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Figur 1 Översiktskarta över åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning. Området sträcker sig mellan Nydala 
cirkulationsplats, Dåva företagspark och Täfteböle.  
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[Initiera]  

Bakgrund och syfte 

Denna åtgärdsvalsstudie har till uppgift att studera hur trafiken i området lämpligen kan lösas på en 
övergripande nivå, utifrån Umeå kommuns och andra intressenters mål och utvecklingsplaner i 
området, samt Trafikverkets krav och mål för väg E4. Åtgärdsvalsstudien ska kunna utgöra underlag 
för eventuella fördjupade utredningar av trafiklösningar.  

Åtgärdsvalsstudien har en tredelad tidshorisont och beskriver nuläge, samt föreslår åtgärder på kort 
och lång sikt. Detta för att tydliggöra tidsaspekten av olika behov och utvecklingsplaner som bedöms 
uppstå och kunna genomföras inom varierande tidsramar. Det finns vissa enklare åtgärder som kan 
göras på kort sikt och andra åtgärder löser problem och behov på sikt och som också synkar med den 
exploatering som planeras av Umeå kommun. 

Åtgärdsvalsstudien ska resultera i: 

• Klargörande av funktioner och anspråk på aktuella vägsträckor. 

• Beskrivning av möjlig utveckling/exploatering.  

• Analys av tillgängligheten för olika trafikantgrupper i olika scenarier.  

• Planeringsförutsättningar för statlig och kommunal planering: funktion, förslag till 
angöringspunkter och passager av statlig infrastruktur, underlag för behov av fördjupade 
utredningar. 

Problembild 
Inom åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning finns kommunala utvecklingsplaner avseende 
områden för både verksamheter och bostäder. Utvecklingsplanerna gör anspråk på anslutning till väg 
E4. Planerad markanvändning och exploatering ökar anspråk och komplexitet i den statliga 
infrastrukturen kopplat till funktion, trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

Sammanfattningsvis utgörs dagens problembild och behov kopplade till kommande utveckling av att: 

• Utformningen av väg E4 möjliggör inte uppfyllelse av Trafikverkets funktionsmål om VR110. 

• Säkerhet och framkomlighet är begränsad på väg E4 genom Anumark samt i korsning mot 
Hjoggmark/Dåva (samt Täfteå). 

• Kommunen har behov av anslutningar mot väg E4 och Hjoggmarksvägen för att underlätta 
expansionen av Dåva företagspark. 

• Översiktlig fysisk planering i området (bebyggelse/väg/järnväg) inte är tillräckligt samordnad 
i tid och rum mellan de olika aktörerna. 
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Avgränsningar 
Den geografiska avgränsningen för åtgärdsvalsstudien omfattar väg E4 från Nydala cirkulationsplats 
till och med korsningen väg E4/Täftebölevägen (väg 685), samt cirka 2 kilometer av 
Hjoggmarksvägens sträckning från korsningen vid E4 och förbi Dåva företagspark, se figur 1.  

Två av åtgärderna som föreslås i åtgärdsvalsstudien ligger dock utanför den geografiska 
avgränsningen, se figur 9 sida 39 paket A respektive figur 14, sida 47 paket D2. 

 

Figur 2 Översiktskarta över åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning. 
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Aktörer och intressenter 
I denna åtgärdsvalsstudie har primärt Trafikverket och Umeå kommun varit involverade i arbetet 
genom kontinuerlig dialog via telefon, mail samt deltagande i dialogmöten. Kommunen har dessutom 
tillhandahållit underlagsmaterial till analysen i studien. Utöver detta finns även ytterligare 
intressenter, som på olika sätt berör eller berörs av åtgärder i trafiksystemet. Dessa har dock inte varit 
direkt delaktiga i processen. Däremot har Umeå kommun som ansvarig för den kommunala fysiska 
planeringen ansvarat för att samordna deras behov. 

Tidigare planeringsunderlag och gällande planer 
Ett flertal aktörer har genomfört åtgärder och tagit fram planeringsunderlag som berör denna 
åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverkets planer 
Norrbotniabanan 
Utredningsområdet för denna åtgärdsvalsstudie påverkas av Norrbotniabanans sträckning.  
Norrbotniabanan är en framtida 27 mil lång järnväg som är tänkt att gå längs kusten mellan Umeå och 
Luleå. Med Norrbotniabanan förbättras kapaciteten i järnvägsnätet avsevärt då den nya, moderna 
järnvägen går i en rakare sträckning nära kusten. Den kommer att klara av tyngre laster och högre 
hastigheter än Stambanan, vilket gynnar både gods- och persontrafik längs kusten. 

Alla järnvägsutredningar är klara och Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner för sträckan 
Umeå-Skellefteå. I den nationella transportplanen för 2018–2029 anslog regeringen pengar till bygget 
för sträckan Umeå-Skellefteå. Järnvägsplanen för sträckan Umeå-Dåva har vunnit laga kraft och 
byggstart ägde rum i augusti 2018. 

Järnvägsplanen Umeå-Dåva sträcker sig från Umeå godsbangård till strax öster om Dåva 
industriområde. Trafikverket arbetar just nu med järnvägsplanen för Dåva-Gryssjön som tar vid där 
järnvägsplanen Umeå-Dåva tar slut och som passerar korsningen E4/Täfteböle.  

 

Figur 3 Den planerade järnvägens utformning samt passager inom aktuellt område. Källa: Planbeskrivning, 
Järnvägsplan Norrbotniabanan, Umeå – Dåva. 
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Norrbotniabanan utgör, precis som andra järnvägar, en kraftig barriär genom landskapet. För att 
minska barriäreffekten av järnvägen planeras för ett flertal planskilda passager längs den aktuella 
sträckan, se Figur 3. Vid den östra bron över Tavelån planeras en passage för ren och vilt tillskapas så 
djuren kan röra sig längs ån i nord/sydlig riktning mellan kusten och inlandet.  

Den östra järnvägsbron över Tavelån utformas med en bred öppning för att inrymma såväl service- 
och ersättningsvägar som passage för människor och stora däggdjur. I förlängningen av Tavelån kan 
det därför bli aktuellt med en viltpassage över E4 vid Anumark.  

Järnvägsbro över väg (befintlig traktorväg) placeras mot den sydvästra delen av Dåva industriområde. 
Den utformas så fri öppning genom bron blir 12,9 meter och fri höjd 4,7 meter. 

Väg 645/ Hjoggmarksvägen får en delvis en ny sträckning vid passage av Norrbotniabanan. Vägen 
kommer att passera järnvägen på bro strax öster om befintlig sträckning. Bron kommer utöver två 
körfält även förberedas för en gång och cykelbana. 

Vid korsningen E4/Täfteböle kommer Norrbotniabanan att ligga nära och parallellt med E4:an. 
Befintlig rastplats kommer att flyttas längre norrut för att ge utrymme för järnvägen. Öst om 
korsningen utreds en ekodukt i samband med järnvägsplanen för Dåva-Gryssjön. 

Riksintresse för kommunikationer 
E4 är ett riksintresse och ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
nyttjandet av anläggningarna. Med det menas att funktionen hos transportsystemet ska säkerställas.  

Väg E4 är utpekad som en del av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och är därför av särskild 
internationell betydelse för utbyggnaden av EU:s transportnätverk med syfte att stärka den sociala och 
territoriella sammanhållningen. Även Norrbotniabanan är av riksintresse för kommunikationer och 
ingår i TEN-T. 

Trafikverket har även tagit fram en funktionsbeskrivning och inriktning för E4 i Västerbotten och 
Norrbotten som uttrycker ett mål för vägen om att den dimensionerande hastighet som vägen bör 
utformas efter är 110 km/h. Utformningen bör ha ”Nybyggnadsstandard” enligt råd och krav i VGU. 
Detta innebär i praktiken krav om mötesseparering, planfria passager, avstånd mellan korsningar och 
säkerhetszoner särskilt måste beaktas. 

Övriga planer och utredningar 
Trafikverket har tagit fram utredningen ”E4 – stängsel och passager för ren och vilt” som syftar till att 
identifiera och rekommendera lämpliga förbättringsåtgärder för passager och stängselsystem för ren 
och vilt längs E4 i Västerbotten och Norrbottens län. I utredningen har behov av planskild passage för 
ren och vilt identifierats i området där E4 korsar Tavelån i Anumark för att djuren ska kunna ta sig 
mellan inlandet och kusten via dalgången. 

Trafikverket har även gjort en förenklad åtgärdsvalsstudie för cykeltrafik mellan Umeå och Sävar. I 
studien identifieras problem, brister och behov i cykelinfrastrukturen inom utredningsområdet och 
förslag ges till åtgärder för att förbättra förutsättningarna för resor med cykel. 

 

 



  9 (59) 

 

 
 

Regionala planer 
Länstransportplan 2018–2029 Västerbottens län 
Länstransportplanen för Västerbottens län 2018–2029 anger den strategiska inriktningen för länets 
transportinfrastruktur inför kommande tolvårsperiod. Länstransportplanen innehåller 
väginvesteringar och trafiksäkerhetsåtgärder på länets statliga vägnät. Den innefattar också bidrag till 
bland annat åtgärder på det kommunala vägnätet samt vissa kollektivtrafikåtgärder. Satsningarna i 
länstransportplanen ger positiva effekter i form av bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och 
regionförstoring. 

I länstransportplanen anges medfinansiering av breddning av gång- och cykelväg över 
Norrbotniabanan och infartsväg från väg E4 till Dåva företagspark som en prioriterad åtgärd. 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) 2014-2020 
Regeringen har gett samtliga län i uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). 
Västerbottens utvecklingsstrategi utgavs år 2013 och tar sin utgångspunkt i de framtida utmaningar 
och möjligheter som länet står inför. Den regionala utvecklingsstrategin framhåller i sin prioritering 
bland annat att särskild fokus måste riktas mot att utveckla ett effektivare och mer hållbart 
transportsystem. Västerbottens trafik- och infrastruktursystem är viktiga för den regionala 
utvecklingen. Länets vidsträckthet, spridda befolkningskoncentrationer och skiftande förutsättningar 
gör att högkvalitativa och tillgängliga transporter är en avgörande framtids- och utvecklingsfråga. 
Arbetet med att ta fram en ny RUS för perioden 2020–2040 pågår. 

Umeå kommuns planer 
Översiktsplan 
Det finns tre kommunala översiktsplaner som omfattar åtgärdsvalsstudiens avgränsning, varav en är 
Umeå kommuns kommunomfattande översiktsplan antagen 2018 och två är fördjupade 
översiktsplaner.  

Fördjupad översiktsplan för Umeå 
I kommunens fördjupade översiktsplan för Umeå antagen 2018 finns ett vägreservat för en östlig 
sträckning av väg E4 (anslutning till befintlig E4) i nära anslutning till nuvarande korsning väg E4/väg 
645. Enligt Umeå kommuns tjänstemän är tanken att ansluta Dåva företagspark till ny väg E4 belägen 
inom vägreservatet i framtiden. 

Området Östra Ersboda (norr om E4 vid Nydala cirkulationsplats) är under utveckling och kommunen 
planerar för verksamheter. Området bedöms exploateras inom cirka 10 års sikt och i planen anges att 
det finns behov av en anslutning till E4 med trafikplats. 

Översiktsplanen beskriver en expansion av Dåva företagspark och fler verksamheter med anknytning 
till deponi och återvinning kan förutses. Korsningen vid väg E4/väg 645 behöver förbättras. Förbi 
området går Norrbotniabanan som hade byggstart hösten 2018. Se mer under avsnittet som rör 
dispositionsstudie för Dåva företagspark. 

Fördjupad översiktsplan för Nydala 
I den fördjupade översiktsplanen för Nydala antagen 2012 föreslås ett verksamhetsområde ”Norra 
entrén” söder om E4 vid Nydala cirkulationsplats, samt en eventuell anslutning till E4. I den 
fördjupade översiktsplanen pekas även ett bostadsområde ut i Anumark, ”Anumarks trädgårdsstad”. 
Där föreslås trädgårdsstadskvarter för omkring 150 småhus. Enligt översiktsplanen kräver en 
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exploatering av bostadsområdet sannolikt en ny trafikplats vid E4. Tidsperspektivet för exploatering 
av bostäder i Anumark är enligt Umeå kommun osäkert, men om en bra trafiklösning kan komma till 
stånd blir exploateringen mer intressant.  

Både Norra Entrén och Anumark trädgårdsstad ligger i anslutning till Länstrafikens busslinjer till 
Sävar. Kommunen anger att två nya hållplatser bör ordnas vid E4, en vid Norra entrén och en vid 
Anumark trädgårdsstad. I anslutning till hållplatserna vid E4 bör det finnas planskilda gång- och 
cykelkorsningar. 

Detaljplan och områdesbestämmelser 
Åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning berörs av sju detaljplaner fastställda hos Umeå kommun. 
Detaljplaner samt den markanvändning som planen medger redovisas i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Detaljplaner samt den markanvändning som planen medger. 

Planbeteckning Antagen Markanvändning 

Anumark 1:20 1997-05-12 & 
2005-01-17 

Plan för Dåva företagspark som medger verksamhet för värme- och elproduktion. 

Anumark 1:25 1994-06-20 Planen medger hotellverksamhet och viss bostadsbebyggelse. 

Blandaren 1 och 
del av Ersmark 
22:2 

Planarbete 
pågår 

Planen skapar planmässiga förutsättningar för expansion av befintlig verksamhet 
genom att möjliggöra utökning av fastigheten Blandaren 1. 

Ersmark 22:2 2011-12-21 Planen medger industri och lagerverksamhet med begränsat inslag av detaljhandel. 
Enligt detaljplanen behövs anslutning till trafikplats. 

Kolbäcksvägen, 
norra delen 

1973-06-24 Planen skapar planmässiga förutsättningar för utbyggnad av viss del av 
Kolbäcksvägen, samt viss industriverksamhet. 

Nydalaområdet, 
norra delen 

1985-01-21 Planen medger campingverksamhet och skapar planmässiga förutsättningar för 
idrotts-, fritids- och parkområden. 

Sundbäck 1:6 Planarbete 
pågår 

Detaljplan för järnvägsterminalen och dess angöring mot Dåva över 
Hjoggmarksvägen pågår. Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa 
planmässiga förutsättningar för en järnvägsterminal med anslutning till den framtida 
Norrbotniabanan inom Dåva företagspark. 

 
Alla planer innebär verksamhet som i olika grad belastar infrastrukturen i utredningsområdet. Flera 
antagna planer är ännu inte fullt utbyggda och mer verksamheter kan tillkomma med tiden. I 
detaljplan för Ersmark 22:2 finns förväntningar om att en trafikplats ska tillkomma på E4 mellan 
Nydala cirkulationsplats och Anumark. Bedömningen som görs i planen är att trafikplatsen kommer 
hantera hälften av all trafik som genereras i området när det är fullt utbyggt men att den andra 
anslutningen till området, Mejerivägen, kan hantera all trafik om trafikplatsen inte skulle hinna bli 
färdigställd innan dess. 
 
Det planarbete som pågår i utredningsområdet kan komma innebära ytterligare påverkan på 
infrastrukturen i området, då speciellt vid Dåvamyran där den planerade järnvägsterminalen förväntas 
ändra trafikflödens mönster och volymer i området. 
 
Dispositionsstudie Dåva företagspark 
En dispositionsstudie för Dåva terminal togs ursprungligen fram 2014. Detta med anledning av de 
investeringar som planerats för Botniabanan, Norrbotniabanan samt järnvägsterminal i anslutning till 
Dåva, och att detta bedömdes skapa mycket goda förutsättningar för utveckling av verksamheterna i 
Dåva företagspark. Eftersom förutsättningar förändrats sedan denna studie togs fram har en ny studie 
tagits fram under 2019. Grundidéerna i båda studierna är att utveckla ett högklassigt transportsystem i 
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Dåvaområdet genom att förse transportintensiva verksamheter med järnvägsanslutning och en 
framtidsanpassad, funktionell och flexibel terminal som erbjuder intermodalitet. 

I dispositionsstudien föreslås ett flertal markområden runt nuvarande verksamhetsområde i 
Dåvamyran samt runt den planerade järnvägsterminalen exploateras för industriell verksamhet av 
olika slag. Studien presenterar två olika scenarier, ett som innebär 479 hektar ny exploaterbar mark 
och ett som innebär 875 hektar. Studien beskriver att utbyggnaden kan ske utifrån den struktur som 
studien föreslår allt eftersom nödvändiga utredningar genomförs. 

Studien ger även förslag till övergripande struktur för vägnät i området samt beskriver föreslagna 
exploateringsscenariers påverkan på transportsystemet i stort. Studien föreslår att all trafik till och 
från området matas via väg 645. Totalt identifieras sju viktiga korsningspunkter i området varav 
trafikflöden uppskattas för fyra av dem utifrån respektive utvecklingsscenario. Utifrån detta 
konstateras att korsningspunkterna längs väg 645 som mest kan komma behöva hantera cirka 10 000 
till 11 000 fordonsrörelser per dag i det fall hela den föreslagna arealen exploateras och 
exploateringsgraden är hög. 

Arbetsgruppen inom aktuell ÅVS har deltagit med att ge synpunkter på den reviderade dispositions-
/strukturstudien för Dåva företagspark. 

Överenskommelser 
Det finns idag en överenskommelse mellan Umeå kommun och Trafikverket om hur ansvar för 
kostnader för tillkommande infrastruktur ska fördelas mellan parterna. Enligt denna 
överenskommelse ska den part som vill göra en förändring av infrastrukturen stå för de kostnader som 
denna förändring innebär. Dessutom ingår i överenskommelsen att samla anslutningar till E4 till fåtal 
platser istället för att sprida ut enskilda anslutningspunkter längs vägen. 

 

Överenskommelse mellan aktörer 
för genomförande av studie, eventuellt: Ja   ☐    Nej   ☐   Datum: Klicka här för att ange datum. 

Eventuell kommentar: [hjälptext] Om kommentera (aktörer, diarienummer, länk till 
dokumentet etcetera) 

 

Medverkande kompetenser och personer:  
Erika Andersson, Fredrik Forslund (Sweco) 
Eventuell kommentar:  
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[Förstå situationen] 

Preciserande av problem, brister, behov, avgränsningar och intressenter  
Väg E4 
Generellt har den aktuella sträckan av E4 inom utredningsområdet en god standard med 
mötesseparering i form av mitträcke. Den uppfyller dock ej Trafikverkets funktionsmål om 110 km/tim 
som tillåten hastighet. Detta eftersom korsningar och passager sker i plan, det finns refuger och 
kantsten i korsningarna och att hastigheten är sänkt.   

Anumark 
Genom Anumark finns en komplex trafiksituation med många och varierande anslutningar till väg E4. 
Idag finns exempelvis olika korsningstyper och passager med varierande utformning som 
fyrvägskorsning, ögla, höger in, höger ut. Parallellvägen längs med väg E4 mellan Sävar och Umeå 
svänger in längs grusvägar genom Anumark, detta är inte en gen eller attraktiv lösning. 

Parkeringsfickor och busshållplats är placerade med korta avstånd mellan varandra längs väg E4 
genom Anumark. Vid busshållplatsen i Anumark är oskyddade trafikanter hänvisade att passera väg 
E4 i plan vilket inte är en önskvärd lösning ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

 
Figur 4 Hållplats i Anumark (södergående riktning). Källa: Google Maps. 
 

Det är skiftande hastigheter vid Anumark, i flera fall lägre än Trafikverkets övergripande inriktning 
och funktion som anger att för väg E4 i Västerbottens län ska ha en dimensionerande hastighet om 110 
km/tim.  

På sträckan mellan Nydala cirkulationsplats och Sävar finns parallellväg längs med E4. Genom del av 
Anumark övergår parallellvägen till en enskild väg som inte är bidragsberättigad. Vägen är smal och 
endast grusbelagd vilket innebär lägre transportkvalitet för cyklister och rapport om konflikt mellan 
cyklist och motorfordon har inkommit till Trafikverket. Vägen innebär dessutom en omväg för 
fotgängare och cyklister som har målpunkten någon annanstans än Anumark. Denna omväg och 
risken att ramla på grund av rullgrus och lera har inneburit att vissa cyklister istället väljer att cykla 
längs E4 på denna sträcka, vilket medför ökade olycksrisker för dessa cyklister. 

På längre sikt finns det i Anumark övergripande kommunala utvecklingsplaner avseende bostäder, 
samt ett verksamhetsområde vid Nydala cirkulationsplats. Området Östra Ersboda (norr om väg E4 
vid Nydala cirkulationsplats) är under utveckling och kommunen har planer på att expandera området 
ytterligare. Samtliga områden gör anspråk på anslutning till väg E4 i form av trafikplatser.  
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E4/Hjoggmarksvägen 
Befintliga brister som finns i korsningen väg E4/Hjoggmarksvägen (väg 645) är att det blir köbildning 
för vänstersvängande ut till väg E4. Det är en snäv korsning till väg E4 som gör att det står lastbilar 
som ska svänga vänster för långt till höger. Detta gör att fordonen som står bakom inte tar sig förbi om 
de ska svänga höger. Detta resulterar i köbildning med långa väntetider. Det räcker med att två 
lastbilar ska svänga vänster för att det ska bli köbildning.  

Det blir också köbildning in till Dåva företagspark (från väg E4 till Hjoggmarksvägen). Utöver 
köbildningsproblematiken är det bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i korsningen. Det 
är en trafikfarlig passage vid korsning Hjoggmarksvägen/väg E4 med lång sträcka över vägen. 
Hastighetsbegränsningen vid korsningen är 70 km/tim. Enligt råden i VGU1 bör GCM-trafik separeras 
från övrig fordonstrafik. Vid VR80 är rådet att gångpassage kan korsa gaturummet i plan eller 
planskilt om antalet passerande är mindre än 50 per dygn. 

Till och från Dåva företagspark finns idag bara en tillfart från E4. Detta kan bli problematiskt om 
vägen av någon anledning blockerats och en olycka sker inne på företagsparken. Räddningstjänsten 
måste då köra via Sävar och Tväråmark vilket innebär en omväg på nära två mil. 

 

Figur 5 Gångpassage vid korsningen väg E4/Hjoggmarksvägen. Källa: Google Maps. 
 

Umeå kommun vill expandera Dåva företagspark och fördubbla verksamheterna inom området, både i 
form av utökade befintliga verksamheter samt nyetablering. Detaljplanering av en ny terminal med 
järnvägsanslutning pågår. Efter att järnvägsterminalen är byggd planerar kommunen att erbjuda mark 
i området för etablering även på östra sidan om Hjoggmarksvägen. Umeå kommun ser att de långa 
kötiderna gör det oattraktivt för aktörer att etablera sig i området vilket gör att de fortsatt vill etablera 
sig utspritt i centrala lägen som exempelvis Västerslätt.  

Umeå kommun ser ett antal behov vid väg E4/Hjoggmarksvägen som finns idag och som bedöms 
komma att uppstå. Det finns ett behov av att minska köbildningen i korsningen väg 
E4/Hjoggmarksvägen till/från området. Fler aktörer i området kommer leda till mer trafik och längre 
väntetider. På sikt finns ett behov att tillgängliggöra verksamhetsmarken mellan väg E4 och befintligt 
verksamhetsområde genom ytterligare en anslutning till Dåva, samt att öka tillgängligheten genom att 
ansluta till vägen under Norrbotniabanan. Det finns även ett behov av att öka säkerheten för de som 
cyklar till sin arbetsplats på Dåva företagspark. 

Hjoggmarksvägen påverkas även av järnvägsplanen för Norrbotniabanan, Umeå-Dåva. Planen anger 
att i anslutning till Dåva företagspark, i området mellan Fällmyran och odlingslandskapet i Sundbäck, 
anläggs en tvåspårig mötesstation med ett tredje överlämningsspår för anslutning till framtida 

 
1 VGU, publikation 2020:031.  
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terminal i Dåva företagspark. Väg 645 (Hjoggmarksvägen) justeras i plan och passerar över 
mötesstationen på bro strax öster om befintlig sträckning. 

Väg 685 (Täftebölevägen) 
Korsningen Täftebölevägen (väg 685)/E4 har en hög andel vänstersvängar från Täfteböle och ut på E4 
mot Umeå. Detta kan vara problematiskt under vissa perioder på dagen när trafikflödena är höga 
vilket gör det svårt att ta sig ut på E4 och innebär en trafiksäkerhetsrisk. En ytterligare försvårande 
faktor är att hastighetsbegränsningen på E4 är 90 km/h förbi korsningen. 

I korsningen finns även en busshållplats. Hållplatsläget för södergående trafik, som ligger inne på 
rastplatsen, är svårt och farligt att nå för fotgängare då det inte finns några iordningställda 
passagemöjligheter av E4. På grund av avsvängningsfält är E4an bred vid korsningen och utan 
mittrefug vilket innebär att fotgängarna måste passera hela vägen vid samma tillfälle utan möjlighet 
att dela upp passagen. Passagen uppfyller inte VGU där rådet är att gång och cykeltrafik bör separeras 
från övrig trafik vid denna hastighetsbegränsning. 

Under år 2020 planeras ATK (hastighetskamera) anläggas på E4 förbi korsningen vilket bör ge en 
positiv effekt på trafiksäkerheten i korsningen. I samband med anläggning av Norrbotniabanan 
kommer rastplatsen att flyttas längre norrut längs E4 närmare Sävar. Detta kommer även påverka ena 
läget på busshållplatsen eftersom det ligger i rastplatsen. Inom ramen för Norrbotniabaneprojektet 
finns inga specifika planer för busshållplatsen.  
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Nuläge - faktorer som har betydelse för studien 
Geografi 
Umeå kommun ligger vid kusten i den sydöstra delen av Västerbottens län. Den största tätorten i 
kommunen är centralorten Umeå och till de större tätorterna hör Holmsund, Hörnefors, Sävar, 
Obbola, Täfteå, Röbäck och Ersmark.  

I kommunen bor drygt 130 000 personer och kommunen har en vision om att befolkningen ska växa 
till 200 000 personer till år 2050. Enligt befolkningsprognos för 2019-2030 förväntas befolkningen i 
Umeå kommun totalt sett att växa med knappt 20 000 personer under perioden 2019–2030, från 127 
119 år 2018 till omkring 146 800 invånare år 2030. Umeå är Sveriges femte största universitetsstad 
med cirka 34 000 studenter. 

Umeå lokala arbetsmarknadsområde omfattar även grannkommunerna Vännäs, Bjurholm, Vindeln, 
Robertsfors och Nordmaling. Större arbetsplatser inom kommunen är bland annat Umeå kommun, 
Umeå universitet, Region Västerbotten/Norrlands universitetssjukhus och Volvo lastvagnar. Umeå 
kommun har ett positivt pendlingsnetto på 2 353 personer, det vill säga att det pendlar in fler till 
Umeå än det pendlar ut. 

Åtgärdsvalsstudiens utredningsområde berör primärt tre byar – Anumark, Hjoggmark och Täfteböle, 
samt även delar av stadsdelen Ersboda i nordöstra Umeå.  

Målpunkter 
Närmast Nydala cirkulationsplats ligger stadsdelen Ersboda där det strax nordöst om 
E4/cirkulationsplatsen ligger ett industriområde. Industriområdet har inga direkt anslutande vägar till 
E4 utan ansluts via matarväg till Nydala cirkulationsplats.  

Anumark ligger intill E4 och byn har boende på båda sidor om vägen. Byn utgörs till stor del av öppet 
landskap och enligt Umeå kommun bor drygt 110 personer där. Intill E4 ligger hotellverksamhet och 
det finns busshållplats längs E4 för på- och avstigande i Anumark.  

Dåva företagspark är en relativt stor arbetsplats som ligger i anslutning till väg E4 längs väg 645. Ett 
tiotal företag inriktade på materialåtervinning och forskning är etablerade i området. Enligt INAB 
(Infrastruktur i Umeå AB) hanteras total cirka 700 000 ton gods/år i området. Detta innebär bland 
annat cirka 300 lastbilstransporter till och från området per dygn. Dåva företagspark beviljades 37 
miljoner kronor från EU under 2019 för att bygga en järnvägsterminal. Detta möjliggör flytt av 
godstransporter från väg till järnväg. Längre upp längs väg 645 ligger byn Hjoggmark. Byn består av 
ett litet antal hus intill väg 645 i ett landskap utgörs av skogs- och åkermark.  

Täfteböle ligger intill E4 och i byn bor mindre än 50 personer. Landskapet utgörs av skogs- och 
åkermark. Söder om byn ligger tätorten Täfteå där det bor drygt 1400 personer och orten har mataffär 
och skola. Vid korsningen Täftebölevägen/E4 finns en rastplats och busshållplats. 

Inom utredningsområdet går E4 genom ett landskap som omväxlande utgörs av skogsmark och öppet 
landskap med jordbruksmark. Det öppna landskapet finns i huvudsak i den sydvästra delen av 
utredningsområdet kring byn Anumark.  

Det är två vattenförekomster som passerar den berörda delen av E4. Genom Anumark går kustån 
Tavelån och genom Täfteböle går skogsån Täfteån, varav den sistnämnda har miljökvalitetsnormer.  
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Vägar inom utredningsområdet 
Väg E4 
E4 genom Umeå utgör riksintresse för kommunikation och är en nationellt och internationellt viktig 
väg. Vägen ingår i funktionellt prioriterat vägnät och inom det aktuella området är dagliga 
personresor, godstransporter, kollektivtrafik, och långväga personresor utpekat som prioriterat.  

Väg E4 har bärighetsklass BK4 vilket innebär att tunga fordon med 74 tons bruttovikt tillåts trafikera 
sträckan. Vägbredden längs den berörda sträckan av E4 varierar mellan 10 till 13 meter och den 
mötande trafiken separeras med mitträcke. 

Väg 645 (Hjoggmarksvägen) 
Väg 645/Hjoggmarksvägen sträcker sig från väg E4 och nordöst cirka 7,5 kilometer till byn Tväråmark, 
Umeå kommun. Vägen ingår i funktionell vägklass 5 och inom utredningsområdet varierar vägbredden 
mellan 4,5 till 6 meter. 

Vägsträckan mellan E4 och Dåva företagspark har bärighetsklass BK4 med särskilda villkor och 
resterande väg har bärighetsklass BK1 vilket innebär att tunga fordon med 64 tons bruttovikt kan 
trafikera sträckan efter Dåva företagspark.  

Väg 685 (Täftebölevägen) 
Väg 685 sträcker sig mellan väg E4 och söderut cirka 4 kilometer till tätorten Täfteå, Umeå kommun. 
Vägen passerar byn Täfteböle som ligger intill E4. I Täfteå ansluter vägen till väg 642.  

Väg 685 ingår i funktionell vägklass 5 och vägbredden är mellan 6,0-6,2 meter. Vägen har 
bärighetsklass BK2 vilket innebär att tunga fordon med 51,4 tons bruttovikt kan trafikera sträckan.  

Kommunikationer 
Väg och järnväg 
Utredningsområdet för denna åtgärdsvalsstudie påverkas av Norrbotniabanans sträckning som är en 
framtida 27 mil lång järnväg som är tänkt att gå längs kusten mellan Umeå och Luleå. Inom och i 
direkt närhet till utredningsområdet finns ingen planerad station för personresor, däremot kommer en 
godsterminal anläggas öst om väg 645/Hjoggmarksvägen i höjd med Dåva företagspark. 

Kollektivtrafik 
Längs den aktuella delen av E4 finns hållplatser i Anumark och i korsningen till Täfteböle. Hållplatsen 
i Anumark trafikeras dagligen av Länstrafiken i Västerbotten med busslinje 12, 17, 20 och 120. 
Resenärer kliver på och av vid hållplats som ligger i separata slingor längs E4. Anumark trafikeras 
även av skolbuss under vardagar.  

Hållplatsen i Täfteböle trafikeras av Länstrafiken Västerbotten med busslinje 17 och 120. Resande med 
buss kliver på och av vid hållplats på väg E4 nordlig riktning och på rastplatsen i sydlig riktning.  

Längs väg 645 och 685 finns idag ingen kollektivtrafik. 

Gång- och cykeltrafik 
Längs väg E4, mellan Nydala cirkulationsplats och norrut till Sävar, finns en parallellväg som nyttjas 
som gång- och cykelväg. Majoriteten av parallellvägen är separerad från väg E4 men oskyddade 
trafikanter behöver bitvis färdas i blandtrafik, bland annat genom Anumark by. 
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Längs Hjoggmarksvägen färdas fotgängare och cykeltrafikanter i blandtrafik. Hösten 2019 
genomfördes här en mätning av antalet cykel och mopedresor mellan 9 och 16 september. I snitt 
passerade 26 cyklister/mopedister i nordlig riktning per dag (veckomedel). 

Trafik- och vägförhållanden 
Väghållaransvar 
Trafikverket är väghållare för de statliga vägarna inom utredningsområdet, det vill säga E4, 
parallellvägen längs E4, Hjoggmarksvägen (väg 645) och Täftebölevägen (väg 685). För övriga gator 
inom staden, Dåva företagspark och i byarna Anumark, Hjoggmark och Täfteböle är det antingen 
kommunen eller enskilda som är väghållare. Majoriteten av gatorna inom byarna som berörs i 
åtgärdsvalsstudien har enskild väghållare. Umeå kommun sköter drift och underhåll på kommunala 
vägar.  

Trafikflöde  
Inom utredningsområdet finns det klart dominerande trafikflödet på E4. Den del av E4 som går 
mellan Nydala cirkulationsplats och korsningen E4/Hjoggmarksvägen har en ÅDT på 11 190 fordon 
per dygn varav 1 620 fordon per dygn är tung trafik. Norr om detta sjunker ÅDT något till 9 560 
fordon per dygn. De (i utredningsområdet) anslutande vägarna Hjoggmarksvägen/väg 645 och 
Täftebölevägen/väg 685 har var för sig mindre än en tiondel av E4ans flöden. Trafikflödet längs 
Hjoggmarksvägens södra del utmärker sig dock med en stor andel tung trafik, nära 30%.  
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Figur 6 Trafikflöden längs aktuell sträcka (årtal för ÅDT inom parentes). Källa: Trafikflödeskartan. 
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Hastighet 
Den aktuella vägsträckan har varierande hastighetsbegränsningar, mellan 70 och 110 km/tim. Från 
Sävar i riktning mot Umeå är hastighetsbegränsningen 90 km/h till 110 km/h längs E4 fram till 
korsning E4/Hjoggmarksvägen där hastigheten begränsas till 70 km/tim. Sträckan går därefter genom 
Anumark där hastighetsbegränsningen ännu en gång är nedsatt till 70 km/h. Dessa 
hastighetsbegränsningarna gör att snitthastigheten längs E4 inom utredningsområdet inte lever upp 
till Trafikverkets mål och inriktning för vägen om en målhastighet på 110 km/h. På Hjoggmarksvägen 
(väg 645) gäller en hastighetsbegränsning på 70 km/h medan Täftebölevägen (väg 685) är begränsad 
till 50 km/h närmast E4. 
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Figur 7 Hastighetsbegränsning i utredningsområdet. 
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Olycksstatistik 
Mellan 2009–2018 är 40 personskadeolyckor rapporterade av polis till Strada (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition), se tabell 2. Majoriteten av olyckorna är lindriga och är av typen singel- och 
upphinnande (29 stycken). Avsvängande-, korsande- och mötesolyckor är de allvarligaste (7 stycken). 
En dödsolycka finns inrapporterad under perioden. Olycksfrekvens och svårighetsgrad bedöms inte 
avvika inte från vad som kan förväntas för de vägtyper och trafikflöden som finns i utredningsområdet. 
Olyckorna är dessutom relativt jämnt utspridda i utredningsområdet utan tydliga hot spots.  

Tabell 2 Antal olyckor efter svårhetsgrad och olyckstyp, bearbetad statistik. Källa: STRADA. 

Olyckstyp Dödsolyckor Allvarliga 
olyckor 
(ISS 9-) 

Måttliga 
olyckor 
(ISS 4-8) 

Lindriga olyckor 
(ISS 1-3) 

Totalt 

S (singel-
motorfordon) 

0 0 2 17 19 

O (omkörning-
motorfordon) 

0 0 0 1 1 

U (upphinnande-
motorfordon) 

0 0 1 12 13 

A (avsvängande 
motorfordon) 

0 1 1 1 3 

K (korsande-
motorfordon) 

0 0 1 2 3 

M (möte-
motorfordon) 

1 0 0 0 1 

C (cykel/moped-
motorfordon) 

0 0 0 0 0 

F (fotgängare-
motorfordon) 

0 0 0 0 0 

Totalt 1 1 5 33 40 
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Figur 8 Trafikolyckor i utredningsområdet. 
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Landskap 
Landskapet i utredningsområdet domineras delvis av tallskog som både kantar E4 och 
Hjoggmarksvägens vägområden. Söder om Täfteböle bryts det monotona landskapet något av utblick 
över våtmarkerna kring Täftebölesjön. 

Anumark ligger mitt i ett öppet och flackt odlingslandskap och består till stor del av blandad 
småhusbebyggelse. Mitt i Anumark skär Tavelån genom odlingslandskapet och delar byn i en östlig 
och en västlig del. I den östliga delen ligger bebyggelsen samlad längs byvägen ned mot Innertavle med 
odlingar på var sida om bebyggelsen. I den västliga delen ligger bebyggelsen till stor del samlad vid 
odlingslandskapets yttre del i skogsbrynet. Det öppna och variationsrika landskapet ger vackra 
utblickar för förbipasserande längs E4. 

Riksintressen och Natura 2000 
Riksintressen 
Inom det geografiska utredningsområdet finns ett antal riksintressen.  

Intill Nydala cirkulationsplats finns ett område av riksintresse för Försvarsmakten. Det finns två 
riksintressen för kommunikationer. Strax öster om Anumark, vid Dåva företagspark finns riksintresse 
för planerad järnväg (Norrbotniabanan). Riksintresset sträcker sig på båda sidor om väg E4 och 
fortsätter norrut längs vägen. Väg E4 är likt järnvägen även den av riksintresse.  

Vid Tavelån i Anumark använder Ran sameby den ostängslade sträckan förbi jordbruksmarken för 
passage mellan den norra och södra sidan av E4. Området utgör samebyns vinter- och vårvinterland. 
Vid Hjoggmark och Dåva företagspark finns ett område som utgör renarnas trivselland, vilket är 
naturliga samlingsställen och områden dit renarna naturligt söker sig för bete och vila under en längre 
period. Passagen sker i dag i samma plan som övrig trafik på E4. 

Natura 2000 
Det finns inga Natura 2000-områden inom avgränsningen för åtgärdsvalsstudien.  

Kommande utveckling - faktorer som har betydelse för studien. 
Flera av de ovanstående utvecklingsplanerna har potentialen att påverka trafiksystemet i relativt stor 
omfattning. Detta genom exempelvis tillkommande trafik och överflyttning av godstrafik från väg till 
järnväg. Umeå kommun har även en målsättning om ökat resande med hållbara färdsätt som kan 
innebära att fler kommer att resa med gång, cykel och kollektivtrafik till och från platser i 
utredningsområdet i framtiden2.  

  

 
2 För Umeå tätort är Umeå kommuns mål att 65% av alla resor ska göras med hållbara färdmedel. För områden 
utanför tätorten finns ingen specifikt angiven andel. 
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Umeå kommun 
Umeå kommuns utvecklingsplaner i närheten av E4 och som i olika omfattning gör anspråk på vägen:  

• Utökning av Dåva företagspark 

• Järnvägsterminal Dåva företagspark 

• Nytt verksamhetsområde ”Norra entrén” vid Nydala cirkulationsplats 

• Utökning av verksamhetsområde på östra Ersboda 

• Bostadsbebyggelse i Anumark – ”Anumark trädgårdsstad” 

• Kommunalt E4-vägreservat 

Norrbotniabanan 
Utöver ovanstående tillkommer även planering och byggnation av Norrbotniabanan som passerar 
genom utredningsområdet för åtgärdsvalsstudien och framförallt påverkar Hjoggmarksvägen och 
korsningen E4/Hjoggmarksvägen vid Dåva företagspark, samt korsningen Täfteböle/E4.  
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Krav (funktion, tekniska, ekonomiska, miljö, trafiksäkerhet med mera) 
Trafikverkets övergripande inriktning och funktion för väg E4 i Västerbottens och Norrbottens län är 
att den dimensionerande hastigheten ska vara 110 km/tim.  

Krav vid planering/exploatering i vägens närområde 

• Farligt gods - länsstyrelsens riktlinjer för farligt gods 

• Buller - riktvärden för trafikbuller 

• Tillståndspliktig zon – kommunen eller länsstyrelsen beslutar, Trafikverket remissinstans 

• Busshållplatser ska planeras och anläggas enligt gällande regional instruktion (TRV) 

Mål för lösningar (eftersträvad kvalitet) 

Mål för lösningar och åtgärder har tagits fram i dialog mellan Trafikverket och Umeå kommun. 

Mål för åtgärder: 

1. Väg E4 uppfyller vägens funktionsbeskrivning och inriktning, 

2. Transportsystemet möjliggör exploatering och utveckling utan att försämra tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för befintliga boende och verksamheter, 

3. Tillgängligheten till terminalen från transportsystemet och Dåva företagspark bidrar till en 
överflyttning av gods från väg till järnväg, 

4. Transportsystemet planeras så att gång, cykel och kollektiva resor underlättas. 

 

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   ☐   Nej   ☐ 
Sweco: Fredrik Forslund, Katarina Lindberg, Erika Andersson 
Trafikverket: Lena Ramström, Carolina Lomakka, Inger Carstedt 
Umeå kommun: Olle Norqvist, Thomas Lundgren, Emma Pettersson 
Eventuell kommentar:  
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[Pröva tänkbara lösningar] 

Tabell 3 Åtgärdstabell. 

Nr. Problem/brist/behov 
som hanteras 

Åtgärd som studerats 
och bedömts  

Steg 
enligt 
fyrstegs-
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå 
situationen   

Bedömning 
genomförbarhet  

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar Allmän 
kommentar samt motiv 
till bortsortering om Nej 

1 Problem i korsning väg 
645/E4 med att ta sig ut 
på E4 på grund av 
dagens utformning. Det 
saknas dessutom 
hållplats för de som vill 
resa kollektivt 

Förläng högersvängfält 
på väg 645 för trafik som 
ska söderut längs E4 

3 2, 3 Hög Ja Minskar risken att 
högersvängfältet 
blockeras av 
vänstersvängande 
fordon 

2 Anlägg busshållplats 
med signal på 
vändslinga innanför 
korsning väg 645/E4 

2 4 Hög Nej Behovet av busshållplats 
för resor till/från Dåva 
företagspark bedöms 
inte tillräckligt stort för 
att motivera anläggning 
av temporär hållplats i 
korsningen innan 
eventuell trafikplats 
byggs. 
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3 Kapacitetsbrist, 
bristande redundans 
samt bristfällig 
trafiksäkerhet för alla 
trafikanter i 
vägnät/korsningspunkt 
mellan Dåva 
företagspark och E4 

Upprustning av 
traktorväg mellan 
Anumark och Dåva för 
att skapa en gen GC-väg 
och en alternativ väg för 
räddningstjänst att nå 
Dåva företagspark. 
Traktorvägen kan ses 
som en kortsiktig 
lösning för cykeltrafiken 
till Dåva, innan ny 
cykelväg byggs längs väg 
645. Traktorvägen 
övergår i kommunal 
regi. 

3 2, 4 Medel Ja Gör det enklare och 
snabbare att cykla till 
Dåva från Umeå samt 
säkerställer 
tillgänglighet till Dåva 
företagspark för 
räddningstjänst även om 
väg 645 skulle bli 
blockerad. 

4 Anlägg trafikplats i 
område mellan östra 
Anumark och nuvarande 
korsning väg 645/E4 och 
stäng den gamla 
korsningen 

4 1, 2, 3 Medel Ja Mer exakt plats för 
lokalisering måste 
utredas vidare utifrån 
förutsättningar ibland 
annat landskap och 
geotekniska 
förutsättningar. 
Placering som tillför 
landskapsvärden och 
där trafikplatsen får 
stöd i landskapet är att 
föredra om det kan 
uppnås utan att dess 
funktion försämras. 
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5 Anlägg busshållplats i 
trafikplats mellan östra 
Anumark och dagens 
korsning väg 645/E4 

4 4 Medel Ja Med anledning av den 
stora exploateringen 
som väntas i Dåva 
företagspark kan behov 
av kollektiva resor 
till/från området 
motivera busshållplats 
vid E4. För att skapa ett 
bra underlag för 
hållplatsen bör 
verksamheter med hög 
andel anställda per 
ytenhet i Dåva 
företagspark lokaliseras 
i de södra delarna som 
angränsar mot E4. 
Etablering av 
busshållplats förutsätter 
aviserat behov om 
busstrafik från regional 
kollektivtrafikmyndighet 
och länstrafiken. 

6 Anläggande av GC-port 
för att oskyddade 
trafikanter och fordon 
ska kunna passera E4 
planskilt vid korsning 
väg 645/E4 

  1, 4 Medel Nej Åtgärd 4 medför att 
behovet av planskild 
passage av E4 
tillgodoses på annan 
plats. Tillsammans med 
åtgärd 3 tillgodoses 
behovet av en säker och 
tillgänglig GC-
anslutning till Dåva. Det 
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saknas därmed motiv 
för denna åtgärd.  

7 Bygg om nuvarande 
korsning väg 645/E4 till 
en typ F-korsning (se 
figur sid 43) som 
möjliggör snabba resor 
mellan Dåva och Umeå 

3 1, 2, 3 Medel Nej Korsningen blir 
överflödig i och med 
föreslagen trafikplats i 
åtgärd 4. 

8 Anlägg 
cirkulationsplatser vid 
korsningspunkterna 
mellan Dåva 
företagspark och 
järnvägsterminalen 

3 2, 3 Medel Ja Ökar kapaciteten och 
trafiksäkerheten i 
korsningarna längs väg 
645 så den tvärgående 
trafiken inte stör 
framkomligheten för 
Hjoggmarksborna allt 
för mycket. 

9 Behov av ökad kapacitet 
i vägnätet i framtiden för 
transporter till och från 
Ersboda industriområde 

Anlägg parallellväg som 
kopplar ihop Östra 
Ersboda med föreslagen 
trafikplats i området 
mellan Anumark och 
korsning väg 645/E4 

4 2, 4 Medel Ja Kan avlasta Nydala 
cirkulationsplats från 
viss del av trafiken som 
genereras på Östra 
Ersbodas 
industriområde 
samtidigt som den 
skapar nya möjliga lägen 
för exploatering mellan 
Östra Ersboda och Dåva 
företagspark. 
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10 Anlägg typ F-korsning 
(se figur sid 43) riktad 
norrut vid Ersboda 
industriområde 

4 1, 2 Medel Ja För att avlasta Nydala 
cirkulationsplats. 

11 Parallellväg genom 
Anumark går ej genaste 
vägen, i blandtrafik och 
på grusväg 

Förstärk gång- och 
cykelstråket genom 
Anumark genom att 
belägga vägen och 
separera de oskyddade 
trafikanterna från 
biltrafiken med trottoar. 
(se även ÅVS E4 Umeå-
Anumark-Sävar cykel, 
TRV 2015/23832.) 

3 4 Hög Ja Åtgärden bör 
genomföras så vägen 
kan användas som 
lokalväg som förbinder 
östra och västra sidan av 
Anumark efter 
trafikplats byggts. 

Åtgärden medför 
förstatligande av vägen 
(ansökan om enskilds 
vägs förändring till 
allmän väg) 

12 Låg hastighet, många 
och varierande 
korsningspunkter samt 
passage av E4 i plan för 
oskyddade trafikanter i 
Anumark. Det finns även 
behov av planskild 
passage för ren och vilt 

Anläggning av typ F-
korsning (se figur sid 
43) i västra Anumark 
riktad mot Umeå (för 
boende i Anumark) 

4 1, 2 Medel Nej Då antalet potentiella 
nyttjare av denna 
lösning är litet föreslås 
de istället använda det 
befintliga vägnätet i 
Anumark och föreslagen 
trafikplats i åtgärd 4 
istället. 
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13 Anläggning av ny 
busshållplats i västra 
Anumark i anslutning 
till föreslagen typ F-
korsning 

4 1, 4 Medel Nej Behovet i området är för 
litet för att motivera mer 
än en hållplats i 
Anumark med omnejd.  

14 Anläggning av GC-port 
för att oskyddade 
trafikanter ska kunna 
passera E4 planskilt i 
centrala Anumark (vid 
hotell Entré Norr) 

3 1, 2, 4 Medel Ja Gångpassage vid VR80 
är okej enligt VGU så 
länge antalet passerande 
understiger 50 
personer/dygn.  

15 Anläggning av port för 
att oskyddade 
trafikanter och bilar 
planskilt ska kunna 
passera E4 i östra 
Anumark där 
Innertavlevägen idag 
ansluter mot E4 

3 1, 2, 4 Medel Ja Ersätter nuvarande 
plankorsning. 

16 Anläggning av trafikplats 
i västra Anumark 

4 1, 2 Låg Nej Behovet av anslutningar 
mot E4, avståndskraven 
i VGU (mellan 
trafikplatser) samt 
geografiska 
förutsättningar i 
området (exempelvis 
Norrbotniabanans linje 
och landskapets 
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förutsättningar) 
motiverar bara en 
trafikplats. Denna bör 
placeras mer centralt i 
utredningsområdet för 
att skapa en så bra 
funktion som möjligt 
(åtgärd 4). 

17 Anläggning av 
busshållplats i 
trafikplats i västra 
Anumark 

4 4 Medel Nej Åtgärden ej aktuell då 
ingen trafikplats föreslås 
anläggas i västra 
Anumark. 

18 Sänkt hastighet genom 
Anumark 

2 2 Låg Nej Åtgärden ej förenlig med 
funktionsmålet för E4. 

19 Upprustning av bro över 
Tavelån i Anumark by. 
(se även ÅVS E4 Umeå-
Anumark-Sävar cykel, 
TRV 2015/23832.) 

2 1, 2, 4 Medel Ja Bro i dåligt skick idag 
och behöver 
upprustning eller utbyte 
innan trafik kan ledas 
över den. 

20 Upprustning av 
parallellväg till E4 
genom Anumark by för 
resor och transporter till 
föreslagen trafikplats 

3 1,2 4 Medel Ja Bärighets- och 
beläggningsåtgärder för 
att vägen ska klara av 
ökad och tyngre trafik. 



  33 (59) 

 

 
 

21 Sanering av samtliga 
utfarter mot E4 i 
Anumark  

1 1 Medel Ja Minskar risken för 
trafikolyckor och 
möjliggör höjning av 
hastighetsbegränsning. 

22 Risk för köbildning och 
bristande trafiksäkerhet 
på grund av periodvis 
höga flöden på E4 i 
kombination med hög 
andel vänstersvängande 
från Täfteböle mot 
Umeå 

Anlägg typ F-korsning 
(se figur sid 43) väst om 
nuvarande korsning väg 
685/E4 vid Täfteböle för 
snabba resor till/från 
Umeå och stäng den 
gamla korsningen 

4 1, 2 Medel Ja Inkl. port för oskyddade 
trafikanter och fordon. 

23 Förstärk och bredda 
parallellväg mellan 
Täfteböle och föreslagen 
trafikplats mellan Östra 
Anumark och korsning 
väg 645/E4. 

3 1, 2, 4 Medel Ja Ger möjlighet att stänga 
plankorsningen i 
Täfteböle och istället 
använda föreslagen 
trafikplats vid 
Dåva/Anumark. 

24 Anlägg busshållplats i 
anslutning till föreslagen 
typ F-korsning vid 
Täfteböle 

3 4 Medel Ja Ger Täfteböleborna 
möjlighet att resa med 
kollektivtrafik samt att 
passera E4 planskilt på 
väg till/från 
busshållplats. Etablering 
av busshållplats 
förutsätter aviserat 
behov om busstrafik 
från regional 
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kollektivtrafikmyndighet 
och länstrafiken. 

25 Anlägg busshållplats och 
tillhörande GC-port på 
E4 vid Täfteböle 

3 2, 4 Medel Ja Ger Täfteböleborna 
möjlighet att resa med 
kollektivtrafik samt att 
passera E4 planskilt på 
väg till/från 
busshållplats. Etablering 
av busshållplats 
förutsätter aviserat 
behov om busstrafik 
från regional 
kollektivtrafikmyndighet 
och länstrafiken. 

26 Anlägg trafikplats vid 
Täfteböle och anslut mot 
väg 645 norr om Dåva 
järnvägsterminal 

4 1, 2, 3 Låg Nej Landskapets 
förutsättningar, geografi 
och Norrbotniabanans 
linje förbi Täfteböle 
begränsar möjligheterna 
till att anlägga 
trafikplats nära orten. 
En översiktlig 
bedömning är att den 
som närmast kan 
placeras just väst om 
Täfteån vilket innebär 
att ytterligare en 
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trafikplats behövs att att 
den måste placeras väst 
om Anumark på grund 
av avståndskrav i VGU, 
funktionsskäl samt av 
landskapsmässiga skäl. 

27 Förstärk och bredda 
parallellväg mellan 
Täfteböle och föreslagen 
typ F-korsning. 

3 1, 2, 4 Medel Ja Kopplar samman 
Täfteböle med typ-F-
korsningen. 

 
Ej studerade åtgärder 
En serviceväg under Norrbotniabanan, vid Täfteån, har diskuterats som alternativ kompletterande tillfartsväg till Dåva industriområde. Denna skulle erbjuda 
en genare koppling för transporter som kommer norrifrån samt medföra redundans för tillgängligheten för räddningstjänsten. Denna har inte studerats vidare 
inom ramen för ÅVS. Kopplingen medför låg standard, riskerar att svämmas över vid höga vattenflöden och medför en omväg för räddningstjänsten från 
Umeå jämfört med föreslagen upprustad traktorväg.  

Paketering av åtgärder 

Åtgärder som har rekommenderats för vidare hantering har samlats i paket, där det tillsammans kan förväntas medföra bättre problemlösning, och därmed 
måluppfyllelse, än de förväntas var och en för sig. Effektbedömningar har gjorts för respektive paket. Paketeringen innebär dock inte att kommande åtgärder 
måste beställas och/eller utföras i hela paket, utan enskilda åtgärder kan väljas ut för genomförande.  
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Paketeringsförslag 
Tabell 4 Paketeringsförslag. 

Paket Ingående lösningar Kommentar 

Uppskattad kostnad för 
åtgärd (inkl. planering och 
byggherrekostnader), 
prisnivå 2015-06 

A 1, 3, 11 Åtgärder möjliga att genomföra på kort sikt 27 Mkr** 

B 4, 5, 14, 15, 19, 20, 21 Åtgärder för VR110 på E4 med en nod 150 Mkr 

C 8 Cirkulationsplatser längs väg 645 18 Mkr 

D1 10 Typ F-korsning vid Östra Ersboda 
industriområde 

27 Mkr 

D2 9 Ny förbindelse mellan Ersboda - Dåva 49 Mkr* 

E1 23, 25 Parallellväg Täfteböle – trafikplats och 
busshållplats med GC-port vid E4 Täfteböle 

39 Mkr 

E2 22, 24, 27 Typ F-korsning vid Täfteböle 45 Mkr 

 
*) En del av denna förbindelse ingår rimligen som huvudväg/internväg inom det planerade industri- och verksamhetsområdet, vilket gör att 
marginalkostnaden för anslutningen till E4 är mindre än ovan kalkylerat. En del av investeringen görs inom ramen för etableringen av verksamhetsområdet. 
**) Kostnaden för åtgärd 1 i paket A baseras på ett samtidigt genomförande som åtgärd 2 och 3. Genomförs åtgärden som egen åtgärd stiger kostnaden för 
åtgärden, i såväl planerings/projekteringskostnad som i entreprenadkostnad, från bedömt ca 200 000 kr till bedömt ca 700 000 kr.  
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Paket A: Åtgärder på kort sikt 

Figur 9 Geografisk utbredning av de föreslagna åtgärderna i Paket A. Norrbotniabanans planerade dragning 
inritad med streckad linje. 

 

Paketet innehåller åtgärder som har möjlighet att lösa de mest akuta problemen på kort sikt. Paketet 
innehåller åtgärd för att lösa köproblematik från väg 645 ut mot E4 genom en förlängning av 
högersvängfält. Problematiken är att dagens utformning inte medger fler än enstaka lastbilar i 
vänstersvängfältet innan högersvängfältet blockeras och köer uppstår. Traktorvägen från Anumark till 
Dåva företagspark rustas upp, vilket innebär redundans för räddningstjänstens tillgänglighet till 
industriområdet. En gen gång- och cykelväg byggs för arbetspendling. Förstärkt gång- och cykelstråk 
genom Anumark, där parallellvägen längs väg E4 har en ”felande länk”, gör det säkrare att gå eller 
cykla genom byn på grund av bättre separation mellan bilar och oskyddade trafikanter. 
Asfaltsbeläggning av vägen genom Anumark ökar ytterligare säkerhet och trygghet för cyklister.  

Paketet innehåller steg 3-åtgärder. 
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Tabell 5 Föreslagna åtgärder i Paket A. 

Åtgärd 
nr 

Paket A, åtgärder på 
kort sikt Kommentar/motivering 

Behov av 
utredning 

innan 
genomförande 

Steg enligt fyrstegs-
principen 

1 
Förläng högersvängfält på 
väg 645 för trafik som ska 

söderut längs E4 

Minskar risken att 
högersvängfältet blockeras av 

vänstersvängande fordon 
Ja 3 

3 

Upprustning av traktorväg 
mellan Anumark och Dåva 
för att skapa en gen GC-väg 

och en alternativ väg för 
räddningstjänst att nå Dåva 

företagspark 

Gör det enklare och snabbare 
att cykla till Dåva från Umeå 

samt säkerställer tillgänglighet 
till Dåva företagspark för 

räddningstjänst även om väg 
645 skulle bli blockerad. 

Ja 3 

11 

Förstärk gång- och 
cykelstråket genom Anumark 
genom att belägga vägen och 

separera de oskyddade 
trafikanterna från biltrafiken 

med trottoar 

Åtgärden bör genomföras så 
vägen kan användas som 

lokalväg som förbinder östra 
och västra sidan av Anumark 

efter trafikplats byggts. 

Ja 3 
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Paket B: Åtgärder för VR110 på E4 med en nod 

 

Figur 10 Geografisk utbredning av de föreslagna åtgärderna i Paket B. Norrbotniabanans planerade dragning 
inritad med streckad linje. 

 

Paketet innehåller en mängd åtgärder för att höja standarden på E4 för att medge VR110 förbi 
Anumark och korsning E4/väg 645. Paketet innehåller en åtgärd avseende en trafikplats i området 
mellan Anumark och nuvarande korsning E4/väg 645 som samlar samtliga utfarter i Anumark och 
Dåvamyran mot E4 till en punkt. En annan åtgärd innebär att två busshållplatslägen anläggs, ett i 
vartdera påfartsramp, i den föreslagna trafikplatsen. Vidare innehåller paketet åtgärder för att 
möjliggöra resor parallellt med E4 genom Anumark by samt att planskilt korsa E4. Planskild passage 
planeras tillsammans med utveckling av Anumarks trädgårdsstad. 

Paketet innehåller huvudsakligen steg 3 och 4-åtgärder. 

Paketet är en lösning för framtida trafik och bristen är inte prioriterad med dagens förhållanden. 
Etablering av busshållplats förutsätter aviserat behov om busstrafik från regional 
kollektivtrafikmyndighet och länstrafiken. Paketet kan kombineras med planerad separat GC-väg 
längs väg 645 mellan E4 och Dåva industripark. 

Hela paketet behöver inte beställas/genomföras i ett samlat grepp. Det är möjligt att till exempel 
genomföra de planskilda portarna under E4 kan utan att övriga åtgärder genomförs samtidigt.  
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Tabell 6 Föreslagna åtgärder i Paket B. 

Åtgärd 
nr 

Paket B, åtgärder för 
VR110 på E4 med en nod Kommentar/motivering 

Behov av 
utredning 

innan 
genomförande 

Steg 
enligt 

fyrstegs-
principen 

4 

Anlägg trafikplats i område 
mellan östra Anumark och 

nuvarande korsning väg 645/E4 
och stäng den gamla korsningen 

Mer exakt plats för lokalisering måste utredas 
vidare utifrån förutsättningar ibland annat 
landskap och geologi. Placering som tillför 
landskapsvärden och där trafikplatsen får 
stöd i landskapet är att föredra om det kan 
uppnås utan att dess funktion försämras. 

Ja 4 

5 

Anlägg busshållplats i 
trafikplats mellan östra 

Anumark och dagens korsning 
väg 645/E4 

Med anledning av den stora exploateringen 
som väntas i Dåva företagspark kan behov av 

kollektiva resor till/från området motivera 
busshållplats vid E4. För att skapa ett bra 
underlag för hållplatsen bör verksamheter 
med hög andel anställda per ytenhet i Dåva 
företagspark lokaliseras i de södra delarna 

som angränsar mot E4. 
I paketet bör även möjligheten att anlägga en 
eventuell busshållplats i anslutning till någon 

av passagerna under E4 utredas. 
  

Ja 4 

14 

Anläggning av GC-port för att 
oskyddade trafikanter ska 

kunna passera E4 planskilt i 
centrala Anumark (vid hotell 

Entré Norr) 

Gångpassage vid VR80 är okej enligt VGU så 
länge antalet passerande understiger 50 

personer/dygn.  
Möjlighet för trafikering även med 

fordonstrafik bör utredas. 

Ja 3 

15 

Anläggning av port för att 
oskyddade trafikanter och bilar 
planskilt ska kunna passera E4 i 

östra Anumark där 
Innertavlevägen idag ansluter 

mot E4 

Ersätter nuvarande plankorsning. Ja 3 

19 Upprustning av bro över 
Tavelån i Anumark by 

Bro i dåligt skick idag och behöver 
upprustning eller utbyte innan trafik leds över 

den. 
Ja 2 

20 

Upprustning av parallellväg till 
E4 genom Anumark by för resor 

och transporter till föreslagen 
trafikplats 

Bärighets- och beläggningsåtgärder för att 
vägen ska klara av ökad och tyngre trafik. Ja 3 

21 Sanering av utfarter mot E4 i 
Anumark Minskar risken för trafikolyckor. Ja 1 
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Paket C: Cirkulationsplatser längs väg 645 

Figur 11 Geografisk utbredning av föreslagna åtgärder i Paket C. Norrrbotniabanans planerade dragning inritad 
med streckad linje. 

 

Paketet innehåller åtgärd som säkrar framkomligheten längs och tvärs väg 645 mellan Dåva 
företagspark och järnvägsterminalen i det fall trafikflödena ökar vid Dåvamyran enligt 
uppskattningarna i Umeå kommuns strukturstudie för området. Enligt dessa uppskattningar kan 
antalet fordonsrörelser uppgå till över 10 000 i korsningarna mellan Dåva företagspark och 
järnvägsterminalen. Åtgärden består i att anlägga cirkulationsplatser vid dessa två korsningspunkter. 

Paketet innehåller två steg 3 åtgärder. 
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Tabell 7 Föreslagna åtgärder i Paket C. 

Åtgärd 
nr 

Paket C, 
cirkulationsplatser 

längs väg 645 
Kommentar/motivering 

Behov av 
utredning innan 
genomförande 

Steg 
enligt 

fyrstegs-
principen 

8 

Anlägg cirkulationsplatser vid 
korsningspunkterna mellan 

Dåva företagspark och 
järnvägsterminalen 

Ökar kapaciteten och trafiksäkerheten i 
korsningarna längs väg 645 så den 

tvärgående trafiken inte stör 
framkomligheten för Hjoggmarksborna 

allt för mycket. 

Ja 3 
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Paket D1: Typ F-korsning vid Ersboda industriområde 

Figur 12 Geografisk utbredning av föreslagna åtgärder i Paket D1. 

 

Paketet innehåller en åtgärd som syftar till att öka 
Östra Ersboda industriområdes tillgänglighet mot E4. 
Den föreslagna åtgärden är att en korsning typ F 
anläggs från industriområdets lokalvägnät mot E4. 
Denna korsning föreslås ge transporter möjlighet att till 
en smitväg till och från målpunkter norrut. Konkret 
innebär detta att korsningen utformas så endast 
högersväng av eller på E4 kan göras och att det inte går 
att använda korsningen för att köra söderut längs 
europavägen. Detta ger norrgående transporter en 
alternativ anslutningspunkt till E4 och som i och med 
detta kommer minska trycket på Nydala 
cirkulationsplats nordliga ben. Genom att endast rikta 
korsningen i nordlig riktning upphör risken att 
södergående trafik använder korsningen och därmed 
ökar snedbelastningen på Nydala cirkulationsplats.  

Paketet innehåller en steg 4-åtgärd. 

  

Figur 13 Schematisk bild av korsningstyp F som 
är aktuell i paket D1. Källa: VGU 2015. 
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Tabell 8 Föreslagna åtgärder i Paket D1. 

Åtgärd 
nr 

Paket D1, typ F-
korsning vid Ersboda 

industriområde 
Kommentar/motivering 

Behov av 
utredning innan 
genomförande 

Steg 
enligt 

fyrstegs-
principen 

10 
Anlägg typ F-korsning riktad 

norrut vid Ersboda 
industriområde 

För att avlasta Nydala cirkulationsplats. Ja 4 
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Paket D2: Ny förbindelse mellan Ersboda och Dåva 

Figur 14 Geografisk utbredning av föreslagna åtgärder i Paket D2. Paket D2 redovisas som en symbolisk pil som i 
väster ansluter Östra Ersboda och i öster ansluter till trafikplats enligt paket B (tunnare, röd streckad linje). 
Norrbotniabanans planerade dragning inritad med streckad svart-vit linje.  

 

Paketet innehåller en åtgärd som syftar till att öka Östra Ersboda industriområdes tillgänglighet mot 
E4. Den föreslagna åtgärden är att anlägga en ny väg med GC-bana mellan Östra Ersboda och den 
trafikplats som föreslås i paket B. Åtgärden innebär både att verksamheterna vid Östra Ersboda 
industriområde får en alternativ anslutningspunkt till E4 och att den nya vägen blir strukturbildande 
vilket ger möjligheter för ny etableringsbar mark och interna transporter mellan Östra Ersboda och 
Dåvamyran. 

Paketet innehåller en steg 4-åtgärd. 
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Tabell 9 Föreslagna åtgärder i Paket D2. 

Åtgärd 
nr 

Paket D2, ny 
förbindelse mellan 
Ersboda och Dåva 

Kommentar/motivering 
Behov av 

utredning innan 
genomförande 

Steg 
enligt 

fyrstegs-
principen 

9 

Anlägg parallellväg som 
kopplar ihop Östra Ersboda 
med föreslagen trafikplats i 
området mellan Anumark 
och korsning väg 645/E4 

Kan avlasta Nydala cirkulationsplats från 
viss del av trafiken som genereras på 

Östra Ersbodas industriområde samtidigt 
som den skapar nya möjliga lägen för 

exploatering mellan Östra Ersboda och 
Dåva företagspark. 

Ja 4 
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Paket E1: Parallellväg Täfteböle – trafikplats 

 

Figur 15 Geografisk utbredning av föreslagna åtgärder i Paket E1 som i väster ansluter till trafikplats enligt paket 
B (tunnare, röd streckad linje). Norrbotniabanans planerade dragning inritad med streckad svart-vit linje. 

 

Paketet innehåller två åtgärder som tillsammans syftar till att (1) säkerställa en trafiksäker 
anslutningspunkt mot E4 för väg 685 och (2) höja vägens standard för att tillåta VR 110 förbi området 
på E4. Detta är tänkt att åstadkommas genom att förstärka och bredda parallellvägen längs med E4 
mellan Täfteböle och tidigare föreslagen trafikplats i paket B (åtgärderna förutsätter med andra ord att 
delar av paket B genomförs innan genomförande kan vara aktuellt för detta paket). Detta ger 
motorfordonstrafikanter som idag använder plankorsningen i Täfteböle möjlighet att använda 
parallellvägen för att på ett trafiksäkert sätt svänga på/av E4 samtidigt som hastighetsbegränsningen 
på E4 kan vara 110 km/h förbi området. Separering mellan motorfordonstrafikanter och oskyddade 
trafikanter säkerställs genom anläggning av trottoar längs sträckan mellan trafikplats och korsning väg 
685/E4. Befintlig rastplats med busshållplats kommer att rivas i samband med utbyggnaden av 
Norrbotniabanan. 

Vid nuvarande läget för plankorsningen föreslås en GC-port anläggas för att medge planfri passage av 
E4 för oskyddade trafikanter samt ett nytt hållplatsläge i södergående riktning för att ersätta det gamla 
hållplatsläget som försvinner i och med Norrbotniabanans anläggning. Hållplatsläget i norrgående 
riktning lämnas oförändrat. 

Paketet innehåller steg 3-åtgärder.  
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Tabell 10 Föreslagna åtgärder i Paket E1. 

Åtgärd 
nr 

Paket E1, Parallellväg 
Täfteböle - trafikplats Kommentar/motivering 

Behov av 
utredning innan 
genomförande 

Steg 
enligt 

fyrstegs-
principen 

23 

Förstärk och bredda parallellvägen 
längs med E4 mellan Täfteböle och 
föreslagen trafikplats mellan Östra 
Anumark och korsning väg 645/E4. 

Ger möjlighet att stänga 
plankorsningen i Täfteböle och 

istället använda föreslagen trafikplats 
vid Dåva/Anumark. 

Ja 3 

25 Anlägg busshållplats och tillhörande 
GC-port på E4 vid Täfteböle 

Ger Täfteböleborna möjlighet att resa 
med kollektivtrafik samt att passera 

E4 planskilt på väg till/från 
busshållplats. 

Ja 3 
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Paket E2: Typ F-korsning vid Täfteböle 

Figur 16 Geografisk utbredning av föreslagna åtgärder i Paket E2. Norrbotniabanans planerade dragning inritad 
med streckad svart-vit linje. 

 

Paketet innehåller tre åtgärder som tillsammans syftar till att (1) säkerställa en trafiksäker 
anslutningspunkt mot E4 för väg 685 och (2) höja vägens standard för att tillåta VR 110 förbi området 
på E4. Åtgärderna innebär att nuvarande plankorsning vid Täfteböle stängs och att trafiken istället 
leds ned till en ny typ F-korsning väster om Täfteån. Korsningen innebär att såväl 
motorfordonstrafikanter som oskyddade trafikanter kan korsa E4 planskilt. Korsningen föreslås 
endast vändas mot Umeå vilket innebär att trafik till/från Robertsfors-/Skellefteåhållet måste vända i 
den trafikplats som föreslås vid E4 i höjd med Dåvamyran (vilket då innebär att paketet förutsätter att 
delar av paket B genomförs innan detta paket kan genomföras). Vid den föreslagna typ F-korsningen 
föreslås även en busshållplats anläggas på vartdera sida E4 där oskyddade trafikanter då kan använda 
den planfria passagen i korsningen till att planskilt korsa E4. Befintlig rastplats med busshållplats 
kommer att rivas i samband med utbyggnaden av Norrbotniabanan. 

För att ta sig mellan Täfteböle och föreslagen korsning måste befintlig parallellväg breddas och 
förstärkas för att kunna hantera dubbelriktad trafik samt gång- och cykeltrafik. Separering mellan 
motorfordonstrafikanter och oskyddade trafikanter säkerställs genom anläggning av trottoar längs 
hela sträckan mellan korsning väg 685 och den föreslagna typ F-korsningen. 

Paketet innehåller steg 3- och steg 4-åtgärder. 

Etablering av busshållplats förutsätter aviserat behov om busstrafik från regional 
kollektivtrafikmyndighet och länstrafiken. 
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Tabell 11 Föreslagna åtgärder i Paket E2. 

Åtgärd 
nr 

Paket E2, typ F-korsning 
vid Täfteböle Kommentar/motivering 

Behov av 
utredning 

innan 
genomförande 

Steg 
enligt 

fyrstegs-
principen 

22 

Anlägg typ F-korsning väst om 
nuvarande korsning väg 685/E4 vid 
Täfteböle för snabba resor till/från 

Umeå och stäng den gamla 
korsningen 

Inkl. port för oskyddade trafikanter 
och fordon. Ja 4 

24 
Anlägg busshållplats i anslutning till 

föreslagen typ F-korsning vid 
Täfteböle 

Ger Täfteböleborna möjlighet att resa 
med kollektivtrafik samt att passera 

E4 planskilt på väg till/från 
busshållplats. 

Ja 3 

27 
Förstärk och bredda parallellvägen 
längs med E4 mellan Täfteböle och 

föreslagen typ F-korsning. 

Kopplar samman Täfteböle med typ-
F-korsningen. Ja 3 
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[Effektbedömning] 

För alla paket har en förenklad effektbedömning genomförts enligt Trafikverkets ”TMALL 0395 SEB Övriga åtgärdsvalsstudier”, se bilaga 2 och 3. I den 
förenklade effektbedömningen bedöms översiktligt paketens bidrag till de transportpolitiska målen, paketens bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning, fördelningsaspekter samt eventuella målkonflikter. 

Paket A, B och C bidrar alla övervägande positivt till de lokala, regionala och nationella målen. De positiva bidragen består huvudsakligen i ökad trafiksäkerhet 
och framkomlighet för alla trafikanter samt förbättrade förutsättningar för näringslivet i området. Den förbättrade framkomligheten för fordonstrafiken bidrar 
dock negativt till mål om ökad andel hållbara resor och jämställdhet då det blir ännu mer enkelt och snabbt att färdas med bil gentemot kollektivtrafik och 
cykel. Överlag bedöms åtgärderna i paketen bidra positivt till de transportpolitiska målen. För att utröna huruvida de är samhällsekonomiskt lönsamma eller 
ej måste vidare utredning göras. 

Paket D1 och D2 samt E1 och E2 bidrar alla överlag neutralt till marginellt positivt till de lokala, regionala och nationella målen. Paket D1 och D2 bidrar på 
liknande sätt till målen genom positiva bidrag till näringslivets transporter och funktionsmålet men marginellt negativt till jämställdhet och klimat. Paket D2 
bedöms dock ha en något högre måluppfyllelse än paket D1. Paket E1 och E2 bidrar även dem på liknande sätt till målen, men främst genom positiva bidrag till 
trafiksäkerhet och kollektivtrafik. Paket E2 bedöms dock ha en marginellt högre måluppfyllelse än paket E1. 

 

 Ange vad som används (utgör bilaga till studie):   kommentar: 
☐ SEB-metod/relevanta delar av SEB-mallen  

☐ Enkel SEB utan NNK TMALL 0395 SEB Övriga åtgärdsvalsstudier 

☐ Enkel SEB med NNK  

☐ Fullständig SEB utan NNK  

☐ Fullständig SEB med NNK  

 

Medverkande kompetenser och personer: Samma som ovan   Ja   ☐   Nej   ☐ 
Fredrik Forslund, Lena Hübsch, Jennie Marklund, Joakim Sundén. 
Eventuell kommentar:  
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[Forma inriktning och rekommendera åtgärder] 

I Tabell 12 framgår åtgärder samt förslag till fortsatt hantering, tid för genomförande samt ansvariga aktörer för genomförande och finansiering. Tidsaspekten 
för genomförande är uppdelad i två tidsperioder: 

• Kort: 2020 – 2025 

• Lång: 2026 -> 

Trots att paket D1 och D2 innehåller olika lösningar för samma problem och som inte bör genomföras tillsammans rekommenderas ändå båda åtgärderna tas 
vidare i processen. Detta eftersom måluppfyllelse samt samhällsekonomiska lönsamheten måste utredas för att kunna hitta vilken av lösningarna som är mest 
fördelaktig. Detsamma gäller för paket E1 och E2. 
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Tabell 12 Inriktning och rekommenderade åtgärder. 

Paket Åtgärder som ingår  Förslag till fortsatt planering och hantering Ansvarsfördelning efter avslut ÅVS 

A 

Det övergripande syftet med paketet är att 
föreslå åtgärder som kan genomföras på 
relativt kort sikt och som löser de mest akuta 
problemen i området. Åtgärderna som 
rekommenderas är: 

1. Förlängning av högersvängfältet ut mot E4 
i korsning E4/väg 645 

2. Upprustning av traktorväg samt 
3. Förstärkning av GC-stråket genom 

Anumark. 
 

Planering och utredning av högersvängfältets 
förlängning bör genomföras så snart som 
möjligt så åtgärden kan genomföras i samband 
med bygget av den nya bron över 
Norrbotniabanan. Av de övriga åtgärderna bör 
förstärkningen av GC-stråket genom Anumark 
prioriteras då denna del idag utgör en missing 
link i det övergripande cykelvägnätet, något 
som bland annat innebär en stor 
trafiksäkerhetsrisk och motverkar en 
överflyttning av resor från bilar till cykel. 
Förstärkning av GC-stråket görs genom 
förstatligande av vägen genom vägplan. 
För åtgärd som gäller upprustning av 
traktorvägen bör vidare utredning påbörjas för 
att utreda förutsättningar gällande vägens 
beskaffenhet och ägarförhållanden. 
 

1. Trafikverket (länstransportplan) 
2. Umeå kommun 
3. Trafikverket (nationell plan) 

B 

Paket B syftar till att öka standarden på E4 till 
VR110. I paketet finns bland annat åtgärder 
som: 

1. Ny trafikplats 
2. Portar för oskyddade planskild passage av 

E4 
3. Port för blandtrafik passage av E4 
4. Upprustning av parallellväg genom 

Anumark. 
 

Åtgärderna i paket B bör studeras vidare inom 
ramen för Trafikverkets planprocess och i 
samråd med Umeå kommun och andra 
intressenter längs sträckan. 

1. Umeå kommun har ansvaret att driva 
frågan. Umeå kommun har ansvar för att 
använda åtgärdsinriktningen som 
underlag i kommande planer.  
Trafikverket ansvarar för att använda 
åtgärdsinriktningen i remisser/samråd 
som berör området. 

2. Trafikverket har ansvaret att driva frågan, 
krävs avtal med Umeå kommun om 
finansiering eftersom koppling till 
kommande exploatering 

3. Trafikverket har ansvaret att driva frågan, 
krävs avtal med Umeå kommun om 
finansiering 

4. Trafikverket 
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C 

Paket C syftar till att säkra kapaciteten på väg 
645 vid Dåvamyran både längs med vägen och 
tvärs vägen. För att åstadkomma detta 
föreslås: 

1. Två plankorsningar byggas om till 
cirkulationsplatser 

Åtgärden i paketet föreslås fortsatt utredas 
inom ramen för Trafikverkets planprocess så 
att den är genomförd när behovet av åtgärden 
uppstår. 
 
Det är viktigt att Umeå kommun har 
framförhållning vid exploatering av Dåva 
Företagspark och meddelar det kommande 
behovet till Trafikverket i god tid 
 

Umeå kommun ansvarar för att driva frågan 

D1 

Paketet innehåller en åtgärd som innebär 
1. Anläggning av en typ F-korsning som ger 

transporter till/från industriområdet i 
Östra Ersboda en alternativ väg in och ut 
från området. Syftet med denna åtgärd är 
att avlasta Nydala cirkulationsplats. 

Åtgärdens samhällsekonomiska effekter och 
lönsamhet bör utredas vidare. Dessutom bör 
ytterligare dialog med Umeå kommun föras 
för att kunna fastslå om åtgärden ska 
genomföras eller ej. Om åtgärden ska 
genomföras bör vidare utredning ske inom 
ramen för Trafikverkets planprocess och i 
dialog med Umeå kommun. 
 
Då den nya vägen som föreslås i paketet 
kommer vara kommunal beror genomförandet 
på om Umeå kommun förespråkar denna 
åtgärd eller ej. 

Umeå kommun ansvarar för att driva frågan 

D2 

Paketet innehåller en åtgärd som innebär: 
1. En ny parallellväg mellan Ersboda och den 

föreslagna trafikplatsen som både syftar 
till att avlasta Nydala cirkulationsplats och 
möjliggöra ytterligare exploaterbara lägen 
för verksamheter i området mellan 
Ersboda och Dåvamyran. 

 

Åtgärdens samhällsekonomiska effekter och 
lönsamhet bör utredas vidare. Dessutom bör 
ytterligare dialog med Umeå kommun föras 
för att kunna fastslå om åtgärden ska 
genomföras eller ej. Om åtgärden ska 
genomföras bör vidare utredning ske inom 
ramen för de kommunala 
planeringsprocesserna och i dialog med 
Trafikverket. 
 
Åtgärden förutsätter att åtgärderna i paket B 
genomförs. Då den nya vägen som föreslås i 
paketet kommer vara kommunal beror 
genomförandet på om Umeå kommun 
förespråkar denna åtgärd eller ej. 
 

Umeå kommun, om intresse saknas så kan 
den utgå som alternativ lösning 
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E1 

Paket E1 syftar till att öka trafiksäkerheten för 
resor till/från Täfteböle via E4 samt bidra till 
ökad standard på E4 så VR110 blir möjlig 
genom att 

1. Stänga befintlig plankorsning och anlägga 
en parallellväg mellan Täfteböle – 
föreslagen trafikplats och ny busshållplats 
med möjlighet till planskild passage 
över/under E4. 

Åtgärdens samhällsekonomiska effekter och 
lönsamhet bör utredas vidare för att kunna 
fastslå om åtgärden ska genomföras eller ej. 
Om åtgärden ska genomföras bör vidare 
utredning ske inom ramen för Trafikverkets 
planprocess och i dialog med berörda 
intressenter. 
 
Åtgärden förutsätter att åtgärderna i paket B 
genomförs. 

Trafikverket ansvarar för frågan 

E2 

Paket E2 syftar till att öka trafiksäkerheten för 
resor till/från Täfteböle via E4 samt bidra till 
ökad standard på E4 så VR110 blir möjlig 
genom att: 

1. Stänga befintlig plankorsning och anlägga 
en typ F-korsning och ny busshållplats 
med möjlighet till planskild passage 
över/under E4. 

 

Åtgärdens samhällsekonomiska effekter och 
lönsamhet bör utredas vidare för att kunna 
fastslå om åtgärden ska genomföras eller ej. 
Om åtgärden ska genomföras bör vidare 
utredning ske inom ramen för Trafikverkets 
planprocess och i dialog med berörda 
intressenter. 
 
Åtgärden förutsätter att åtgärderna i paket B 
genomförs. 

Trafikverket ansvarar för frågan. Kan 
ifrågasättas om den ska vara med. 

 

Medverkande kompetenser och personer: 
Fredrik Forslund (Sweco) 
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Arbetsprocessen 
Processen har skett genom en fördjupad dialog mellan Trafikverket och Umeå kommun. Detta för att 
göra känt för båda parter om kända brister och behov samt för att försöka hitta en gemensam 
planeringsinriktning för framtida utveckling i utredningsområdet. Umeå kommun har även ansvarat 
för att förankra detta arbete hos övriga intressenter som finns i området. 

Åtgärdsvalsstudien har drivits genom en projektgrupp. Projektgruppen har bearbetat och kompletterat 
identifierade behov och brister samt förslag på åtgärder. Projektledaren har kontinuerligt lämnat 
synpunkter på allt material som konsulten Sweco har tagit fram. Arbetet i projektgruppen har skett 
både som fysiska möten och som telefon-/distansmöten. 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien genomfördes fyra arbetsmöten där representanter från 
Trafikverket, Umeå kommun och Sweco deltog. Under arbetsmötena breddades kunskaperna om 
nulägesförutsättningarna (t.ex. brister, behov och målpunkter), gemensamma målsättningar för 
åtgärdsgenereringen togs fram och åtgärdsinriktningar diskuterades. Brister och behov, mål för 
åtgärder och åtgärdsinriktningar har kontinuerligt förankrats hos samtliga inblandade parter allt 
eftersom förslagen har utvecklats och förfinats. 

Utifrån de åtgärder som föreslogs skapades sju olika åtgärdspaket som alla effektbedömdes genom en 
samlad effektbedömning (SEB). Resultatet av den samlade effektbedömningen användes som 
underlag vid val av åtgärder som slutligen rekommenderas. 

Förankring med externa referenser skedde även genom att stämma av ansvarsfördelning och 
finansiering av de åtgärder som valts att rekommenderas. 

Respektive aktör kan behöva göra ytterligare analyser av sina åtgärder, dock inte inom ramen för 
denna studie.  

 

Bilagor 
Bilaga 1. Samlad effektbedömning (SEB) för paket A-C 

Bilaga 2. Samlad effektbedömning (SEB) för paket D1-E2 

Bilaga 3. Anteckningar från Genomgång åtgärdsinriktningar och ansvar, Vad händer efter ÅVS? 
(inklusive presentationsmaterial från möte) 
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Bakgrund och syfte 
I området mellan Nydala cirkulationsplats och Täfteböle finns idag planer för ett flertal stora 
exploateringar av industri, boende och infrastruktur som alla har anspråk på anslutningsmöjligheter 
mot E4. De planerade exploateringarna handlar om utbyggnad av Östra Ersboda industriområde och 
”Entre norr” vid Nydala cirkulationsplats, Anumark trädgårdsstad i Anumarks utkant, expansion av 
Dåva företagspark, ny järnvägsterminal för gods vid Dåvamyran och kommunalt E4-reservat samt 
anläggningen av Norrbotniabanan som kommer påverka korsningen, rastplatsen och busshållplatsen i 
Täfteböle. Parallellt med detta har Trafikverket tagit fram en funktionsbeskrivning för E4 i 
Västerbottens län som ställer krav på VR110, något som dagens utformning inte medger. 
 
Syftet med studien är därför att utreda och föreslå funktion, angöringspunkter och passager av statlig 
infrastruktur med ett långsiktigt perspektiv. 

 
Figur 1 Översiktskarta över åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning. Området sträcker sig mellan Nydala 
cirkulationsplats, Dåva företagspark och Täfteböle. 
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Problembild 
Inom åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning finns kommunala utvecklingsplaner avseende 
områden för både verksamheter och bostäder. Utvecklingsplanerna gör anspråk på anslutning till väg 
E4. Såväl dagens situation som planerad markanvändning och exploatering ökar anspråk och 
komplexitet i den statliga infrastrukturen kopplat till funktion, trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

Sammanfattningsvis utgörs dagens problembild av att: 

• Utformningen av väg E4 möjliggör inte uppfyllelse av Trafikverkets funktionsmål om VR110. 

• Säkerhet och framkomlighet är begränsad på väg E4 genom Anumark samt i korsning mot 
Hjoggmark/Dåva (samt Täfteå). 

• Kommunen har behov av anslutningar mot väg E4 och Hjoggmarksvägen för att kunna 
expandera Dåva företagspark. 

• Översiktlig fysisk planering i området (bebyggelse/väg/järnväg) inte är tillräckligt samordnad 
i tid och rum mellan de olika aktörerna. 

Mål för lösningar 
Mål för lösningar och åtgärder har tagits fram i dialog mellan Trafikverket och Umeå kommun. 

Mål för åtgärder: 

• Väg E4 uppfyller vägens funktionsbeskrivning och inriktning, 

• Transportsystemet möjliggör exploatering och utveckling utan att försämra tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för befintliga boende och verksamheter, 

• Tillgängligheten till terminalen från transportsystemet och Dåva företagspark bidrar till en 
överflyttning av gods från väg till järnväg, 

• Transportsystemet planeras så att gång, cykel och kollektiva resor underlättas. 

Målen för åtgärder har ej effektbedömts då de i stor utsträckning liknar eller går att översätta till de 
transportpolitiska målen.  

Föreslagna åtgärder 
De föreslagna åtgärderna i denna ÅVS är paketerade i totalt sju paket, A – E2. I detta dokument 
bedöms effekterna för åtgärderna i paket A-C medan effekterna i D1-E2 redovisas i separat dokument. 
 
De föreslagna åtgärderna i paket A-C skiljer sig markant från varandra då paketen fyller olika syften. 
Paket A innehåller åtgärder för att lösa de mest akuta problemen i utredningsområdet på kort sikt 
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medan Paket B innehåller åtgärder på lång sikt för att höja standarden på E4 och därmed möjliggöra 
VR110. Paket C innehåller åtgärd för att hantera förändrade/ökade trafikflöden till/från Dåva 
företagspark och den nya järnvägsterminalen och kan genomföras när behov uppstår. 
 
 

Paket Ingående lösningar Kommentar 

A 1, 3, 11 
Åtgärder möjliga att 
genomföra på kort 
sikt 

B 4, 5, 14, 15, 19, 20, 21 Åtgärder för VR110 
på E4 med en nod 

C 8 Cirkulationsplatser 
längs väg 645 
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PAKET A: ÅTGÄRDER PÅ KORT SIKT 
Paketet innehåller åtgärder som har möjlighet att lösa de mest akuta problemen på kort sikt. Paketet 
innehåller åtgärd för att lösa köproblematik från väg 645 ut mot E4 genom en förlängning av 
högersvängfält. Problematiken är att dagens utformning inte medger fler än enstaka lastbilar i 
vänstersvängfältet innan högersvängfältet blockeras och köer uppstår. Traktorvägen från Anumark till 
Dåva företagspark rustas upp, vilket innebär redundans för räddningstjänstens tillgänglighet till 
industriområdet, ett behov som påtalats i strukturstudien för Dåva företagspark. En gen gång- och 
cykelväg byggs för arbetspendling. Förstärkt gång- och cykelstråk genom Anumark gör det säkrare att 
gå eller cykla genom byn på grund av bättre separation mellan bilar och oskyddade trafikanter, samt 
asfaltsbeläggning som minskar risken att cyklister ramlar.  
 
Paketet innehåller steg 3-åtgärder. 
 

 
Figur 2 Föreslagna åtgärder i paket A som är möjliga att genomföra på kort sikt innan större åtgärder är aktuella. 
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PAKEB B: ÅTGÄRDER FÖR VR110 PÅ E4 MED EN NOD 
Paketet innehåller en mängd åtgärder för att höja standarden på E4 för att medge VR110 förbi 
Anumark och korsning E4/väg 645. Paketet innehåller en åtgärd om anläggning av trafikplats i 
området mellan Anumark och nuvarande korsning E4/väg 645 som samlar samtliga utfarter i 
Anumark och Dåvamyran mot E4 till en punkt. En annan åtgärd innebär att två busshållplatslägen 
anläggs, ett i vartdera påfartsramp, i den föreslagna trafikplatsen. Vidare innehåller paketet åtgärder 
för att möjliggöra resor parallellt med E4 genom Anumark by samt att planskilt korsa E4. 
 
Paketet innehåller huvudsakligen steg 3 och 4-åtgärder. 
 
Paketet är en lösning för framtida trafik och bristen är inte prioriterad med dagens förhållanden. 
 

 
Figur 3 Föreslagna åtgärder i paket B som är aktuella på längre sikt innebär bl.a. ny trafikplats, GC-portar och 
åtgärder på parallellt vägnät till E4.  
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PAKET C: CIRKULATIONSPLATSER LÄNGS VÄG 645 
Paketet innehåller åtgärd som säkrar framkomligheten längs och tvärs väg 645 mellan Dåva 
företagspark och järnvägsterminalen i det fall trafikflödena ökar vid Dåvamyran enligt 
uppskattningarna i Umeå kommuns strukturstudie för området. Enligt dessa uppskattningar kan 
antalet fordonsrörelser uppgå till över 10 000 i korsningarna mellan Dåva företagspark och 
järnvägsterminalen. Åtgärden består i att anlägga cirkulationsplatser vid dessa två korsningspunkter. 
 
Paketet innehåller en steg 3 åtgärd. 
 

 
Figur 4 Föreslagna åtgärder i paket C innebär anläggning av två cirkulationsplatser på väg 645 vid Dåva 
företagspark/industriområde. 
 
 
 

Effektbedömningen är upprättad av: Lena Hübsch, Sweco 
Jennie Marklund, Sweco 
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  Mål Paket/Åtgärd A Paket/Åtgärd B Paket/Åtgärd C etc 
  Bedömd kostnad: 27 Mkr. 

Prisnivå 2015-06. 
Bedömd kostnad: 150 Mkr. 

Prisnivå 2015-06. 
Bedömd kostnad: 18 Mkr. 

Prisnivå 2015-06. 
  Transportpolitiska mål 

  Bedömd måluppfyllelse 
relativt:  
jämförelsealternativet 
(dagsläget) 
 

Bedömd måluppfyllelse 
relativt:  
jämförelsealternativet 
(dagsläget) 
 

Bedömd måluppfyllelse 
relativt:  
jämförelsealternativet 
(dagsläget) 
 

Bidrag till 
funktionsmålet  

Medborgarnas 
resor 

Positivt bidrag för oskyddade 
trafikanter genom en GC-väg 
som är mer tillförlitlig, trygg 
och bekväm.  
 
Positivt bidrag för 
motorfordonstrafikanter 
genom minskad köbildning 
som bidrar till ökad 
tillförlitlighet och 
bekvämlighet. 

Mycket positivt bidrag för 
oskyddade trafikanter som kan 
ta sig fram i ett tillförlitligt, 
tryggt och bekvämt 
transportsystem.  
 
Mycket positivt bidrag för 
motorfordonstrafikanter som 
färdas längs E4 samt till/från 
Dåva. 

Positivt bidrag för 
motorfordonstrafikanter då 
cirkulationsplatser ger ett mer 
robust, tillförlitligt, tryggt och 
bekvämt transportsystem. 
 
Neutralt bidrag för oskyddade 
trafikanter, som ej påverkas 
av åtgärderna. 
 

Näringslivets 
transporter 

Positivt bidrag genom 
minskad köbildning för 
transporter från Dåva 
företagspark. 

Mycket positivt bidrag genom 
ökad framkomlighet på E4 och 
till/från Dåva företagspark 
/industriområde. 
 

Marginellt positivt bidrag för 
näringslivets transporter som 
till/från Dåva och 
järnvägsterminalen får något 
högre framkomlighet. 
 

Tillgänglighet 
regionalt/länder 

Marginellt positivt bidrag 
genom ökad framkomlighet 
från Dåva och den planerade 
järnvägen. 

Positivt bidrag för 
framkomligheten på E4 som 
utgör ett riksintresse för 
kommunikation och är av 

Marginellt positivt bidrag 
genom ökad framkomlighet 
till från Dåva. 
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regional, nationell och 
internationell betydelse, samt 
till/från Dåva. 

Jämställdhet Neutralt bidrag för 
jämställdhet då åtgärder för 
gående och cyklister förväntas 
gynna både män och kvinnor, 
möjligtvis något fler kvinnor. 

Sammantaget neutralt bidrag. 
 
Positivt bidrag genom 
förbättrade förutsättningar att 
gå, cykla och resa med 
kollektivtrafik, vilket innebär 
förbättring för kvinnor som i 
mindre utsträckning reser med 
bil. 
Negativt bidrag att då 
trafikplats innebär störst nytta 
för män som i störst 
utsträckning reser med 
motorfordon.  

Marginellt negativt bidrag till 
jämställdhet då åtgärder 
innebär störst nytta för män 
som i störst utsträckning reser 
med motorfordon. 
 

Funktionshindrade  Positivt bidrag genom ökad 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet för personer 
med funktionsnedsättning 
med förbättrad beläggning 
genom Anumark. 

Positivt bidrag genom ökad 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet för personer med 
funktionsnedsättning med 
förbättrad beläggning genom 
Anumark och planskild passage 
med E4. 

Neutralt bidrag till 
möjligheter att ta sig fram i 
transportsystemet för 
personer med 
funktionsnedsättning då 
åtgärderna riktar sig till 
motorfordon. 

Barn och unga Marginellt positivt bidrag till 
barn och ungas möjligheter 
att röra sig själva i 
transportsystemet då de ändå 
behöver korsa E4 i plan för att 
nyttja åtgärderna. 

Mycket positivt bidrag till barn 
och ungas möjligheter att röra 
sig själva i transportsystemet.  

Neutralt bidrag till barn och 
ungas möjligheter att ta sig 
fram på egen hand i 
transportsystemet. 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Positivt bidrag för gående och 
cyklister som tar sig till/från 

Mycket positivt bidrag för 
förutsättningarna att gå och 

Neutralt bidrag då 
cirkulationsplatserna inte 
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Umeå till Dåva företagspark 
och Anumark och för att välja 
aktiva transporter, däremot 
behöver E4 korsas i plan. 
 
Positivt bidrag då möjligheten 
att ta sig från Dåva till den 
befintliga hållplatsen vid 
Anumark förbättras. 

cykla genom 
förbättringsåtgärder för 
oskyddade trafikanter.  
 
Positivt bidrag till möjligheten 
att resa med kollektivtrafik 
genom ny busshållplats med 
säkra anslutningar och en 
tillgänglighetsanpassad 
utformning. Särskilt positiva 
möjligheter att ta sig till Dåva. 

påverkar kollektivtrafik, gång 
eller cykel. 
 

Bidrag till 
hänsynsmålet 

Klimat Sammantaget marginellt 
negativt bidrag. 
 
Marginellt positivt bidrag 
genom förbättrade 
möjligheter att gå och cykla, 
vilket kan leda till ökat 
hållbart resande och 
minskade utsläpp. 
 
Marginellt negativt bidrag att 
motorfordonstrafikanter får 
bättre framkomlighet till från 
Dåva företagspark vilket 
skapar förutsättningar för 
resande med bil, vilket i sin tur 
innebär ökade utsläpp. 
 
Marginellt negativt bidrag 
genom tillkommande av nya 

Sammantaget marginellt 
negativt bidrag. 
 
Marginellt positivt bidrag 
genom förbättrade möjligheter 
att gå, cykla och resa med 
kollektivtrafik, vilket kan leda 
till ökat hållbart resande och 
minskade utsläpp. 
 
Marginellt negativt bidrag att 
framkomligheten förbättras på 
E4 och till/från Dåva, vilket 
skapar bättre förutsättningar 
för resande med bil, vilket i sin 
tur innebär ökade utsläpp. 
 
Negativt bidrag då åtgärderna 
innebär mycket nya byggdelar 
och material som innebär ökade 
utsläpp. 

Sammantaget neutralt bidrag. 
 
Marginellt negativt bidrag för 
klimatet att 
motorfordonstrafikanter ges 
högre framkomlighet.  
 
Marginellt positivt bidrag då 
ökad framkomlighet till/från 
järnvägsterminalen skapar 
förutsättningar för mer 
hållbara godstransporter. 
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byggdelar, markbeläggning 
m.m. 

 

Hälsa Positivt bidrag genom ökade 
möjligheter att välja gång och 
cykel.  
 
Positivt bidrag då 
räddningstjänsten får åtkomst 
till Dåva om trafik på väg 645 
blockerar framkomligheten. 

Positivt bidrag genom ökad 
trafiksäkerhet och 
framkomlighet för gång och 
cykel samt trafiksäkrare miljö. 
 
Positivt bidrag då 
räddningstjänsten får 
förbättrad åtkomst till Dåva. 

Neutralt bidrag till hälsa då 
cirkulationsplatserna inte är 
hälsofrämjande eller påverkar 
hälsan negativt. 

Landskap Neutralt bidrag till 
landskapsbilden då ingen ny 
mark tas i anspråk, utan 
befintlig infrastruktur rustas 
upp och förbättras. 

Neutralt bidrag till 
landskapsbilden då placering 
av trafikplatsen delvis utgått 
från en analys av landskapet, 
och dels kan fungera som 
utkiksplats mot landskapet ned 
mot Anumark.  

Neutralt eller marginellt 
positivt bidrag till 
landskapsbilden då 
cirkulationsplatserna ligger i 
anslutning till 
industriområde/företagspark 
och inte förändrar 
landskapsbilden avsevärt. 

Trafiksäkerhet Marginellt positivt bidrag då 
oskyddade trafikanter 
separeras från motorfordon 
genom Anumark.  
 
Neutralt bidrag att som 
gående/cyklist ta sig till/från 
Dåva då det innebär korsande 
av E4 i plan. 
 

Mycket positivt bidrag för 
oskyddade trafikanter som 
separerat från fordonstrafiken 
kan passera E4.  
 
Mycket positivt bidrag för 
motorfordonstrafiken då färre 
utfarter mot E4 och omledning 
av trafik till trafikplats innebär 
mindre risker för olyckor.   

Positivt bidrag för 
motorfordonstrafikanter 
genom anläggande av 
cirkulationsplatser som är 
mer trafiksäkra än nuvarande 
korsningsutformning. 
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Bidrag till en samhälls-
ekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar 
transportförsörjning  

Social hållbarhet 
Åtgärderna förbättrar 
framkomligheten för gång- och 
cykeltrafikanter, även 
trafiksäkerheten ökar något 
genom separering från 
motorfordon genom Anumark. 
 
Åtgärderna i paketet innebär 
förbättrade möjligheter för barn, 
unga, äldre och personer med 
funktionsnedsättning att nyttja 
trafiksystemet på sina egna 
villkor på GC-väg genom 
Anumark. 
 
Ekologisk hållbarhet 
Sammantaget marginellt positivt 
bidrag. 
Åtgärderna bedöms bidra 
marginellt positivt till ekologisk 
hållbarhet genom ökat resande 
med gång och cykel, samtidigt 
som motorfordonstrafikanter får 
bättre framkomlighet.  
 

Social hållbarhet 
Åtgärderna förbättrar 
framkomligheten och 
trafiksäkerheten för gång- och 
cykeltrafikanter. 
 
Åtgärderna i paketet innebär 
förbättrade möjlighet för barn, 
unga, äldre och personer med 
funktionsnedsättning att nyttja 
trafiksystemet på egen hand. 
 
Ekologisk hållbarhet 
Sammantaget marginellt negativt 
bidrag. 
Åtgärderna bedöms bidra 
marginellt positivt till ekologisk 
hållbarhet genom ökat resande 
med gång, cykel och 
kollektivtrafik, men att 
motorfordonstrafikanter får 
bättre framkomlighet är negativt.  
 
Åtgärder innebär stora 
investeringar som innefattar nya 
byggdelar och material, som är 

Social hållbarhet 
Åtgärderna bidrar inte positivt 
eller negativt till social 
hållbarhet. 
 
Ekologisk hållbarhet 
Sammantaget negativt bidrag. 
Åtgärderna bidrar inte till 
förbättrade möjligheter till 
hållbart resande men ökar 
framkomligheten mellan Dåva 
och järnvägsterminalen. 
Åtgärderna innebär stora 
investeringar (två 
cirkulationsplatser) som 
innefattar nya byggdelar och 
material, som är negativt ur ett 
ekologiskt perspektiv.  
 
Samhällsekonomisk 
hållbarhet 
Åtgärderna bedöms inte bidra till 
färre olyckor då det inte 
förekommit någon olycka på de 
aktuella platserna 2008-2019. 
Kortare restid för motorfordon 

Neutralt bidrag för 
motorfordonstrafikanter. 
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Åtgärder görs på redan bebyggd 
mark men är något negativt 
genom nya byggdelar.  
 
Samhällsekonomisk 
hållbarhet 
Åtgärderna bedöms inte bidra till 
färre olyckor. Kortare restid för 
motorfordon genom mindre 
köbildning är 
samhällsekonomiskt positivt. 
 
Osäker samhällsekonomisk 
lönsamhet pga att ingen 
sammanvägning av kostnad och 
effekter har genomförts. Verbala 
effektbedömningar har 
dokumenterats i denna SEB men 
inga prissatta effekter har 
beräknats för paketet. 

negativt ur ett ekologiskt 
perspektiv. Två GC-portar, en 
trafikplats och upprustning av en 
bro är de största investeringarna. 
 
Samhällsekonomisk 
hållbarhet 
Åtgärderna bedöms bidra positivt 
genom minskad risk för olyckor 
och tillbud för oskyddade och 
fordonsburna trafikanter. 
Åtgärderna bidrar också till 
kortare restider genom 
standardhöjning till VR110.  
 
Dåva företagspark beräknas ha ca 
1000 arbetsplatser, och många av 
dem förväntas kunna nyttja 
förbättringarna för GC- och 
kollektivtrafikresenärer. 
 
Osäker samhällsekonomisk 
lönsamhet pga att ingen 
sammanvägning av kostnad och 
effekter har genomförts. Verbala 
effektbedömningar har 
dokumenterats i denna SEB men 
inga prissatta effekter har 
beräknats för paketet. 

genom mindre köbildning är 
samhällsekonomiskt positivt. 
Utöver transporter till/från 
Dåva och järnvägsterminalen 
bedöms det vara begränsat med 
privatpersoner som kommer att 
nyttja cirkulationsplatsen pga 
glesbefolkade orter längs stråket. 
 
Osäker samhällsekonomisk 
lönsamhet pga att ingen 
sammanvägning av kostnad och 
effekter har genomförts. Verbala 
effektbedömningar har 
dokumenterats i denna SEB men 
inga prissatta effekter har 
beräknats för paketet. 
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Fördelningsaspekter Störst nytta för 
motorfordonstrafikanter genom 
högre framkomlighet från Dåva 
företagspark/ industriområde. 
 
Även gående och cyklister 
gynnas vad gäller tillgänglighet 
och framkomlighet.  

Stor nytta för både oskyddade 
trafikanter och 
motorfordonstrafikanter, samt för 
långväga resor och näringslivets 
transporter.  
 

Åtgärderna innebär nytta för 
motorfordonstrafikanter, 
privatbilar så väl som 
näringslivets transporter. 
Åtgärderna innebär ingen nytta 
för oskyddade trafikanter. 
 

Målkonflikter Inga konflikter identifierade. Konflikt mellan framkomlighet och 
trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter och 
motorfordonstrafikanter i 
förhållande till ekologisk 
hållbarhet.  

Inga konflikter identifierade. 
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  Regionala mål 
Jämlik hälsa och socialt 
hållbar utveckling (RUS 
2020-2030) 

Marginellt positivt bidrag genom 
att fler får möjlighet att välja 
hälsofrämjande färdsätt.  

Marginellt positivt bidrag genom 
att fler får möjlighet att välja 
hälsofrämjande färdsätt.  

Neutralt bidrag till jämlik hälsa 
och socialt hållbar utveckling. 
 

En effektiv, tillgänglig och 
attraktiv region (RUS 2020-
2030) 

Positivt bidrag då minskad 
köbildning till Dåva ökar 
möjligheter för aktörer att 
etablera sig, vilket möjliggör fler 
arbetstillfällen. 

Mycket positivt bidrag då 
möjligheter för aktörer att 
etablera sig i Dåva ökar genom 
trafikplatsen, vilket möjliggör fler 
arbetstillfällen. 
 
Mycket positivt bidrag genom 
ökade möjligheter att resa med 
kollektivtrafik till Dåva 
företagspark/industriområde 
genom den nya busshållplatsen vid 
trafikplatsen.  

Marginellt positivt bidrag då 
tillgängligheten till/från Dåva 
och järnvägsterminalen ökar 
något. 

Västerbotten ställer om (RUS 
2020-2030) 

Positivt bidrag för företag som 
bl.a. arbetar med 
biobränsleproduktion och 
forskning samt återvinning att 
etablera sig i Dåva företagspark 
(en typ av företag som till viss del 
redan finns där). 

Mycket positivt bidrag för företag 
som bl.a. arbetar med 
biobränsleproduktion och 
forskning samt återvinning att 
etablera sig i Dåva företagspark 
(en typ av företag som till viss del 
redan finns där). 

Marginellt positivt bidrag för 
företag som bl.a. arbetar med 
biobränsleproduktion och 
forskning samt återvinning att 
etablera sig i Dåva företagspark, 
samt att i större utsträckning 
nyttja järnvägen för 
godstransporter. 

Kollektivtrafikens 
marknadsandel av 
motoriserade resor ökar 
(TFP) 

Neutralt bidrag då inga åtgärder 
i paketet påverkar 
kollektivtrafiken. 

Positivt bidrag genom att 
förutsättningarna att resa med 
kollektivtrafik till/från Dåva 
företagspark/industriområde 
förbättras i och med den nya 
busshållplatsen. 

Neutralt bidrag då inga åtgärder 
i paketet påverkar 
kollektivtrafiken. 
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Sammanvägt regionala 
mål 

Positivt bidrag till regionala mål. Mycket positivt bidrag till 
regionala mål. 

Neutralt eller marginellt positivt 
bidrag till regionala mål. 

Målkonflikter Inga konflikter identifierade.  Bidrag till en effektiv, tillgänglig 
och attraktiv region genom 
trafikplatsen som skapar högre 
tillgänglighet för 
motorfordonstrafikanter till Dåva 
står i konflikt med möjligheten att 
öka kollektivtrafikens 
marknadsandel av motoriserade 
resor. 

Inga konflikter identifierade.  

 
  Lokala mål 
Umeå kommun ska minska 
antalet allvarligt skadade och 
dödade med 39% från 2007 
till 2020 
(Trafiksäkerhetsprogram) 

Neutralt bidrag då gående och 
cyklister behöver passera E4 i 
plan för att ta sig till/från Dåva.  
 

Mycket positivt bidrag till ökad 
trafiksäkerhet för både oskyddade 
och motorfordonstrafikanter 
genom färre utfarter mot E4 och 
GC-portar under E4.  

Marginellt positivt bidrag till 
ökad trafiksäkerhet. 

Det ska vara attraktivt att 
cykla och gå i Umeå, sommar 
som vinter (Trafikstrategi 
Umeå) 

Mycket positivt bidrag genom 
förstärkt GC-koppling mellan 
Umeå, Dåva och Anumark. 

Positivt bidrag genom förstärkt 
och säkrare GC-koppling mellan 
Umeå, Dåva och Anumark. 

Neutralt bidrag till 
möjligheterna att gå och cykla. 

Vi (Umeå kmn) ska skapa 
förutsättningar för fler 
företag, fler branscher och 
fler arbetstillfällen i Umeå 
(Mål för Umeå kommun 
2020-2023)  

Positivt bidrag då mindre 
köbildning från Dåva ökar 
möjligheterna för 
företagsetablering.  

Mycket positivt bidrag då högre 
tillgänglighet och framkomlighet 
från Dåva ökar möjligheterna för 
företagsetablering. 

Marginellt positivt bidrag då 
högre framkomlighet mellan 
Dåva och järnvägen ökar 
möjligheterna för 
företagsetablering. 

Möjligheter till hållbara resor 
på landsbygden ökar och en 

Positivt bidrag då möjligheterna 
till hållbara resor ökar, medan 

Positivt bidrag då möjligheterna 
att gå, cykla och resa med 

Neutralt bidrag till möjligheten 
att resa hållbart. 
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robusthet eftersträvas i den 
tekniska infrastrukturen. 
(ÖP, tematiskt tillägg för 
landsbygden) 

robustheten i den tekniska 
infrastrukturen endast ökar 
något. 

kollektivtrafik ökar i samband 
med att infrastrukturen blir mer 
robust.  
 
Negativt bidrag att åtgärderna 
kan innebär att andelen 
motorfordonstrafikanter ökar.  

Sammanvägt lokala mål Positivt bidrag till lokala mål. Positivt bidrag till lokala mål. Neutralt eller marginellt positivt 
bidrag till lokala mål. 

Målkonflikter Inga konflikter identifierade. Inga konflikter mellan lokala mål 
identifierade, däremot konflikt 
mellan åtgärder som främjar 
hållbara resor och icke hållbara 
resor.  

Inga konflikter identifierade. 
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Bakgrund och syfte 
I området mellan Nydala cirkulationsplats och Täfteböle finns idag planer för ett flertal stora 
exploateringar av industri, boende och infrastruktur som alla har anspråk på anslutningsmöjligheter 
mot E4. De planerade exploateringarna handlar om utbyggnad av Östra Ersboda industriområde och 
”Entre norr” vid Nydala cirkulationsplats, Anumark trädgårdsstad i Anumarks utkant, expansion av 
Dåva företagspark, ny järnvägsterminal för gods vid Dåvamyran och kommunalt E4-reservat samt 
anläggningen av Norrbotniabanan som kommer påverka korsningen, rastplatsen och busshållplatsen i 
Täfteböle. Parallellt med detta har Trafikverket tagit fram en funktionsbeskrivning för E4 i 
Västerbottens län som ställer krav på VR110, något som dagens utformning inte medger. 
 
Syftet med studien är därför att utreda och föreslå funktion, angöringspunkter och passager av statlig 
infrastruktur med ett långsiktigt perspektiv. 

 
Figur 1 Översiktskarta över åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning. Området sträcker sig mellan 
Nydala cirkulationsplats, Dåva företagspark och Täfteböle. 
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Problembild 
Inom åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning finns kommunala utvecklingsplaner avseende 
områden för både verksamheter och bostäder. Utvecklingsplanerna gör anspråk på anslutning till väg 
E4. Såväl dagens situation som planerad markanvändning och exploatering ökar anspråk och 
komplexitet i den statliga infrastrukturen kopplat till funktion, trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

Sammanfattningsvis utgörs dagens problembild av att: 

• Utformningen av väg E4 möjliggör inte uppfyllelse av Trafikverkets funktionsmål om VR110. 

• Säkerhet och framkomlighet är begränsad på väg E4 genom Anumark samt i korsning mot 
Hjoggmark/Dåva (samt Täfteå). 

• Kommunen har behov av anslutningar mot väg E4 och Hjoggmarksvägen för att kunna 
expandera Dåva företagspark. 

• Översiktlig fysisk planering i området (bebyggelse/väg/järnväg) inte är tillräckligt samordnad 
i tid och rum mellan de olika aktörerna. 

Mål för lösningar 
Mål för lösningar och åtgärder har tagits fram i dialog mellan Trafikverket och Umeå kommun. 

Mål för åtgärder: 

• Väg E4 uppfyller vägens funktionsbeskrivning och inriktning, 

• Transportsystemet möjliggör exploatering och utveckling utan att försämra tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för befintliga boende och verksamheter, 

• Tillgängligheten till terminalen från transportsystemet och Dåva företagspark bidrar till en 
överflyttning av gods från väg till järnväg, 

• Transportsystemet planeras så att gång, cykel och kollektiva resor underlättas. 

Målen för åtgärder har ej effektbedömts då de i stor utsträckning liknar eller går att översätta till de 
transportpolitiska målen.  

Föreslagna åtgärder 
De föreslagna åtgärderna i denna ÅVS är paketerade i totalt sju paket, A – E2. I detta dokument 
bedöms effekterna för åtgärderna i paket D1-E2 medan effekterna i A-C redovisas i separat dokument. 
 
De föreslagna åtgärderna i paket D1 och D2 ämnar till att lösa samma problem, kopplat till bristande 
tillgänglighet mot E4 från Östra Ersboda industriområde, men på två olika sätt. Paket D1 innehåller en 
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åtgärd som innebär att en typ F-korsning anläggs mot E4 riktad norrut medan D2 innehåller en åtgärd 
som innebär att en väg anläggs mellan Östra Ersboda industriområde och den trafikplats som föreslås 
i paket C.  
 
Paket E1 och E2 ämnar även de till att lösa ett och samma problem men på olika sätt. Dessa paket 
syftar till att skapa en trafiksäker anslutning av väg 685 mot E4. Paket E1 innehåller åtgärder som 
innebär att en parallellväg byggs från nuvarande korsning vid E4 i Täfteböle till den trafikplats som 
föreslås i paket C. Paket E2 innehåller däremot åtgärder som innebär anläggning av en typ F-korsning 
och busshållplats något söder om Täfteån riktad mot Umeå. 
 
 

Paket Ingående lösningar Kommentar 

D1 10 Typ F-korsning vid Östra Ersboda industriområde 

D2 9 Ny förbindelse mellan Ersboda - Dåva 

E1 23, 25 Parallellväg Täfteböle – trafikplats och busshållplats med GC-
port vid E4 Täfteböle 

E2 22, 24, 27 Typ F-korsning vid Täfteböle 
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PAKET D1: TYP F-KORSNINGS VID ÖSTRA ERSBODA INDUSTRIOMRÅDE 
 
Paketet innehåller en åtgärd som syftar till att öka 
Östra Ersboda industriområdes tillgänglighet mot 
E4. Den föreslagna åtgärden är att en korsning typ 
F anläggs från industriområdets lokalvägnät mot 
E4. Denna korsning föreslås ge transporter 
möjlighet att till en smitväg till och från 
målpunkter norrut. Konkret innebär detta att 
korsningen utformas så endast högersväng av eller 
på E4 kan göras och att det inte går att använda 
korsningen för att köra söderut längs europavägen. 
Detta ger norrgående transporter en alternativ 
anslutningspunkt till E4 och som i och med detta 
kommer minska trycket på Nydala 
cirkulationsplats nordliga ben. Genom att endast 
rikta korsningen i nordlig riktning upphör risken 
att södergående trafik använder korsningen och 
därmed ökar snedbelastningen på Nydala 
cirkulationsplats.   
 
Paketet innehåller en steg 4-åtgärd. 

 
Figur 3 Geografisk placering av korsning som kan vara tänkbar. 

Figur 2 Schematisk bild av korsningstyp F som är 
aktuell i paket D1. Källa: VGU 2015. 
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PAKET D2: NY FÖRBINDELSE MELLAN ERSBODA - DÅVA 
Paketet innehåller en åtgärd som syftar till att öka Östra Ersboda industriområdes tillgänglighet mot 
E4. Den föreslagna åtgärden är att anlägga en ny väg med GC-bana mellan Östra Ersboda och den 
trafikplats som föreslås i paket B. Åtgärden innebär både att verksamheterna vid Östra Ersboda 
industriområde får en alternativ anslutningspunkt till E4 och att den nya vägen blir strukturbildande 
vilket ger möjligheter för ny etableringsbar mark och interna transporter mellan Östra Ersboda och 
Dåvamyran. 
 
En del av denna förbindelse ingår rimligen som huvudväg/internväg inom det planerade industri- och 
verksamhetsområdet, vilket gör att marginalkostnaden för anslutningen till E4 är mindre än kalkylerat 
och angivet i denna SEB. En del av investeringen görs inom ramen för etableringen av 
verksamhetsområdet. 
 
Paketet innehåller en steg 4-åtgärd. 
 

 
Figur 4 Föreslagen åtgärd i Paket D2 är en parallellväg mellan Östra Ersboda och föreslagen trafikplats vid 
Dåvamyran. 
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PAKET E1: PARALLELLVÄG TÄFTEBÖLE - TRAFIKPLATS 
Paketet innehåller två åtgärder som tillsammans syftar till att (1) säkerställa en trafiksäker 
anslutningspunkt mot E4 för väg 685 och (2) höja vägens standard för att tillåta VR 110 förbi området 
på E4. Detta är tänkt att åstadkommas genom att förstärka och bredda gång- och cykelvägen som går 
parallellt med E4 mellan Täfteböle och tidigare föreslagen trafikplats i paket B (åtgärderna förutsätter 
med andra ord att delar av paket B genomförs innan genomförande kan vara aktuellt för detta paket). 
Detta ger motorfordonstrafikanter som idag använder plankorsningen i Täfteböle möjlighet att 
använda parallellvägen för att på ett trafiksäkert sätt svänga på/av E4 samtidigt som 
hastighetsbegränsningen på E4 kan vara 110 km/h förbi området. Separering mellan 
motorfordonstrafikanter och oskyddade trafikanter säkerställs genom anläggning av trottoar längs 
sträckan mellan trafikplats och korsning väg 685/E4.  
 
Vid nuvarande läget för plankorsningen föreslås en GC-port anläggas för att medge planfri passage av 
E4 för oskyddade trafikanter samt ett nytt hållplatsläge i södergående riktning för att ersätta det gamla 
hållplatsläget (och rastplatsen) som försvinner i och med Norrbotniabanans byggande. Hållplatsläget i 
norrgående riktning lämnas oförändrat. 
 
Paketet innehåller steg 3-åtgärder. 
 

 
Figur 5 Paketet innehåller förslag till åtgärder som innebär att nuvarande plankorsning försvinner och 
motorfordonstrafik till/från Täfteböle leds via den föreslagna trafikplatsen i paket B. 
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PAKET E2: TYP F-KORSNING VID TÄFTEBÖLE 
Paketet innehåller tre åtgärder som tillsammans syftar till att (1) säkerställa en trafiksäker 
anslutningspunkt mot E4 för väg 685 och (2) höja vägens standard för att tillåta VR 110 förbi området 
på E4. Åtgärderna innebär att nuvarande plankorsning vid Täfteböle stängs och att trafiken istället 
leds ned till en ny typ F-korsning väster om Täfteån. Korsningen innebär att såväl 
motorfordonstrafikanter som oskyddade trafikanter kan korsa E4 planskilt. Korsningen föreslås 
endast vändas mot Umeå vilket innebär att trafik till/från Robertsfors-/Skellefteåhållet måste vända i 
den trafikplats som föreslås vid E4 i höjd med Dåvamyran (vilket då innebär att paketet förutsätter att 
delar av paket B genomförs innan detta paket kan genomföras). Vid den föreslagna typ F-korsningen 
föreslås även en busshållplats anläggas på vartdera sida E4 där oskyddade trafikanter då kan använda 
den planfria passagen i korsningen till att planskilt korsa E4. Befintlig rastplats med busshållplats 
kommer att rivas i samband med utbyggnaden av Norrbotniabanan. 
 
För att ta sig mellan Täfteböle och föreslagen korsning måste befintlig gång- och cykelväg breddas och 
förstärkas för att kunna hantera dubbelriktad trafik samt gång- och cykeltrafik. Separering mellan 
motorfordonstrafikanter och oskyddade trafikanter säkerställs genom anläggning av trottoar längs 
hela sträckan mellan korsning väg 685 och den föreslagna typ F-korsningen. 
 
Paketet innehåller steg 3- och steg 4-åtgärder 
 
 

Figur 6 Täfteböle ansluts till E4 via ny typ F-korsning väst om Täfteån och den gamla korsningen stängs. 
 

Effektbedömningen är upprättad av: Lena Hübsch, Sweco 
Jennie Marklund, Sweco 
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  Mål Paket/Åtgärd D1 Paket/Åtgärd D2 Paket/Åtgärd E1 Paket/Åtgärd E2 
  Bedömd kostnad: 27 

Mkr. Prisnivå 2015-
06. 

Bedömd kostnad: 49 
Mkr. Prisnivå 2015-

06. 

Bedömd kostnad: 39 
Mkr. Prisnivå 2015-

06. 

Bedömd kostnad: 45 
Mkr. Prisnivå 2015-

06. 
  Transportpolitiska mål  

  Bedömd 
måluppfyllelse 
relativt:  
jämförelsealternativet 
(dagsläget) 

Bedömd 
måluppfyllelse 
relativt:  
jämförelsealternative
t (dagsläget) 

Bedömd 
måluppfyllelse 
relativt:  
jämförelsealternativ
et (dagsläget) 

Bedömd 
måluppfyllelse 
relativt:  
jämförelsealternativ
et (dagsläget) 

Bidrag till 
funktionsmålet  

Medborgarnas 
resor 

Marginellt positivt bidrag 
för 
motorfordonstrafikanter 
som ges fler anslutningar 
till E4 från Ö Ersboda. 
 
Neutralt bidrag för 
oskyddade trafikanter 
som inte är tänkta att 
nyttja de föreslagna 
åtgärderna. 

Marginellt positivt 
bidrag för 
motorfordonstrafikanter 
som ges fler anslutningar 
till E4 norrut från Ö 
Ersboda samt till Dåva. 
 
Marginellt positivt 
bidrag för oskyddade 
trafikanter som ges 
ytterligare en 
resvägsmöjlighet mellan 
Umeå och Anumark. 

Positivt bidrag för 
oskyddade trafikanter 
som tryggt och bekvämt 
kan ta sig till 
busshållplats planskilt 
från E4. 
 
Neutralt bidrag för 
oskyddade trafikanter 
längs GC-vägen då den 
dels införlivas med yta 
för motorfordon, men 
som separeras från 
oskyddade samtidigt 
som vägen rustas upp. 
 
Positivt för 
motorfordonstrafikanter 
från Täfteböle med 
säkrare anslutning mot 
E4. 

Positivt bidrag för 
oskyddade trafikanter 
som tryggt och bekvämt 
kan ta sig till 
busshållplats planskilt 
från E4. 
 
Neutralt bidrag för 
oskyddade trafikanter 
längs GC-vägen då den 
dels införlivas med yta 
för motorfordon, men 
som separeras från 
oskyddade samtidigt 
som vägen rustas upp  
 
Positivt för 
motorfordonstrafikanter 
från Täfteböle med 
säkrare anslutning mot 
E4. 



   
BLANKETT 9 (19) 

 
Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Ärendenummer 

Lena Hübsch, Sweco 2020-06-18 2019-53677 
 

TM
AL

L 
03

95
 S

EB
 Ö

vr
ig

a 
åt

gä
rd

sv
al

ss
tu

di
er

 v
 2

.0
 

Marginellt negativt 
bidrag för 
motorfordonstrafikanter 
som via parallellvägen 
får försämrad 
tillgänglighet (ökad 
restid). 

Marginellt negativt 
bidrag för 
motorfordonstrafikanter 
som via parallellvägen 
får försämrad 
tillgänglighet (ökad 
restid). 

Näringslivets 
transporter 

Marginellt positivt bidrag 
för en begränsad andel av 
näringslivets transporter 
som får en direkt 
anslutning från Ö 
Ersboda till E4 för 
norrgående resor. 

Positivt bidrag för 
näringslivets transporter 
som får en direkt 
anslutning från Ö 
Ersboda till E4 för 
norrgående resor och en 
direkt koppling till Dåva. 

Neutral påverkan på 
näringslivets 
transporter som inte 
förväntas nyttja 
parallellvägen i hög 
utsträckning. 
 

Neutral påverkan på 
näringslivets 
transporter som inte 
förväntas nyttja 
parallellvägen eller F-
korsningen i hög 
utsträckning. 
 

Tillgänglighet 
regionalt/länder 

Neutralt bidrag för 
tillgängligheten 
regionalt/till länder. 

Neutralt bidrag för 
tillgängligheten 
regionalt/till länder. 

Neutralt bidrag för 
tillgängligheten 
regionalt/till länder. 

Neutralt bidrag för 
tillgängligheten 
regionalt/till länder. 

Jämställdhet Marginellt negativt 
bidrag då åtgärder 
främst gynnar män som i 
störst utsträckning reser 
med motorfordon. 

Marginellt negativt 
bidrag då åtgärder 
främst gynnar män som i 
störst utsträckning reser 
med motorfordon. 

Sammantaget neutralt 
bidrag. 
Marginellt positivt 
bidrag genom säker 
anslutning till 
busshållplats med 
anläggning av GC-port, 
som i störst utsträckning 
nyttjas av kvinnor. 
 
Neutralt bidrag i och 
med åtgärder för 
parallella GC-vägen. 
 

Sammantaget neutralt 
bidrag. 
Marginellt positivt 
bidrag genom säker 
anslutning till 
busshållplats med 
anläggning av GC-port, 
som i störst utsträckning 
nyttjas av kvinnor. 
 
Neutralt bidrag i och 
med åtgärder för 
parallella GC-vägen. 
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Marginellt negativt 
bidrag i och med 
åtgärder för 
motorfordonstrafikanter 
som främst gynnar män. 

Marginellt negativt 
bidrag i och med 
åtgärder för 
motorfordonstrafikanter 
som främst gynnar män. 

Funktionshindrade  Neutralt bidrag till 
möjligheten att nyttja 
transportsystemet för 
personer med 
funktionsnedsättning. 

Neutralt bidrag till 
möjligheten att nyttja 
transportsystemet för 
personer med 
funktionsnedsättning. 

Marginellt positivt 
bidrag för personer med 
funktionsnedsättning att 
röra sig i 
transportsystemet med 
högre framkomlighet, 
trygghet och säkerhet 
genom GC-port. 
 
Neutralt bidrag för 
oskyddade trafikanter 
att gång- och 
cykelbanan parallellt 
med E4 separeras från 
motorfordon och 
utformas trafiksäker då 
den idag är helt 
separerad från 
motorfordon. 

Marginellt positivt 
bidrag för personer med 
funktionsnedsättning att 
röra sig i 
transportsystemet med 
högre framkomlighet, 
trygghet och säkerhet 
genom planskild 
passage vid E4. 
 
Neutralt bidrag för 
oskyddade trafikanter 
att gång- och 
cykelbanan parallellt 
med E4 separeras från 
motorfordon och 
utformas trafiksäker då 
den idag är helt 
separerad från 
motorfordon. 

Barn och unga Neutralt bidrag då barn 
och unga inte förväntas 
nyttja föreslagna 
åtgärder. 

Neutralt bidrag då barn 
och unga inte förväntas 
nyttja föreslagna 
åtgärder. 

Marginellt positivt 
bidrag till barn och 
ungas möjligheter att på 
egen hand röra sig i 
transportsystemet med 
säker passage till 
busshållplats. 

Marginellt positivt 
bidrag till barn och 
ungas möjligheter att på 
egen hand röra sig i 
transportsystemet med 
säker passage till 
busshållplats. 
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Neutralt bidrag för barn 
och unga att gång- och 
cykelbanan parallellt 
med E4 separeras från 
motorfordon och 
utformas trafiksäker då 
den idag är helt 
separerad från 
motorfordon. 

 
Neutralt bidrag för barn 
och unga att gång- och 
cykelbanan parallellt 
med E4 separeras från 
motorfordon och 
utformas trafiksäker då 
den idag är helt 
separerad från 
motorfordon. 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Neutralt bidrag då 
möjligheterna att nyttja 
kollektivtrafik, gång och 
cykel ej påverkas genom 
föreslagna åtgärder. 

Neutralt bidrag då 
möjligheterna att nyttja 
kollektivtrafik, gång och 
cykel ej påverkas genom 
föreslagna åtgärder. 

Positivt för 
kollektivtrafikresenärer, 
gående och cyklister att 
genom GC-port kunna 
passera E4 och nå 
busshållplats.  
 
Neutralt bidrag för 
oskyddade trafikanter 
att gång- och 
cykelbanan parallellt 
med E4 separeras från 
motorfordon och 
utformas trafiksäker då 
den idag är helt 
separerad från 
motorfordon. 

Positivt för 
kollektivtrafikresenärer, 
gående och cyklister att 
genom planskild 
passage kunna passera 
E4 och nå busshållplats.  
 
Neutralt bidrag för 
oskyddade trafikanter 
att gång- och 
cykelbanan parallellt 
med E4 separeras från 
motorfordon och 
utformas trafiksäker då 
den idag är helt 
separerad från 
motorfordon. 

Bidrag till 
hänsynsmålet 

Klimat Sammantaget negativt 
bidrag. 
 
Marginellt negativt 
bidrag då åtgärderna 

Sammantaget negativt 
bidrag. 
 
Negativt bidrag då 
åtgärderna innebär 

Sammantaget negativt 
bidrag. 
 
Marginellt negativt 
bidrag att åtgärder 

Sammantaget negativt 
bidrag. 
 
Marginellt negativt 
bidrag att åtgärder 
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innebär nya byggdelar 
och material som innebär 
ökade utsläpp. 
 
Negativt bidrag att 
åtgärderna möjliggör 
ökat resande med 
motorfordon. 
 
Neutralt bidrag till 
möjligheten att resa 
hållbart och minska 
utsläpp. 

mycket nya byggdelar 
och material som innebär 
ökade utsläpp. 
 
Negativt bidrag att 
åtgärderna möjliggör 
ökat resande med 
motorfordon. 
 
Neutralt bidrag till 
möjligheten att resa 
hållbart och minska 
utsläpp. 

innebär nya byggdelar 
och material som 
innebär öka utsläpp (ffa 
GC-port).  
 
Negativt bidrag att 
åtgärderna möjliggör 
ökar resande med 
motorfordon. 
 
Marginellt positivt 
bidrag att oskyddade 
trafikanter kan passera 
E4 planskilt för att nå 
busshållplats, vilket på 
sikt kan stimulera ökat 
resande med 
kollektivtrafik som 
innebär minskade 
utsläpp. 

innebär nya byggdelar 
och material som 
innebär öka utsläpp (ffa 
F-korsningen).  
 
Negativt bidrag att 
åtgärderna möjliggör 
ökar resande med 
motorfordon. 
 
Marginellt positivt 
bidrag att oskyddade 
trafikanter kan passera 
E4 planskilt för att nå 
busshållplats, vilket på 
sikt kan stimulera ökat 
resande med 
kollektivtrafik som 
innebär minskade 
utsläpp. 

Hälsa Neutralt bidrag till hälsa 
då åtgärden inte är 
hälsofrämjande eller 
påverkar hälsa negativt. 

Neutralt bidrag till hälsa 
då åtgärden inte är 
hälsofrämjande eller 
påverkar hälsa negativt. 

Neutralt bidrag till hälsa 
att GC-väg kan bli 
mindre attraktiv att 
nyttja med motorfordon, 
samtidigt som 
separering och 
trafiksäker utformning 
kan innebära 
förbättringar jämfört 
med dagsläget. 

Neutralt bidrag till hälsa 
att GC-väg kan bli 
mindre attraktiv att 
nyttja med motorfordon, 
samtidigt som 
separering och 
trafiksäker utformning 
kan innebära 
förbättringar jämfört 
med dagsläget. 
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Landskap Neutralt bidrag till 
landskapsbilden då 
korsningen är tänkt att 
ansluta till redan befintlig 
infrastruktur. 

Negativ påverkan på 
landskapsbilden att 
anlägga en ny väg 
genom skogs- och 
odlingslandskapet, 
samtidigt som den 
kommer gå nära 
Norrbotniabanan som 
redan påverkar 
landskapsbilden, och i 
huvudsak går mellan två 
industriområden. 
Barriäreffekten av 
Norrbotniabanan 
förstärks.  

Neutralt bidrag till 
landskapsbilden då 
åtgärder genomförs på 
redan bebyggd mark.  
 
Att GC-vägen byggs om 
till väg för GC och 
motorfordon kan anses 
negativt för 
landskapsbilden men då 
vägen går parallellt med 
E4 som är en tungt 
trafikerad väg är det 
marginellt. 

Marginellt negativt 
bidrag då åtgärderna 
innebär ytterligare en 
korsning på E4, utöver 
den föreslagna 
trafikplatsen i paket B.  
 
Att GC-vägen byggs om 
till väg för GC och 
motorfordon kan anses 
negativt för 
landskapsbilden men då 
vägen går parallellt med 
E4 som är en tungt 
trafikerad väg är det 
marginellt. 

Trafiksäkerhet Marginellt negativt 
bidrag till 
trafiksäkerheten då 
trafiken fördelas på flera 
vägar och minskar risken 
för tillbud och olyckor 
samtidigt som 
åtgärderna stimulerar 
resande med motorfordon 
och innebär ytterligare en 
korsningspunkt.  

Neutralt bidrag till 
trafiksäkerheten då 
trafiken fördelas på flera 
vägar och minskar risken 
för tillbud och olyckor 
samtidigt som 
åtgärderna stimulerar 
resande med 
motorfordon. 

Neutralt bidrag för 
oskyddade trafikanter 
längs parallellvägen om 
GC separeras från 
motorfordon. 
 
Mycket positivt att 
oskyddade trafikanter 
kan korsa E4 planskilt 
för att nå busshållplats.  
 
Mycket positivt för 
motorfordonstrafikanter 
att ansluta till E4 via 
trafikplats istället för 

Neutralt bidrag för 
oskyddade trafikanter 
längs parallellvägen om 
GC separeras från 
motorfordon. 
 
Mycket positivt att 
oskyddade trafikanter 
kan korsa E4 planskilt 
för att nå busshållplats.  
 
Positivt för 
motorfordonstrafikanter 
att ansluta till E4 via 
säkrare korsning istället 
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genom befintlig 
korsning. 

för genom befintlig 
korsning. 

 
 

Bidrag till en samhälls-
ekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning  

Social hållbarhet 
Åtgärderna bidrar inte 
positivt eller negativt till 
social hållbarhet. 
 
Ekologisk hållbarhet 
Åtgärder innebär 
investeringar som 
innefattar nya byggdelar 
och material, som är 
negativt ur ett ekologiskt 
perspektiv. 
  
Samhällsekonomisk 
hållbarhet 
Åtgärderna bedöms inte 
bidra till färre olyckor i 
större utsträckning. 
Kortare restid för en 
andel motorfordon som 
ska från Ö Ersboda 
norrut längs E4 är 
samhällsekonomiskt 
positivt. 
 
Osäker 
samhällsekonomisk 
lönsamhet pga att ingen 

Social hållbarhet 
Åtgärderna bidrar inte 
positivt eller negativt till 
social hållbarhet. 
 
Ekologisk hållbarhet 
Åtgärder innebär stora 
investeringar som 
innefattar nya byggdelar 
och material, som är 
negativt ur ett ekologiskt 
perspektiv.  
 
Samhällsekonomisk 
hållbarhet 
Åtgärderna bedöms inte 
bidra till färre olyckor i 
större utsträckning. 
Kortare restid för en 
andel motorfordon som 
ska från Ö Ersboda 
norrut längs E4 är 
samhällsekonomiskt 
positivt. 
 
Osäker 
samhällsekonomisk 
lönsamhet pga att ingen 

Social hållbarhet 
Åtgärderna bidrar inte 
positivt eller negativt till 
social hållbarhet, 
åtgärder främjar både 
motorfordonstrafikanter 
och oskyddade 
trafikanter. 
 
Ekologisk hållbarhet 
GC-porten är en större 
investering som genom 
materialanvändning är 
negativt ut ett ekologiskt 
perspektiv. Åtgärder på 
parallellvägen görs delvis 
på redan befintlig mark 
och är inte lika 
omfattande. 
 
Samhällsekonomisk 
hållbarhet 
Åtgärderna bedöms 
kunna bidra till färre 
olyckor vilket är positivt 
ur samhällsekonomisk 
aspekt.  
 

Social hållbarhet 
Åtgärderna bidrar inte 
positivt eller negativt till 
social hållbarhet, 
åtgärder främjar både 
motorfordonstrafikanter 
och oskyddade 
trafikanter  
 
Ekologisk hållbarhet 
Åtgärder är ej 
omfattande och innebär 
begränsad 
materialanvändning och 
negativ ekologisk 
påverkan. Åtgärder på 
parallellvägen görs delvis 
på redan befintlig mark 
och är inte lika 
omfattande. 
 
Samhällsekonomisk 
hållbarhet 
Åtgärderna bedöms 
kunna bidra till färre 
olyckor genom säkrare 
anslutning till E4. vilket 
är positivt ur 
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sammanvägning av 
kostnad och effekter har 
genomförts. Verbala 
effektbedömningar har 
dokumenterats i denna 
SEB men inga prissatta 
effekter har beräknats 
för paketet. 

sammanvägning av 
kostnad och effekter har 
genomförts. Verbala 
effektbedömningar har 
dokumenterats i denna 
SEB men inga prissatta 
effekter har beräknats för 
paketet. 

Osäker 
samhällsekonomisk 
lönsamhet pga att ingen 
sammanvägning av 
kostnad och effekter har 
genomförts. Verbala 
effektbedömningar har 
dokumenterats i denna 
SEB men inga prissatta 
effekter har beräknats för 
paketet. 

samhällsekonomisk 
aspekt.  
 
Osäker 
samhällsekonomisk 
lönsamhet pga att ingen 
sammanvägning av 
kostnad och effekter har 
genomförts. Verbala 
effektbedömningar har 
dokumenterats i denna 
SEB men inga prissatta 
effekter har beräknats för 
paketet. 

Fördelningsaspekter Störst nytta för 
motorfordonstrafikanter 
och 
näringslivstransporter 
som ska mellan Ö Erboda 
och E4 norrut. 

Störst nytta för 
motorfordonstrafikanter 
och 
näringslivstransporter 
som ska mellan Ö Erboda, 
E4 norrut och Dåva. 

Störst nytta för 
motorfordonstrafikanter, 
även om oskyddade 
trafikanter också främjas 
genom att planskilt 
kunna korsa E4, 
samtidigt som det kan bli 
mindre attraktivt att gå 
och cykla men 
trafiksäkert. 

Störst nytta för 
motorfordonstrafikanter, 
även om oskyddade 
trafikanter också främjas 
genom att planskilt 
kunna korsa E4, 
samtidigt som det kan bli 
mindre attraktivt att gå 
och cykla men 
trafiksäkert. 

Målkonflikter Konflikt mellan 
förbättrad infrastruktur 
för motorfordon 
samtidigt, vilket 
försvårar möjligheterna 
att resa hållbart.  
 

Konflikt mellan 
förbättrad infrastruktur 
för motorfordon 
samtidigt, vilket 
försvårar möjligheterna 
att resa hållbart.  
 

Konflikt mellan 
motorfordonstrafikanters 
möjligheter till ökad 
trafiksäkerhet genom att 
ansluta till trafikplatsen 
och att gående och 
cyklister får mindre 

Konflikt mellan 
motorfordonstrafikanters 
möjligheter till ökad 
trafiksäkerhet genom 
säkrare anslutning till E4 
och att gående och 
cyklister får mindre 
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attraktiv GC-väg på 
parallellvägen.  

attraktiv GC-väg på 
parallellvägen. 
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  Regionala mål  
Jämlik hälsa och 
socialt hållbar 
utveckling (RUS 
2020-2030) 

Neutralt bidrag till jämlik 
hälsa och socialt hållbar 
utveckling. 
 

Neutralt bidrag till jämlik 
hälsa och socialt hållbar 
utveckling. 
 

Neutralt bidrag till hälsa 
att GC-väg kan bli mindre 
attraktiv att nyttja med 
motorfordon, samtidigt 
som separering och 
trafiksäker utformning kan 
innebära förbättringar 
jämfört med dagsläget. 

Neutralt bidrag till hälsa 
att GC-väg kan bli mindre 
attraktiv att nyttja med 
motorfordon, samtidigt 
som separering och 
trafiksäker utformning kan 
innebära förbättringar 
jämfört med dagsläget. 

En effektiv, tillgänglig 
och attraktiv region 
(RUS 2020-2030) 

Marginellt positivt bidrag 
då en ny anslutning till E4 
kan skapa möjligheter för 
företag att etablera sig. 

Positivt bidrag då en ny 
väg ger möjligheter för 
verksamheter att etablera 
sig, samt effektivare 
transporter mellan Ö 
Ersboda och Dåva. 

Neutralt bidrag till att 
skapa en effektiv, 
tillgänglig och attraktiv 
region. 

Neutralt bidrag till att 
skapa en effektiv, 
tillgänglig och attraktiv 
region. 

Västerbotten ställer 
om (RUS 2020-2030) 

Marginellt positivt bidrag 
genom anslutning som 
skapar möjligheter för 
företag med klimatfokus att 
etablera sig i Umeå. 

Positivt bidrag genom ny 
väg som skapar 
möjligheter för företag med 
klimatfokus att etablera sig 
i Umeå. 

Neutralt bidrag till 
möjligheterna för 
Västerbotten att ställa om. 

Neutralt bidrag till 
möjligheterna för 
Västerbotten att ställa om. 

Kollektivtrafikens 
marknadsandel av 
motoriserade resor 
ökar (TFP) 

Neutralt bidrag då inga 
åtgärder i paketet påverkar 
kollektivtrafiken. 

Neutralt bidrag då inga 
åtgärder i paketet 
påverkar kollektivtrafiken. 

Marginellt positivt bidrag 
då kollektivtrafikresenärer 
genom GC-port tryggt kan 
nå busshållplats vid 
befintlig korsning. 

Marginellt positivt bidrag 
då kollektivtrafikresenärer 
genom planskild korsning 
tryggt kan nå busshållplats 
vid befintlig korsning. 

Sammanvägt 
regionala mål 

Neutralt eller marginellt 
positivt bidrag till 
regionala mål. 

Positivt/marginellt positivt 
bidrag till regionala mål. 

Neutralt bidrag till 
regionala mål. 

Neutralt bidrag till 
regionala mål. 

Målkonflikter Inga konflikter 
identifierade.  

Inga konflikter 
identifierade.  

Inga konflikter 
identifierade.  

Inga konflikter 
identifierade. 
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  Lokala mål  
Umeå kommun ska 
minska antalet allvarligt 
skadade och dödade med 
39% från 2007 till 2020 
(Trafiksäkerhetsprogram) 

Marginellt negativt bidrag 
till trafiksäkerheten då 
trafiken fördelas på flera 
vägar och minskar risken 
för tillbud och olyckor 
samtidigt som åtgärderna 
stimulerar resande med 
motorfordon och innebär 
ytterligare en 
korsningspunkt. 

Marginellt negativt 
bidrag till 
trafiksäkerheten då 
trafiken fördelas på flera 
vägar och minskar risken 
för tillbud och olyckor 
samtidigt som det totala 
resande med motorfordon 
och en ny korsningspunkt 
ej höjer trafiksäkerheten. 

Mycket positivt bidrag till 
möjligheterna att minska 
trafikolyckor genom ökad 
trafiksäkerhet för samtliga 
trafikanter. 

Mycket positivt bidrag till 
möjligheterna att minska 
trafikolyckor genom ökad 
trafiksäkerhet för samtliga 
trafikanter. 

Det ska vara attraktivt att 
cykla och gå i Umeå, 
sommar som vinter 
(Trafikstrategi Umeå) 

Neutralt bidrag till 
möjligheterna att gå och 
cykla. 

Neutralt bidrag till 
möjligheterna att gå och 
cykla. 

Neutralt bidrag att GC-
vägen ska införlivas med 
utrymme åt 
motorfordonstrafikanter 
men säkra separeringar 
görs. 

Neutralt bidrag att GC-
vägen ska införlivas med 
utrymme åt 
motorfordonstrafikanter 
men säkra separeringar 
görs. 

Vi (Umeå kmn) ska skapa 
förutsättningar för fler 
företag, fler branscher 
och fler arbetstillfällen i 
Umeå (Mål för Umeå 
kommun 2020-2023)  

Marginellt positivt bidrag 
genom att bättre 
anslutningar till E4 skapar 
möjligheter för 
företagsetablering. 

Positivt bidrag då en ny 
väg ger möjligheter för 
verksamheter att etablera 
sig mellan Ö Ersboda och 
Dåva industriområde. 

Neutralt bidrag till att 
etablera företag och skapa 
arbetstillfällen. 

Neutralt bidrag till att 
etablera företag och skapa 
arbetstillfällen. 

Möjligheter till hållbara 
resor på landsbygden 
ökar och en robusthet 
eftersträvas i den 
tekniska infrastrukturen. 

Neutralt bidrag till 
möjligheten att resa 
hållbart. 

Neutralt bidrag till 
möjligheten att resa 
hållbart. 

Positivt bidrag till att 
kollektivtrafikresenärer 
tryggt genom GC-port når 
busshållplats. 
 

Positivt bidrag till att 
kollektivtrafikresenärer 
tryggt genom planskild 
passage når busshållplats. 
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(ÖP, tematiskt tillägg för 
landsbygden) 

Neutralt bidrag för en 
robust infrastruktur för 
gående och cyklister genom 
åtgärderna på 
parallellvägen. 

Neutralt bidrag för en 
robust infrastruktur för 
gående och cyklister genom 
åtgärderna på 
parallellvägen. 

Sammanvägt lokala 
mål 

Neutralt eller marginellt 
positivt bidrag till lokala 
mål. 

Marginellt positivt bidrag 
till lokala mål. 

Neutralt eller marginellt 
positivt bidrag till lokala 
mål. 

Neutralt eller marginellt 
positivt bidrag till lokala 
mål. 

Målkonflikter Inga konflikter 
identifierade. 

Inga konflikter 
identifierade. 

Inga konflikter 
identifierade. 

Inga konflikter 
identifierade. 

 



Genomgång åtgärdsinriktningar och ansvar/vad händer 
efter ÅVS 
 
 

Deltagare 
Umeå kommun: Olle Norqvist, Emma Pettersson 
  
Sweco: Mats Burström 
  
Trafikverket Region Nord: Stefan Karlsson, Melker Lundmark, Lena Ramström, 
Carolina Lomakka, Inger Carstedt, Urban Eriksson, Linda Stenlund, Fredrik 
Utterberg 
  
Tid och plats 
24/6 2020 klockan 08.30-10.15, mötet genomfördes via Skype 
  
Agenda 

1. Bakgrund och syftet med ÅVS (Lena) 
2. Dialogen i ÅVS (Lena) 
3. Umeå kommuns arbete med ÅVS (Olle) 
4. Mål, åtgärdsinriktningar, ansvar efter avslutad ÅVS (Mats/Lena) 

  
1. Bakgrund och syftet med ÅVS (Lena) 

 ÅVS har syftat till att:  
 utreda och föreslå funktion, angöringsbehov och passager av statlig 

infrastruktur (E4, gång- och cykeltrafik, NBB, Hjoggmarksvägen) med ett 
långsiktigt perspektiv i samverkan med:  
o revidering av dispositionsstudien för Dåva företagspark 
o fortsatt planering av Anumark trädgårdsstad, Östra Ersboda, kommunalt 

E4 reservat.  
  

 Föreslå åtgärder på kortare sikt som löser den problembild som finns idag 

  
 Hjoggmarksvägens framtida funktion och huvudmammaskap ses över avseende 

behov av eventuell omdragning, påverkande trafik från industri- och 
terminalområdet samt effekter av indragning. Därför behöver även behov 
utanför själva anslutningen mot Hjoggmark och industriområdet beaktas.   

  
2. Dialogen i ÅVS (Lena) 

I denna åtgärdsvalsstudie har primärt Trafikverket och Umeå kommun varit 
involverade i arbetet genom deltagande i dialogmöten/arbetsmöten och återkoppling 
via telefon och e-post. Umeå kommun har tillhandahållit underlagsmaterial till 
analysen i studien. Umeå kommun har som i sin roll som ansvarig för kommunal 
fysisk planering ansvarat för att samordna dialogen med övriga aktörer genom att 
hämta in och samordna problembilden samt förankra mål för åtgärdsinriktningar.  

Arbetsmöten under ÅVS med arbetsgruppen från Trafikverket, Sweco och Umeå 
kommun har skett enligt nedan:  
  



 25 juni dialogmöte/arbetsmöte med platsbesök, samordning strukturstudien 

  
 1 juli, genomgång av ÅVS-metodiken, mötet konstaterar att denna ÅVS handlar 

till stor del om samordning med kommunal översiktsplanering 

  
 21 augusti: samordning strukturstudien: synpunkter på reviderad 

strukturstudie, syftet är att uppnå samordning mellan ÅVS och rev 
strukturstudie.  

  
 11 september 2019: Presentera bearbetad problembild, Stämma av mål för 

åtgärdsinriktningar,  
Diskutera utkast till övergripande åtgärdsinriktningar, skissövning 

  
 12 november 2019 dialogmöte/arbetsmöte: status för förankring av 

problembild, mål för åtgärdsinriktningar, diskussion om kriterier för mål, utkast 
till åtgärdsinriktningar 

  
 18 december återkoppling från Umeå kommun angående förankring Umeå 

kommun och komplettering av problembilden, åtgärdsförslag 

  
 Januari, februari: återkoppling från Umeå kommun på åtgärdsinriktningar 

  
 21 april 2020 genomgång åtgärdsinriktningar 

 
 5/5 2020 kommunens återkoppling på åtgärdsinriktningar 

 
  
De som deltagit i dialogmötet/arbetsmöten är arbetsgruppen för ÅVS 
Umeå kommun: Olle Norqvist, Thomas Lundgren, Emma Pettersson 
Trafikverket: Lena Ramström, Melker Lundmark, Carolina Lomakka, Inger Carstedt 
Sweco: Fredrik Forslund, Katarina Lindberg 
  
Under vissa möten har referenspersoner/specialister/mottagare/åtgärdsplanerare 
bjudits in för avstämning. Dessa är från Trafikverket: Stefan Karlsson, strategisk 
planerare, Fredrik Utterberg, åtgärdsplanerare, Urban Eriksson, åtgärdsplanerare, 
Linda Stenlund, åtgärdsplanerare, Maria Nordström, åtgärdsbeställare, Stefan Forss, 
trafikingenjör, Bodil Öhman, vägutformning, Agneta Lundberg, kalkyl.  
  

3. Umeå kommuns arbete med ÅVS (Olle) 
Umeå kommun och Trafikverket hade inledningsvis gemensamma träffar i ÅVS-
konstellationen för att samla in problembild, målbild. Man började med regelbundna 
träffar, men det blev senare oklart internt vem på Umeå kommun som ansvarade för 
att driva processen framåt.  

Olle anser att det hade varit en bättre process om man samlad alla berörda aktörer i 
dialogmöten, istället för att Umeå kommun skulle ha ansvaret att samordna aktörer. 
Olle menar att det är lätt att det blir missförstånd om inte alla får samma information 
vid samma tillfälle.  

Carolina: ÅVS är ett arbete som kommunen och Trafikverket gjort tillsammans, 
kommunen har en stor roll att samordna, viktigt att man tar det uppdraget, att 
förmedla den samlade bilden av kommunens syn.  



Olle: Detta var något som vi missförstått, bl a efter tidigare deltagande i större ÅVS:er 
där det i processen har varit viktigt att samla olika användare av området för att få en 
gemensam bild/ förstå varandras synpunkter. 
 
Carolina/Inger: Eftersom Trafikverket har fler liknande ÅVS i planen framöver är det 
viktigt att vi utvärderar detta arbetssätt, så vi kan få ut önskvärt resultat i kommande 
projekt.  

Carolina: Vi behöver svar på hur vi kan jobba tillsammans så att Umeå kommun inte 
lämnar synpunkter på sin egen utredning, istället bidrar med sitt perspektiv under 
studiens gång.  

Emma: Umeå kommun har inte fått insyn i processen, vi har upplevt att helt nya 
åtgärder tillkommit och man vet inte hur det gått till.  

Olle: under genomgångar har det inte funnits tillräckligt med utrymme för frågor.  

Emma och Olle: Ett förbättringsförslag är att ha tydliga hålltider i tidplanen som ger 
utrymme för förankring inom kommunen.  

Inger: Om det är bortval av lösningar som inte gett måluppfyllelse som saknas i 
slutrapporten, så är det möjligt att komplettera med det, om det behövs.  

Olle: Vi har inte riktigt hängt med i bortval av inriktningar, vi har inte förstått 
processen, i vilka skeden som vilka förändringar är möjliga. Från kommunens sida 
har vi uppfattat det som att konsulten har tagit fram förslag utifrån vår målbild. När 
dessa presenterats har vi upplevt att vi har haft möjlighet att lämna synpunkter på 
dessa förslag för att, om möjligt bättre uppfylla de behov/framtida behov som vi ser 
inom området. 
 

Olle: Eftersom kommunen inte haft tid att läsa in sig på materialet så behöver man 
göra det före man vet exakt vilka kompletteringar som man anser behövs. Det hade 
varit önskvärt med fler arbetsmöten för att bearbeta materialet. Alternativt att ha fått 
materialet utskickat tidigare inför arbetsgruppsmötena, så att vi från kommunens 
sida kunde ha förberett oss, med intern avstämning osv. inför dessa möten. 
 

 Lena: ÅVS har haft tre arbetsmöten i planen, det har blivit fler eftersom det funnits 
behov av det, Umeå kommun har önskat det efterhand. Om det ska vara fler möten så 
behöver projektet ha en större budget är det varit i detta fall.  

Lena summerar erfarenheter som nämnts under denna punkt. Trafikverket tar med 
sig frågan om att ytterligare tydliggöra vilka hålltider i tidplanen som gäller för 
förankring av ÅVS-arbetet.  

  

4. Mål, åtgärdsinriktningar, ansvar efter avslutad ÅVS (Mats) 
  

Samtliga åtgärder och åtgärdsinriktningar redovisas i bilagt presentationsmaterial.  

Paket A, redovisar åtgärder på kort sikt: Mötet har inga synpunkter på åtgärderna.  

NBB saknas i kartmaterial, passar lösningen på väg 645 med planerad bro över NBB 



Svar under mötet: komplettering har gjorts i slutrapporten 
Väg inom Anumark, vem ansvarar för denna? 
Svar under mötet: vägen är enskild idag, den behöver enligt förslaget ingår i statligt 
vägnät.  
Traktorvägen mellan Anumark och Dåva, vem ska ansvara för denna? 
Svar under mötet: vägen är enskild idag, förslaget är den blir kommunal eftersom den 
tillgodoser kommunala intressen (räddningstjänsten, gång- och cykeltrafik) 
  
Paket B, åtgärder för vr 110 på E4 med en nod: Olle framför samma synpunkter som 
tidigare meddelats i e-post:  

 Koppling till enskilda vägar, tillgängligheten för boende i Åkroken och även 
verksamheten vid Stöningsberget behöver lösas.  

o Svar under mötet: dessa är frågor som bättre löses i den formella 
planeringsprocessen med samråd med fastighetsägare och 
rättighetsinnehavare, i ÅVS måste vi fokusera på allmänna intressen som 
leder till de mål som vi tillsammans satt upp. Det finns många intressen 
och aspekter som berörs av åtgärdsinriktningarna som inte kan behandlas 
mer ingående, de behöver ingå i konsekvensbeskrivningar och som 
ingångsvärden i en projektering i en vägplanprocess. Syftet med 
trafikplatsen är att samordna angöringsbehoven till E4, detta är ett syfte 
med ÅVS.  

 Status för vägen parallellt med E4 behöver redovisas.  

o Svar under mötet: Vägen är en statlig parallellväg till E4, detta är nu med i 
slutrapporten.  

 Kommunen behöver vara delaktig i att hitta rätt lokalisering för trafikplatsen 
och utformning. Det behövs hänsyn till topografi, lutningar, möjlighet till 
kollektivtrafik, gc-trafik, ansluta framtida E4 i trafikplatsen i utpekad korridor, 
undvika att verksamhetsmark tas i anspråk.  

o Svar under mötet: Kommunen behöver delta i planeringen tillsammans 
med Trafikverket.  

  

Paket C, cirkulationsplatser längs väg 645: Mötet har inga synpunkter på förslagen. 
Cirkulationsplatser behöver dimensioneras efter den trafiken som finns, t ex truckar.  

Paket D1, typ-F korsning vid Ersboda industriområde (alternativ till D2):  

 Olle menar att den inte löser tillgängligheten till Östra Ersboda. Det är redan 
idag svårt att ta sig ut på Kolbäcksvägen. Behovet av direktkoppling till E4 
nämns också i detaljplan för området. Olle tar med sig frågan om vilka andra 
lösningar som är förenliga med målen i ÅVS. 

 Carolina: Vi behöver säkerställa att den är förenlig med VGU, Mats kollar 
rapporten, tar med sig frågan.  

D2, ny förbindelse mellan Ersboda och Dåva (alternativ till D1):  

 Olle: Detta är en dyr och komplicerad lösning, markförhållanden är dåliga och 
ger ingen extra verksamhetsmark, finns förslag på tillfart söder om E4 intill 



Nydala? Olle tar med sig frågan om vilka andra lösningar som är förenliga med 
målen i ÅVS. 

o Svar under mötet: Lena: Förslaget är en principlösning, illustrationen 
behöver förbättras, t ex som en pil och att det finns samordningsvinster 
med exploateringen i Östra Ersboda, detta framgår nu i 
kostnadsbedömningen. Det är inte förenligt med VGU med trafikplats nära 
Nydala cirkulationsplats.  

E1, parallellväg Täfteböle-trafikplats:  

 Olle: försämrar kraftigt tillgängligheten för boende i Täfteå med omnejd. Finns 
det möjlighet till trafikplats i ett läge norrut för att serva dessa och samtidigt 
trafik till och från en eventuell expansion av Dåva norrut? Olle tar med sig 
frågan om vilka andra lösningar som är förenliga med målen i ÅVS. 

o Svar under mötet: Lena: NBB ligger för nära E4, därför är ingen trafikplats 
möjlig i detta läge, det framgår också i slutrapporten.  

  

E2, F-korsning vid Täfteböle:  

 Försämrar kraftigt tillgängligheten för boende i Täfteå med omnejd. Umeå 
kommun ska påbörja en fördjupad översiktsplan för Täfteböle-Täfteå, högt 
exploateringstryck där. I ett av förslagen ska även Täfteböle ingå i föp. Olle tar 
med sig frågan om vilka andra lösningar som är förenliga med målen i ÅVS. 

o Svar under mötet: Mötet konstaterar att fördjupad översiktsplan är nästa 
forum att diskutera alternativen E1 och E2.  

Genomgång ansvar efter avslutad ÅVS, se bifogad ppt.   

Mötet har inga synpunkter på framställningen om fördelningen av ansvar efter 
avslutad ÅVS.  

Lena föreslår att Umeå kommun via Olle återkommer till Lena när man läst 
slutrapporten med förslag på vad som behöver göras för att avsluta ÅVS. Lena 
beskriver att ÅVS inte kan hållas öppen längre med konsulter inblandade, det finns 
inga ekonomiska resurser för det nu. Uppdraget kommer att stängas efter semestrar, 
bara mindre justeringar kan göras där konsulten deltar. Olle och Emma godtar 
förslaget och återkommer.  
  
  
Anteckningar förda av Lena Ramström 
 
Anteckningar justerade av Olle Norqvist 
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E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 
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