finansiär)     

Blå Vägen föreningen       24000             

                              

                              

Projektintäkter                         

Eget arbete                         

Ideellt arbete                         

Total privat finansiering + projektintäkter       24000             

 
Privat, nationell offentlig och EG-
strukturfondsfinansiering 
Total finansiering 

      1704000             
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Mål 1 Norra Norrland 

 
BESLUT 
Datum 

2000-12-15 

 
 
Diarienr 

113-7486-00 

1 (6) 
 

 
 Lycksele kommun  
  
 921 81  LYCKSELE 
  
  
 
 
 
 
 
Projekt: E12 Alliansen 
 
Beslut 
 
Strukturfondsdelegationen beslutar att lämna stöd till projektet ”E12 Alliansen” ur 
regionala fonden med högst  2 443 500 kronor. 
 
Medel beviljas i 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 beviljas i inlandet med 460 500 kronor vilket utgör 61,73  % av stödberättigande 
bokförda nettokostnader. Fondens andel av den offentliga finansieringen är dock högst 
49,73 %.  
 
I de fall offentlig finansiering uteblir, helt eller delvis, reduceras EU-stödet enligt gällan-
de relation i beslut. Det eventuella underskott som uppstår på grund av detta och/eller 
utebliven privat finansiering, finansieras av stödmottagaren. 
 
Beslutet är enhälligt. 
 
Särskilda villkor 
 
Förutom de regler och förutsättningar som gäller för stöd ur EG´s strukturfonder ska föl-
jande villkor iakttas; 
 
§ Stödmottagaren ska rekvirera stödet senast två månader efter utgången av år 2000. 

Därefter skall rekvisition inlämnas löpande var 4:e månad. 
 
  Läges-/slutrapport ska bifogas rekvisitionen. 

 
• Stödmottagaren ska vid köp av varor och tjänster göra upphandling enligt lagen om 

offentlig upphandling. 
§ Stödmottagaren ska lämna in ansökan om fortsättning av projektet för förnyad pröv-

ning senast 2 månader före nästa projektperiods start. 
• Stödmottagaren ska vid marknadsföring och extern information visa att projektet 

medfinansieras av EG:s strukturfonder. 



 
 

 
Mål 1 Norra Norrland 

BESLUT 
 
Datum 

2000-12-15 

 
 
Diarienr 

113-7486-00 

2 (6) 
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• Investeringar som gjorts i projektet ska säljas innan projektavslut och intäkterna ska 
avräknas projektkostnaderna. 

• Stödmottagaren ska särredovisa de delar av projektet som är företagsstödskaraktär 
alternativt de enskilda delar som inte är stödberättigande åtgärd. 

• Beslutet gäller under förutsättning att den offentliga medfinansieringen kan säkerstäl-
las. 

 
 
Motivering  
Projektet kommer att stärka en samverkan i näringslivet och offentliga organisationer 
efter E12-stråket i Storuman, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå kommuner. I projek-
tet kommer nätverksbyggande att stimuleras även mot öst-väst, (Finland och Norge), vil-
ket ger positiva effekter på näringslivet och inlandet. E12 Alliansen kommer att utveckla 
internationella affärsrelationer främst inom vårt närområde och viss samverkan-
nätverksbyggande kommer att drivas vidare genom EU:s Interregprogram. 
 
Strategin för utveckling i Västerbottens län 1999-2006 pekar på länets strategiska läge 
 i norra Europas utvecklingscentrum, med central placering i utvecklingsomådet öst-väst, 
som ger oss utmärkta förutsättningar till en positiv utveckling i länet. 
 
Projektbeskrivning 
 
Beskrivning av projektet mm, se sidan tre. 
 
Hur man överklagar 
 
Enligt 24 § "Förordning (1999:1424) med förvaltning av EG:s strukturfonder" får beslutet 
inte överklagas.  
 
Beslutande 
 
Beslut i detta ärende har fattats av strukturfondsdelegationen. Handläggare i ärendet har 
varit Eivor Ullsten. 
 
 
Kari Marklund   
Ordförande    
 
 
 Eivor Ullsten 
 Föredragande 
 
Bilaga 
Förutsättningar för stöd ur EG:s strukturfonder Mål 1 Norra Norrland 
Kopia till 
103-6243-00 (Västerbottens län) 
Nationella offentliga finansiärer 
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Projektuppgifter 
 
Projekt E12-Alliansen 
Sökande Lycksele kommun 
Orgnr 212000-2635 
Postgiro/bankgiro 623 56-1 
Projektledare Anders Lundgren 
Firmatecknare Per-Eric Magnusson och Bert-Ove Bäckman 
Projekttid Se tidplan nedan 
Fond Regionala fonden 
Åtgärd 2.2 Generella insatser för näringslivet 
Län Västerbotten 
Kommun Storuman, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå 
Stad/landsbygd landsbygd 
 
 
Projektplan 
 
Projektbeskrivning 
 
Bakgrund och problembeskrivning 
E12-stråket utgör genom sin öst-västliga sträckning en naturlig plattform för utveckling 
och tillväxt. Detta förutsätter dock en aktiv och fördjupad samverkan och samordning 
från den lokala nivån. Utvecklingen efter E12-stråket stärker även sammanhållningen 
kust-inland. Stärkta, välinformerade och lokalt förankrade nätverk, som kan motstå ten-
denser till suboptimering bland annat beroende av den inomregionala obalansen, är ett 
viktigt medel för att stärka sammanhållningen i Västerbottens län. 
 
Mål och syfte 
Genom samordning av utvecklingsinsatser 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 i 
näringslivet. 
 
Målgrupp 
Företagare och offentliga aktörer. 
 
Avgränsning 
I första hand målgruppen inom de berörda kommunerna. 
 
Metod 
Samordnings och nätverksbyggande samt seminarier och konferenser. 
 
Aktiviteter 
Projektet kommer att jobba med samordning och nätverksbyggande för att skapa möjlig-
heter att inom E12-stråket  genomföra samordnade utvecklingsinsatser. Detta kommer att 
ske på kommunledningsnivå, via arbetsgrupper och intresseorganisationer samt via semi-
narier, konferenser och studiebesök. 
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Projektet kommer också att jobba med faktasammanställningar och informationsmaterial 
för att ta fram skrifter om E12-stråket, näringslivsdata, transportnätverk och dess prestan-
da, informationsmaterial samt en kommunikationsstrategi m m. 
 
Utvärderingen skall bl a följa processerna och ge underlag för korrigeringar i utveck-
lingsarbetet. 
 
Jämställdhetsaspekter 
Projektet är riktat till både män och kvinnor . 
 
Miljökonsekvenser 
Det kommer att i projektet prövas om förutsättningarna för att ”miljöcertifiera” E12-
stråket. 
 
Tidplan med aktiviteter 
Projektet beräknas på under tiden 2000-05-01-2003-04-30. Detta beslut avser  perioden 
2000-05-01-2002-12-31. 
 
2000-05-01-2003-04-30 Samordning och nätverksbyggande 
2000-10-01-2003-04-30 Faktasammanställningar och informationsmaterial 
2001-01-20-2003-04-30 Utvärdering 
 
Informationsplan 
En strategi och informationsplan kommer att tas fram. Informationsskyldigheten kommer 
att beaktas vid olika utskick, kallelser, inbjudningar, skrifter, kartor, etc.  
 
Förväntat resultat och indikatorer 
Miljöpåverkan: 2. Projektet är miljöneutralt. 
Jämställdhet: 2. Projektet är jämställdhetsneutralt. 
50 företag deltar i nätverk. 
10 offentliga aktörer deltar i nätverk 
 
 
Resultatspridning 
Projektet skall kunna följas via internet och genom faktasammanställningar i form av 
nyhetsbrev och småskrifter. 
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Kostnads- och finansieringsplan  Inlandet  
 

 

Stödberättigande kostnader, kr År 2000 År 2001 År 2002 Totalt
Egen personal 39 764 79 488 79 488 198 740
Externa tjänster 52 224 105 548 105 548 263 320
Lokalkostnader 1 809 3 617 3 617 9 043
Investeringar 0
Övriga kostnader 55 200 109 700 109 700 274 600
Summa bokförda kostnader 148 997 298 353 298 650 746 000
Offentligt direktfinansierade kostn 36 000 72 000 72 000 180 000
Offentligt direktfinansierade kostn
Ideellt/eget arbete 0
TOTAL PROJEKTKOSTNAD 184 997 370 353 370 650 926 000
Finansiering, kr År 2000 År 2001 År 2002 Totalt %
Total projektkostnad 184 997 370 353 370 650 926 000
Avgår: 
Offentlig direktfinansiering -36 000 -72 000 -72 000 -180 000
Offentlig direktfinansiering 0 0 0 0
Ideellt/eget arbete 0 0 0 0
Projektintäkter 0
Bokförda nettokostnader 148 997 298 353 298 650 746 000

Fördelad finansiering
Privata bidrag 0 0,00%
Nationell offentlig finansiering 57 000 114 250 114 250 285 500 38,27%

Alliansenkommunerna 25 500 51 250 51 250
Länsstyrelsen i Västerbottens län 31 500 63 000 63 000

EU-stöd 90 000 185 000 185 500 460 500 61,73%
Summa fördelad finansiering 147 000 299 250 299 750 746 000 1

Total projektfinansiering 183 000 371 250 371 750 926 000
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Kostnads- och finansieringsplan   Kusten 
 

 

Stödberättigande kostnader, kr År 2000 År 2001 År 2002 Totalt
Egen personal 158 956 317 652 317 952 794 560
Externa tjänster 399 526 799 052 799 052 1 997 630
Lokalkostnader 7 232 14 467 14 361 36 060
Investeringar 0
Övriga kostnader 220 000 440 000 440 000 1 100 000
Summa bokförda kostnader 785 714 1 571 171 1 571 365 3 928 250
Offentligt direktfinansierade kostn 81 000 160 000 160 000 401 000
Offentligt direktfinansierade kostn
Ideellt/eget arbete 0
TOTAL PROJEKTKOSTNAD 866 714 1 731 171 1 731 365 4 329 250
Finansiering, kr År 2000 År 2001 År 2002 Totalt %
Total projektkostnad 866 714 1 731 171 1 731 365 4 329 250
Avgår: 
Offentlig direktfinansiering -81 000 -160 000 -160 000 -401 000
Offentlig direktfinansiering 0 0 0 0
Ideellt/eget arbete 0 0 0 0
Projektintäkter 0
Bokförda nettokostnader 785 714 1 571 171 1 571 365 3 928 250

Fördelad finansiering
Privata bidrag 0 0,00%
Nationell offentlig finansiering 385 250 780 000 780 000 1 945 250 49,52%

Alliansen kommunerna 90 500 181 000 181 000
Blå Vägen föreningen 30 000 60 000 60 000

Västerbottens läns landsting 84 500 169 500 169 500
Länsstyrelsen i Västerbottens län 180 250 369 500 369 500

EU-stöd 395 000 794 000 794 000 1 983 000 50,48%
Summa fördelad finansiering 780 250 1 574 000 1 574 000 3 928 250 1

Total projektfinansiering 861 250 1 734 000 1 734 000 4 329 250
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1.  Tre övergripande kommunikationsförutsättningar 

Under större delen av nittonhundratalet har infrastrukturutbyggnaden, kontaktnätverken, 

lokaliseringsmönstret och därmed den regionala utvecklingen i nordligaste Europa präglats av 

järnridån som avgörande barriär mellan Norden och Ryssland. Effekten är, vilket ofta 

påpekats men alltid bör kan upprepas i sammanhang som detta, att det fennoskandinaviska 

kommunikationssystemet norr om linjen Oslo-Stockholm-Helsingfors-St. Petersburg erhållit 

en struktur med relativt starka nationellt orienterade nord-sydliga länkar inom respektive 

land men svaga öst-västliga förbindelser mellan länderna.   
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Barriären mellan Ryssland och Norden började växa fram kring år 1920 och påverkade 

därmed hela den senare delen av övre Norrlands kolonisering. Den förstärktes kraftigt i 

samband med kalla kriget och har således varit en dominerande systemrestriktion under 

formeringen av det moderna Norrlands rumsliga struktur.   

Den etablerade nord-sydliga kommunikationsstrukturen kan jämföras med det mer allsidiga 

interaktionsmönster som höll på att etableras kring förra sekelskiftet. Vid den tiden var öst-

västliga kontakter på stark frammarsch. En avgörande skillnad var givetvis att sjöfarten var 

relativt sett mer välutvecklad i förhållande till de landbaserade kommunikationerna. Under 

efterkrigstiden har inte färjetrafiken på Bottenhavet och tvärflygförbindelserna utvecklats i 

samma grad som de nord-sydliga landbaserade transporterna. Tvärtom har de 

transportsubventioner tax-free erbjudit tillsammans med nationella restriktionerna på 

flygtrafiken drivit kommunikationssystemet på Bottenhavet och i Östersjön i riktning mot en 

nöjesindustri snarare än ett effektivt, välförgrenat och mångfasetterat transportnätverk. De 

tre faktorerna: 

• Politiskt bestämda barriärer för rörlighet 

• Subventioner till internationella nöjestransporter 

• Nationella transportregleringar 

har därmed även påverkat den transportrelaterade teknikutvecklingen inom färjetrafiken samt 

utvecklingen av kombinationstransporter med sjöfart på ett negativt sätt i förhållande till 

motsvarande utveckling på land.  

Istället kan man göra den observationen (vilken även understöds av simuleringsmodeller) att i 

den region som omger Östersjön finns ett sådant befolkningsunderlag och en ekonomisk 

potential att ett avskaffande av de tre nämnda hindren för kommunikationer skulle innebära en 

tillväxt av handeln mellan Sverige och Östeuropa i storleksordningen femhundra procent. 

Det finns få platser i världen idag där potentialen för tillväxt i handel och interaktion är större 

än inom den avreglerade Östersjöregionen. Det finns inte heller många regioner i världen där 

de ekonomiska, kompetens- och marknadsmässiga förutsättningarna för att utveckla moderna 

färjekoncept är jämförbara med de runt Östersjön. 
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Dessutom kan ifrågasättas om det nationellt reglerade flygnätet i Norden med sin utpräglade 

huvudstadsbaserade hub-struktur med säkerhet är den enda effektiva strukturen flyglinjenätet i 

Norra Europa. 

Frågan om framtiden för de öst-västliga kommunikationerna inom Sverige och i Västerbotten 

måste analyseras i ljuset av denna övergripande diskussion om kommunikationsstrukturen i 

Norden och det faktum att i och med järnridåns fall har de grundläggande strukturella 

förutsättningarna för kommunikationernas utveckling i övre Europa ändrats dratiskt.  

Nivån på möjliga investeringar i Västerbotten bestäms av tre övergripande faktorer. 

Östersjökommunikationernas utveckling är den mest övergripande. De mer lokala 

kommunikationsförutsättningarna mellan Sverige och Norge är den andra medan den framtida 

befolkningsutvecklingen i Västerbotten är den tredje.    

 

2. Behovet av långsiktighet, helhetsanalys och kvantitativa 
beräkningar 

Betraktar vi mot den bakgrunden E12 genom Västerbotten är det uppenbart att vägen måste 

ses tillsammans med sina förgreningar i Norge samt över Kvarken och in i Finland och 

Ryssland. Till detta kan läggas att på något sätt måste konkurrensmöjligheterna från 

alternativa länkar i norra Europa medtas i analysen.  

Dessutom kan vi konstatera att det idag saknas att samlat grepp om E12:s trafikflöden och 

potential. Ett sådant grepp skulle innebära att trafikflödesutvecklingen årligen dokumenteras 

och relateras till de förändringar som sker inom befolkning och näringsliv längs korridoren. 

Med utgångspunkt i ett sådant material kan effekter av olika investeringar i länken och för att 

avveckla barriärer analyseras på ett sådant systematiskt sätt att de ger trovärdighet inför 

beslutsfattande på olika nivåer. En sådan kvantitativ analys utesluter på inget sätt att andra 

mjukare variabler samt svår beräknade barriär och utvecklingseffekter medtas. Tvärtom ger en 

stabil empirisk grund där sådan finns ökade möjligheter att dimensionera kvalitativa effekter 

på ett realistiskt sätt. Kvantitativa beräkningar av de underliggande potentialer som genererar 

flöden och den friktion som förhindrar flöden längs E12 ger underlag för en välavvägd 

trafikpolitik. 
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Samtidigt är det väsentligt att ett sådant arbete ges en långsiktig grund. E12 korridoren 

tillsammans med E4/Botniabanan och Västerbottens olika flygplatser kommer för lång tid att 

vara centrala i en trafik politik för övre Norrland. De resultat och den kompetens som byggs 

upp inom projektet kan därför få en nytta utöver själva korridoranalysen. 

 

3.  Forskningsuppgifter 

Korridoranalyser har i olika formaer genomförts i Sverige, Norden och Europa. Underlag tas 

fram inför större och mindre nationella investeringar. Exempel på objektspecifika analyser är 

Öresundsbron, Kanaltunneln, Stora Bältförbindelsen, Botniabanan och Europabanan. Var och 

en av dessa är mer eller mindre väl dokumenterade. Ett forskningsprogram bör ta fasta på de 

centrala erfarenheterna från dessa analyser men även försöka driva dessa till mot högre kvalité 

och bättre beslutsunderlag. Det faktum att Västerbotten bildar en glesare miljö än de ovan 

nämnda bör vändas till en fördel där data behovet är mer lätt tillgängligt och överblickbart 

samt att studien kompletterar andra studier och därmed i sig har ett värde. 

Forskningsprogrammet bör innehålla följande sju beståndsdelar.  

 

1. Befolknings-, inkomst- och näringslivsdata för kommuner eller lokala arbetsmarknader för 
enskilda år  

2. Transportflöden för enskilda år 

3. Rumsligt ekonometriska skattningar av bestämningsfaktorer för flöden och barriärer 

4. Nätverksmodell kopplad till GIS av transportnätverket och dess prestanda 

5. Teori för samspelet mellan infrastruktur, och regional utveckling 

6. Modul för att analys av framtida flöden, företags/samhällsekonomiska intäkter och 
investeringskostnader 

7. Kompetenser i gränslandet mellan forskning, layout och journalistik som producerar läsbara 
rapporter 

 

Utan att det skrivits explicit ingår såväl svenska som internationella data, transportnätverk etc. 

i underlaget där så krävs. Omfattningen på insatserna inom varje område bör ges av 
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resurstillgången. Det väsentliga är att forskningsprogrammet får en långsiktig prägel så att 

olika delar systematiskt kompletterar varandra och att över tiden en allt djupare kompetens 

byggs upp  i regionen om korridorens egenskaper och dynamik.  

Även avgränsningen i rummet är givetvis viktig. Här är det lämpligt att beskriva korridoren i 

Västerbotten med betydande detaljrikedom medan även i detta fall resurstillgången får avgöra 

med vilken upplösning övriga delar av transportnätverket beskrivs. Med utgångspunkt en 

övergripande analys kan allt högre upplösning erhållas över tiden.  

  

4.  Genomförande 

CERUM har erfarenhet från ledning och genomförande av tvärvetenskapliga projekt av den 

kategori som detta projekt med nödvändighet måste utgöra. CERUM har även betydande 

kompetens när det gäller E12 korridorens ekonomiska geografi och den typ av modeller som 

krävs för att genomföra arbetet. Avgränsade delar av projektet kan även läggas ut på konsulter 

och myndigheters utredningsavdelningar så länge samtliga data, beräkningar och modeller 

görs allmänt tillgängliga. Med fördel bör arbetet samordnas och göras allmänt tillgängligt från 

myndigheternas sida inom något som kan beskrivas som Övre Norrlands institut för 

kommunikationsanalys (ÖNSKA) med placering i Umeå. 

 

 

Umeå 01.02.00   

 

 

Lars Westin 
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 Appendix 5: Intervjufrågorna

 Frågor till representanter för styr- respektive projektgruppen

1. Hur blev du involverad i projektet?
2. Vilka mål har kommunen med projektet?
3. Hur har man arbetat inom kommunen med projektet?
4. Hur har arbetet bedrivits inom projektet? Hur har man arbetat fram

måldokumentet?
5. Hur ser Du könsfördelningen inom projekt- respektive styrgrupp?

Har det någon betydelse att det är en övervägande majoritet män?
6. Hur ser Du att projektet kan utvecklas i framtiden?
7. Hur ser Du på internationellt samarbete inom projektet?
8. Finns andra alternativ till E12 Alliansen för att skapa tillväxt och

samordna utvecklingsresurserna?
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