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Sammanfattning 

Uppsatsens utgångspunkt är att undersöka varför en bro till Sandön i Luleå skärgård aldrig har 

byggts. Studien är främst baserad på tidningsartiklar och källor från Luleå Kommun och erbju-

der en diskursanalys av samhällsdebatten angående brofrågan, från 1960-talet till år 2018. Tids-

perioden har valts eftersom att det studerade källmaterialet startar på 1960-talet, en tid som 

symboliserar ett uppvaknande i miljörörelsen samt startskottet för svenska statens mer struktu-

rerade planering av natur och naturtillgångar. Sandöbrons potentiella konsekvenser utreds i 

dagsläget och därför sträcker sig undersökningen till år 2018. Undersökningen har visat på både 

förändring och kontinuitet genom skiftande åsiktlinjer och alternativa förslag till landförbin-

delse med Sandön. Aktörers argument för och emot en bro har bidragit till att sätta stopp för 

broplanerna med samtidigt för att hålla samhällsdebatten angående brofrågan vid liv. Studien 

har pekat på att Sandöbron aldrig har byggts eftersom att infrastrukturprojektet representerar 

den splittring mellan bevarande kontra exploatering som existerar, och har existerat på lokal, 

regional och nationell nivå under den undersökta tidsperioden.  

Nyckelord: Luleå skärgård, Sandöbron, exploatering, bevarande, motstridande intressen, fy-

sisk planering, och samhällsnytta.  
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the reasons why a bridge never has been built to the 

island Sandön, located in Luleå archipelago, Sweden. The study is primarily based on newspa-

per articles and sources from Luleå Municipality and offers a discourse analysis of the social 

debate regarding the issue of the bridge, reaching from the 1960s to the year of 2018. The time 

period has been chosen because the archive material begins in the 1960s. A time that also sym-

bolizes a beginning of the environmental movement and represents the start of the Swedish 

state´s more structured planning for nature and landscapes. The potential impact of a bridge to 

Sandön is being investigated to this day and that’s why the survey extends to the year of 2018. 

The research has presented different lines of opinions and alternative proposals for land con-

nection with Sandön, therefore both change and continuity has been shown. The arguments for 

and against a bridge have kept the social debate regarding the issue of the bridge alive, mean-

while it has also worked against the bridge project. The study points towards that the 

Sandöbridge never has been built because the infrastructure project represents the split between 

conservation versus exploitation, which exist and has existed on local, regional and national 

level during the investigated time period. 

Keywords: Luleå archipelago, Sandöbridge, exploitation, conservation, conflicting interests, 

physical planning, and social benefits. 
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DEL 1 INTRODUKTION 
Sandön är den största ön i Luleå skärgård och har haft en viss bebyggelse från sent 1700-tal och 

framåt. Idag består Sandön delvis av stugområden med omkring 250 fritidshus samt 45 fastbo-

ende personer.1 Havsbadet Klubbviken ligger även på Sandön vilket innefattar restaurang, båt-

platser, uthyrningsstugor samt goda badmöjligheter. Under sommarmånaderna är rekreations-

området mycket populärt och varje dag går det flera turbåtar till och från Klubbviken från Luleå 

stads södra hamn.2 Öns geografiska plats i skärgården har gjort den viktig ur sjöfartssynpunkt, 

såväl passagen vid Tjuvholmsundet som farleden mellan Klubbviken-Sandön och ön Likskär.3 

Sandön är däremot en plats där det finns motstridande intressen där det funnits och finns en 

konkurrens om mark- och vattenanvändning. Detta går att se via Luleå Kommuns arbete för 

fortsätt utveckling av Klubbviken och genom Länsstyrelsen i Norrbottens inrättande av natur-

reservat på ön. Norrbottens skärgård klassas som riksintresse sett från naturvård men även för 

friluftsliv vilket innebär att ön både bör skyddas men samtidigt ska utvecklas.4  

Ingenstans blir de olika intressena tydligare än i brofrågan och Sandöns potentiella fasta för-

bindelse med fastlandet. Lokaltidningar har sedan 1960-talet fram till idag gett rum för olika 

åsikter, aspekter och problematik rörande Sandön, vilket ger de motstridande intressena sam-

hällskaraktär och gör att frågan kan ses som ett samhällsproblem. Under 1980-talet tillsattes 

Projektgrupp Klubbviken inom Luleå Kommun vars arbete och målsättningar det även ges ut-

rymme för i uppsatsen. Luleå Kommuns tillståndsansökan på 2000-talet om Bro över Tjuv-

holmssundet och det senare avslaget i mark- och miljödomstolen i Umeå kommer även att ha 

en central roll i uppsatsen. Studien ger utrymme för en historisk samhällsdebatt och en proble-

matik som enligt det studerade källmaterialet har pågått i vart fall sedan 1960-talet. Samhälls-

debatten är även högst levande idag eftersom Luleå Kommun nu arbetar tillsammans med en 

konsult för att ta fram en konsekvensbeskrivning för en bro till Sandön. Att undersöka varför 

bron till Sandön aldrig har byggts kan visa på eventuella samhällsförändringar samt en möjlig-

heter att koppla det lokala till den större historieskrivningen genom aspekter som exploatering, 

miljö samt planering för landskap och resurser. 

 
1 Ramböll Sverige AB, Tekniska förvaltningen Luleå Kommun, Miljökonsekvensbeskrivning- bro över Tjuv-

holmsundet och väg till Klubbviken, 2008, s. 9. 
2 Klubbviken, https://www.klubbviken.se/ (hämtad 2018-10-12). 
3 Hederyd, Sven-Olov (red.), Din egen lots till Luleå skärgård: [den ljusa kusten], Luleå Kommuns informat-

ionsavdelning, Luleå, 1999, s. 52-54.  
4 Bernes, Claes & Lundgren, Lars J., Bruk och missbruk av naturens resurser en svensk miljöhistoria, MTM, Jo-

hanneshov, 2014, s. 206-209. 

https://www.klubbviken.se/
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1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet är att undersöka samhällsdebatten om varför bron aldrig byggts till Sandön i Luleå skär-

gård från 1960-2018. 

Centrala frågeställningar för uppsatsen: 

 Hur har samhällsdebatten angående brofrågan sett ut från 1960-2018? 

 Vilka aktörer5 har varit framträdande i samhällsdebatten angående brofrågan och vad är 

deras argument för och emot ett brobygge från 1960-2018? 

 Har samhällsdebatten angående brofrågan förändrats, och i så fall hur från 1960-2018? 

1.3 Avgränsningar  

Uppsatsen avgränsas geografiskt till Sandön i Luleå skärgård och till tidsperioden 1960-talet 

fram till år 2018. Geografiskt sett ligger Sandön fyra kilometer från Luleå stad samt är beläget 

nära Luleås flygplats Kallax samt F-21 flygflottilj. Sandön, ett förhållandevis litet geografiskt 

område men där det finns motstridande intressen samt aktörer som spelat in på lokal, regional 

och nationell nivå. Detta medför att detta tämligen oexploaterade forskningsfält kan kopplas till 

samhället i stort. Istället för att fokusera på Luleå skärgård eller hela Sandön som ö ställs siktet 

in på dess potentiella landförbindelse. Brofrågan står i fokus men information rörande alterna-

tiva förbindelser tas med i uppsatsen för att visa på vidden av idéer och förslag. Perspektiv tas 

även upp som har påverkat brofrågan eller där miljöaspekten skapar problematik för en even-

tuell landförbindelse.   

Avgränsningen i att premiera brofrågan har möjliggjort för undersökning av en lång tidsperiod. 

Detta för att upptäcka aktörer och dess argument för och emot en bro samt eventuell föränder-

lighet och kontinuitet i samhällsdebatten. Att tidsperioden startar på 1960-talet är eftersom att 

det tidigaste källmaterialet återfunnits då. Dessutom var det en period av uppvaknande i miljö-

rörelsen och startskottet för svenska statens mer strukturerade planering för bruk av naturtill-

gångar och landskap.6 Då frågan fortfarande är aktuell och Sandöbrons potentiella konsekven-

ser i skrivande stund är under utredning kommer undersökningsperioden att sträcka sig fram 

till år 2018. Däremot kommer det inte att redogöras för alla skeden rörande brofrågan från 1960-

talet till år 2018. Historiska nedslag kommer istället att utföras med där information rörande 

alla årtionden är representerade i undersökningen. Att ge ett fullständigt svar till varför bron till 

 
5 Aktör inte som betydelse av en enskild individ utan i studien syftar aktör till institutioner, organisationer och 

grupper som påverkat brofrågan. 
6 Dekker Linnros, Hannah, Naturen, betongen och den goda jorden: Öresundsbron och motståndets diskurser, 

Inst. för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds univ., Lund, 1999. s. 34-35. 
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Sandön inte har blivit byggd är en svår uppgift och därför kommer studien att riktas mot just 

samhällsdebatten och dess aktörer. I detta avseende är fokus inte enbart på enskilda aktörer utan 

grupper och organisationer är centrala för att framvisa generella åsiktlinjer, vilket i sin tur 

skapar en bild av brofrågans eventuella föränderlighet.  

Ett alternativ till avgränsning hade kunnat bestå i att undersöka enbart Luleå Kommuns arbete 

kring brofrågan och därifrån upptäcka aktörer i form av organisationer och grupper. Däremot 

hade det kunnat innebära att en mer ensidig eller färgad bild av problematiken hade framvisats. 

Att istället ge rum åt den förda samhällsdebatten angående brofrågan visar bredden i problema-

tiken och ger en generell bild över orsakerna till varför bron till Sandön aldrig blivit byggd. 

1.4 Material & metod  

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte samt frågeställningar har en mängd skriftliga dokument 

samt litteratur studerats. Perioden mellan 1960-talet till år 2018 har valts för att möjliggöra för 

en bred analys av samhällsdebatten angående brofrågan. Detta för att framvisa aktörer och dess 

argument för och emot en bro samt för att studera om samhällsdebatten angående bron har 

förändrats. Det studerade källmaterialet består av tidningsartiklar samt material från Luleå 

Kommun i form av mötesanteckningar, motioner, tillståndsansökningar och miljökonsekvens-

beskrivningar7 samt ett domslut från mark- och miljödomstolen i Umeå. Litteratur som har an-

vänts i den historiska bakgrunden, för att sätta brofrågan i ett större sammanhang, är böcker 

från naturvårdsverket angående miljö och bruk av naturens resurser samt en bok från Luleå 

Kommun med information rörande Luleå skärgård.        

För att svara på hur samhällsdebatten har sett ut och aktörers argument för och emot en bro har 

lokaltidningar samt dokument från Luleå Kommuns Projektgrupp Klubbviken och Luleå Kom-

muns arbete för en bro på 2000-talet används. Tidningsartiklarnas största fokus kommer att 

ligga på åren mellan 1960-2000-talet eftersom en stor mängd källmaterial för 2000-talet repre-

senteras av annat material från Luleå Kommun. De flesta tidningsartiklarna har återfunnits i 

kategoriserade mappar vilket sedan har insamlats från Luleå Kommuns stadsarkiv samt Arkiv-

centrum Norrbotten. Mapparna är sorterade under namn som Luleå skärgård eller Klubbviken 

tidningsklipp och är i vissa fall tematiska och i vissa fall kronologiskt ordnade. Att ett urval 

redan har skett kan te sig problematiskt men mapparnas teman är inte fokuserade på just på 

Sandöns brofråga vilket gör att ett eget urval kunnat ske utifrån studiens avgränsningar.  

 
7 Miljökonsekvensbeskrivning används vid tillståndsprövningar och redogör för direkta eller indirekta konse-

kvenser en planerad verksamhet kan ha för människor, växter och djur. Miljöfaktaboken., ÅF Energi & Miljö-

fakta, Stockholm, 2010, s. 146.  
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Den största delen av tidningsartiklarna har publicerats av Norrbottens Kuriren och för att bredda 

perspektivet har tidningslägg från NSD undersökts. Att större delen av artiklarna som används 

består av Norrbottens Kurirens publikationer kan ses som ett källkritiskt problem eftersom ris-

ken för tendens finns. Detta eftersom att medarbetarna och journalisterna på Norrbottens Kuri-

ren eventuellt hade underliggande åsikter rörande problematiken och då valde att framvisa vissa 

aktörers ståndpunkter och därmed bortsåg från andra perspektiv och aspekter. Att undersök-

ningen behandlar en lång tidsperiod minskar däremot risken för tendens eftersom det är ett stort 

antal journalister som har skrivit artiklarna. Vidare har endast artiklar använts i undersökningen 

vilka oftast har baserats på intervjuer. Ledarsidor har valts bort eftersom att de ofta består i mer 

tendentiöst material vilket fått pressforskare att intressera sig för materialet.8 Tidningarnas till-

förlitlighet kan även ifrågasättas men då uppsatsens fokus är att ge rum åt en samhällsdebatt är 

artiklarna är ett gott källmaterial för att visa på bredden i brofrågan. Vid studier av tidningsar-

tiklarna har det upptäckts att journalister under de tidigare årtiondena inte signerat med sitt 

namn men att namnunderteckning blir vanligare under 1980-talet. Därför står det stundtals 

namn bakom tidningsartiklarna i noterna och stundtals inte.  

I undersökningen av samhällsdebatten angående brofrågan har även Luleå Kommuns arbets-

projekt Projektgrupp Klubbvikens mötesanteckningar mellan åren 1980-1983 använts. I denna 

mapp, vilken återfinns på Luleå Kommuns stadsarkiv, finns även ett enstaka yttrande från Sta-

tens Naturvårdsverk (dagens Naturvårdsverket), en förkalkyl samt anteckningar från Luleå 

Kommunstyrelse. Vidare har även en motion rörande brofrågan återfunnits i Luleå Kommun-

fullmäktiges protokoll år 1981. Det kan säkerligen ses problematiskt att endast ett fåtal årtal har 

valts ut till undersökningen men detta har dock gjorts avsiktligt eftersom dessa år innehöll den 

mesta informationen rörande brofrågor, vilket skall stå i centrum via uppsatsens avgränsningar.    

Tidsperioden under 2000-talet representeras främst av källmaterial vilket har begärts ut hos 

Luleå Kommun och har förmedlats av dess samhällsstrateg på infrastruktur Göran Gabrielsson. 

Källmaterialet består av en tillståndsansökan för gång- och cykelbro med tillhörande miljökon-

sekvensbeskrivning och en dom från mark- och miljödomstolen i Umeå. Dessutom kommer en 

pågående rapport för en konsekvensbeskrivning av bro till Sandön att användas. Rapporten an-

vänds inte i sin helhet då den ej är färdigställd men efter utlåtande av Gabrielsson kommer delar 

rörande dess syfte, naturreservat, Natura 2000-område samt riksintresse att brukas i uppsatsen. 

Samtligt material från Luleå Kommun, vilket även innehåller regionala och statliga dokument, 

 
8 Lindkvist, Thomas (red.), Metodövningar i historia: historisk teori, metod och källkritik. 2, Studentlitteratur, 

Lund, 1996, s. 94.   
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står sig väl ur ett källkritiskt perspektiv eftersom dokumenten är skrivna vid anslutning till mö-

tena där datum och närvarande individer vid träffarna framgår. Trots högt källkritiskt värde 

ligger problematiken att använda sig av Luleå Kommuns material i att det kan ge en ensidig 

och snäv bild av samhällsdebatten angående brofrågan. Detta eftersom materialet kan spegla 

Luleå Kommuns egna intressen som även kan påverkas av dess byråkrati och struktur. Svårig-

heten i att använda tidningsartiklarna ligger emellertid i att veta om dess fakta verkligen stäm-

mer. Att däremot använda tidningsartiklarna tillsammans med Luleå Kommuns material skapar 

ett oberoende mellan källorna samt en möjlighet att både bredda undersökningen samtidigt som 

det ger ett verktyg för att kontrollera empirin.  

Undersökningen görs via kvalitativ metod och med utgångspunkt i uppsatsens syfte och fråge-

ställningar att söka förståelse på djupet i brofrågan. Uppsatsens fokus är samhällsdebatten an-

gående brofrågan vilket gör att diskursanalys som metod används. Detta eftersom diskursstu-

dier i huvudsak består av undersökningar av tal och text där begreppet diskurs får betydelsen i 

uppsatsen som det skrivna ordet.9 Michael Foucault har haft stor inverkan på diskursanalysens 

teoretiska utformande där han skiljer på olika sätt att studera diskurser. Ett alternativ är att utföra 

en allmän studie där många utsagor studeras, ett annat tillvägagångsätt är att studera strukturer 

inom diskursen eller så görs undersökningar om hur regler och procedurer leder till att text 

produceras. En vidare definition appliceras i denna studie genom att studera diskursen i allmän-

het. Dock blir diskursen avgränsad och bestämd till samhällsdebatten angående brofrågan. 

Även om en allmän diskurs skall studeras består den inte av fristående utsagor utan av grupper 

av utsagor. Undersökningen syftar till att framvisa begrepp och diskussioner inom samhällsde-

batten angående brofrågan, vilka får betydelse eftersom de sätts samman i ett större samman-

hang och bildar en helhet. Diskursanalys som metod har fått kritik för att endast undersöka tal 

och text istället för att se till hur verkligheten är.10 Däremot leder studiens långa tidsperiod, 

mångfacetterade källmaterial och fokus på aktörer till att diskursanalysen förankras och kopplas 

till verkligheten.  

För att svara på de två första frågeställningarna används en innehålls- och argumentationsanalys 

inom diskursanalysen. Vilket inom samhällsvetenskapen innebär att empirin samlas in i fak-

tiska argument som knyts till en sändare eller aktör och där dess avsikt till viss del diskuteras.11 

 
9 Dekker Linnros, Naturen, betongen och den goda jorden, s. 11. 
10 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och framställ-

ningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 138-139. 
11 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. s. 76. 



6 

 

Avsikten blir inte att mäta hur ofta åsikter förekommer utan att gruppera ståndpunkter och ar-

gument i bestämda åsiktlinjer. I detta avseende utarbetas ett analysschema som kategoriseras 

utifrån huvudkomponenter i samhällsdebatten angående brofrågan.12 Två analysscheman kom-

mer att presenteras, den första svarar till hur samhällsdebatten har sett ut och den andra svarar 

till aktörers argument för och emot en bro. Eftersom studien är en diskursanalys kommer första 

analysschemat att bestå i att sammanfatta begrepp och diskussioner som varit framträdande i 

samhällsdebatten angående brofrågan från 1960-talet fram till år 2018. Det andra analyssche-

mat pekar på aktörers för- och mot argument i brofrågan under 1960-talet fram till år 2018. 

Komparativa inslag kommer att användas för att svara på den tredje frågeställningen om sam-

hällsdebatten har förändrats, och om den har förändrats. Detta genomföras genom att över tid 

jämföra tidningsartiklar, Projektgrupp Klubbviken samt Luleå Kommuns arbete för en bro på 

2000-talet. I undersökningar är meningen med att göra en komparation att förklara en företeelse 

genom att jämföra med en annan. Dock kan detta bli problematisk eftersom forskaren med sä-

kerhet måste utgå från komponenter som går att jämföra. För att undvika att jämförelsen för-

medlar en skev bild skall likheter och skillnader redogöras för, vilket i denna uppsats represen-

teras av att se om samhällsdebatten har förändrats eller om den inte gjort det.13 Rent konkret 

kommer olika förslag och idéer till fast landförbindelse och transport att framvisas och disku-

teras för att se på eventuell förändring och kontinuitet. Eftersom det är föränderlighet och kon-

tinuitet i samhällsdebatten angående brofrågan över tid som skall kompareras blir jämförelsen 

funktionsduglig och kan verka för att skapa djupare förståelse. Undersökningen kommer att 

bearbetas via kvalitativ metod och diskursanalys vilket sedan tolkas via argumentationsanalys, 

komparation samt teoretiskt ramverk. 

1.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning rörande Sandön i Luleå skärgård och dess potentiella landförbindelse har 

inte funnits. Däremot finns det en del annan forskning som är behjälplig i uppsatsens forsk-

ningsämne. En undersökning om Öresundsbron och dess motstånd samt forskning angående 

aktörers syn på utveckling i Luleå skärgård kontra Luleå Kommuns strategi och arbete. 

Hanna Dekker Linnros gör i sin licentiatavhandling ”Naturen, betongen och den goda jorden- 

Öresundsbron och motståndets diskurser” en undersökning om Öresundsbrons motståndare 

men hon ger också utrymme åt broförespråkarnas syn. Avhandlingens generella slutsatser är att 

 
12 Lindkvist, Metodövningar i historia, s. 119-120. 
13 Ejvegård, Vetenskaplig metod, s. 44. 
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miljökonsekvenser var frågan som drevs hårdast inom bromotståndet samt att medias rapporte-

ring om aktörers ståndpunkter gjorde att miljöproblematiken blev kulturellt betingad.14 Detta 

genom att media via olika aktörer visade på motsättningar, händelseförlopp och potentiella kon-

sekvenser, vilket i sin tur skapade ett stridsfält om vems synsätt som skulle representeras. Ett 

tolkningsfält uppstod då mellan verklighetsbeskrivningen media förmedlade och vad motta-

garen som tolkade informationen uppfattade. Därmed blev miljöproblematiken kulturellt be-

stämd.15 I detta avseende framhåller Dekker Linnros även att brobejakare hade lättare att få sin 

röst hörd i media än bronekare men också att Öresundsbron som projekt inte baserats på en idé 

utan bygger på flera aktörers drömmar. Vidare framvisar hon hur problematiken rörande 

Öresundsbron kan kopplas samman med generella utvecklingstrender inom miljörörelsen.16 

Dekker Linnros forskning blir användbar eftersom hon pekar på att Öresundsbrons konflikt inte 

är unik utan att motsättningar rörande just infrastrukturprojekt blir allt vanligare.17 Eftersom 

licentiatavhandlingen behandlar perioden från 1960-talet till år 1999 när avhandlingen publice-

ras, samt behandlar en brofrågas motståndare och bejakare blir den användbar för denna upp-

sats. Att just motsättningar i infrastrukturprojekt blir allt vanligare samt att forskning inte ge-

nomförts angående Sandön och dess brofråga leder till att denna uppsats skapar ny kunskap.   

Rosmarie Ankre redogör i sin licentiatavhandling ”Understanding the visitor: a prerequisite 

for coastal zone planning” om konflikter i svenska kustlandskap. Ankre utgår från metoden 

zonering där områden skall delas upp i zoner för att balansera motsättningar rörande mark- och 

vattenanvändning. Däremot påtalar hon att skärgården består av ett osammanhängande land-

skap vilket leder till att zonering som verktyg blir komplicerat att använda sig av. Ankres av-

handling fokuserar på besökare och fritidshusägares syn på Luleå skärgård samt vad Luleå 

Kommun skall ta i bejakning vid planering och utveckling av skärgården. Undersökningen visar 

att 85 % av de tillfrågade anser att tystnad och lugn och ro är av största vikt i Luleå skärgård 

samt att ”platskänslan” skiljer sig från den inre- till den yttre delen av skärgården. Människans 

”platskänsla”, alltså koppling och emotion till platsen visar sig vara starkare i den yttre delen 

av skärgården än i den inre. Slutsatsen i avhandlingen är att Luleå Kommun därför bör planera 

för utveckling i den inre delen av skärgården istället för den yttre samt att ta behovet av tystnad 

med i beslutsfattande rörande skärgården.18 

 
14 Dekker Linnros, Naturen, betongen och den goda jorden, s. 108-111. 
15 Ibid, s. 2. 
16 Ibid, s. 108-111. 
17 Ibid, s. 1. 
18 Ankre, Rosemarie, Understanding the visitor: a prerequisite for coastal zone planning, School of Technoculture, Humanities and Plan-

ning, Blekinge Institute of Technology, Licentiatavhandling Karlskrona : Blekinge tekniska högskola, Karlskrona, 2007, s. 12-13. 
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Helena Holms examensarbete ”En levande skärgård i teori eller verklighet – en studie av Luleå 

skärgård” omfattar Luleås fasta skärgårdsbefolknings syn på utveckling kontra Luleå Kom-

muns planer. Resultatet i Holms arbete är att skärgårdsbefolkningens syn på utveckling i regel 

är positiv men att de anser att Luleå Kommun gör för lite för skärgården. Vidare anser båda 

parterna att turism är en drivkraft som kan utveckla infrastruktur och kommunikation. Holm 

ger under förslag till vidare forskning råd om att utreda infrastruktur och kommunikation i Lu-

leå skärgård, vilket just denna uppsats tar fasta på.19 

Tidigare forskning angående Luleå skärgård har fokuserat på dess utveckling kontra restrikt-

ioner, begrepp vilket även denna studie tar avstamp i. Däremot har tidigare forskning gett rum 

för aktörer som fast skärgårdsbefolkning, fritidshusägare samt besökare. I denna uppsats får 

brofrågan och dess samhällsdebatt, vilket sedan framvisar aktörer istället stå i centrum. Vidare 

har ett bredare perspektiv applicerats i tidigare forskning med fokus på hela Luleå skärgård där 

det centrala i denna forskning är Sandön i Luleå skärgård och just argument för och emot en 

bro. Studiens bidrag blir även att ta in den historiska aspekten för att över tid se på eventuella 

förändringar i samhällsdebatten, vilket täcker en kunskapslucka som upptäckts vid undersök-

ning av källmaterialet.  

1.6 Begrepp & definitioner 

I uppsatsen kommer begreppen samhällsdebatt, exploatering, bevarande, samhällsnytta, fysisk 

riksplanering, riksintresse, friluftsliv, naturreservat samt Natura-2000-område att användas. 

Flera av dessa begrepp förekommer i empirin i undersökningen men kommer även att användas 

i slutdiskussionen samt i slutsatser. Därför ska denna terminologi förklaras för att simplifiera 

för mottagaren samt skapa tydlighet.     

Samhällsdebatt får betydelsen i denna uppsats som ett sammansatt ord mellan samhälle och 

debatt. Samhälle genom en stor grupp människor som lever tillsammans på ett organiserat sätt.20 

Denna grupp människor symboliseras i uppsatsen främst av befolkningen i Luleå Kommun men 

syftar även till människor på regional och nationell nivå. Med debatt menas en diskussion där 

 
19 Holm, Helena, En levande skärgård i teori eller verklighet – en studie av Luleå skärgård, examensarbete, 

Umeå Universitet, 2012, s. 50-52. 
20 ”Samhälle”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samhälle (hämtad 

2018-10-05). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samhälle
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deltagarna har olika åsikter, vilket NE redogör för som att de kan vara under ordnade och of-

fentliga former men även kan föranleda beslutsfattning.21 Exploatering syftar till att inom sam-

hällsplaneringen skapa ett nyttiggörande eller utnyttjande av naturresurser. Detta genom att ex-

empelvis ta mark i anspråk för bebyggelse, anläggning, industri eller infrastruktur.22 Bevarande 

representerar i uppsatsen motsatsen till exploatering, att således genom mänskliga åtagande 

försöka att bibehålla naturen och dess resurser i sitt ursprungliga skick.23 Begreppet samhälls-

nytta ges betydelsen i detta avseende som en nytta för hela samhället, alltså en allmän nytta 

istället för nytta för enskilda individer.24  

Den fysiska planeringen är den verksamhet vilket bestämmer hur mark- och vattenresurser skall 

användas där den fysiska riksplaneringen (FRP) syftar till att bestämma vilka mark- och vat-

tentillgångar i Sverige som ska klassas som riksintresse.25 Riksintresset innefattar de geogra-

fiska områden vilket anses ha nationell betydelse genom naturvårdslagen samt miljöbalken.26 

Riksintresset preciserar vilka av landets delar som skall skyddas och bevaras bland annat utifrån 

naturvård och friluftsliv med områden som innefattar kust, fjäll och älvar.27 Områden som är 

av riksintresset kan ha bevarande eller exploaterande karaktär och kan även innefatta yrkesfiske 

och rennäringen. Vidare ansvarar 12 myndigheter för bedömmande av riksintresset, i urval är 

dessa försvarsmakten, trafikverket, naturvårdsverket och sametinget. Syftet med riksintresset 

är att precisera hur områden förhåller sig till varandra samt öka möjligheten för diskussion och 

förändring om det visar sig att riksintressena är oförenliga med varandra.28 Friluftsliv får föl-

jande betydelse i uppsatsen genom Grundstens definition: ”vistelse i naturen på fritiden för att 

få naturupplevelser, vara fysisk aktiv och rekreera sig”.29 Naturreservat är de fridlysta områden 

vilka ska bevara känslig och unik natur samt tillgodose områden för friluftsliv.30 Natura 2000-

 
21”Debatt”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/debatt (hämtad 2018-

10-05). 
22 ”Exploatering”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/exploatering 

(hämtad 2018-09-27). 
23”Bevara”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bevara (hämtad 2018-

10-29). 
24 ”Samhällsnytta”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samhällsnytta 

(hämtad 2018-09-27). 
25 ”Fysisk planering”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fysisk-riks-

planering (hämtad 2018-09-27). 
26”Riksintresse”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/riksintresse 

(hämtad 2018-09-27). 
27 Bernes & Lundgren, Bruk och missbruk av naturens resurser en svensk miljöhistoria, s. 207. 
28 Boverket, Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden. https://www.boverket.se/sv/samhallsplane-

ring/sa-planeras-sverige/riksintressen-ar-betydelsefulla-omraden/ (hämtad 2018-10-10). 
29 Grundsten, Claes. Friluftsliv I: Sverige Nationalatlas Miljön, Wastenson, Leif, Grundsten, Claes & Bernes, 

Claes (red.), Sveriges nationalatlas Miljön, 1. utg., Sveriges nationalatlas (SNA, Stockholm, 1991, s. 171. 
30”Naturreservat”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturreservat 

(hämtad 2018-09-27). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/debatt
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/exploatering
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bevara
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samhällsnytta
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fysisk-riksplanering
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fysisk-riksplanering
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/riksintresse
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/riksintressen-ar-betydelsefulla-omraden/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/riksintressen-ar-betydelsefulla-omraden/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturreservat
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områden följer miljöbalkens direktiv och är nätverk som finns i alla EU:s medlemsländer vilket 

skyddar utrotning av arter och miljön. I Sverige ansvarar varje länsstyrelse, i samråd med mar-

kägare och myndigheter, att ta fram bevarandeplaner för Natura 2000-områdena som ska redo-

göra för vad och hur områdena ska skyddas.31 

1.7 Teoretisk ram  

För att uppnå studiens syfte kommer undersökningens information att tolkas med hjälp av de 

två teorierna centrum -periferi samt fysisk planering och zonering.  

Centrum-periferi 

Teorin centrum-periferi utgår enligt NE från att utveckling av samhällslivet är beroende av att 

det finns ett geografiskt avstånd mellan centralpunkt och de omliggande områdena. Centrum 

kännetecknas ofta av en mötespunkt där olika processer samverkar, periferin ligger däremot 

avskilt men kan ändå var styrt av centrum. Centrum-periferi perspektiven kan appliceras och 

användas på flera olika sätt men det är den geografiska aspekten som får fokus i denna uppsats. 

Detta genom att centrum-periferi kan beteckna förhållandet mellan orter, exempelvis stad och 

landsbygd, där dess fysiska avstånd kan visa på skillnader i resursfördelning, kommunikation 

och transportmöjligheter.32    

I denna uppsats kommer Luleå stad representera centrum och Sandön landsbygd och periferin. 

Detta eftersom att Hans Westlund & Wolfgang Pichler redogör för att de nordiska länderna 

klassar alla området på mindre än 200 invånare, eller vart det är mer än 200 meter mellan husen 

som landsbygd. Genom denna definition får Sandön, via dess låga populationsantal representera 

landsbygden. Staden och landsbygden har traditionellt setts som varandras motsatser. Staden 

som dynamisk, modern men farlig för miljön och landsbygden som traditionell, statisk, miljö-

vänlig samt representerar avskildhet och turistdestinationer. I dagens samhälle är centrum och 

periferi inte nödvändigtvis varandras motsatser och den största skillnaden mellan stad och 

landsbygd ligger i dess tillgänglighet samt befolkningsmängd. Dock är det stadens aktiviteter 

och beslut som ofta styr landsbygdens öde samt att den ”rena” landsbygden har förändrats. 

Detta eftersom den ofta har förlorat befolkning och traditionella aktiviteter att livnära sig på. 

Landsbygden visar på olika tendenser och inriktningar för utveckling men ett sätt att stärka 

 
31 ”Natura 2000”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/natura-

2000 (hämtad 2018-09-27). 
32 Jerneck, Magnus, ”Centrum-periferi”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-

pedi/lång/centrum-periferi-teorier (hämtad 2018-09-27). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/natura-2000
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/natura-2000
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/centrum-periferi-teorier
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/centrum-periferi-teorier
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landsbygden är att utveckla och förbättra infrastruktur och kommunikationer.33 Rent konkret 

används teorin i uppsatsen genom att se om denna förutbestämda bild av vad som kännetecknas 

som stad och landsbygd stämmer. Sandön som periferi och således: statisk, miljövänlig, turist-

destination och med infrastruktur och kommunikation som eventuella utvecklingsmöjligheter. 

Centrum ska i detta avseende studeras utifrån om Luleå stad har styrt ödet i Sandöns brofråga 

eller inte. 

Fysisk planering & zonering 

För att skapa det moderna samhället uppstod ett anspråk för att exploatera de oexploaterade 

områdena, vilket enligt Grundsten i sin tur ofta lett till en konkurrens om mark- och vattentill-

gångar. Dessa motstridande intressen skapade ett behov av att planera hur naturtillgångar och 

landskap skulle brukas, alltså en bedömning av för- och nackdelar för mark- och vattenanvänd-

ning.34 I mitten av 1960-talet skapade därför regeringen den fysiska riksplaneringen (FRP) vars 

syfte enligt Claes Bernes & Lars Lundgren var att kunna ”planera bort” konflikter. Den fysiska 

riksplaneringen mynnade ut i 1987 års naturresurslag där det lagstadgades om att särskilda om-

råden var av riksintresse, däribland delar av skärgården, kusten, fjällen och insjöar vilka skulle 

skyddas genom naturvård. Norrbottens skärgård, Luleå skärgård och därmed Sandön räknas 

idag in som område av riksintresse för naturvård och friluftsliv.35  

Naturvården spelar en stor roll inom den fysiska planeringen eftersom den enligt Lars Emmelin 

representerar samhällsnyttan gentemot det privata intresset men att den även står för införandet 

av restriktioner. Inom den fysiska planeringen används zonering som verktyg vilket innebär 

principen om att verksamheter som har motstridande intressen om möjligt ska placeras på olika 

platser och därmed i zoner.36 Rosmarie Ankre menar att fysisk planering är ett sätt att förändra 

hur mark- och vattentillgångar används där zonering blir ett verktyg vid konflikter, restriktioner 

bestämmer däremot den direkta användningen av mark- och vattenrättigheter.37 

Inom nutidens fysiska planering hänvisar Emmelin till att det är kommunerna som lägger pre-

misserna för markanvändning och speciellt i de naturområdena som ligger nära tätorten och 

 
33 Westlund, Hans & Pichler, Wolfgang. The Swedish countryside in the neo-urban knowledge economy. Re-

gional Science Policy & Practice. vol. 5 no.2, 2012. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rsp3.12006 

(hämtad 2018-10-12) s. 225-228. 
34 Grundsten, Claes. Fysisk planering I: Sverige Nationalatlas Miljön, s. 164. 
35 Bernes & Lundgren, Bruk och missbruk av naturens resurser en svensk miljöhistoria, s. 206-209. 
36Emmelin, Lars, Fredman, Peter & Sandell, Klas, Planering och förvaltning för friluftsliv [Elektronisk resurs] 

En forskningsöversikt, Naturvårdsverket, Stockholm, 2005. 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5468-6.pdf (hämtad 2018-10-11) s. 132-133. 
37 Ankre, Understanding the visitor, s. 54-55.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rsp3.12006
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5468-6.pdf
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innehar rekreationsvärde. Den regionala fysiska planeringen har ansvar för verktyg som natur-

reservat samt nationalparker där Länsstyrelsen ansvarar för riksintresset. Utöver dessa ansvars-

områden finns en avsaknad av regional fysisk planering och Länsstyrelserna torde hjälpa kom-

munerna mer i sin fysiska planering. Eftersom Sandön ligger nära staden och ses som ett rekre-

ationsområde innefattar ön den kommunala fysiska planeringen men även den regionala fysiska 

planeringen eftersom naturreservat finns och området är av riksintresse. Det existerar oenig-

heter kring hur konflikter och motsättningar ska hanteras rörande mark- och vattenanvändning 

på lokal, regional och nationell nivå samt en existerande splittring rörande bevarande kontra 

exploatering.38 Den fysiska planeringen, dess historik och uppbyggnad, tillsammans med verk-

tyget zonering kan användas som teoretisk ram vid studier för att förstå avsaknaden av Sandöns 

broförbindelse. Detta genom att brofrågan innefattar den kommunala samt den regionala fysiska 

planeringen, vilket även påverkas av nationella och globala faktorer.   

1.8 Bakgrund 

Detta avsnitt består av bakgrundsinformation kring vad skärgården är och vad Luleå skärgårds 

näringar står för. Sandön och Klubbviken som geografiska platser redogörs för och exempel 

ges på exploatering och miljö på nationell nivå. Bakgrunden ska verka för att hjälpa mottagaren 

att sätta Sandöns brofråga i en historisk kontext. 

1.8.1 Skärgård & Luleå skärgårds näringar 

Skärgården består enligt NE av begränsande områden som tidigare varit täckta av inlandsisen 

men genom landhöjningen bildat öar, skär, holmar, kobbar och grynnor. Vanligtvis består dessa 

av hårda bergarter som granit eller gnejser men det finns undantag, exempelvis i Luleå skärgård 

där öar kan vara uppbyggda av klappersten eller sand.39 I detta avseende hänvisar Grundsten 

till att Norrbottens skärgård ofta är uppbyggd av morän eller sand samt har låglänt karaktär.40 

Skärgården har ingen stor utbredning och är koncentrerade till Skandinavien samt Finland, 

Skottland, Kanada och Chile.41 För ca 9000 år sedan låg en stor del av Norrbotten under in-

landsisen men genom landhöjningen skapades sedan kustlandskap och skärgårdar. Norrbotten 

har en lutning västerut mot Bottenviken vilket gett upphov till en skärgård som är upp mot 40 

kilometer bred.42 

 
38Emmelin, Planering och förvaltning för friluftsliv, s. 132- 133.  
39 ”Norrbotten”, i Nationalencyklopedin (NE), https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/norr-

botten (hämtad 2018-09-11). 
40 Grundsten, Claes. Kustlandskapet I: Sverige Nationalatlas Miljön, s. 90. 
41 ”Norrbotten”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norrbotten 

(hämtad 2018-09-11). 
42 ”Skärgård”, i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skärgård (hämtad 

2018-09-11). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/norrbotten
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/norrbotten
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/norrbotten
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skärgård
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I Norrbottens skärgård ligger Luleå skärgård där industriell verksamhet som sågverk, gruvbryt-

ning och valsverk förekommit på öar som Hindersön och Altappen allt sedan 1830-talet och 

framåt. Mot mitten och slutet av 1900-talet började dock verksamheten besöksnäringen att gro 

och intresset för skärgården ökade hos gemene man.43 Luleå skärgård består av 1312 öar, skär 

och kobbar som alla har varierande växt- och naturliv.44 Sandön är en av dessa öar vilket enligt 

Grundsten klassas som att ha riksintresse delvis utifrån friluftsliv, och därmed utrymme i na-

turvårdslagen att skyddas. Historiskt sett innebar urbaniseringen och inflyttningen till städerna 

att människan kom bort från naturen och att behovet för rekreation och friluftsliv skapades.45 

Friluftsliv har idag ofta skiftande karaktär och kan innehålla de flesta fritidsaktiviteter, från 

motordrivna aktiviteter till mer mänskligt drivna aktiviteter, vilket i sin tur kan innebära att 

motstridande intressen finns inom friluftslivet i sig.46 

1.8.2 Sandön i Luleå Skärgård  

Sandön är den största ön i Luleå skärgård på 2570 hektar vilket kan jämföras med den näst 

största ön Hindersön på 1380 hektar. Skärgårdsgruppen redogör för att Sandön geografiskt sett 

ligger fyra kilometer från Luleå stad där den norra sidan vetter mot Luleås största farled samt 

industriområdet SSAB. Den södra sidan av ön ligger 

vid Tjuvholmsundet vilket är en kort bit från fastlan-

det där Kallax flygplats och F-21 flygflottilj ligger.47 

Tjuvholmsundet ingår därför i och med dess geogra-

fiska plats som område för riksintresse för totalför-

svaret och civila kommunikationer.48 Klubbvikens 

Havsbad är ytterpunkten på ön vilket även anses som 

en gräns över var innerskärgården tar slut och yt-

terskärgården tar vid. De första gårdarna byggdes på 

Sandön mot slutet av 1700-talet vilket idag kallas för 

Sandögårdarna där fast befolkning än idag bedriver 

jordbruk, skogsbruk och en del fiske.49  

 
43 Hederyd, Din egen lots till Luleå skärgård, s. 14.  
44 Visit Luleå, https://www.lulea.se/skargard (hämtad 2018-09-17).  
45 Grundsten, Claes. Friluftsliv I: Sverige Nationalatlas Miljön, s. 170-171. 
46 Ibid, s. 170-175. 
47 Westerberg, Sture, Skärgårdsgruppens inventering av öar i Luleå skärgård 1997 Sandön, Luleå https://lu-

lea.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/217/2014/02/inventering-1997.pdf, 1997, (hämtad 2018-

10-02) s. 5-7. 
48 Ramböll Sverige AB, Miljökonsekvensbeskrivning- Bro över Tjuvholmsundet och väg till Klubbviken, s. 13.  
49 Ibid, s. 53. 

Figur 1. Karta över Luleå och Tjuvholmsundet (Ramböll 

Sverige AB, MKB, 2008, s. 4). 

https://www.lulea.se/skargard
https://lulea.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/217/2014/02/inventering-1997.pdf
https://lulea.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/217/2014/02/inventering-1997.pdf
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Sandön har flera fritidshus där det år 2008 uppgavs finnas ca 250 stycken.50 Vissa fritidshus har 

omvandlats till åretruntbostäder och främst nära Tjuvholmsundet, där ökningen från år 1992 till 

2017 går från nio bofasta individer till 45 st.51 Mark och markrättigheterna på Sandön ägs både 

av privata aktörer samt av Luleå Kommun.52  

Ur sjöfartssynpunkt har Sandön och Tjuvholmsundet varit en naturlig infart till Luleå stad och 

möjliggjort för malmexport där muddring och fördjupning av sundet har ägt rum i olika om-

gångar från år 1852 till år 1945. För att sedan svara på behovet av en djupare farled skapades 

under 1960-talet Sandöleden, beläget på andra sidan av Sandön, vilket innebar en muddring 

och därmed att ön Sandön och Likskär skiljdes åt. Denna farled stod i sin helhet klar år 1998, 

vilket också innebar att yrkessjöfart genom Tjuvholmsundet avvecklades.53 Tjuvholmsundet 

klassas idag som båtsportsled och används av fritidsbåtar, yrkesfiskare, turbåtar, kustbevak-

ningen samt Sjöfartsverket.54 

Skärgårdsgruppen redogör för att låglänta Sandön främst är uppbyggd av sand och grus där 

sanddyner dominerar landskapet. Det finns många klapperstensfält på ön vilka tydligt visar hur 

landhöjningen har gått till med svallning och sedan omlagring, intressanta områden för frilufts-

livet uppges vara: gammelskog, strandängar, artrika kärr och fågelrikedom.55 I dagsläget har 

Länsstyrelsen i Norrbotten inrättat tre naturreservat på ön, Stenåkern år 1970, Furuholmen år 

1997 och Hästholmen år 2017. Reservaten ingår även som Natura 2000-område där Stenåkern 

representerar Taiga, Furuholmen för att bevara dess sandbankar, ler- och sandbottnar samt land-

höjningsskog och Hästholmen med syfte att bevara dess opåverkade karaktär.56 Sandööarna är 

ytterligare ett naturreservat vilket inrättades år 2017 och är beläget på en ö som ligger i direkt 

anslutning till Sandön. Det finns även långt framskridna planer på att inrätta ett till naturreservat 

i Sandöklubben som är beläget på öns nordöstra udde.57 

 
50 Ramböll Sverige AB, Miljökonsekvensbeskrivning- Bro över Tjuvholmsundet och väg till Klubbviken, s. 9. 
51 Statistik Luleå Kommun,”Sandön 1992-2017”, 2018. 
52 Westerberg, Skärgårdsgruppens inventering av öar i Luleå skärgård, s. 5. 
53 Hederyd, Din egen lots till Luleå skärgård, 52-54. 
54 Ramböll Sverige AB, Miljökonsekvensbeskrivning- bro över Tjuvholmsundet och väg till Klubbviken, s. 13. 
55 Westerberg, Skärgårdsgruppens inventering av öar i Luleå skärgård, s. 5-7. 
56 ÅF- Infrastructure AB, Luleå Kommun, ”Konsekvensbeskrivning av bro till Sandön”, 2018, s. 14. 
57 Ibid, s.13-14. 
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1.8.3 Rekreationsområdet Klubbviken 

Klubbviken är ett havsbad vilket ägs av Luleå Kommun men arrenderas i dagsläget ut till före-

taget Brändögruppen. Området innehar bland annat hamn, restaurang, toaletter, bastur och ut-

hyrningsstugor. Speciellt för detta havsbad 

är möjligheten att bada i Luleåmynningens 

sötvatten på insidan och på utsidan i det 

bräckta vatten som kommer från Bottenvi-

ken.58 Det finns en existerande väg från 

Tjuvholmsundet till Klubbviken, vilket är en 

sträcka på 10 km där 7 km är anlagd och 3 

km består av icke anlagd väg och bärlager. 

På vintern är det möjligt att köra bil över 

Tjuvholmsundet eftersom Luleå Kommun 

anlägger en isväg och då används vägen på 

Sandön som allmän bilväg.59 

 

1.8.4 Exploatering & miljö 

Startskottet för undersökningen är 1960-talet, en tid vilket Bernes & Lundgren återger via att 

en allmän uppfattning existerade om att all tillväxt var positiv, industrierna blomstrade och 

vägar byggdes. En oro för exploateringens negativa aspekter för miljön börjande dock att spri-

das till allmänheten, media och politiker och därför blev 1960-talet den mer samlade miljörö-

relsens födelse.60 Naturskyddet och möjligheten för länsstyrelser att inrätta naturreservat utvid-

gades under 1980-talet där även en stor expansion av naturskydd till särskilda områden ägde 

rum runt år 2000.61 Perioden mellan 1960-talet fram till 2000-talet karaktäriserades också av 

att stadsbebyggelsen blev större i omfång och att exploaterings- och infrastrukturprojekt för-

vandlade städernas ytterområden.62 

Konflikter kring infrastrukturprojekt, likt Sandöns brofråga, har enligt Dekker Linnros blivit 

allt vanligare sedan 1980-talet eftersom trädkramare kontra bilism fick stort utrymme i media 

 
58 Hederyd, Din egen lots till Luleå skärgård, s. 56-57 
59 Umeås Tingsrätt mark- och miljödomstolen, Dom Mål nr M 1184-08, 2011-06-10, s. 8. 
60 Bernes & Lundgren, Bruk och missbruk av naturens resurser, s. 87-88. 
61 Ibid, s. 47. 
62 Ibid, s. 163-164. 

Figur 2. Väg från Tjuvholmsundet till Klubbviken (Ramböll Sverige Ab, 

MKB, 2008, s. 7). 
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över hela landet. Hon påpekar att Öresundsbrokonflikten inte är unik i sitt slag utan att proble-

matiken ofta kretsar kring aktörers olika åsikter och tolkningar om vad exploateringen kan in-

nebära. I fallet med Öresundsbron och liknande infrastrukturprojekt är det ofta inte själva bygg-

nationen som gett upphov till motsättningar utan problematiken ligger i vad exempelvis en bro 

kan symbolisera och innebära på lång sikt.63 

 

DEL 2 UNDERSÖKNING 
 

2.1 Samhällsdebatten angående brofrågan 

Samhällsdebatten angående brofrågan framvisas i undersökningen av lokaltidningar, Projekt-

grupp Klubbviken samt Luleå Kommuns arbete för en bro på 2000-talet. Delarna redogörs för 

i en förhållandevis kronologisk ordning men tematiska inslag förekommer även. Lokaltidning-

arna representerar åren 1960-2000-talet där fokus ligger på Sandön, brofrågor och förbindelse 

över Tjuvholmsundet. Aspekter tas däremot med från tidningarna rörande Luleå- och Norrbot-

tens skärgård samt rapportering om motstridande intressen för att peka på aktörers argument 

för och emot en bro. 

Projektgrupp Klubbviken tillsätts för att utveckla Klubbviken och under åren 1980 till 1981 

diskuteras bro och färjealternativet en hel del i gruppen. Under åren 1981 till 1983 lägger där-

emot projektgruppen en stor del av sitt arbete på omedelbara åtgärder för Klubbviken. Få punk-

ter om bron eller färjealternativet tas upp dessa år men de direkta åtgärder för Klubbviken tas 

dock med i empirin för att visa på aktörer som kan ha påverkan brofrågan samt för att det visar 

på regional och nationell inverkan på Sandön.64  Ur Luleå Kommuns arbete för en bro på 2000-

talet kommer huvuddragen från tillståndsansökan och avslaget för en gång- och cykelbro att 

dras samt essensen från miljökonsekvensbeskrivningen från 2008 samt konsekvensbeskriv-

ningen från år 2018 att redogöras för.  

2.1.1 Motsättningarnas årtionden 1960-1980-talet 

I februari år 1966 rapporterar Norrbottens Kuriren om att Länsstyrelsen i Norrbotten har gjort 

en beställning från naturgeografiska institutionen i Uppsala om att utreda klapperstensfältet 

Stenåkern på Sandön. Utredare Arne Krigström påtalar att Stenåkern mycket väl kan bli ett 

turistmål men att dess geografiska plats på en ö gör klapperstensfältet svårtillgängligt. Intressant 

 
63 Dekker Linnros, Naturen, betongen och den goda jorden, s. 1-2. 
64 Arbetsprojekt 1982-1985, F 6:42, Klubbvikenprojektet, Luleå Kommun Fastigheter, Luleå stadsarkiv. 
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i sambandet är att Krigström hänvisar till att det länge funnits planer på en broförbindelse samt 

ett visst intresse att låta stadsbebyggelse sprida ut sig på ön. Däremot framkommer det ej i 

tidningsartikeln vem som drivit dessa broplaner eller planer på stadsbebyggelse.65 ”Tanken om 

bro till Sandön är ingalunda ny- det har funnits långt framskridna planer att lägga bro över 

Tjuvholmsundet” går att läsa i maj i Norrbottens Kuriren år 1971. Artikeln refererar till att Luleå 

Kommunstyrelse beslutat att låta byggnadskontoret utreda kostnaden för en bro som ska möj-

liggöra för att utnyttja fritidsområden samt Klubbvikens Havsbad.66 Även NSD rapporterar om 

denna nyhet samma månad år 1971 och poängterar att det är en gammal tanke som länge har 

diskuterats samt att en utredning om vägförbindelse tas emot positivt av många. De refererar 

även till att det finns många alternativ till en vägförbindelse som nu ska utredas.67 

I augusti år 1973 lyder rubriken i Norrbottens Kuriren ”Färja till Sandön seriöst alternativ” 

där fritidsnämndens Sten Wallo lägger fram ett alternativ om att lägga in en färja över Tjuv-

holmsundet till Sandön och sedan transportera badgäster med buss till Klubbviken. Wallo på-

talar att kostnaden att föra badgäster från Luleå stads hamn till Klubbviken med färja är för hög 

under lågsäsong och att hans förslag är en god lösning, samtidigt avvisar inte Wallo broalter-

nativet. Han anser att en bro inte skulle hindra sjöfarten i Tjuvholmsundet där han beräknar att 

500-600 båtar totalt passerar under högsäsong och att en öppningsbar bro skulle fungera väl. 

Dock påtalar Wallo att det är ett dyrt alternativ som alldeles säkert tar många år att genomföra.68 

”Färja lösningen på transporten till badriviera” är NSDs rubrik samma månad och år vilka 

utöver Wallos förslag redogör för kritik över att badgäster har väntat i timtal för transport fram 

och tillbaka till Klubbviken med färja. De hänvisar även till att det finns en väg på Sandön som 

kan vara fungerande på sommartid om förstärkning och förlängning sker.69  

Intressant i sammanhanget är att några månader senare i december år 1973 rapporterar Norr-

bottens Kuriren om att intresset för Sandön som industriområde växer. Att Sandön är ett poten-

tiellt område för att anlägga Stålverk 8070 och att Luleå Kommuns exploateringskontor öppnat 

kontot ”Sandöns industriområde”.71 NSD rapporterar även om saken samma månad år 1973 

 
65 Sandöterasser fängslade forskare- en turistattraktion av ovanligt slag. Norrbottens Kuriren. 1966-02-05, Nr 

001211, Fritidsfrågor Färja över till Sandön, Norrbottens Kuriren Arkivet, Arkivcentrum Norrbotten.  
66 Landöverfart till Sandön undersöks. Norrbottens Kuriren. 1971-05-19. Nr 001211. 
67 Klubbviken exploateras- Vägplaner ska utredas. NSD. 1971-05-19. Tidningslägg NSD maj 1971, Arkivet-

Källaren, Arkivcentrum Norrbotten.  
68 Färja till sandön seriöst alternativ. Intervju med Sten Wallo. Norrbottens Kuriren. 1973-08-08. Nr 001211. 
69 Färja lösningen på transporten till badriviera. NSD. 1973-08-07. Tidningslägg NSD augusti 1973, Arkivet-

Källaren, Arkivcentrum Norrbotten.  
70 Stålverk 80 var namnet på en planerad utbyggnad av Luleås stålverk vilket aldrig blev av. ”Stålverk 80”, i 

Nationalencyklopedin (NE) http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stålverk-80 (hämtad 2018-10-18). 
71 Sandön Luleås nästa stora industriområde. Norrbottens Kuriren. 1973-12-01. Nr 001211. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stålverk-80
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med att exploateringskontoret beställt en karta i skala 1:2000 för att ha en bättre grund för att 

kunna utreda Sandön som potentiellt industriellt område.72 

I Norrbottens Kuriren i april år 1975, förmedlat av Stockholm TT (Tidningarnas Telegrambyrå), 

återfinns en artikel rörande jordbruksminister Svante Lundkvists proposition om att Sverige 

skall få 24 primära rekreationscentrum. Däribland Östskåne, Gotland, Åre, Abisko-Kebnekai-

sefjällen samt Norrbottens skärgård. Lundkvist framhåller att alla ska få möjlighet att nyttja 

rekreationsområden, oavsett sociala eller ekonomiska förutsättningar. Vidare hänvisar han till 

svårigheten för pensionärer, barnfamiljer eller handikappade att nyttja områdena och att det 

statliga stödet på 75 till 100 miljoner kronor skall få en mer samlad planering än förut.73 Att 

göra Norrbottens skärgård till ett av dessa 24 rekreationsområden rapporterades redan i maj år 

1974 i Norrbottens Kuriren via Bodens Kuriren. Här går att läsa att länets instanser sagt ja till 

Norrbottens skärgård som primärområde och däribland Länsstyrelsen i Norrbotten och fyr-

kantskommunerna. Luleås skärgård framhålls som det primära rekreationsområdet vilket natur-

skyddsföreningen genom Gustaf Sundström däremot är negativ till. Sundström påtalar att det 

finns stora risker för ett okontrollerat utnyttjande samtidigt som kanslichef för fyrkantskommu-

nerna Svante Astermo hänvisar till att aktiv planering till särskilda anläggningar minskar risken 

för miljöslitage och att människorna inte lär röra sig särskilt långt från rekreationsområdena.74  

Intressant är att sätta rapporteringen om miljöslitage på Sandön i relation till artikeln i Norrbot-

tens Kuriren i september samma år där rubriken lyder ”Jätteprojekt i Luleå- Oljelager flyttas 

till Sandön”. Här går att utläsa att geotekniska undersökningar har startats för att undersöka om 

ett stort bergrum kan skapas på norra Sandön. Bergrummet skulle i så fall användas för att 

förvara olja vilket tidigare stått i Uddebos hamn, beläget mittemot Sandön, bergmassorna är 

tänkta att kunna användas i byggnationen till det nya stålverksområdet Stålverk 80.75  

Norrbottens Kurirens artikel i juli år 1978 visar på bredden av problematiken rörande motstri-

dande intressen på Sandön och dess bro. Artikeln utgår från en rapport som bostadsdeparte-

mentet har sammanställt av forskningresultat rörande havsmiljö, naturförhållande och utnytt-

jande av Sveriges kuster. Här går att utläsa att rapporten kommit fram till att Luleå skärgård är 

 
72 Behöver karta över Sandön. NSD. 1973-12-01. Tidningslägg NSD december 1973, Arkivet-Källaren, Arkiv-

centrum Norrbotten. 
73 Länets Skärgård blir rekreationscentra. Intervju med Svante Lundkvist. Norrbottens Kuriren - Stockholm TT. 

1975-04-02. Nr 001211. 
74 Stor turistsatsning på Luleå skärgård. Intervju med Gustaf Sundström och Svante Astermo. Norrbottens Kuri-

ren – Bodens Kuriren. 1974-05-22. Nr 001211. 
75 Jätteprojekt i Luleå- Oljelager flyttas till Sandön. Norrbottens Kuriren. 1975-09-16, Nr 1967, Luleå NJA, 

Norrbottens Kuriren Arkivet, Arkivcentrum Norrbotten.  
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ett av 14 områden längs Sveriges kust som bör omfattas av särskild planering för att undvika 

konflikter. Detta blir särskilt tydligt genom förklaringen av Luleå skärgård som ”Här kolliderar 

samtliga olika intressen som finns. Enligt arbetsgruppens uppräkning följande: fiske, fritids-

fiske, föroreningar, militära intresse, fritidsboende, naturvård, friluftsliv, utvinning av sand och 

grus samt anläggningsverksamhet”. 76 

2.1.2 Projektgrupp Klubbviken och motioner åren 1980-1983 

I september månad år 1980 intervjuas Luleå Kommuns fritidschef Herbert Jacobsson i Norr-

bottens Kuriren där färjealternativet, parkeringsplats vid Tjuvholmsundet och busstrafik till 

Klubbviken återigen uppkommer, ett alternativ han menar kommer att ske under 1980-talet. 

Han påtalar att förutom Ormberget och campingen i Karlsvik i Luleå är det enbart Klubbviken 

som Luleå Kommun kommer att göra satsningar på. Jacobsson refererar till begräsningen av att 

turbåt eller egen båt är enda möjligheten för transport till Klubbviken samt att de 165 000 kr 

som beviljats från statliga rekreationsberedningen skall läggas på att utveckla Klubbviken. Bro-

planerna redogörs för i detta avseende vara problematiskt för att det skulle störa naturen och 

fritidshusägare för mycket.77  

Luleå Kommuns Projektgrupp Klubbviken håller sitt inledande möte angående Klubbvikens 

utveckling den 29 oktober år 1980. I anteckningarna som förs detta datum går det att utläsa att 

fritidskontoret sedan år 1975 har arbetat med att återställa Klubbviken allt sedan den äldre an-

läggningen raserades vid muddringen av Sandöleden. Planen för återställning av Klubbviken 

lanserades år 1975 och var i tre etapper där etapp två samt tre var beroende av en landförbin-

delse över Tjuvholmsundet. Information återfinns om att planen om etapper däremot revidera-

des år 1978, dels för att landförbindelsen ej blivit av, en pågående motion rörande bro eller färja 

till Sandön tas även upp i sammanhanget.78 NSD rapporterar i januari år 1981 om denna motion 

från socialdemokratiska fullmäktigegruppen som sedan gett upphov till gatukontoret att utreda 

vägförbindelse till Sandön. Gatukontoret hänvisar i detta fall till att kostnaden för en bro blir 

för hög, samt att bron i så fall måste var öppningsbar för att inte hindra sjötrafiken. Gatukontoret 

menar att: ”En färjeförbindelse över Tjuvholmsundet bör utredas. Samtidigt måste man också 

visa upp en markanvändning för Sandön som gör en sådan vägförbindelse lönsam”.79  

 
76 Intressekrock i skärgården om inte särskild planering görs. Norrbottens Kuriren. 1978-07-31, Nr 001211. 
77 Nilsson, Rolf Olle, Färja över sundet och Klubbviken blir till för alla. Intervju med Herbert Jacobsson. Norr-

bottens Kuriren. 1980-09-26. Nr 001211. 
78 Arbetsprojekt 1982-185, 1980-10-29, F 6:42, Klubbvikenprojektet. 
79 En färja skulle vara bra. NSD. 1981-01-31, Nr A1253, Luleå Skärgård text, Arkivcentrum Norrbotten.   
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Motionen återfinns även i ett sammanträdesprotokoll hos den tekniska nämnden den femte feb-

ruari år 1981 under namnet ”Motion: Förslag om utredning angående vägförbindelse med San-

dön. Gatukontoret anför här att det tidigare har gjorts utredningar om en broförbindelse med 

Sandön men att det då måste vara en mycket hög bro eller att den är öppningsbar för att inte 

hindra sjötrafiken. Vidare påtalar de att det är mycket svårt att motivera kostnaden för en färja 

eller bro eftersom att de ser en liten ekonomisk vinning i ett sådant projekt. Gatukontoret fram-

håller vikten av att visa upp en markanvändning samt en måldiskussion för Sandön som får 

bron att löna sig. Gatukontorets åsikt återses i ”En broförbindelse till Sandön har små åsikter 

att komma till utförande nu och för avsevärd framtid såvida inte förutsättningarna radikalt 

förändras tex att sjöfarten kan helt avstå från att trafikera Germandöleden eller att markan-

vändningen förändras väsentligt”.80 I fallet färja och vägförbindelse som alternativ till landför-

bindelse hänvisas det till vägverkets kostnadsberäkning år 1974. Kostnaden för ett sådant alter-

nativ skulle ligga på mellan 700 000 till en miljon kronor per år, där anläggningen av färjeläge 

samt vägar i detta avseende skulle ligga 1,9 miljoner respektive 2,5 miljoner kronor, beräknat 

på 1974 års priser. Vidare tas det upp att Luleå Kommun har ansökt om statsbidrag för vägför-

bindelsen men att ansökan har avskrivits. Orsaken till detta redogörs för att det ligger en på-

gående dom hos vattendomstolen rörande en hamnanläggning samt att det råder brist på medel 

för vägar som kan ses som statsbidragsberättigade. Gatukontoret rekommenderar däremot den 

tekniska nämnden att tillstryka motionens förslag, vilket så blir fallet, för att utreda framkom-

ligheten till Sandön och Klubbviken.81  

Projektgrupp Klubbviken sammanträder den 24 februari år 1981 och slår fast att gruppen bör 

behandla två olika tidsperspektiv. Ett kortsiktigt tidsperspektiv vilket skall behandla åtgärder 

som snarast behöver tas hand om samt ett långsiktigt mål om att göra Klubbviken till en yttre 

turistbas, vilket Länsstyrelsen i Norrbotten har åberopat i sin kustutredning.82 Den 23 mars 1981 

konstaterar gruppen att problematiken rörande Klubbvikens förbindelse kommer att kvarstå un-

der de närmsta åren. Projektgruppen beslutar även att inte göra fler ansträngningar angående 

turbåtstrafiken och istället fokusera på alternativet med färja samt väg, ett alternativ de anser 

kommer att gynna Nordkalottencenter. De ser färjealternativet samt buss eller cykeltur till 

Klubbviken som det rätta alternativet men påtalar att vägarnas bärlager i så fall måste ses över.  

 
80Vägförbindelse med Sandön, 1981-02-05, Motion, Luleå Kommunfullmäktiges protokoll 1981, Luleå stadsar-

kiv.  
81 Ibid. 
82 Arbetsprojekt 1982-185, 1981-02-24, F 6:42, Klubbvikenprojektet.  
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Brofrågan tas även upp i gruppens möte den 27 april år 1981 med en hänvisning till att en 70 

meter lång vinterbro på medar är aktuell där material till detta kan hyras från militären. En 

permanent bro anses vara möjligt under sommarmånaderna och att sjöfarten istället går via 

Sandöleden, på vintern skall det finnas en möjlighet på 30 meters öppning.83 Anteckningarna 

den andra november år 1981 visar att ledningsgruppen för Klubbviken påtalar att projektgrup-

pen under året 1982 skall arbeta för det kortsiktiga perspektivet att förbättra Klubbvikens stan-

dard. Dessa satsningar skall på sikt påverka det långsiktiga perspektivet med att utforma Klubb-

viken som ett turistmål samt att göra det till en destination för kommunens invånare.84  

Den 16 februari år 1982 visar projektgruppens anteckningar att Luleås Kommunfullmäktige har 

beslutat att godkänna gruppens förslagna åtgärder för Klubbviken.85 I ett yttrande av Statens 

Naturvårdsverk rörande saken går att utläsa att dessa åtgärder för utveckling av Klubbviken 

består i att upprätta två servicebyggnader för badplatser, fem uthyrningsstugor samt VA-an-

läggningar. Naturvårdsverkets ståndpunkt i frågan är att byggnaderna och åtgärderna bör fortgå 

eftersom de har värde för friluftslivet. Att projektet skulle få anläggningsstöd ser de inte som 

möjligt eftersom verket anser att åtgärderna är av regional istället för nationell karaktär. Natur-

vårdsverket poängterar dock att Luleå Kommun inte kan fortsätta utvecklingen av Sandön eller 

Klubbviken utan att etablera en detaljplan86.87  

I projektgruppens anteckningar den 26 mars år 1982 går att utläsa att de ska arbeta fram motiv 

som visar på att åtgärderna för Klubbviken inte bara har regional karaktär utan att det är ett 

riksintresse. Det hänvisas även till att gatukontoret har ett uppdrag efter bifallen motion om att 

arbeta med förslag till en bro eller färja som förbindelse till Sandön. Gatukontorets representant 

refererar till att arbeta fram en markanvändingsplan för Sandön, däremot ser gruppen det som 

troligt att Sandön endast kommer användas till rekreation och fritidsboende under i vart fall de 

närmsta tio åren.88 Intressant i sammanhanget om investeringar på Klubbviken anses ha lokal, 

regional eller nationell karaktär är Luleå Kommuns förkalkyl den fjärde januari år 1983 för 

dessa direkta åtgärder. I denna kalkyl återfinns att projektets förslagna finansiering kommer 

från kvarvarande medel från Stålverk 80, Luleås Kommunfullmäktige samt ett statsbidrag.89 

 
83 Arbetsprojekt 1982-185, 1981-03-23, F 6:42, Klubbvikenprojektet.  
84 Ibid, 1981-11-02.  
85 Ibid, 1981-02-16.  
86 Detaljplan är en samhällsplan som styr hur mark får användas och vilka byggnader och anläggningar som får 

upprättas. ”Detaljplan”, i Nationalencyklopedin (NE) http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/detalj-

plan (hämtad 2018-10-18). 
87 Arbetsprojekt 1982-1985, 1982-02-18, F 6:42, Klubbvikenprojektet. 
88 Ibid, 1982-03-26. 
89 Ibid, 1983-01-04.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/detaljplan
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/detaljplan
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Att projektet beviljats ett statsbidrag på 579 150 kronor den 26 november år 1982 återfinns i 

förkalkylens bilaga från Luleå Kommunstyrelse.90  

2.1.3 Skog & motordrivna fordon 1980-2000-talet 

Åren 1985 till 1989 karaktäriseras av en nyhetsrapportering om motstridande intressen rörande 

avverkning av skog på Sandön. Ett exempel på detta är att det i december i Norrbottens Kuriren 

år 1985 går att läsa att Luleå Kommun äger skog närmast Klubbviken men att det även finns 

åtta andra markägare. I detta avseende kan varken Luleå Kommun eller Länsstyrelsen i Norr-

botten hindra att över 200 år gammal tallskog kalhuggs om markägarna vill avverka. Detta 

eftersom det saknas medel för att friköpa skogen från markägarna.91  

Konflikterna och rapporteringen rörande skog och avverkning följs av att Norrbottens Kuriren 

år 1992 till 1994 ger utrymme för problematiken kring motordrivna fordon på Sandön, samt 

dess inverkan på naturen. Norrbottens Kuriren rapporterar i augusti år 1992 om hur olaglig 

körning i skog och mark skapat stora miljöskador på Sandön.92”Motorfordon blir bannlysta på 

Sandön” lyder rubriken i Norrbottens Kuriren i juni år 1993. Artikeln redogör för att all motor-

trafik blir bannlyst på Sandön samt att markägarna är de som har möjlighet att ge dispens från 

regeln. Bakom detta förbud står Luleå Kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten, polisen samt mar-

kägare. Att Sandön är klassad att ha riksintresse tas även upp och att dess naturvärden har be-

tydelse för hela Sveriges befolkning.93 I september år 1993 rapporterar Norrbottens Kuriren om 

att ansträngningarna för att stoppa buskörningar på Sandön har gett resultat. Vilket kan ses 

genom att hus- och fritidshusägare menar att det varit lite fordonstrafik på ön under sommaren. 

Kommunekologen Ulf Bergelin och tekniska kontorets Anders Bylund påtalar att så länge det 

inte finns någon bro över Tjuvholmsundet till Sandön så är ytterligare restriktioner inte nöd-

vändiga. Om en bro däremot skulle komma till så påtalar de att ytterligare restriktioner är nöd-

vändiga för att undvika en katastrof för öns naturvärden.94  

Vidare ger Norrbottens Kuriren i september år 1994 utrymme för de politiska partiernas tankar 

rörande Sandön i artikeln ”Stort intresse att skydda Sandön”. Svaren på Naturskyddsförening-

ens miljöenkät visar nämligen på att samtliga partier i kommunen förutom Kristdemokraterna 

(de har ej en åsikt i saken), vill skydda Sandön från omfattande exploatering. Med omfattande 

 
90 Arbetsprojekt 1982-1985, 1983-01-04. F 6:42, Klubbvikenprojektet.  
91 Sommarö kalavverkas, Norrbottens Kuriren. 1985-12-12, Nr 3640, Sandön kalavverkningar i skärgården, 

Norrbottens Kuriren Arkivet, Arkivcentrum Norrbotten. 
92 Jönsson, Roger, Skotern förstör naturen. Norrbottens Kuriren, 1992-08-06, Nr 1211, 2941, Norrbottens Kuri-

ren Arkivet, Arkivcentrum Norrbotten. 
93 Motorfordon blir bannlysta på Sandön. Norrbottens Kuriren, 1993-06-18. Nr 1211. 
94 Petterson, Tord, De vill stoppa Mårten Ström. Norrbottens Kuriren, 1993-09-08. Nr 1211. 
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exploatering syftar naturskyddsföreningen i detta avseende på bostadsbebyggelse, grustäkter 

eller industrier.95  

Inom tidsperioden av rapportering rörande skog och avverkning samt konflikten angående mo-

tordrivna fordon återfinns några artiklar angående bron. ”Bro till Sandön? Javisst, men inte för 

bilar” går att utläsa i en artikel från Norrbottens Kuriren i oktober år 1987. Gatukontoret har 

utfört en utredning för Luleå Kommuns räkning där de avser att lämna ett förslag till tekniska 

nämnden, vilket politiker sedan får ta ställning till. Förslaget går ut på att det på sommartid ska 

finnas en svängbar gång- och cykelbro som ska föras åt sidan för att låta fartyg och båtar pas-

sera. Vintertid ska en is-släde placeras över isrännan vilket även den ska kunna föras åt sidan 

för att göra det genomförbart för båtar i isrännan. Tanken med is-släden är att möjliggöra för 

skotrar att passera över Tjuvholmsundet. Gert-Olof Lindgren på gatukontoret är den som inter-

vjuas där han menar att åretruntboende tillsammans med fritidshusägare på både Sandön och 

Junkön är de som varit drivande i frågan om bro. Lindgren hänvisar dock till att de fastboende 

inte verkar nöjd med detta förslag och att de önskar en bilbro istället.96  

Genom att läsa NSDs artikel i mars år 1988 ”Äntligen är bron på plats” kan slutsatsen lätt dras 

att bron nu har byggts. Dock hänvisar artikel till den tillfälliga bron av PVC-plast, luftkuddar 

och träribbor vilket placerats över isrännan vid Tjuvholmsundet för att göra skoterfärd över till 

ön möjlig på vintern. Däremot redogör artikeln för att den fasta skärgårdsbefolkningen kräver 

en bilbro där lösningar sägs vara på väg.97 Fritidsnämndens ordförande Mårten Ström intervjuas 

i Norrbottens Kuriren i juli år 1993 där han hävdar att det nu ska byggas en bro till Sandön och 

att han vill få gehör för sina planer. Ström vill skapa ett turistmål på Sandön där en bro är 

väsentlig för att lyckas med planerna, sjöfarten anser han inte är ett problem i och med att det 

nu kommer att finnas en ny farled på andra sidan av Sandön.98  

2.1.4 Broplaner, vägar & miljöaspekter 2000-talet 

Tekniska förvaltningen och Luleå Kommun gör en tillståndsansökan i juli år 2008 i mark- och 

miljödomstolen i Umeå om att anlägga en bro över Tjuvholmsundet. I ansökan går det att finna 

planen om att anlägga en ca 100 meter lång öppningsbar gång- och cykelbro vilket även ska var 

möjlig att passera med underhålls- och utryckningsfordon. Öppningsmöjlighet av bron är tänkt 

 
95 Isaksson, Anna. Stort intresse att skydda Sandön. Norrbottens Kuriren, 1994-09-08. Nr 1211. 
96 Köjs, Anders, Det blir bro, men inte för bilar. Intervju med Gerd-Olof Lindgren. Norrbottens Kuriren, 1987-

10-23. Nr 3640. 
97Anderfors, Reinhold, Äntligen är bron på plats. NSD, 1988-03-15, Tjuvholmsundet tidningsurklipp, Luleå 

stadsarkiv.   
98 Michelson, Sven-Åke, Heureka! Sade Mårten vid Siljan. Intervju med Mårten Ström. Norrbottens Kuriren, 

1993-07-21. Nr 1211. 
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att vara nio meter bred och ha en lägsta punkt på fyra meter. Vid passage av större båtar i sundet 

ska bron öppnas medan mindre båtar skall kunna passera utan broöppning. Syftet med bron 

framhålls vara att sammanbinda Sandön med fastlandet, koppla ihop två befintliga vägar på 

vardera sidan av sundet samt att göra Sandön tillgängligt för friluftsliv.99   

Det går att utläsa i tillståndsansökan att Luleå Kommun inför ansökan först utfört skriftligt 

samråd med följande: Länsstyrelsen i Norrbotten, statliga och kommunala organisationer, fis-

keriverket samt enskilt berörda i frågan. Länsstyrelsen hänvisade till att bro och vägplanerna 

låg på gränsen till ett anmälningsärende utifrån miljöaspekten, men eftersom det finns fler in-

tressen i området rekommenderade de Luleå Kommun att först söka tillstånd i mark- och mil-

jödomstolen i Umeå. Olika intressen vilket redogjordes för i ansökan som bevarande av frilufts-

områden, naturvård samt hänsyn till ekologiska funktioner. Området påtalades även ha riksin-

tresse för totalförsvaret samt för civila kommunikationer där byggnationer som riskerar att 

äventyra det militära riksintresset ej får förekomma. Vidare går att utläsa att de riksintressen 

som innefattar friluftsliv och totalförsvaret ska prioriteras mot andra intressen i området.100 Den 

ekonomiska faktorn blir även synlig eftersom ansökan pekade på att brons placering hade valts 

utifrån ekonomiska och miljömässiga själ. Planen att dra bron över den kortaste sträckan 

påstods minimerar kostnaderna och ta mindre mark i anspråk. Dessutom planerades bron att 

placeras vinkelrätt mot vattnets flödesriktning för att göra det enklare för båtar att passera eller 

vänta på broöppning. Den beräknade kostnaden uppgavs vara 18 miljoner kronor exklusive 

moms där Luleå Kommun yrkade på att mark- och miljödomstolen gav kommunen tillstånd att 

bygga bron över Tjuvholmsundet.101 

Tillsammans med Luleå Kommuns tillståndsansökan skickades miljökonsekvensbeskrivning- 

(MKB) med som en bilaga till mark- och miljödomstolen i Umeå. Utöver uppgifterna i till-

ståndsansökan framkom det att Luleå Kommun och Länsstyrelsen i Norrbotten kommit överens 

om att MBK skulle redogöra för miljökonsekvenser för både det planerade brobygget samt 

vägbygget på ön.102 I MKB redogörs det för att de motstående intressena vid brobygget och 

vägbygget består i påverkan på naturvården, geologin, totalförsvaret, fiskeverksamheten samt 

naturreservat och Natura 2000-områden.103 

 
99 Ramböll Sverige AB, Tekniska förvaltningen Luleå Kommun, Tillståndsansökan – Bro över Tjuvholmsundet, 

2008, s. 2-5. 
100 Ibid, s. 4-6. 
101 Ibid, s. 8-9.  
102 Ramböll Sverige AB, Miljökonsekvensbeskrivning- bro över Tjuvholmsundet och väg till Klubbviken, s. 9. 
103 Ibid, s. 13-14. 
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MBK hänvisade till att en miljökonsekvens vid eventuellt bygge av bro och väg består i att 

grumling av vatten kommer att uppstå. Denna grumling kan påverka alger negativt vilket i sin 

tur kan ha inverkan på fiskar eftersom växten är dess föda. Som skyddsåtgärd till detta redovi-

sades att det största arbetet avsågs att genomföras på vintern och därmed minska risken för 

grumling.104 Själva fisket i sig ansågs ej störas av byggnation eftersom fiskeverksamheten är 

lokaliserad till söder och norr om Tjuvholmsundet.105 Naturreservaten och Natura 2000-områ-

dena ansågs på kort sikt inte påverkas eftersom de ligger en god bit från brobygget. Dock kan 

de påverkas på lång sikt eftersom fler fordon och människor kommer att rör sig i området om 

en bro och väg byggs. Som skyddsåtgärd till detta skulle hinder sättas upp på bron vilket säker-

ställde att endast gångare, cyklister och underhålls- och utryckningsfordon tog sig över bron.  

Vidare konsekvenser vid byggnation av en bro ligger i risken för båtar att köra in i bron eller 

att skador uppstår. Att Sjöfartsverkets räddningsuppdrag ut mot Germandöfjärden kan försenas 

upp mot en timme om de behöver nyttja en annan farled än den vid Tjuvholmsundet tas även 

upp i detta samband. Problematiken hänvisade MBK skulle lösas med att anlägga bryggor och 

förstöjningsmöjligheter vid Tjuvholmsundet samt skapa möjlighet att öppna bron för att släppa 

igenom räddningsfartyg om detta är nödvändigt.106 Vidare togs alternativa förslag upp i förhål-

lande till gång- och cykelbron. Färjealternativet påtalades ha fördelen att inga ingrepp i naturen 

behövs men att nackdelen är att detta blir en större investering med angöringsbryggor samt hög 

driftskostnad. Bilbro som landförbindelse ansågs ha en mycket högre investeringskostnad samt 

leder till ökad trafik vilket kan påverka öns naturvärden negativt.107  

Lokalt, regionalt och nationellt perspektiv av en eventuell bro samt vägbygge synliggörs även 

i MBK. Lokala miljömål efter att Luleå Kommun beslutat att bli en ekokommun år 1994 återges 

att vara: satsningar på luften, havet, bebygga miljöer växter och djur samt skärgården. Ett reg-

ionalt delmål skall vara att första etappen av Norrbottniabanan, delen mellan Kalix och Umeå, 

står klar till år 2010. Potentiellt område för att dra denna banväg är vid Hamnholmen vid Tjuv-

holmsundet och över Sandön. Banverket påtalar dock att en bro samt vägbygge inte skulle störa 

ett eventuellt framtida banbygge i området. Det nationella miljömålet att i Östersjön bevara 

biologisk mångfald samt skapa en hållbar produktionsförmåga tas även upp. Att det finns mot-

stridande intressen på Sandön på nationell nivå framvisas i en tabell där bro och vägbygget 

 
104 Ramböll Sverige AB, Miljökonsekvensbeskrivning- bro över Tjuvholmsundet och väg till Klubbviken, s. 22-

24. 
105 Ibid, s. 13-14. 
106 Ibid, s. 28-30. 
107 Ibid, s. 17. 
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skulle ha en negativ inverkan på två miljömål samt både positiv och negativ inverkan på tre 

miljömål.108 

Mark- och miljödomstolen i Umeå avslog i juni år 2011 Luleå Kommuns tillståndsansökan om 

att bygga en gång- och cykelbro över Tjuvholmsundet. Domstolen gjorde en bedömning av 

saken och kom fram till att fördelarna med landförbindelsen inte uppvägde den negativa 

aspekten samt kostnaden för en bro.109 Länsstyrelsen i Norrbotten, Sjöfartsverket och försvars-

makten pekade på att en broöppning på endast nio meter skulle hindra eller fördröja vissa rädd-

ningsaktioner. Länsstyrelsen ansåg att en bredare öppningsmöjlighet behövdes planeras för 

samt att bron skulle vara i ett öppet läge under högsäsongen på sommaren.110 Luleå Kommuns 

miljönämnd uttalade sig vara positiva till förslag för att göra naturområden mer tillgängliga och 

särskilt Sandön vilket ligger tätortsnära. De hade inga synpunkter på just byggnationen av bron 

eftersom de såg en begränsad direkt miljöpåverkan. Dock åberopade miljönämnden djupare 

utredningar av andra alternativet till förbindelse. Att utveckla den befintliga turbåttrafiken eller 

att precisera hur kostnaden för färjealternativet över Tjuvholmsundet blir högre än gång- och 

cykelbro förslaget. Vidare ifrågasatte nämnden samhällsnyttan av detta förslag vilket går att ses 

genom ”Hur många förväntas cykla 8 km enkel väg från exempelvis centrala staden (6 km från 

Bergnäset som är närmsta stadsbebyggelse) och sedan ytterligare 10 km ut till målpunkten 

Klubbviken?”.111  

Luleå Segelsällskap tillsammans med ett antal andra båtföreningar motsatte sig brobygget ef-

tersom att de ansåg att det skulle få en negativ inverkan på båtlivet. Främst påtalade de att 

bryggor på minst 50 meter måste placeras på vardera sidan av bron och minst 30 meter före 

bron för att båtar rent teoretiskt ska kunna vänta på broöppning. Vidare ansåg de att bron endast 

skulle vara stängd på fasta tider och i regel annars vara i ett öppet läge.112 

I domskälen går att utläsa att Luleå Kommun motsagt sig både att utforma bron så att bogser-

båten Visearia tar sig under samt att förlänga angöringsbryggorna för båtar. Främsta riksintres-

sen i saken ansågs vara friluftsliv, kustturism och båtsport. Domskälen hänvisade till en negativ 

inverkan på båtsporten, begränsad nytta för friluftslivet samt en låg höjning av kustturismen. 

Att det existerar restriktioner för bebyggelse på ön bidrog även till domstolens avslag eftersom 

 
108 Ramböll Sverige AB, Miljökonsekvensbeskrivning- bro över Tjuvholmsundet och väg till Klubbviken, s. 15-

16. 
109 Umeås Tingsrätt mark- och miljödomstolen, Dom Mål nr M 1184-08, 2011-06-10, s. 23. 
110 Ibid, s. 9-10.  
111 Ibid, s. 11-12. 
112 Ibid, s. 14. 
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bedömningen blev att nyttan inte blev stor för boende på ön. Sammanfattningsvis bedömde 

domstolen att bron hade en låg samhällsnytta och att fördelarna inte vägde upp de negativa 

aspekterna med en bro och ett vägbygge.113  

Även under 2000-talet återfinns tidningsartiklar vilket behandlar Sandöns potentiella förbin-

delse med fastlandet. I december år 2013 publicerar Norrbottens Kuriren en artikel som be-

handlar miljö kontra exploatering på Sandön. Detta går att se genom stycket ”Planer på att 

göra stora delar av Sandön till naturreservat blir verklighet- kommunen säger nu ja. Utbygg-

naden av klubbviken påverkas men stoppas inte”. Det är fyra områden och nya reservat som 

det rapporteras om som skall kallas Sandöklubben, Tallinsudden, Sandöudden och Sandööarna, 

förhandlingar pågar mellan Luleå Kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten och privata markägare 

om kompensation för marken. Vidare rapporteras det om att det pågått ett arbete om att upprätta 

en detaljplan för Klubbvikenområdet från år 2008, ett arbete vilket nu behöver börjas om enligt 

Luleå Kommuns planarkitekt Agneta Laitila. Hon hänvisar till att denna detaljplan utarbetades 

efter premissen att det skulle bli en gång- och cykelbro och att de nya naturreservaten krockar 

med detaljplanen, samt att de behöver ta hänsyn till att det tillkommit en ny strandskyddslag.114 

Norrbottens Kuriren utger en artikel i oktober år 2016 om att Luleå Kommun har gjort underhåll 

på vägen på Sandön men att de avsatta 500 000 kr endast räckte till fyra kilometers förbättring 

av vägen. Mats Karlsson ordförande i Luleå Skärgårdsförening är glad över att vägen rustas 

men poängterar att det är en byggnation av en bro till Sandön som är mest önskvärd.115  

NSD ger ut en artikel i juni år 2017 vilket ger utrymme för olika aktörer att framvisa sina åsikter 

rörande en bilbro till Sandön. Anders Berglund som är aktiv i Sandöns brogrupp som var med 

och tog fram förslaget till gång- och cykelbron menar att en bilbro skulle öka samhällsnyttan, 

skapa möjligheter att låta staden växa utåt kusten samt göra det lättare att ta sig till andra skär-

gårdsöar med Klubbviken som mellanhalt. Det förra förslaget på gång- och cykelbro påtalar 

Berglund saknade en noggrann förstudie samt en konsekvensanalys av för- och nackdelar med 

en bro. Sjöfartsverket genom Anders Dahl hänvisar till att de inte har invändningar på bron så 

länge den snabbt kan öppnas, Sjöräddningen genom Lars Lundgren påtalar att deras båtar ofta 

 
113 Umeås Tingsrätt mark- och miljödomstolen, Dom Mål nr M 1184-08, s. 22-23. 
114 Köjs, Anders, Klart för reservat öppnar för Klubbviken. Intervju med Agneta Laitila. Norrbottens Kuriren, 

2013-12-03, Klubbviken tidningsklipp, Luleå stadsarkiv.   
115 Öbom, Per. Färjan kommer lastad med grus till Sandön. Intervju med Mats Karlsson. Norrbottens Kuriren. 

2016-10-25, Klubbviken tidningsklipp, Luleå stadsarkiv.  
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är låga och kan komma under en eventuell bro. Segelsällskapet genom Jenny Nordström hän-

visar till att en bilbro är möjlig om den i regel är öppen under sommarmånaderna samt att hon 

anser att med en bra exploateringsplan är det en bilbro som ger mest samhällsnytta.116 

Att den politiska aspekten återigen finns närvarande i brofrågan går att utläsa i Norrbottens 

Kuriren i januari år 2018 genom ”En bilbro till Sandön är den enskilt viktigaste frågan för 

Luleås skärgårdsutveckling. Det slår kommunalrådet Niklas Nordström (S) fast när arbetet med 

den nya utvecklingsplanen nu startar”. Nordström hänvisar till att en bilbro möjliggör för tur-

ism och boende i skärgårdsmiljö. Gruppledare för miljöpartiet Jan Nyberg framhåller däremot 

att om en bro är aktuell så främjar de gång- och cykelbroalternativet eftersom att vägen behöver 

rustas upp med bilbroalternativet. Nyberg hänvisar dock till att han hellre ser att båttrafiken 

gynnas istället för en bro.117 

En konsekvensbeskrivning för bro till Sandön med syfte att ge Luleå Kommun kunskapsun-

derlag för att fatta beslut för utveckling av Sandön håller på att sammanfattas under året 2018. 

Eftersom att den låga samhällsnyttan inte ansågs överväga utgifterna för en gång- och cykelbro 

samt för att Länsstyrelsen i Norrbotten framfört att ny tillståndsansökan istället bör behandla 

en bro för bilar behandlar rapporten konsekvenser för en bilbro. Denna bilbro ska enligt planen 

ha en öppning på minst 13 meter för att möjliggöra för passage i sundet för olika båttyper.118 

För att få en förhållandevis uppfattning av kostnaden för en bilbro uppges den preliminära sum-

man på 37 miljoner kronor (ej uppgivet ex eller med moms) baserat på erfarenhet och en 120 

meter långt och 9 meter bred bro med möjlighet för öppning på 20 meter.119 

Rapporten hänvisar till att en bilbro innebär mer utsläpp, slitage och högre ljudnivå än en gång- 

och cykelbro men att samhällsnyttan blir högre. I detta avseende påtalas naturreservaten och 

Natura 2000-områdena inte påverkas avsevärt negativt med undantag för fåglar vilka kan på-

verkas av buller från fordon. Däremot redogör konsekvensbeskrivningen för att fler besökare 

och stugägare istället för att ta båt till ön skulle ta bil, vilket på sikt kan generera i oförändrade 

utsläpp. Att Sandön är ett kärnområde för fyra samebyar och därmed har riksintresse för rennä-

ringen tas upp i denna kontext där utmärkta stigar och vägar ska minska risken för att lav-

marker förstörs samt att försiktighetsåtgärder bör tas för att minska risken för kollision mellan 

 
116 Nilsson, Karin. Kommunalrådet om en bro till Sandön. NSD, 2017-06-25 http://www.nsd.se/nyheter/lu-

lea/kommunalradet-om-en-bro-till-sandon-nm4577503.aspx (hämtad 2018-10-09). 
117 Lystna blickar mot Sandön. Norrbottens Kuriren, 2018–01-10 http://www.nsd.se/nyheter/lulea/lystna-blickar-

mot-sandon-nm4737226.aspx (hämtad 2018-10-10).  
118 ÅF- Infrastructure AB, ”Konsekvensbeskrivning av bro till Sandön”, s. 4-5. 
119 Ibid, s. 13. 

http://www.nsd.se/nyheter/lulea/kommunalradet-om-en-bro-till-sandon-nm4577503.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/kommunalradet-om-en-bro-till-sandon-nm4577503.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/lystna-blickar-mot-sandon-nm4737226.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/lystna-blickar-mot-sandon-nm4737226.aspx
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bilar och renar.120 Området kring Tjuvholmsundet påtalas ligga utanför riksintresset för flyg 

och totalförsvarets markområden men ligga inom området för flyghinder och influensområde 

för buller. Vid tillståndsansökan för en bilbro bör bron inte konstrueras så att det blir för hög så 

att den stör flygkommunikationerna eller att det senare ska tillåtas att byggas nya bostäder eller 

fritidshus inom influensområdet för buller.121 För Klubbvikens Havsbad redogörs konsekven-

serna för en bilbro endast vara positiva. Ett större antal gäster förväntas, satsningar kan göras 

och det underlättar för driften och verksamheten. På sikt kan en bilbro även leda till att nya 

företag och verksamheter startar på ön. Som följd av en bilbro refererar rapporten till att föl-

jande framtida krav kan komma att ställas på Luleå Kommun: utbyggnad och ombyggnation av 

VA-system och vägar, lösningar för renhållning samt organisering av exempelvis skolskjuts 

och färdtjänst.122 

 

DEL 3 ANALYS & SLUTDISSKUSSION  
Syftet med undersökningen var att skapa förståelse till varför bron till Sandön aldrig har byggts. 

Detta genomfördes via studier av samhällsdebatten angående brofrågan från 1960-talet till år 

2018 samt genom tre frågeställningar. Dessa tre frågeställningar kommer att besvaras i ordning 

genom analysscheman och komparation. För att svara på hur samhällsdebatten angående bro-

frågan har sett ut under 1960-talet fram till år 2018 och för att framvisa aktörer och dess argu-

ment för och emot en bro kommer analysscheman att utformas. Den första figuren kategoriserar 

de mest utmärkande begreppen och diskussionerna som har framträtt i samhällsdebatten angå-

ende brofrågan. Det andra analysschemat knyts till aktörer och utformas genom att den sam-

manfattar argument för och emot en bro. Dessa figurer blir dock en generalisering där det är 

viktigt att påpeka att argumenten inom en grupp, organisation eller liknande inte nödvändigtvis 

stämmer in på alla dess individer. Inte heller påstår de sig att visa alla aktörer som har en åsikt 

i Sandöns landförbindelse. Figurerna ska däremot verka för att göra brofrågan överskådlig för 

mottagaren där dess information även kommer att diskuteras. För att se hur samhällsdebatten 

har förändrats, och om den har förändrats, används komparation av olika åsiktslinjer. Under-

sökningen diskuteras även i förhållande till tidigare forskning samt teoretisk ram. Avslutnings-

vis kommer förslag på vidare forskning att redovisas. 

 
120 ÅF- Infrastructure AB, ”Konsekvensbeskrivning av bro till Sandön”, s. 16-19. 
121 Ibid, s. 21-24. 
122 Ibid, s. 28-29. 



30 

 

3.1 Hur samhällsdebatten angående brofrågan har sett ut 

  

 

 

Debatten som fördes angående Sandön och dess brofråga samt motstridande intressen under 

1960-1980-talet var full av motsättningar. Att det fanns ett begynnande miljötänk under tidspe-

rioden, likt Dekker Linnros framvisar, går att upptäcka via studiens undersökning. Detta genom 

Länsstyrelsen i Norrbottens beställning av utredning av naturområden på Sandön men även på 

nationell nivå med bostadsdepartementets åberopan att använda fysisk planering för att undvika 

konflikter vid Sveriges kuster. Sandön blev även spelplatsen för olika intressen där det under 

loppet av några år framkom splittrande alternativ för bevarande, utveckling och exploatering. 

Detta går att se genom att år 1973 sågs Sandön som potentiell plats för Stålverk 80, år 1974 ska 

Luleå skärgård bli primärt rekreationscentrum och år 1975 undersöktes möjligheten att skapa 

ett oljelager på Sandön. 

Undersökningen visar på att 1980-talet karaktäriserades av en vilja att utveckla och återställa 

Klubbviken. Satsningarna på dess direkta åtgärder tog på ett sätt fokus från det långsiktiga per-

spektivet att via landförbindelse utforma Klubbviken som en turistbas. Från 1981 års motion 

och fortsatta utredningar angående Sandöns landförbindelse framvisades att en markanvän-

dingsplan krävdes för att bevisa att förbindelsen blev lönsam. Samhällsdebatten angående bro-
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Figur 3. En sammanfattning av utmärkande begrepp och diskussioner i diskursen samhällsdebatten angående brofrågan.  
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frågan visar på att broalternativet ansågs allt för kostsamt att genomföras. En stor del av tid-

ningsartiklarna under 1980-1990-tal kretsade kring skog och motordrivna fordon och om bilbro 

alternativet hade realiserats krävdes restriktioner för att inte äventyra öns naturvärden. Bilism-

ens negativa konsekvenser blir även tydligt i rapportering om brofrågan där endast gång- och 

cykelbroalternativet diskuterades under tidsperioden. Detta exempel följer Dekker Linnros hän-

visning till medias generella fokus på trädkramare kontra bilism under slutet av 1980-talet samt 

att medias rapportering kan bidra till att viss miljöproblematik framvisas. 

Studien visar att under 2000-talet sker det en hel del i samhällsdebatten angående brofrågan. 

Förutom det rent konkreta arbetet med tillståndsansökan, miljökonsekvensbeskrivningen, av-

slaget i domstolen samt konsekvensbeskrivning för bro till Sandön upptäcks ett skifte av be-

grepp som samhällsdebatten angående brofrågan utgår från. Från att på 1960-1970-talet foku-

sera på fysisk planering till att under 1980-1990-talet centrera vid markanvändning till att på 

2000-talet ge plats åt begreppet samhällsnytta.  

3.2 Aktörers argument för & emot Sandöns brobygge 

I undersökningen har en mängd åsikter, förslag, olika intressen och argument för och emot en 

bro och landförbindelse redovisats. De mest framstående aktörerna i samhällsdebatten angå-

ende brofrågan från 1960-talet fram till år 2018 är Luleå Kommuns Projektgrupp Klubbviken, 

Länsstyrelsen i Norrbotten samt Luleå Kommuns Fritid- samt Tekniska nämnd. Ett urval av 

aktörer som även påverkat samhällsdebatten angående brofrågan är utan inbördes ordning: 

mark- och miljödomstolen i Umeå, Naturvårdsverket, fritidshusägare, fastboende, Skärgårds-

föreningen, naturskyddsföreningar, försvarsmakten samt båtföreningar och yrkesfiskare. Mil-

jökonsekvensbeskrivningen MBK samt konsekvensbeskrivningen för bro till Sandön tas även 

med som aktörer eftersom de haft stor inverkan på brofrågan. Dessutom är det aktörer som 

ligger bakom beställningen av rapporterna samt individer som har utfört dem.  
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Det tydligaste argumentet för en bro, vilket framvisas i undersökningen, och som flera aktörer 

ställer sig bakom är att öka tillgängligheten till skärgården och därmed möjliggöra för större 

tillgång till det rörliga friluftslivet och rekreationsområdet Klubbviken. De påtagligaste argu-

menten mot en bro som aktörerna yttrar är att bron innebär slitage på naturen och naturområden 

samt att den får negativ inverkan på sjöfarten. En koppling går även att göras till Ankres forsk-

ning om att platskänslan är lägre i den inre- än den yttre delen av skärgården och att Luleå 

Kommun därför ska planera för utveckling där. Detta eftersom att Sandön kategoriseras som 

inre delen av skärgården vilket blir tydligt i Luleå Kommuns Miljönämnds åsikt om att de gärna 

ser utveckling i just tätortsnära naturområden. Ankres slutsatser om att lugn och ro är viktigt 
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Figur 4. En sammanfattning av aktörers för och emot argument i diskursen samhällsdebatten angående brofrågan.  
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för individer i skärgården blir inte en lika tydlig sammankoppling med studiens undersökning, 

förutom att buller och ljud från bilar kan störa fåglar och djurliv på Sandön. 

Även om undersökningen inte har fokuserat på den tekniska aspekten av utformandet av bron 

blir det ett tydligt tema i problematiken kring sjöfarten i sundet. Undersökningen visar på att 

aktörers åsikter skiftar i om bron ska vara öppningsbar eller ej, och i så fall om öppningen bör 

vara 9, 13 eller 30 meter eller om bron ska vara i ett normalt öppet eller stängt läge. Dessa 

tekniska aspekter blir viktiga eftersom tillståndsansökan år 2008 delvis föll på bitar som att 

öppningen endast var planerat till att vara 9 meter bred samt att förtöjningsringsmöjligheterna 

för båtar ansågs bristfälliga. Vid studier av aktörers argument för och emot en bro visar under-

sökningen på att de positiva aspekterna för en bro måste väga upp för de negativa aspekterna 

samt att en samhällsnytta av bron måste påvisas för att väga upp mot kostanden för en bro. 

3.3 Föränderlighet & kontinuitet i brofrågan 

Genom att jämföra lokaltidningar, Projektgrupp Klubbviken samt Luleå Kommuns arbete för 

en bro på 2000-talet går både förändring såväl som kontinuitet att utläsa under tidsperioden 

1960-talet fram till år 2018. Detta blir särskilt tydligt genom att över tid jämföra de existerande 

åsiktlinjerna och alternativa förslag till landförbindelse med Sandön. De fyra olika linjerna som 

framkommit i undersökningen är: att utöka och utveckla turbåtstrafiken, färja över Tjuvholms-

undet med busstransport till Klubbviken, en gång- och cykelbro och sedan buss eller cykel till 

Klubbviken eller bilbroalternativet.  

Förändring går att se genom att den dominerande åsiktlinjen under 1960-talet fram till år 1983 

var färjealternativet över Tjuvholmsudet och sedan buss eller cykeltur till Klubbviken. År 1987 

pekar mot en brytningspunkt eftersom Luleå Kommuns Gatukontor lade fram förslag om en 

gång- och cykelbro för politiker att ta ställning till. Att sedan Luleå Kommun och Tekniska 

förvaltningen år 2008 ansökte om just en gång- och cykelbro visar på att detta alternativ var en 

dominerande åsiktlinje mellan år 1987 fram till år 2011 då avslaget presenterades i mark- och 

miljödomstolen i Umeå. Efter år 2011 kan antas att bilbroalternativet blir en dominerande åsikt-

linje eftersom det alternativet får utrymme i media samt för att konsekvensbeskrivning för bro 

till Sandön behandlar just det förslaget. 

Även om det sker en förändringsprocess i vilket alternativ till landförbindelse som var domine-

rande under en särskild tidsperiod går en kontinuitet att urskilja genom att de fyra alternativa 

åsiktlinjerna är återkommande genom tidsperioden 1960-talet fram till år 2018. Trots att färje-
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alternativet var dominerande från 1960-talet fram till år 1983 så gjordes utredningar och mot-

ioner uppkom som behandlade broalternativen. Samtidigt som gång- och cykelbroalternativet 

var framträdande från år 1987 till år 2011 så visade undersökningen på att det fanns åsikter om 

att utreda turbåtstrafiken, färjealternativet eller att en bilbro önskades. Även efter 2011 under 

tiden bilbroalternativet utreds så hörs politiska röster om att gång- och cykelbroalternativet eller 

att utveckla turbåtstrafiken är den bästa lösningen Att det finns och har funnits många alterna-

tiva förslag till landförbindelse med Sandön stämmer in på Dekker Linnros forskning som vi-

sade på att Öresundsbron inte var en idé utan baserades på många aktörers drömmar.  

3.4 Återkoppling teoretisk ram 

Den teoretiska ramen vilket ska nyttjas för att tolka undersökningens resultat om varför bron 

till Sandön aldrig byggts är centrum-periferi samt fysisk planering och zonering. Första teorin 

valdes för att se om den karaktäriserande bilden av vad som setts som stad kontra landsbygd, 

och därmed Luleå stad och ön Sandön, stämmer överens med vad föreliggande undersökning 

visar. Fysisk planering och zonering med syfte att koppla Sandöns brofråga till hur konflikter 

rörande exploatering och motstridande intressen hanteras på lokal, regional och nationell nivå.  

Undersökningen visar att landsbygden och därmed Sandön stämmer överens med den förutbe-

stämda bild av vad ön förväntas representera. Att ön ska vara miljövänlig med dess inrättande 

av naturreservat, Natura 2000-områden samt att miljöaspekten är en bärande faktor i motståndet 

till landförbindelsen. Sandön ska även stå för avskildhet och verka som en turistdestination, 

vilket blir tydligt i benämningen av Sandön och Klubbviken som rekreationsområde, turistbas 

och att ön ska stå till sitt förfogande för nyttjande av friluftsliv. På detta sätta går det genom 

undersökningen av samhällsdebatten angående brofrågan att hävda att det är staden som har 

styrt Sandöns öde i brofrågan. Detta eftersom att mycket makt har legat hos Luleå Kommun via 

olika nämnder samt Projektgrupp Klubbviken. Det är dock viktigt att poängtera att Luleå Kom-

mun som aktör består av flera delar där skiftande åsikter i brofrågan har framvisat. Landsbyg-

dens egna aktörers åsikter har förmedlats via tidningsartiklar men dessa ligger oftast i periferin 

och därmed i utkanten av vad artikeln egentligen centrerar kring. Undantaget till detta visas i 

undersökningen genom att aktören Berglund, aktiv i Sandöns brogrupp fick vara med och ta 

fram förslaget till gång- och cykelbroförslaget. 

Centrum-periferi teorin pekar på att utvecklingen av samhällslivet är beroende av ett geogra-

fiskt avstånd mellan centrum och periferi. Därför förväntades att ett eventuellt argument mot 

en bro var att Sandön inte längre skulle vara en ö om en bro byggdes. Detta eftersom att det 



35 

 

geografiska avståndet på ett sätt skulle försvinna mellan stad och landsbygd om bron blev verk-

lighet. Liknande argument har inte återfunnits i studien men är värt att nämna för att understryka 

vad undersökningen inte påvisar. 

Studien visar på att det uppstått konflikter om mark- och vattenanvändning när de oexploaterade 

områdena på Sandön skulle exploaterats, och i detta fall genom en bro. Undersökning av sam-

hällsdebatten angående brofrågan visar på att Sandön följer mönstret för kommunal och reg-

ional fysisk planering. Det är Luleå Kommun som har lagt premisserna för Sandöns brofråga 

och speciellt då ön är tätortsnära och innehar rekreationsvärde. Via verktygen zonering har kon-

flikter rörande brofrågan försökts att lösas genom att ta hänsyn till olika intressen i området. 

Dock är det Länsstyrelsen i Norrbotten som har ansvar över naturreservat och riksintresse där 

det är dessa restriktioner som på ett sätt bestämt hur den direkta användningen av mark- och 

vattenrättigheter ska gå till på Sandön. Exempel på den lokala fysiska planeringen och verktyget 

zonering framvisas i undersökningen i Luleå Kommuns Gatukontors uttalande på 1980-talet, 

att bron ej kan bli av så länge inte sjöfarten kan avstå från att använda Tjuvholmsundet. Den 

regionala fysiska planeringen tydliggörs i undersökningen år 2013 med att Länsstyrelsens i 

Norrbottens införande av nya naturreservat sätter stopp för Luleå Kommuns arbete med en de-

taljplan för Klubbviken. Även om det är länsstyrelsen som ansvarar för riksintresset blir San-

döns brofråga viktig på statlig nivå eftersom en bro kan ha eventuell inverkan på nationellt 

viktiga områden för exempelvis totalförsvaret och civila kommunikationer.  

Varför det inte har byggts en bro till Sandön kan via studien sammanfattas med att brofrågan 

kretsat kring, samt påverkats av diskussioner angående motstridande intressen, fysisk planering, 

markanvändning och samhällsnytta. Aktörers argument för och emot en bro har bidragit till att 

både sätta stopp för broplanerna med samtidigt för att hålla samhällsdebatten angående brofrå-

gan vid liv. Med utgångspunkt i de alternativa förslagen till landförbindelse har studier av sam-

hällsdebatten angående brofrågan visat på både förändring men samtidigt kontinuitet. Sandön 

stämmer överens med den förutbestämda bilden av vad landsbygden anses ska representera och 

det är Luleå stad som i stort sätt har styrt ödet i brofrågan på lokal nivå. Luleå Kommun har via 

fysisk planering försökt att få till stånd ett brobygge men Länsstyrelsen i Norrbottens införande 

av restriktioner har ofta satt stopp. Den nationella aspekten och därmed vilket riksintresse som 

anses ska värderas högst har även haft inverkan på brofrågan. 

Att ge ett fullständigt svar till varför bron till Sandön aldrig har byggts blir problematiskt. Där-

för baseras slutsatsen på studiens avgränsningar samt vad undersökningen av samhällsdebatten 

angående brofrågan pekar mot. Slutsatsen blir då att Sandöbron aldrig har byggts eftersom att 
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infrastrukturprojektet representerar den splittring mellan bevarade kontra exploatering som ex-

isterar, och har existerat på lokal, regional och nationell nivå under den undersökta tidsperioden.  

3.5  Vidare forskning 

Trots att debatten angående Sandöns landförbindelse har pågått under lång tid så är undersök-

ningar angående problematiken knapphändig. Forskningen är mest inriktad på den fasta skär-

gårdsbefolkningens eller besökares syn på utveckling kontra Luleå Kommuns strategier. Eller 

så har fokus legat på andra infrastrukturprojekt som Öresundsbrokonflikten exempelvis. Vidare 

forskning på området hade kunnat ta avstamp i tidigare forskning och sedan bestått av intervjuer 

av fastboende samt fritidshusägare på Sandön och dess syn på landförbindelse kontra Luleå 

Kommuns strategier. Då denna studie valt bort att endast undersöka Luleå Kommuns arbete för 

en landförbindelse är detta även ett alternativ till fortsatt forskning. Att komparera Sandöns 

brofråga med ett annat broprojekt, exempelvis Haparanda skärgårds Seskaröbro, för att se på 

likheter och skillnader i problematiken hade även varit betydelsefullt. Detta för att ge aktörer 

som politiker en grund att stå på i beslutsfattande i frågan. Färdigställandet av konsekvensbe-

skrivningen för en bilbro till Sandön år 2018 och de eventuella beslut som tas utifrån den är 

speciellt intressant att undersöka. Därför ligger förslag till vidare forskning i en framtidsaspekt 

och undersökningar till om Sandönbron förblir bron som aldrig byggs.   
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