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FÖRORD 
Syftet med projektet SimLab East-West har varit att driva på kunskapsutvecklingen kring öst-

västliga kommunikationer i Botnia-Atlanticaregionen 1 . SimLab East-West har vidareutvecklat 

resultat som framkommit under det tidigare Mål 2-projektet ACANALYS som drevs av CERUM, 

Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet under åren 2008-2011. 

I projektet ACANALYS utvecklades kompetens och genomfördes analyser av Västerbotten som 

grund för en hållbar regional utveckling i länet. Projektet finansierades av Landstinget i Väster-

botten, Region Västerbotten, Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner, Europeiska regionala 

utvecklingsfonden samt stöttades av Företagarna och Handelskammaren i Västerbotten. Under 

projektet uppstod frågor kring de öst-västliga förbindelserna och deras inverkan på den regionala 

tillväxten. Ett behov av att arbeta vidare med dessa frågor efter ACANALYS slut identifierades. Det 

ledde i sin tur till en förstudie som CERUM utförde åt Kvarkenrådet inom ramen för Botnia-

Atlanticaprojektet ”Kvarken Shortcut”. I förstudien studerades med hjälp av Trafikverkets 

godssimuleringsmodell Samgods effekter av en fast förbindelse över Kvarken. 

Förstudien gav flera intressanta resultat men pekade även på svårigheterna att nå ytterligare 

resultat utan att utvecklingen i också Finland och Norge beaktades. Från CERUM vid Umeå 

universitet föreslogs därför att analysen skulle utvecklas till en studie av betydelsen av öst-västliga 

godstransporter för utvecklingen i den integrerade miljö där utöver Västerbotten, såväl 

angränsande regioner i Finland som Norge ingår. För att nå det målet var det angeläget att etablera 

samverkan med forskare i Finland och Norge. Därför kontaktades forskare vid Bodö handels-

högskola inom Nordland universitet och forskare vid Vasa universitet. Denna forskarsamverkan har 

inom SimLab East-West fokuserat på den gränsregionala infrastrukturplaneringens utmaningar, 

möjligheten att simulera godsflöden i en gränsöverskridande region samt analyser av regionala 

effekter från investeringar i infrastruktur. 

Projektet SimLab East-West har drivits som ett samarbete mellan forskare från de tre 

universiteten. Eftersom studieområdet omfattade Nordland, Västerbotten och Österbotten 

erbjöds även möjligheten att genomföra projektet som ett Interregionalt projekt, ett Botnia-

Atlanticaprojekt. CERUM (Centrum för regionalvetenskap) vid Umeå universitet har varit stöd-

mottagare för EU-programmet Botnia-Atlantica och forskarsamarbetet har skett tillsammans med 

Department of Production vid Vasa universitet och Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi, 

Handelshøgskolen i Bodø vid Nordland universitet. Vid sidan av att ta fram ny kunskap har ett 

delmål med projektet även varit att stärka det långsiktiga samarbetet mellan Vasa universitet, 

Umeå universitet och Nordland universitet. SimLab East-West har även samverkat med befintliga 

projekt inom logistik och infrastrukturområdet samt verkat för att stärka det gränsöverskridande 

samarbetet mellan aktörer inom olika aktörer inom infrastruktur- och logistikområdet från 

forskning, näringsliv och offentliga verksamheter. 

Projektet har samverkat med flertalet regionala och nationella aktörer inom transport- och logistik-

området. Under projektet har två så kallade KEP-kurser (Kunskap – Erfarenhet – Process) 

genomförts, där deltagare i projektet rest genom regionen, studerat infrastruktur, hamnar och 

terminaler, samt redovisat och diskuterat projektresultat med ett stort antal intressenter på 

regional och nationell nivå. Ett flertal seminarier, studiebesök, workshoppar och en slutkonferens 

har genomförts. Projektet har på detta sätt bidragit till att regionala och lokala företrädare från 

offentlig och privat sektor i Botnia-Atlanticaregionen fått ökad tillgång till goda underlag för 

                                                           
1 Botnia-Atlanticaregionen omfattar landskapen Mellersta Österbotten, Satakunta och Österbotten i Finland, 
Västerbottens län, Västernorrlands län och Nordanstigs kommun i Sverige samt Nordlands fylke i Norge. 



 
 

hållbart beslutsfattande inom infrastruktur- och logistikområdet. Deltagande aktörer har genom 

projektet stärkt sitt samarbete i öst-västliga stråkfrågor genom att projektresultaten givit aktörer i 

regionen en breddad kunskapsbas och bättre verktyg för att förstå och analysera de effekter som 

satsningar på öst-västliga kommunikationer har för regional utveckling. Projektresultaten har 

också presenterats i ett antal rapporter som sedan sammanfattats i en slutrapport. 

Deltagare från Norge har varit forskningschefen vid Bodø Graduate School of Business, Nordland 

universitet Gisle Solvoll samt Thor-Erik Sandberg Hanssen, forskare vid Bodø Graduate School of 

Business, Nordland universitet. Från Finland har Petri Helo, professor vid Vasa universitet samt 

Anna Rymaszewska, projektforskare vid Department of Production vid Vasa universitet deltagit. 

Initialt arbetade även Mikael Ehrs och Reza Hosseini från Vasa universitet i projektet. Projektledare 

har Jeanette Kjellberg, CERUM vid Umeå universitet varit medan Andreas Forsgren, forskaren 

Jonas Westin samt professor Lars Westin utfört forskningen från CERUM vid Umeå universitet. 

SimLab East-West vill rikta ett stort tack till projektets finansiärer, som också i stor utsträckning 

deltagit i styr- och beredningsgrupper för projektet: Botnia-Atlantica, Nordland Fylkeskommune, 

Statens vegvesen, Region Västerbotten, Umeå kommun, Österbotten förbund, Vasa stad och 

Korsholms kommun. Botnia-Atlanticaprogrammet är ett gränsöverskridande program finansierat 

av Europeiska regionala utvecklingsfonden med syfte att stödja samarbete mellan regioner och 

länder i Europa inom ramen för Strukturfondernas mål; Europeiskt territoriellt samarbete, även 

kallat Interreg IV. 

Projektet vill också tacka Kvarkenrådet och Midtskandia samt INAB och VASEK för stöd under 

projektet. Under projektet har ett fint samarbete uppstått under möten och besök med Mosjøen 

og Omegn Næringsselskap KF (MON), Vefsn kommune, Rana kommune, Alstahaug kommune, 

Sandnessjöen havn, Mo i Rana havn, Mosjøen havn, Vasa hamn, Umeå hamn, NLC Terminal och 

Park, Storumans kommun, Storumans omlastningscentral, Lycksele kommun, NLC-projektet, 

Trafikverket i Sverige, Trafikanalys, Centrum för Transportstudier (CTS), Statens väg- och 

forskningsinstitut (VTI), Trafikverket i Finland, NTM-centralen i Södra Västerbotten (Närings-, 

Trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ELY-keskus), Lycksele industrihus (Lycksele 

omlastningsterminal) m fl., ett samarbete vi är mycket tacksamma och glada för. Alla samarbeten 

under projektet har varit väldigt givande och vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete även i 

framtiden. 

 

Umeå den 17 november 2014 

 

Jeanette Kjellberg 

Projektledare  
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1 INLEDNING 
Projektet SimLab East-West har analyserat förutsättningar för godsflöden och utrett effekter av 

förändrade kommunikationsmöjligheter längs det öst-västliga stråket från atlanthamnarna i 

Nordland, genom Västerbotten och över Kvarken till Österbotten och vidare genom Finland till 

Ryssland, Kina och Östeuropa. 

I flera tidigare regionala infrastrukturprojekt har arbete bedrivits med att lyfta fram och utveckla 

det öst-västliga transportstråket längs Europaväg 12. Stråket sträcker sig från de norska atlant-

hamnarna i Nordland, via Västerbotten till Österbotten och vidare mot södra Finland. Utefter stora 

delar av stråket finns järnvägsförbindelse. En fråga som tidigare ofta diskuterats är vilken potential 

stråket har att knyta samman marknader på andra sidan Atlanten med Baltikum, Ryssland och 

övriga delar av Asien samt vilka möjligheter som finns att koppla samman stråket med östra och 

södra Europa genom den så kallade Adriatiska korridoren. För att öka stråkets attraktionskraft kan 

dock delar av infrastrukturen längs stråket behöva stärkas. Exempelvis saknas järnvägsförbindelse 

mellan Mosjøen/Mo i Rana och Storuman samtidigt som arbete pågår att utveckla färje-

förbindelsen mellan Umeå och Vasa. 

SimLab East-West har undersökt vilken roll ett stärkt öst-västligt stråk genom Botnia-Atlantica-

regionen kan få i det europeiska transportnätverket med speciellt fokus på stråkets förmåga att 

attrahera långväga transitgods. Genom en simuleringsmodell har effekter på godsflöden, transit-

trafik och långväga transitflöden längs det öst-västliga stråket analyserats. Arbetet har både skett 

genom insamling, sammanställning och analys av befintlig statistik samt genom modellering och 

simulering av godsflöden i norra Europa. En frågeställning som projektet försökt att besvara är i 

vilken utsträckning en förbättrad godskorridor från Nordland genom Västerbotten till Österbotten 

och vidare ner mot södra Finland, Baltikum och Ryssland kan attrahera dessa långväga gods-

transporter. I en scenarioanalys har Botnia-Atlanticaregionens potential att attrahera långväga 

transittrafik vid kapacitetshöjande åtgärder i form av exempelvis en förstärkt färjetrafik, en 

utbyggnad av järnvägslinjen mellan Storuman och Mosjøen eller en fast förbindelse över Kvarken 

analyserats. Projektet har även analyserat hur förändrade godsflöden längs stråken påverkar 

regional utveckling genom att kapital binds till regionen i form av exempelvis företagsetableringar, 

ökad sysselsättning och befolkningstillväxt. 

2 PROCESSEN 
Projektet SimLab East-West inleddes med att skapa en fungerande besluts- och legitimitetsstruktur 

med representanter från alla tre deltagarländerna. Från början var tanken att skapa en liknande 

struktur som använts inom projektet ACANALYS, det projekt som CERUM tidigare drivit. Där 

använde man sig av två grupper för styrningen av projektet, en beredningsgrupp där intressenter 

och medfinansiärer på tjänstemannanivå fanns representerade och en styrgrupp som 

sammanträdde mer sällan och som representerades av intressenternas och medfinansiärernas 

politiker. Styrgruppen användes för att ta höjd i frågorna och samsyn politiskt kring viktiga frågor 

eftersom projekten ska vara en avspegling av de frågor som regionen vill samverka kring. Då måste 

också den politiska viljan vara närvarande i projekten. Dock var det mycket svårt att få till en 

liknande struktur i detta Botnia-Atlanticaprojekt, mycket bottnade i olika kulturer kring politisk 

närvaro i projekt inom de tre länderna men också en begreppsförvirring där representanter från 

de tre länderna tolkade in olika saker i benämningen av grupperna. Ett ”styrgruppsmöte” 

genomfördes under projekttiden där viljan att samverka tydliggjordes. Beredningsgruppen har haft 

möten åtta gånger under projektets två år. Under dessa möten har projektets resultat och planer 

framåt diskuterats. 
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Då det inte sedan tidigare funnits någon etablerad samverkan mellan universiteten kring logistik- 

och infrastrukturfrågor fick projektet inleda med att inventera kunskaper, nätverk och mål inom 

den nyetablerade forskargruppen. Att starta ett samarbete från grunden på det sättet och vara 

stationerade på olika geografiska platser är en utmaning och det tar tid att förstå varandras arbets-

metoder och kunskaper för att sedan börja dra åt samma håll och kunna se hur man på sikt ska 

kunna göra en integrerad forskning och inte arbeta var och en på sin kant. Projektet har under 

resans gång stött på en rad personalrelaterade problem, en finsk medarbetare slutade på Vasa 

universitet nästan halvvägs in i projektet och en annan projektmedlem från Vasa universitet avled 

mycket tragiskt strax efteråt. Samarbetet har trots detta utvecklats mycket bra och har mycket god 

potential inför framtiden. Forskargruppen kan på sikt bistå regionen med en rad analyser, 

simuleringar och studier som är viktiga för utveckling och tillväxt.  

Under hösten 2013 inleddes en serie möten mellan projektledningen inom SimLab East-West och 

projektet Nordic Logistic Corridor. Detta för att informera varandra om vad som var på gång och 

för att försöka dra nytta av varandras projekt. Under dessa möten beslutades att båda projekten 

och dess intressenter skulle vinna på att projektens slutkonferenser genomfördes gemensamt. På 

så sätt kunde man kraftsamla och sprida alla resultat samtidigt. Konferensens tema var 

Gränsöverskridande infrastruktur, ett ämne som är en stor utmaning både för Sveriges och Finlands 

Trafikverk, Statens vegvesen och för regionala aktörer och näringsliv. Den gemensamma 

slutkonferensen genomfördes den 27 mars 2014 på Umeå Folkets Hus. Responsen efter 

konferensen var att den var mycket lyckad och att projekten gemensamt kommit en bra bit på väg 

i att integrera regionens aktörer. 

Projektets beviljade projektperiod var från början 2012-11-01-2014-04-30. Efter detta har 

projektet vid två tillfällen fått förlängd projektperiod inom beviljad budget. Den senaste gången 

dock med utökad norsk finansiering till och med 2014-10-31. 

Samverkan inom infrastrukturområdet i Botnia-Atlanticaregionen har pågått sedan 60-talet, ofta i 

projektform. De flesta projekt har dock endast omfattat två länder åt gången, Norge-Sverige eller 

Sverige-Finland. I och med Botnia-Atlantica-projekten Nordic Logistic Corridor och SimLab East-

West har alla tre grannländer i regionen deltagit i gemensamma projekt inom infrastrukturområdet 

samtidigt och SimLab East-West är det första projektet som tagit fasta på vikten av att kunna 

analysera infrastrukturfrågorna från forskarhåll. Genom de två KEP-resor projektet genomförde 

längs E 12-stråket från Vasa till Mo i Rana/Mosjøen etablerade projektet goda kontakter med åtta 

kommuner, fem hamnar, fyra omlastningsterminaler (två under bildande) och tre regionförbund. 

Samarbetet mellan universiteten under SimLab East-West har lett till att styrkorna hos de olika 

forskargrupperna blivit påtagliga. I projektet har de modeller och analysverktyg som ligger till 

grund för infrastrukturinvesteringar i Norge, Sverige och Finland studerats ingående med ett 

särskilt fokus på den svenska Samgodsmodellen. En ursprunglig tanke var att utöka Samgods-

modellen för att analysera frågeställningar inom hela BA-regionen. Den ursprungliga tanken i 

projektet var att utöka och använda denna modell för att analysera frågeställningar som omfattar 

hela BA-regionen. Dock har ett antal brister i modellen identifierats kopplat till gränsöverskridande 

aktiviteter och därför har projektet utvecklat ett antal egna modeller för att analysera den gräns-

överskridande aspekten. Under detta modellarbete har ett nära samarbete med Trafikverket i 

Sverige och Statens vegvesen i Norge ägt rum med syfte att förbättra de nationella modell-

verktygen för att bättre fånga gränsöverskridande transporter och transportflöden. I Finland har 

ett antal problem kopplat till infrastrukturplaneringsprocessen blivit påtagliga. Trafikverket och de 

regionala kontoren (MTM-centralen) har en komplicerad gemensam struktur för beslutsfattande 

och besluten fattas oftast mot bakgrund av rapporter och analyser utförda av konsulter. I Finland 

är det främst konsulterna som har kompetens att använda de finska godssimuleringsmodellerna. 
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Av dessa är Frisbee den modell som mest motsvarar Samgods i Sverige och Logistikkmodellen i 

Norge. För att länderna gemensamt ska kunna minska de metodmässiga problem som är 

förknippade med analys av gränsöverskridande transporter behöver mandaten för beslut i Finland 

klargöras. Under förlängningen av projektet genomfördes en workshop där alla tre universiteten 

samt Trafikverken och regionala företrädare för transportplanerna var inbjudna. Slutsatsen var att 

Trafikverken gärna såg en fortsättning på projektet där även de ingick och den gränsöverskridande 

problematiken lyftes ännu ett steg. 

SimLab East-West har under projekttiden även bistått skapandet och utvecklingen av en regional 

godsdatabas tillsammans med NLC-projektet, INAB, Storumans kommun, Umeå kommun, Lycksele 

kommun, Nordland och Österbotten. 

Projektet har utöver denna slutrapport resulterat i följande rapporter och underlag: 

 Hanssen og Solvoll (2013), Transportinfrastruktur og handel over landgrenserne i nord, SIB-

rapport 3/2013. 

 Forsgren A and Westin J. (2014), Infrastructure planning – A challenge for cross-border 

cooperation, CERUM Report 41/2014. 

 Hanssen og Solvoll (2014), Transport og logistikk i et grenseoverskridende perspektiv – Et mulig 

kurstilbud, SIB-notat 9/2014. 

 Rymaszewska  A, Helo P (2014), Background study, University of Vaasa. 

 Solvoll og Hanssen (2014), Kvarkenforbindelse – Forbedret ferjetilbud som alternative til fast 

forbindelse, SIB-notat 6/2014. 

 Westin J. (2014), Analys av NLC-korridorens konkurrenskraft och upptagningsområden, 

CERUM. 

 Westin L. (2014), Infrastructure investments and growth in the Botnia-Atlantica region, 

CERUM. 

 Westin J. (2014), Modelling the competitiveness and geographical market area of an 

intermodal transport corridor across the Kvarken Strait, CERUM Report 43/2014. 

 Westin L. (2014) Infrastrukturen och Botnia-Atlanticaregionens utvecklingsförutsättningar, 

CERUM Report  44/2014. 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE INFRASTRUKTUR-

PLANERING I VÄSTERBOTTEN, NORDLAND-FYLKE OCH ÖSTERBOTTEN 
Investeringar i infrastruktur är till sin natur ofta kostsamma och inte sällan förknippade med stora 

osäkerheter. Detta ställer betydande krav på de underlag som ligger till grund för besluten. Goda 

beslutsunderlag underlättar också arbetet med att ta fram långsiktiga infrastrukturstrategier. 

Beslutsunderlag för gränsöverskridande infrastrukturprojekt ställer delvis andra krav jämfört med 

rent nationella projekt, både för att underlaget behöver anpassas till planeringstraditionen i flera 

länder och för att frågan om fördelning av nyttor och kostnader blir mer aktuell när finansieringen 

omfattar mer än ett land. I SimLab East-West har CERUM studerat förutsättningar och hinder för 

planering av gränsöverskridande planering av transportinfrastruktur i Botnia-Atlanticaregionen. 

Studien har skett genom en jämförande analys av infrastrukturplaneringsprocesser och analys-

metoder i Sverige, Norge och Finland (Forsgren och Westin J., 2014). 

Traditionellt har infrastrukturplaneringen i alla tre länder haft en stark fokusering på nationella 

transporter. I Sverige, Norge och Finland har detta medfört ett stort fokus på nord-sydliga 

transporter medan transporter i öst-västlig riktning inte varit lika prioriterade. Medan nationella 

transportprojekt utvärderats och prioriterats inom ramen för nationella transportplaner, har 
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gränsöverskridande transportprojekt behandlats mer ad-hoc-mässigt. Dessa projekt har även i 

högre grad finansierats med användaravgifter medan inomnationella projekt i både Sverige och 

Finland till största delen skattefinansierats. Skillnader i infrastrukturplaneringsprocesserna i 

Sverige, Norge och Finland försvårar också arbetet kring gränsöverskridande transportprojekt då 

dessa kräver samordning mellan flera länder med olika planeringssystem, analysmetoder, verktyg 

och beslutsprocesser. 

Samhällsekonomisk analys är viktigt för utformning av projekten och prioritering mellan alternativa 

projekt i alla tre länder. Eftersom nyttor och kostnader värderas olika i respektive land uppstår 

svårighet med jämförbarhet. Ett projekt som är samhällsekonomiskt lönsamt enligt ett lands sätt 

att räkna kan vara olönsamt när det värderas med ett annat lands effektsamband. Studien visar 

även att befintliga nationella analysverktyg och planeringsmetoder både har svårt att fånga 

effekter i andra länder och att bedöma vilka effekter investeringar har på gränstransporter. 

I ett tidigare projekt har CERUM genomfört en förstudie med hjälp av Trafikverkets nationella gods-

trafikmodell Samgods av en fast förbindelse över Kvarken mellan Umeå och Vasa (Forsgren och 

Westin, 2012). En erfarenhet från förstudien är just att befintliga modellsystem har bristande 

förmåga att effektberäkna investeringar i gränsregioner. En av bristerna i Samgods är att modellen 

inte behandlar transitering av gods på ett tillfredsställande sätt då en stor del av både den reella 

och potentiella transittrafiken saknas i modellen. Detta betyder att effekten på transittrafik riskerar 

att underskattas. Detta medför tydliga brister vid analys av gränsregional infrastruktur, 

förändringar av modellparametrar eller vid analys av internationella godskorridorer där 

transitering av gods är betydande. 

Ytterligare en erfarenhet är att förenklingar av infrastrukturnätverken i de nordiska grannländerna 

skapar svårigheter att analysera regionala effekter på godsflöden i gränsregioner. Exempelvis 

saknas regionalt viktiga noder i Samgods infrastrukturnätverk, bland annat Mo i Rana hamn, vilket 

har stor betydelse för Nordic Logistics Corridor (NLC) stråket och öst-västliga godsflöden i norra 

Sverige. Vidare är den regionala precisionen i många fall allt för låg i Samgodsmodellen, vilket kan 

bero på att vägstandard och trängsel inte fullt ut beaktas i modellen. 

Eftersom dagens transportplanering huvudsakligen är en nationell angelägenhet riskerar detta 

leda till att satsningar på gränsöverskridande transportinfrastruktur bedöms på andra grunder än 

rent nationella projekt. I en förlängning riskerar detta både leda till att gränsregioner systematiskt 

missgynnas och till en suboptimering av det nordiska transportnätverket sett från ett 

internationellt perspektiv. 

En slutsats från projektet är därför att infrastrukturplaneringen i regionen behöver förbättras, både 

för att kunna producera bättre beslutsunderlag till de nationella transportplanerings- och 

prioriteringsprocesserna och för att på ett bättre sätt beakta effekter på gränsöverskridande 

transporter. Med hård konkurrens om infrastrukturmedel är det viktigt att regionen kan 

presentera bra beslutsunderlag. För att motverka snedfördelningen av resurser behövs även en 

gemensam arena för planering av gränsöverskridande transportinfrastruktur och en ökad 

samordning av nationella transporplaneringsprocesser över nationsgränser. Dessutom behöver 

verktyg och analysmetoder anpassas så att de bättre fångar nyttor och kostnader över nations-

gränser. 
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4 DISTRIBUTIONSKEDJOR OCH LOGISTIK I ETT NORDISKT PERSPEKTIV 
Ur ett geografiskt perspektiv är ekonomierna i Norge, Sverige och Finland till stor del orienterade 

i nord-sydlig riktning med befolkning och ekonomiska center tätt knutna till sina respektive 

huvudstadsområden, se Figur 1Figur 1: Bruttoregionalprodukt i de nordiska länderna 2010 

uppdelat på NUTS3-nivå (Källa: Eurostat, 2011)..  

 

 

Figur 1: Bruttoregionalprodukt i de nordiska länderna 2010 uppdelat på NUTS3-nivå (Källa: Eurostat, 2011). 

Av denna anledning är bildandet av nord-sydliga transportkorridorer en tydlig tendens i varje land. 

Samtidigt finns de viktigaste handelspartnerna i ett internationellt perspektiv i Europa vilket 

illustreras av Figur 2. Tillsammans bildar dessa geografiska och ekonomiska parametrar 

förutsättningarna för hur företagens distributionskedjor och logistiksystem utformas. 

 

Figur 2: Viktigaste import- och export flöden 2011 i miljarder Euro (Källa: Eurostat, 2011). 
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Eftersom en allt större del av handeln är internationell är distributionskedjorna för många 

produkter beroende av förbindelser till internationella logistikcentra. Att frakta en sjöcontainer 

med gods till en annan kontinent inkluderar generellt sett en kedja med flera steg: Först transport 

från fabriken till det regionala navet vilket sedan är anslutet via matarlinjer till centrala transport-

nav (till exempel Rotterdam, Bremerhaven, Hamburg, Antwerpen). Stora containerfartyg från 

dessa centrala nav erbjuder kostnadseffektiva och tillförlitliga anslutningar till andra regionala nav 

(till exempel Singapore, Shanghai). Figur 3 visar några exempel på ledtider för ett hypotetiskt öster-

bottniskt företag som exporterar varor till olika globala områden. 

 

Figur 3: Ledtider i dagar från Österbotten, Finland till olika globala områden (Källa: Helo, 2014). 

Geografiska faktorer formar distributionskedjorna även på distributionsnivån. Typiska 

distributionsstrukturer baseras på nav- och ekermodeller i ett storskaligt globalt logistiksystem. 

Figur 4 nedan visar ett exempel på en typisk organisation för lokal distribution i Botnia-Atlantica-

området.  

  

Figur 4: Exempel på typisk organisation för lokal distribution för företag i Botnia-Atlantica området med två respektive 

ett distributionscentrum (Källa: Helo, 2014). 
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I den vänstra kartan försörjs de östra och västra regionerna av lokala distributionscentra på 

respektive sida av Kvarken. Effektivitet uppnås genom att använda en radie på 200 km från 

distributionspunkten, vilket ger distributionsrutter som omfattar en hel arbetsdag för fraktbilarna. 

I den högra kartan illustreras hur en potentiell förändring i form av en fast förbindelse över Kvarken 

kan påverka distributionsstrukturen i Botnia-Atlanticaområdet. De förbättrade 

kommunikationerna reducerar transporttiden och transportkostnaderna över Kvarken drastiskt. 

Detta möjliggör strategier med ett enda distributionscentrum och ett effektivare materialflöde 

tack vare ett minskat lagerbehov och ett förbättrat utnyttjande av tillgänglig transportkapacitet. 

Från företagens synvinkel baseras beslut om transportkedjor på alternativens transportkostnad, 

transporttid, ledtid och transportkvalitet. Däremot ingår typiskt sett inte frågor om transport-

korridorer och långsiktiga infrastrukturplaner i den dagliga driften. Eftersom utformningen av 

infrastrukturen påverkar regioners koppling till olika logistiknav och utformningen av logistik-

system har infrastrukturbeslut ett stort inflytande på utformningen av företagens val av 

distributionskedjor. 

5 ANALYS AV BOTNIA-ATLANTICAKORRIDORENS KONKURRENSKRAFT OCH 

UPPTAGNINGSOMRÅDE 
Ett av huvudsyftena med SimLab East-West var att analysera Botnia-Atlanticakorridorens 

konkurrenskraft, upptagningsområde och förmåga att attrahera långväga transittrafik i öst-västlig 

riktning. För detta ändamål har en transportmodell utvecklats. Analysen baseras på en kostnads-

ansats där generaliserade kostnader för transporter och för omlastningar för en given lastbärare 

beräknas i ett intermodalt godstransportnätverk. Transportval i modellen sker genom minimering 

av total transportkostnad, inklusive kostnad för av- och pålastning samt tidskostnader för den 

transporterade varan. Det använda transportnätverket visas i Figur 5. 

 

Figur 5: Intermodalt transportnätverk i CCM-modellen. 

Modellen beaktar transporter på väg, järnväg, sjö och färjor samt modellerar omlastning mellan 

trafikslagen i terminaler och hamnar. Transportkostnader samt kostnader för av- och pålastning 
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baseras på kostnader från Vierth et al. (2014) och Hanssen et al. (2012). En fördjupad genomgång 

av modellen återfinns i Westin J. (2014). 

Då syftet med modellen främst var att jämföra kostnader mellan konkurrerande transportstråk för 

enskilda lastbärare behandlas trängsel, kapacitetsbegränsningar och konsolideringsmöjligheter 

medelst scenarioanalys. Effekter av förstärkt infrastruktur analyseras i en rad scenarier för stråket 

genom Botnia-Atlanticaregionen. Modellen utgör på detta sätt ett komplement till insamlade data 

i godsdatabasen för Botnia-Atlanticaregionen som tillhandahåller en statisk beskrivning av gods-

flöden i regionen. För att analysera stråkets potential att attrahera långväga transittrafik i öst-

västlig riktning har korridoren jämförts med sju konkurrerande transportstråk som binder samman 

nordvästra Ryssland med Atlanten. De analyserade stråken visas i Figur 6. 

 

 

Figur 6: Konkurrerande transportstråk i öst-västlig riktning i regionen. 

I Tabell 1 nedan framgår de beräknade generaliserade transportkostnaderna och transporttiderna 

för transport av en container från St. Petersburg till en Atlanthamn för de åtta konkurrerande 

transportstråk. Nuvarande kostnadsbild visar att NLC-stråket, dvs. transportstråket Mo I Rana 

(Färjan), i dagsläget har svårt att attrahera långväga transittransporter i öst-västlig riktning. 
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Tabell 1: Generaliserade transportkostnader och transporttid för åtta transportstråk från St. Petersburg till en valfri 

Atlanthamn. 

Transportstråk 

Generaliserad 

transportkostnad 

Transporttid 

(exkl. vilotid) 

Narvik 1 620 € 20 h 

Mo-i-Rana (Haparanda) 1 720 € 21 h 

Mo-i-Rana (Färjan) 1 850 € 34 h 

Trondheim (Färjan) 2 050 € 36 h 

Trondheim (Sthlm/Åbo) 1 860 € 40 h 

Göteborg 1 520 € 35 h 

Rotterdam sjörutt    350 € 50 h 

Rotterdam genom Europa 2 660 € 33 h 

 

Direkta sjötransporter från Östersjöhamnar till Atlanthamnar, för vidare transport, är den starkaste 

konkurrenten när det gäller transportkostnader. Transporttiden för detta alternativ är dock 

betydligt högre. I de generaliserade transportkostnaderna ingår inte kostnader för vilotider, vilket 

om de räknades in framförallt skulle öka den totala transporttiden för direkt vägtransport till Narvik 

och Mo i Rana över Haparanda. Tiden för färjetransporten kan även minskas med en bättre 

anpassning till färjans tidtabell. Vägtransporter genom Europa till Rotterdam är i särklass dyrast. I 

detta räkneexempel tas dock ingen hänsyn till eventuella kostnadsskillnader baserat på 

transportens ursprungsland. Stråkets konkurrenskraft är också starkt beroende av hamnarnas 

relativa konkurrenskraft när det gäller konsolideringsvolymer och alternativa fartygsförbindelser. 

Modellen har även använts för att beräkna Botnia-Atlanticastråkets upptagningsområde för 

långväga transporter i öst-västlig riktning. Figurerna 7 och 8 visar upptagningsområdet för stråket 

i grundscenariot och i ett scenario med halverad kostnad för Kvarkenfärjan. 

 

 

Figur 7: Karta över beräknade upptagningsområden i öst- och västlig riktning i grundscenariot. 
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I Figur 7 visas alla kommuner där en lastbärare som startar i kommunen och ska till närmaste 

atlanthamn väljer Mosjøen/Mo i Rana hamn för utskeppning. I den högra kartan i Figur 7 visas alla 

kommuner där den billigaste transport-rutten till St. Petersburg inbegriper Kvarkenfärjan. I det 

fallet är det uppenbart att inte samtliga kommuner inom den svenska delen av Botnia-Atlantica 

regionen i grundscenariot har en fördel av färjeförbindelsen mellan Umeå och Vaasa. 

Figur 8 visar på motsvarande sätt hur upptagningsområdet för långväga transittransporter i öst- 

och västlig riktning påverkas av en halverad färjekostnad. Figuren visar att stråkets upptagnings-

område ökar som konsekvens av att färjan upplevs som ett mer konkurrenskraftigt alternativ. För 

transporter mot Atlanten växer upptagningsområdet i Finland och för transporter österut visar 

scenariot att en förbättrad färja har en stor potential att attrahera transporter från norra Sverige 

och Norge att välja Kvarkenfärjan. 

 

Figur 8: Karta över beräknade upptagningsområden i öst- och västlig riktning med en halverad färjekostnad. 

Figur 9 nedan illustrerar färjans potentiella upptagningsområde. En starkare färg indikerar att 

färjan över Kvarken bidrar till en högre tillgänglighet. Således visar kartan de kommuner som ingår 

i färjans huvudsakliga upptagningsområde. Norrut begränsas upptagningsområdet mycket tydligt 

av möjligheten att använda den alternativ landtransporten runt Bottenviken.  

Här blir konkurrensytorna mycket skarpa och länkens framgång blir mycket beroende av de land-

baserade transportlänkarnas kvalité till färjans båda hamnar. Möjligen skulle en färjelänk mellan 

en hamn norr om Vaasa till Umeå kunna öka omlandet norrut på den finska sidan. Söderut 

begränsas omlandet av existerande färjeförbindelser mellan södra Finland och Stockholms-

regionen. Det innebär att på den svenska sidan finns ett område bestående av länen Västerbotten, 

Västernorrland, Jämtland och de sydvästra delarna av Norrbotten som kan sägas utgöra kärn-

området för länken Umeå-Vaasa.  
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Figur 9: Karta över färjans huvudsakliga upptagningsområde och bidrag till ökad tillgänglighet. 

På den finska sidan finns på motsvarande sätt ett kärnområde bestående av landskapen 

Österbotten (Pohjanmaa), Mellersta Österbotten (Keski-Pohjanmaa) samt Södra Österbotten 

(Etelä-Pohjanmaa). 2 

Analysen visar sammantaget däremot att potentialen att attrahera långväga transittransporter i 

öst-västlig riktning är liten, främst beroende på stark konkurrens från feedertransporter över 

Östersjön från Ryssland direkt till atlanthamnar i Holland och Tyskland. Möjligheten till 

konsolidering är också i många fall större i dessa atlanthamnar än i de nordnorska atlanthamnarna.  

Analysen visar därmed att de största tillgänglighetsvinsterna av förbättrade kommunikationer över 

Kvarken uppstår i närregionen, genom minskade transportkostnader för import och export i öst-

västligt riktning. Priset på färjetransporten och frekvensen över Kvarken är viktiga faktorer för 

transportvalet och för korridorens förmåga att attrahera långväga godstransporter genom Botnia-

Atlanticaregionen. Analysen indikerar även att en reduktion av färjekostnaden potentiellt kan ge 

en stor ökning av upptagningsområdet. 

I Solvoll og Hanssen (2014) undersöks hur ett förbättrat färjeutbud mellan Umeå och Vasa kan 

skapa tillgänglighetsvinster i form av minskade transportkostnader och ökad kapacitet. Studien 

visar att två mindre färjor i många situationer kan ge både högre tillgänglighet och större kapacitet 

                                                           
2 På engelska benämns landskapen ”Ostrobothnia”, ”Central Ostrobothnia” och ”Southern Ostrobothnia”. 
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än en stor färja. Genom att använda två mindre färjor istället för en stor kan frekvensen i trafiken 

öka vilket även innebär att riskkostnaderna vid en eventuellt missad färjeavgång minskar vilket 

ytterligare ökar färjelinjens attraktivitet. Däremot ger en större färja andra möjligheter för en 

bättre passagerarmiljö och ett större nöjesutbud ombord på färjan. Utformningen av en färjelinje 

innebär således en balansgång mellan olika intressen. Det finns även motsättningar mellan 

samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsamhet. Från en samhällsekonomisk synvinkel kan 

flera mindre färjor anpassade för godstransporter ge störst kapacitet och tillgänglighet, däremot 

kan en större färja anpassad efter flera behov ha större förutsättningar att rent 

företagsekonomiskt kunna drivas utan offentliga subventioner. 

6 INFRASTRUKTUREN OCH BOTNIA-ATLANTICAREGIONENS UTVECKLINGS-

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Infrastrukturinvesteringar genomförs, i alla fall oftast, för att skapa nya möjligheter för resurs-

utnyttjande och för att stärka värdeskapandet i ett eller flera nätverk. När ett kollektiv (en nation, 

en kommun, en grupp företag eller en transnationell organisation som EU) investerar i ett nätverks 

infrastruktur är givetvis förhoppningen att investeringen ska ge sådana möjligheter till förbättrat 

resursutnyttjande och resurstillväxt att kollektivet får tillbaka investeringens kostnader (de 

resurser man därmed avstått ifrån och som istället kunde använt för andra investeringar eller för 

konsumtion) samt en avkastning som överstiger alternativa användningar av de investerade 

tillgångarna. 

En investering i förbättrade transportmöjligheter inom Botnia-Atlantica korridoren bör därför ge 
regionerna längs korridoren en samhällsekonomisk avkastning i form av ett förbättrat resurs-
utnyttjande och ökade tillgångar för de kollektiv som medfinansierar investeringen. Centrala 
aktörer bakom en investering i korridoren är som framgått tidigare givetvis aktörerna i de 
kommuner, regionorganisationer, län och landskap som ingår i regionen runt Botnia-Atlantica 
korridoren. Men korridoren kan alltså även förväntas nyttjas i betydande grad av företag i 
närliggande regioner. Speciellt åt söder på den svenska sidan men även norrut i Finland samt 
Norge. Dessutom finns ett internationellt nordeuropeiskt flöde som kan komma att nyttja 
korridoren. Det innebär att samtal om finansieringen av investeringar i korridoren även kan föras 
med representanter för dessa kollektiv. 

Avgörande för varje form av investering i korridoren är att dagens underlag för transporter längs 
korridoren är tillräckligt för att bära kostnaderna för investeringen. Alternativt är dagens underlag 
alltför begränsat, till exempel som konsekvens av de brister i nätverket som ska åtgärdas, men då 
måste framtida underlag förväntas uppvisa en sådan positiv utveckling att investeringens riskbild 
blir fördelaktig. För investeringens samlade ekonomi är det i båda fallen viktigt att transport-
underlaget växer så snabbt som möjligt efter att den nya transportkapaciteten tillförts nätverket. 
En snabb tillväxt stärker nuvärdet av framtida transportarbete så att dessa kan bära de faktiska 
alternativkostnader som reflekteras i en direkt avskrivning eller i investeringens kvarvarande lån, 
räntor och amorteringsbehov. 

Fyra faktorer är helt avgörande för underlagets utveckling under investeringens livstid: 

 Godsvolymer per arbetsställe - transportbenägenheten 

 Antalet arbetsställen 

 Passagerarvolymer per invånare - resebenägenheten 

 Antalet invånare.   

 Transitflöden av passagerare och gods 

Tidigare har vi indikerat att mängden transitflöden är beroende av omlandets storlek som i sin tur 
är beroende av stråkets konkurrenskraft. Mycket långväga transitflöden är däremot under 
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nuvarande förutsättningar relativt begränsade. När det gäller mängden godsvolymer per arbets-
ställe – transportbenägenheten - är detta givetvis beroende av vilken bransch regionens arbets-
ställen är verksamt inom. Råvarunära och kapitaltunga branscher tenderar att tillsammans med 
fordon, energi och delar av byggorienterade verksamheter ge relativt omfattande flöden per 
arbetsställe. Dessa klarar inte heller att bära snabbare transporter med flyg eller så kallade ”just-
in-time” relaterade lastbilstransporter. De mer transportorienterade branscherna består samtidigt 
ofta av relativt få arbetsställen varför transportflödet kan vara sårbart för konjunktursvängningar 
eller omlokalisering av verksamheter. I många andra branscher är däremot antalet arbetsställen 
relativt väl korrelerat med antalet invånare i en region. Det innebär att godsflödena i dessa fall 
följer invånarutvecklingen. 

När det gäller passagerarflödena är givetvis även dessa beroende av den generella rese-
benägenheten per invånare samt antalet invånare i regionen. Det innebär att förutom för vissa 
delar av godsflödena är transportunderlaget till betydande del beroende av regionens befolknings-
utveckling. 

Innan vi därmed går över till att analysera den fundamentala kraft som utvecklingen av antalet 
invånare har för utvecklingspotentialen i Botnia-Atlanticakorridoren är det viktigt att betona att vi 
här har diskuterat de generella transport och resebenägenheterna. Studerar vi en individuell länk 
i ett nätverk är det istället avgörande vilka specifika rese- och transportbenägenheter som finns 
för länken i fråga. Det innebär att länken bör analyseras på det sätt som redovisats tidigare i 
rapporten där den relativa konkurrenskraften hos länken i termer av en generaliserad 
transportkostnad samt attraktiviteten i näten på ömse sidor om länken beaktas. Den 
generaliserade transport eller reskostnaden är den kostnad som uppstår för resenären eller 
transportköparen när såväl pekuniära som mentala och tidsmässiga kostnader sammanvägts och 
därtill olika riskrelaterade faktorer som alternativa lösningar vid störningar samt sannolikheten för 
störningar lagts till. 

Studerar vi därefter befolkningsutvecklingen i Botnia-Atlanticaregionen kan vi konstatera att 
utvecklingen inom de centrala delarna av regionen för närvarande ser positiv ut. Befolkningen 
ökar. Det kan tas som tecken på att tidigare investeringar i regionen skapat en attraktiv miljö för 
den viktiga tillgång som regionens ”humankapital” utgör.  

För Västerbottens del har som framgår av Figur 10 aldrig tidigare så många människor varit 
mantalsskrivna i länet som under 2014. Det innebär att Västerbotten återvänt till den tillväxtbana 
länet befann sig i mellan åren 1970 till 1990. 

 
Figur 10: Befolkning i Västerbottens län (Källa: SCB, Sverige). 

Men figuren visar även hur känslig länets attraktivitet är för externa förändringar. Den snabba 

tillväxten och den lika snabba tillbakagången under 1990-talet var tecken på att länet saknade en 
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större stad. En stad som kunde inkludera de som började studera i Umeå efter att ha friställts inom 

militär verksamhet och industri i samband med Sovjets upplösning. När hela Östeuropa och Asien 

öppnades upp ökade utbudet på arbetsmarknaden av arbetskraft med betydligt lägre löneanspråk 

än i norra Sverige. Konkurrensen från Baltikum, Polen, Vietnam och Kina blev regionen övermäktig. 

Norrländsk ungdom valde i det läget att utbilda sig och söka arbete inom de framväxande näringar 

som fokuserade på IT och Design. Västerbotten kunde således inte möta denna efterfrågan på 

arbete samtidigt som sysselsättningen i de etablerade näringarna i länet minskade. I efterhand kan 

vi se att sysselsättningen i de nya näringarna inte började växa på allvar förrän ca tio år senare.  

Umeå stad, med färjehamnen i Holmsund, har däremot fortsatt att växa. Men tillväxten har således 

varit alltför svag för att bära hela länets tillväxt. Västerbotten skulle behövt en betydligt större stad 

för att kunna bära upp ett så till ytan stort län som Västerbotten. Västerbottens tillväxt i relation 

till övriga Sverige har därmed återigen försvagats. Som framgår av Figur 11 har Västerbotten inte 

vuxit i takt med hela Sverige de senaste åren. Senast detta skedde var under perioden från andra 

världskriget fram till sjuttiotalets början. Då var det övergången från manuellt arbete till 

mekanisering i jordbruk, industri och i hushållssektorn som slog hårt mot det svagt urbaniserade 

länet. Nu har en ny strukturomvandling, övergången till ökad andel kunskapsintensiva och service-

orienterade näringar, återigen pekat på länets akilleshäl – den svaga urbana strukturen. 

 

Figur 11: Västerbottens andel av Sveriges befolkning (Källa: SCB, Sverige). 

Västerbotten har givetvis långt kvar till den relativt snabba tillväxt som kännetecknade regionen 

under första hälften av 1900-talet fram till andra världskriget. Men länet borde kunna växa i samma 

takt som det svenska genomsnittet. Att detta nu inte sker kan tas som ett tecken på att mycket 

tillväxtfrämjande arbete återstår i länet. 

Mer besvärande är att under hela andra hälften av 1900-talet har Västerbotten och Umeå varit 

undantagen när det gäller tillväxten av human kapital i norra Sverige. Figur 12 visar utvecklingen i 

de fyra nordliga länen och för Sverige sedan 1950. Det innebär att marknadsomlandet för 

verksamhet i Botnia-Atlantica regionen försvagas. Därmed försvagas även lokaliserings-

förutsättningarna för flera verksamheter och för internationella kommunikationer.  
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Figur 12: Relativ befolkningsutveckling I de fyra nordligaste länen och Sverige 1950-2010. Indexerat med 1950=100 

(Källa: SCB, Sverige). 

Figuren bekräftar att enbart Västerbotten, och dessutom endast periodvis, klarat av att växa i takt 
med befolkningstillväxten i Sverige som helhet. För de tre övriga länen i norra Sverige har däremot 
utvecklingen varit mer bekymmersam. Det innebär att utvecklingen inom det kärnområde för 
transporter över Kvarken som enligt Figur 9 ovan består av de tre länen Västerbotten, Jämtland 
och Västernorrland under lång tid inte varit till fördel för en investering i förbättrade öst-västliga 
kommunikationer längs Botnia-Atlantica korridoren. 

Under senare år har däremot en viss förbättring kunnat ses även i Västerbottens och därmed 
Botnia-Atlanticaregionens omgivningar. År 2013 nådde samtliga fyra nordliga län i Sverige en 
positiv tillväxt i befolkningstalen. Av dessa är det däremot endast Västerbotten som har ett positivt 
födelsenetto. 

 

Figur 13: Befolkningstillväxt i tre österbottniska landskap samt en jämförelse med befolkningstillväxten i Finland 

(Källa: Statistics Finland). 

Studerar man utvecklingen i den finländska delen av kärnområdet för transporter över Kvarken 
återfinner man en liknande utveckling. Som framgår av Figur 13 har befolkningstillväxten i regionen 
efter 1990 varit bekymmersam relativt utvecklingen i hela Finland. Liksom på den svenska sidan, 
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där det humankapital intensiva Umeå och omkringliggande Västerbotten klarat sig bäst, har Öster-
botten med Vasa kunnat hantera den stora omvandlingen efter upplösningen av Sovjetunionen 
mest framgångsrikt av landskapen i kärnområdet runt det finska ”brofästet” till länken över 
Kvarken. Även om samtliga tre landskap ökat sin befolkning under senare år, är det främst Öster-
botten som burit upp tillväxten. 

Trots det minskar även här fortfarande de tre landskapens samlade befolkningsandel relativt hela 

Finland. Detta framgår tydligt nedan i Figur 14. Prognoserna för den närmaste framtiden pekar på 

en fortsatt relativt stark tillväxt för staden Vasa och för Österbotten. En tillväxt som givetvis skulle 

vara till fördel för en utveckling av framtida transporter över Kvarken. 

 

Figur 14: Befolkningsandelen i tre Österbottniska landskap relativt befolkningen i hela Finland (Källa: Statistics 

Finland). 

I den norska delen av Botnia-Atlantica regionen har befolkningstillväxten nyligen stabiliserats efter 

en längre period av tillbakagång från mitten av 1980-talet. Som framgår av Figur 15 kan en viss 

tillväxt även märkas under senare år i Nordlands län.   

 

 

Figur 15: Befolkning I Nordlands län, Norge, åren 1950-2013 (Källa: Statistics Norway). 
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Norge är det land i Norden som för närvarande har den snabbaste befolkningstillväxten. Tillväxten 

är kraftig i storstadsområdena men har även nått stora delar av Nordnorge. I det perspektivet 

framstår däremot Nordlands utveckling som mer bekymmersam. Till skillnad från utvecklingen 

inom Botnia-Atlanticaområdet i Sverige och Finland där hamnarna är lokaliserade centralt i relation 

till den regionala tillväxtens kraftfält framstår gränsövergångarna mellan Sverige och Norge inom 

Botnia-Atlantica som betydligt sämre lokaliserade i relation till tillväxtens centrala områden. Figur 

16 nedan visar hur befolkningstillväxten i Nordland är relativt svag i förhållande till utvecklingen i 

Sör- och Nord-Trondelag samt i Troms fylken. 

 
Figur 16: Befolkningstillväxt I fyra norska fylken (län) i närheten av gränsövergången vid Hemavan/Umskaret och 

andra övergångar inom Botnia-Atlanticaregionen mellan Sverige och Norge. Indexerad tillväxt med 1950 = 100 (Källa: 

Statistics Norway). 

Sammanfattningsvis innebär det att Nordlands län under hela efterkrigstiden har uppvisat en 

betydligt svagare utveckling än Norge som helhet. Den utvecklingen framgår av Figur 17 nedan. I 

Nordland är Rana den största kommunen på den norska sidan av Västerbotten längs E12 från Umeå 

hamn. Kommunen har runt 26 000 invånare och är därmed relativt liten. Bodö är den största 

kommunen i fylket med 50 000 invånare, men kommunen är lokaliserad längre norrut i Nordland 

vilket medför att kontakterna med Umeå hamn är något mindre direkta. Avståndet till Umeå är 16 

mil längre eller cirka två timmars ökad transporttid. Som framgått tidigare i rapporten medför det 

att Bodö ligger inom ett område som utgör den nordliga gränsen för en framtida konkurrenskraftigt 

förbindelse över Kvarken. Norr om Nordland är förbindelsen runt Bottenviken i flertalet fall mer 

konkurrenskraftig. 
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Figur 17: Nordlands befolkningsandel relativt hela Norge åren 1950 till 2013 (Källa: Statistics Norway). 

Vi har här endast jämfört befolkningsunderlag och deras utveckling inom Botnia-Atlantica 

regionen. Varför räcker det med att studera befolkningen när vi drar våra slutsatser om den 

regionala utveckling och de framtidsutsikter som gäller för de öst-västliga förbindelserna? Är inte 

BRP (Bruttoregionprodukten) i regionen viktigare. Det leder oss in på frågan om vad regional 

utveckling är. 

Bruttoregionprodukten motsvarar det marknadsbestämda förädlingsvärde som skapas i regionen 

under ett år. BRP visar hur en region använt sina produktionsfaktorer under året för att förädla 

regionala och importerade insatsvaror och med dessa skapat nya produkter som sålts inom och 

utom regionen. De använda produktionsfaktorerna är en delmängd av regionens samlade 

tillgångar. Värdet på dessa tillgångar reflekterar dels nuvärdet av storleken på regionens 

förädlingsskapande förmåga, dvs. BRP, i dag och i framtiden men här kan även finnas förväntnings-

baserade värden som reflekterar vad regionen kommer att kunna prestera i framtiden med de 

tillgångar man förfogar över.  

I det senare fallet är givetvis regionens förmåga att attrahera mobila produktionsfaktorer och 

andra tillgångar en viktig grund för värdering. Regionens tillväxt bestäms således av mängden 

tillgångar och värderingen av dessa tillgångar samt regionens förmåga att attrahera nya tillgångar. 

I det senare fallet kan det röra sig om förmåga att skapa intressanta livsmiljöer för barnafödande 

eller för inflyttning. Ett högt födelsetal ger förutsättningar för positiva födelsenetton samtidigt som 

inflyttning ger förutsättningar för positiva flyttnetton.  

Om produktiviteten per sysselsatt, dvs. BRP per sysselsatt, är konstant ger en ökad befolkning 

ökade förutsättningar för ett växande BRP och därmed en ökad tillväxt. Om dessutom 

produktiviteten och sysselsättningsgraden, dvs. sysselsatta per invånare, ökar genom att regionen 

utvecklar sina institutioner och sin incitamentsstruktur finns ytterligare skäl att förvänta sig en 

tillväxt både i termer av BRP och i värderingen av regionens tillgångar. Det är då viktigt att 

observera att BRP är ett bruttomått som mäts innan den förslitning som skett av tillgångar för att 

åstadkomma förädlingen reglerats genom reinvesteringar. Nettoregionprodukten (NRP) är därför 

ett bättre mått på tillväxten än BRP. Men ytterst representerar detta mått endast en information 

om resultatet ett givet år av regionens arbete. Regionens balansräkning, värderingen av dess 

tillgångar, redovisar däremot ett nuvärde av den förväntade produktionsförmågan av alla former 

av verksamhet i regionen. Tillgångarna ger därmed ett intressantare mått på regionens tillväxt och 

för över diskussionen till ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv på ett naturligare sätt än vad BRP 
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måttet gör. En hållbar utveckling innebär i detta perspektiv att regionens tillgångar inte reduceras 

över tiden. 

RESULTS and ASSETS: 
The Gross- and Net Regional Products 

GRP = Production – Intermediate inputs 

GRP = Wages + Gross Profit (taxes, amortization, rents,   
 netprofit) 

NRP = GRP – Reinvestments  

NRP = Consumption + Net Investments 

The net result (NRP)  gives a place options: 

 * Consume (invest in human capital) today 

 * Invest in order to increase assets tomorrow 

Figur 18: Förhållande mellan bruttoregionalprodukt (BRP/GRP) och nettoregionalprodukt (NRP). 

Vilka är då det centrala kategorierna i regioners portfölj av tillgångar? Vi har identifierat följande 

fyra reala tillgångskategorier: 

 Befolkningen och dess kunskap samt hälsa - Regionens humankapital. 

 Regionens institutioner för beslutsfattande, olika sociala strukturer samt de berättelser 

och andra kulturella uttryck som presenteras i regionen – Regionens sociala och kulturella 

kapital. 

 De byggnader, maskiner, offentliga platser och den infrastruktur som finns i regionen – 

Regionens kapital av artefakter. 

 De ekosystem i vid bemärkelse och mineraler m.m. som finns i regionen – Regionens 

naturkapital   

 

Figur 19: Hållbar regional utveckling. 
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I praktiken är det givetvis så att regionens invånare inte i alla delar har rådighet när det gäller beslut 

om dessa tillgångar. Äganderättsfrågan och rätten att beskatta tillgångar och avkastning på 

tillgångar eller förädlingsvärden är således intressant när det gäller den regionala tillväxten. I vissa 

delar saknar den regionala befolkningen sådan rådighet och rättighet, i andra fall har regionens 

befolkning rådighet och rättighet till avkastning från tillgångar i andra regioner, exempelvis via 

ägande av aktier i företag i andra regioner. 

Ser vi tillbaka på Botnia-Atlantica regionens historia kan vi observera hur fram till 1800-talets 

inledning var naturkapitalet mycket centralt för regionens produktiva förmåga. Här fanns även 

betydande förväntningsbaserade värden, vilket tog sig uttryck i kriget 1809, men även en sakta 

ökande andel human- och realkapital. När så efterfrågan på skog och mineraler ökade under andra 

hälften av 1800-talet samtidigt som tekniken för att tillvarata och transportera dessa utvecklades, 

ökade snabbt efterfrågan på humankapital med en åtföljande inflyttning och befolkningstillväxt.  

Det innebar att naturkapitalets andel av den totala förmögenheten i Botnia-Atlantica regionen 

reducerades till förmån för de övriga tre tillgångsslagen. Av dessa tre utgör idag humankapitalet 

det helt avgörande kapitalet för värderingen av regionen. Det är således av betydande vikt för 

regionens konkurrenskraft relativt andra regioner hur väl man lyckas utveckla och attrahera 

humankapital.  

Av redovisningen ovan har framgått att Botnia-Atlanticaregionen har haft betydande problem att 

efter andra världskriget kunna konkurrera om det viktiga humankapitalet. Efter andra världskriget 

sker en snabb mekanisering av all naturresursbaserad verksamhet. Dessutom utvecklas bilen och 

vägnätet varför tillgängligheten till naturkapitalet ökar. Det innebär att kravet att humankapitalet 

ska var lokaliserat i närheten av naturkapitalet snabbt minskar. Istället ökar betydelsen av att 

humankapitalet är lokaliserat i centrala noder i det realkapital som skapas av infrastruktur och de 

skolor, universitet och mötesplatser för människor som förädlar och berikar humankapitalet. 

Städerna bli allt viktigare. Speciellt gäller det alltså städer med förmåga att förnya humankapital.     

I Botnia-Atlanticaregionen finns städer som Bodö, Umeå och Vasa som uppvisar en sådan 

specialisering mot utveckling av humankapital. Vi har dock återkommande konstaterat att dessa 

städer periodvis varit alltför små för att erbjuda den diversitet som konkurrerande större städer 

kan erbjuda samt att deras begränsade storlek medfört att de inte klarat av att bära sina respektive 

omgivande regioner genom olika strukturomvandlingsprocesser. Omställningen har gått för 

långsamt och skalan har varit begränsad i Botnia-Atlanticaregionens stadssystem. Figur 20 visar 

hur i Sverige Västerbottens län förmår erbjuda en diversitet av tätorter motsvarande den i Sverige 

som helhet upp till tätheter runt 2000 invånare per kvadratkilometer.  



 

21 
 

 

Figur 20: Fördelning av befolkningen över tätorter med olika befolkningstäthet i Västerbotten och Sverige år 2005 

(Källa: SCB, Sverige). 

Det innebär att man framförallt erbjuder icke-urbana livsmiljöer. Däremot saknar Västerbotten 

tätare och större miljöer och därmed den sorts verksamheter som endast återfinns i större städer. 

Umeå är den tätaste tätorten norr om Uppsala i Sverige men staden framstår torts det som en 

relativt gles struktur. Det motsvaras givetvis även av att staden är relativt liten såväl i ett nationellt 

som i ett internationellt perspektiv. 

Jämför vi med övriga delar av Botnia-Atlanticaregionen ser vi som framgår av Figur 21 att tätorts-

fördelningen i Nordlands fylke följer den i Västerbotten. Eftersom tätortsdefinitionen är något 

annorlunda i Norge än i Sverige är jämförelsen inte exakt och andelen boende utom tätort är 

betydligt större i Nordland än i Västerbotten men i övrigt är strukturerna ungefärligen jämförbara. 

 
Figur 21: Fördelningen av befolkningen över tätorter med olika befolkningstäthet i Nordland och Västerbotten (Källa: 

SCB, Sverige och Statistics Norway). 

Motsvarande data över relevanta fördelningar har inte varit tillgängliga för landskapen 

Österbotten. Men i Figur 21 återfinns även tätheten i Vassa och Seinäjoki. Som framgår av 
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jämförelsen är dessa städer betydligt glesare än centralorterna i Västerbotten och Nordland. 

Sammantaget visar data att Botnia-Atlanticaregionen har en god konkurrenskraft inom de glesare 

tätortssegmenten men saknar helt konkurrensförmåga inom de tätare segmenten. Dessutom 

saknar man konkurrenskraft när det gäller att erbjuda större städer. Det är därför angeläget att 

Botnia-Atlanticaregionen formulerar ett långsiktigt program för utveckling av ökad konkurrens-

kraft inom segmentet för tätare och större städer. 

Vi har här betonat betydelsen av urbanitet för att attrahera humankapital till Botnia-Atlantica-

regionen. Vilken roll spelar då infrastrukturen i detta? Regional tillväxt är helt beroende av att olika 

former av interaktion fungerar effektivt och möter olika typer av efterfrågan. Infrastruktur är 

samtidigt ofta stora resursslukande investeringar och de kräver matchande investeringar i 

regionens centrala noder. Historien kan uppvisa exempel där städer och regioner som fått 

förbättrade kommunikationsmöjligheter förlorat tillväxt som konsekvens av detta eftersom 

konkurrerande städer som redan utvecklat diversitet och skalfördelar till följd av sin storlek även 

har företag som därigenom kunnat komma åt regionens marknader samtidigt som det blivit lättare 

för regionens humankapital att byta lokalisering. Det är därför viktigt att Botnia-Atlanticaregionen 

först utvecklar ett program för attraktivitet och utvecklingskapacitet i sina noder innan man börjar 

investera i de transportlänkar som binder samman regionen. Det gäller speciellt länkar som når ut 

ur regionen. 

En analys av sådan specifika transportlösningar längs länkar som kan vara aktuella för investerings-

åtgärder kräver däremot en analys av faktiskt transporterat gods och potentialen för nya flöden i 

linje med vad som presenterats tidigare i denna rapport. Där kan den regionala specialisering av 

näringslivet mot tyngre och transportintensiva produkter som kännetecknar Botnia-Atlantica 

regionen innebära att underlaget för åtgärder för en förbättrad transportlösning blir möjlig även 

om befolkningsutvecklingen är svag. Samtidigt har vi sett att regioner som tenderar att domineras 

av råvaruintensiv produktion och därmed av flöden av bulkkaraktär även är regioner som har svårt 

att konkurrera om humankapital. Något som ytterligare understryker behovet av att först utveckla 

en regional strategi för tillväxt av humankapital i noderna innan investeringar görs i länkar.   

7 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Ett syfte med SimLab East-West var att etablera forskarsamverkan mellan tre universitet i Botnia-

Atlanticaregionen inom ett relativt obeforskat område; gränsöverskridande infrastruktur. 

Samarbetet har skett genom regelbundna möten, både via videolänk och på plats i de tre länderna. 

Gruppen har även fört en kontinuerlig dialog med regionala och nationella aktörer och 

beslutsfattare i de berörda länderna, genom möten, två KEP-resor, en workshop och en 

slutkonferens. Denna kontaktyta har både bidragit till nya infallsvinklar och forskningsfrågor i 

projektet och möjliggjort en effektiv spridning av forskningresultat från projektet. Som ett 

komplement till ovanstående aktiviteter har regionala aktörer deltagit i projektet, diskuterat 

forskningsresultat och gett nya inspel genom en serie regelbundna styrgruppsmöten. Aktörernas 

beställarkompetens och förmåga att formulera problemställningar har varit en viktig faktor för att 

forskningen ska kunna fokusera på för regionen aktuella forskningsfrågor. 

Projektet har kunnat identifiera behovet av att regionen enas om gemensamma målsättningar och 

att projekten som drivs gemensamt ska svara för delar av dessa mål och delmål. Viktigt för regionen 

är också att politiker i alla tre länder träffas regelbundet och sätter upp en agenda för det 

gemensamma arbetet. För att kunna arbeta vidare med frågorna om gemensam 

infrastrukturplanering behöver även arenor för företrädare för de tre Trafikverken skapas. 
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Inom ramen för projektet har ett stort antal studier kring transitflöden, infrastruktur, logistik, 

transportplanering och regionala effekter kopplat till infrastrukturinvesteringar i Botnia-

Atlanticaregionen genomförts. 

Projektet har analyserat upptagningsområde och konkurrenskraft hos en öst-västlig godstransport-

korridor genom Botnia-Atlanticaregionen. Analysen visar att den största nyttan från investeringar 

i förbättrad tillgänglighet i korridoren sker på lokal och regional nivå genom minskade 

transportkostnader för import- och exportvaror. Däremot bedöms den nuvarande möjligheten att 

attrahera långväga transittransporter i öst-västlig riktning mellan Östeuropa, Ryssland, Asien och 

Atlanten som låg. 

I en jämförande analys av infrastrukturplaneringsprocesser och analysmetoder i Sverige, Norge och 

Finland har förutsättningar och hinder för planering av gränsöverskridande infrastruktur i Botnia-

Atlanticaregionen analyserats. Analysen visar att nuvarande nationella analysverktyg och 

planeringsmetoder har svårt att beskriva och värdera effekter av investeringar i 

transportinfrastruktur i gränsregioner på ett jämförbart sätt som för rent nationella transporter. I 

en förlängning riskerar detta både leda till att gränsregioner systematiskt missgynnas och till en 

suboptimering av det nordiska transportnätverket sett från såväl ett regionalt, ett nationellt som 

ett internationellt perspektiv. En slutsats från projektet är därför att infrastrukturplaneringen i 

Botnia-Atlanticaregionen behöver utvecklas för att på ett bättre sätt beakta effekter av 

gränsöverskridande transporter och därigenom kunna producera bättre beslutsunderlag till de 

nationella transportplanerings- och prioriteringsprocesserna. Inom ramen för projektet har ett 

antal konkreta problem beträffande gränsöverskridande infrastrukturplanering identifierats och 

förslag på lösningar har utarbetats i samarbete med berörda aktörer och beslutsägare. 

Inom ramen för projektet har även frågan om ett förbättrat färjeutbud som ett alternativ till en 

fast förbindelse mellan Umeå och Vasa undersökts. Ett resultat från den studien är att två mindre 

färjor som möjliggör högre frekvens i många situationer kan innebära både högre tillgänglighet och 

större kapacitet än en stor färja. En större färja skapar å andra sidan andra möjligheter för en bättre 

passagerarmiljö och ett större nöjesutbud ombord på färjan. Utformningen av en färjelinje innebär 

således en balansgång mellan olika intressen samt mellan samhällsekonomisk och 

företagsekonomisk lönsamhet. Från en samhällsekonomisk synvinkel kan flera mindre färjor 

anpassade för godstransporter ge störst kapacitet, däremot kan en större färja anpassad efter flera 

behov ha andra företagsekonomiska förutsättningar. 

Projektet har även analyserat möjliga regionala effekter av förändrade kommunikationer längs det 

öst-västliga stråket på regional tillväxt och befolkningsutveckling. Som helhet har Botnia-Atlantica-

regionen uppvisat en svag tillväxt relativt övriga Norden ända sedan 1950-talet. Detta går 

framförallt att hänföra till en svag utveckling av dess städer samt de stadslokaliserade näringar som 

är baserade på humant, kulturellt och socialt kapital. Regionen saknar också den eller de urbana 

fokalpunkter som på allvar kan konkurrera med de växande sydliga huvudstadsregionerna i Norge, 

Sverige och Finland. 

Vid sidan om bristen på starka städer och stadsregioner utgör den fokusering på nord-sydliga 

transportmönster och nationell infrastruktur som etablerats inom de tre nationalstaterna Norge, 

Sverige och Finland ytterligare ett strukturellt problem då Botnia-Atlanticaregionen därigenom fått 

en mycket svag intern länkstruktur. Dagens huvudsakliga länk är Botnia-Atlanticakorridoren från 

Nordlands fylke via E12, Umeå-Vasa färjan och över till Österbotten. Det interna nätverket är 

betydligt svagare än det system av externa länkar som kopplar samman de tre delarna av regionen 

med omvärldens nätverk. Ett stärkt internt stråk skulle därför, rätt utnyttjat och i kombination med 
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satsningar på regionens noder, på sikt kunna stärka Botnia-Atlanticaregionen i ett europeiskt 

perspektiv. 

Nästa steg för detta forskarsamarbete som skapats under SimLab East-West är att vidare utreda 

och försöka skapa mer jämförbara system för de tre länderna vid infrastrukturplanering över 

gränserna, i ett nära samarbete med företrädare från Trafikverket i Sverige och Finland samt 

Statens vegvesen, Jernbaneverket och Avinor. Vidare bör gruppen gå vidare med att analysera 

wider economic impact av gränsinfrastrukturinvesteringar. Botnia-Atlanticaregionen skulle på 

detta sätt kunna bli ett spännande case att studera för andra gränsregioner i Europa. 
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