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Remissyttrande. Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2023, 

dnr I2021/02884 

Med anledning av de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och 

Västerbotten har regeringen den 23 september 2021 uppdragit till 

Trafikverket att utreda förutsättningarna för att tidigarelägga redan 

beslutade infrastrukturinvesteringar. Trafikverket ska också utreda 

eventuella brister och flaskhalsar i infrastrukturen som kan uppkomma med 

anledning av de omfattande etableringarna som nu pågår och planeras. 

 

Det är glädjande att Umeåregionen får medhåll av regeringen att 

planeringsförutsättningarna för norra Sverige har ändrats markant de 

senaste två åren.  

 

E4 genom Örnsköldsviks stadskärna är en mycket besvärlig flaskhals med 5 

trafikljus och en lång sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h. 

Trafiksituationen medför miljömässiga problem och risker för människors 

hälsa på grund av dålig trafiksäkerhet, risker med transport av farligt gods, 

bullerstörning samt överskridanden av miljökvalitetsnormen för halten 

partiklar och kvävedioxid i luft. 

 

En avsiktsförklaring undertecknades den 15 april 2021 av Stefan Engdahl 

Trafikverkets nationella chef för Verksamhetsområde Planering och Per 

Nylén Kommunstyrelsens ordförande för Örnsköldsviks kommun. 

 

Avsiktsförklaringen innefattar: 

• Medfinansiering från annan part till statliga infrastruktur 

• Samverkan där respektive part äger sin anläggning och 

finansierar sin del. 

 

E4 förbi Örnsköldsvik är en samhällsekonomisk lönsam investering samt en 

nödvändig åtgärd i transportinfrastrukturen med anledning av de företagsetableringar 

och företagsexpansioner som sker i norra Sverige. 

Det som nu sker borde vara uppenbart för alla. Planeringsförutsättningarna har ändrats, 

bygg E4 Förbi Örnsköldsvik nu! 
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Bjurholm 

Christina Lidström (m)  Linda Berglund (s) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens vice ordförande 

  

Nordmaling 

Madelaine Jakobsson (c)  Grethel Broman (s) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens vice ordförande 

 

Robertsfors 

Patrik Nilsson (s)   Lars Tängdén (c) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens vice ordförande 

 

Umeå 

Hans Lindberg (s)   Anders Ågren (m) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens vice ordförande 

 

Vindeln 

Mathias Haglund (s)  Helena Lundgren (c) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens vice ordförande 

 

Vännäs 

Anna Frej (s)   Anders Nilsson (c) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens vice ordförande 

 

Örnsköldsvik 

Per Nylén (s)   Anna-Britta Åkerlund (c) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens vice ordförande 

 

 

 


