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Sammanfattning 
 

Mellan åren 1895 och 1952 drev Mo Ångsåg på Norrbyskär ett av dåtidens största 

sågverk i Europa. Verksamheterna har efterlämnat föroreningar i marken, främst i 

form av dioxiner men även polyaromatiska kolväten (PAH:er) och tungmetaller. 

 

Föroreningarna förekommer i halter som kan utgöra en risk både för den lokala 

miljön och för människors hälsa. För att åtgärda detta har riskbedömningar och 

åtgärdsutredningar utförts som bedömer att lämpliga avhjälpandeåtgärder 

(sanering) omfattar bortgrävning av föroreningar och återfyllning av rena 

jordmassor inom vissa områden samt övertäckning av föroreningar inom andra 

områden på Norrbyskär. De åtgärder som planeras, som en direkt eller indirekt 

följd av planerade avhjälpandesåtgärder, är tillstånds-, anmälnings- eller dispens-

pliktiga verksamheter. Syftet med avhjälpandeåtgärden, med avseende på 

föroreningar på Norrbyskär, är att minska riskerna så att människor och miljön 

inte tar skada av föroreningarna varken inom ett kort- eller långsiktigt 

tidsperspektiv. 

 

Samråd med myndigheter och berörda genomfördes under 2016 och omfattade 

planerade vattenverksamheter. Efter inkomna samrådssynpunkter utfördes ett 

nytt samråd under 2018 som omfattade samtliga planerade åtgärder och följd-

verksamheter (vattenverksamhet, avhjälpandeåtgärder, miljöfarlig verksamhet 

samt övriga åtgärder som t.ex. avverkning, logistik mm). 

 

Norrbyskär är ett populärt besöksmål med färjeförbindelse vanligtvis från april till 

september. En del av de två öarna Långgrundet och Stuguskär, som till vissa delar 

kommer vara inom kommande arbetsområde, omfattas av riksintresse för 

kulturmiljövård. Även två områden med konstaterade naturvärden kommer att 

omfattas. I närheten av arbetsområdet ligger ett Natura 2000-område (Snöans 

skärgård) och ett oljeskyddsområde. Vattenförekomster som berörs (kustvattnet 

Örefjärden och Hörnefors vattenområde) har miljökvalitetsnormer som klassats 

med god ekologisk status men de uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.  

 

Miljökonsekvenser har främst identifierats under byggtiden. Samtliga byggvägar 

och andra tillfälliga anläggningar (tillfälliga upplagsytor, pråmkajer mm) kommer 

att avetableras efter avslutad byggtid. Endast erosionsskyddet på Långgrundets 

västra strand samt strandskoningen vid Sågverksområdet är anläggningar som 

kommer att kvarstå efter avslutade åtgärder. Övriga områden bedöms efter en 

övergångsperiod återställas till befintligt skick med avseende på växtlighet, 

bottenstrukturer mm.  

 

Saneringsarbetet kommer att medföra ingrepp som kan försvaga det kulturhist-

oriska värdet i riksintresset. Däremot kommer läsbarheten och tillgängligheten 

inom vissa delar att förbättras genom projektet, vilket kan uppväga försvagningar 

av värdena. Norrbyskär bedöms även fortsättningsvis kunna karaktäriseras av sin 

historia som sågverksmiljö och även i framtiden ha potential att återspegla det 
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riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som anges i riksintressebeskriv-

ningen. Den negativa påverkan på riksintresset för kulturmiljövård blir stor i och 

med de planerade avhjälpandeåtgärderna. Om skyddsåtgärder som inkluderar 

bl.a. noggranna fördokumentationer, försiktig grävning och återställande i 

samarbete med antikvariskt sakkunnig vidtas, kan dock den negativa påverkan på 

riksintresset mildras. 

 

Projektet omfattar arbeten i vattenområden som kommer att påverka vattenmiljö. 

Påverkan yttrar sig bland annat som ökad grumlighet i samband med grävningar i 

vattenområden. Det finns behov av skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverk-

an. Grundvattens kvalitéer och grundvattennivåer bedöms inte påverkas nämnvärt 

negativt, förutsatt att försiktighetsmått i form av bl.a. vattenundanhållning samt 

vattenrening i samband med utsläpp av länsvatten utförs. Långsiktig påverkan på 

grundvattenkvalitet bedöms bli låg eftersom spridning av förorening från jord till 

grundvatten förhindras då föroreningskällor avlägsnas. 

 

Täktverksamheten äventyrar inte förekomsten av terrestra arter på Norrbyskär, 

då dessa finns lokaliserade på fler platser kring ön. Två områden med dokumen-

terade naturvärden (naturvärdesklass 3) och förekomst av lokala populationer av 

Revlummer kommer att beröras av planerade arbeten. Sammantaget bedöms 

naturmiljön påverkas måttligt av planerade åtgärder om försiktighetsmått och 

kompensationsåtgärder vidtas, men i ett långsiktigt perspektiv bedöms positiva 

konsekvenser uppstå för naturvärdet. Ett oljeskyddsområde (ett område som 

behöver särskilt högt skydd i händelse av en oljeolycka) finns ca 500 m söder om 

Norrbyskär. Påverkade vattenförekomster bedöms inte bära samma kvaliteter och 

betydelse för kustfiskarnas fiskpopulationer som oljeskyddsområdet, förutsatt att 

skyddsåtgärder vidtas. Det Natura 2000-område som ligger ca 1 500 m från 

Norrbyskär bedöms inte påverkas negativt av avhjälpandeåtgärderna på grund av 

avståndet. 

 

Spridning och exponering av föroreningar samt påverkan på människors hälsa i 

samband med avhjälpandeåtgärderna är temporära konsekvenser som 

elimineras/minimeras genom de försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas. 

Inga betydande hälsorisker orsakade av damning, buller eller lukt i samband med 

avhjälpandeåtgärder har identifierats. 

 

Avhjälpandeåtgärderna på Norrbyskär bidrar positivt till miljömålet Giftfri Miljö. 

Åtgärderna kommer inte att innebära konflikt med miljömålen Hav i balans och 

Levande kust och skärgård, God bebyggd miljö eller Begränsad klimatpåverkan 

eftersom en föroreningskälla avlägsnas och behovet av transporter begränsas 

avsevärt, framförallt tack vare lokal moräntäkt och övertäckning av en del av 

föroreningarna. Avhjälpandeåtgärdernas genomförande bedöms till viss del stå i 

konflikt med miljömålet Levande skogar i och med att två naturvärden och 

förekomst av Revlummer berörs av de planerade åtgärderna. 

  



 
  

 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Ansökan om tillstånd m.m. enligt miljöbalken – Norrbyskär, Umeå kommun 

Unr 1320015553 
 

 

 

Avhjälpandeåtgärderna kommer att påverka landskapsbilden under anläggnings-

skedet men i ett långsiktigt perspektiv bedöms konsekvenserna för landskaps-

bilden bli obetydliga till positiva. Friluftslivet kommer inte att påverkas av 

avhjälpandeåtgärderna i någon betydande grad då marken kommer att kunna 

användas på samma sätt som i dagsläget. Konsekvenserna i dessa avseenden 

bedöms därför bli små och begränsade till byggtiden. Långsiktigt bedöms 

friluftslivet påverkas övervägande positivt då tillgängligheten förbättras och 

markföroreningar avlägsnas.  
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

1. Inledning 

Mellan åren 1895 och 1952 drev Mo Ångsåg på Norrbyskär ett av dåtidens största 

sågverk i Europa. Verksamheterna har efterlämnat föroreningar i marken, främst i 

form av dioxiner men även polyaromatiska kolväten (PAH:er) och tungmetaller. 

Mellan åren 2008–2017 har föroreningssituationen på Norrbyskär kartlagts genom 

inventeringar, provtagningar, ansvarsutredning, riskbedömning och åtgärdsutred-

ningar (Fernerud Engineering AB 2010, Examensarbete Umeå Universitet 2008, 

Tyréns 2014, Sweco 2014/2015, Ramboll 2015). Slutsatserna är att flera områden 

kräver någon form av åtgärd för att inte utgöra risk för människors hälsa och 

miljön. I figur 1 redovisas Norrbyskärs lokalisering söder om Umeå och i figur 5 

redovisas lokaliseringen av de förorenade områdena som kräver en avhjälpande-

åtgärd.  

 

Då det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare med avseende på 

föroreningssituationen har Umeå Kommun ansökt och beviljats medel från 

Naturvårdsverket för avhjälpandeåtgärder. Avhjälpandet omfattar bortgrävning 

och återfyllning inom vissa områden samt övertäckning inom andra områden. Se  

Figur 6 som visar en översiktskarta för de planerade verksamheterna.  

 

Åtgärdsmål för avhjälpandet har fastslagits till: 

• Ögruppen Norrbyskär ska kunna användas för sommarboende, arbetsplats 

samt frilufts- och fritidsändamål utan risker för negativa effekter på hälsa och 

miljö på grund av närvaro av föroreningar. 

• Läckage av föroreningar från Norrbyskär ska inte orsaka negativa effekter på 

vattenlevande organismer i recipienten. 

• Avhjälpandeåtgärderna och områdets användning samplaneras så att 

kostnadseffektiva alternativ väljs.  

 

Styrgruppen för projektet har beslutat att planerade avhjälpandeåtgärder kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detta innebär att en specifik 

miljöbedömning ska utföras, enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) och 

miljöbedömningsförordningen (2017:996). Som en del av den specifika 

miljöbedömningen ska en MKB upprättas. 

1.1 Syfte  
Syftet med denna MKB är att utreda och redovisa den miljöpåverkan som kan 

uppkomma av planerade avhjälpandeåtgärder, samt de miljöeffekter och miljö-

konsekvenser som påverkan kan medföra. Effekterna kan uppstå omedelbart eller 

en tid efter påverkan, det vill säga vara direkta eller indirekta. Vidare är syftet att 

möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och 

miljön. Inom denna MKB föreslås även skyddsåtgärder och kompensation som kan 

vidtas för att den samlade miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. 
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Figur 1. Lokalisering av Norrbyskär söder om Umeå. 

1.2 Avgränsning  

1.2.1 Geografisk avgränsning  

Geografiskt omfattar MKB:n hela området som direkt berörs av de planerade verk-

samheterna, åtgärderna och dispenserna, se figur 5. Området där miljöeffekter för 

en viss miljöaspekt kan uppstå i samband med de planerade verksamheterna, 

både under anläggningsskedet och driftskedet, kallas influensområde. Beroende 

på miljöaspekt kan influensområdet variera i omfattning, vilket innebär att det 

geografiska området där miljöeffekter och miljökonsekvenser kan uppstå varierar i 

omfattning beroende på vilken miljöaspekt som bedöms, samt i vilket tidspers-

pektiv bedömningen görs. Hur influensområdet schematiskt har avgränsats 

illustreras i figur 17.  

1.2.2 Avgränsning i tid 
Miljökonsekvenser har beaktats för byggtid samt för en tidshorisont upp till 100-

tals år efter avslutade åtgärder. I Naturvårdsverkets handledning kring risk-

bedömning av förorenade områden har ett 1000-årigt perspektiv inräknats i 

bedömningsmodellen.  

1.2.3 Avgränsning i sak 
Denna MKB har tagits fram i enlighet med bestämmelserna för en specifik 

miljöbedömning som anges i 6 kap. miljöbalken samt miljöbedömningsför-

ordningen. De uppgifter som en MKB ska innehålla anges i 6 kap. 35–37 §§ 
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miljöbalken. Dessa uppgifter ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som är 

rimlig med hänsyn till rådande kunskaper, bedömningsmetoder och som behövs 

för att möjliggöra en samlad bedömning av de huvudsakliga miljöeffekterna som 

verksamheten kan antas medföra.  

 

Enligt 15 § miljöbedömningsförordningen (2017:996) ska den som avser att 

bedriva verksamheten säkerställa att MKB:n framställs med den sakkunskap som 

krävs gällande verksamhetens särskilda förutsättningar och förväntade miljö-

effekter. Av 16–17 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:996) framgår vilka 

uppgifter som avses i 6 kap. 35 §, punkt 1–2 miljöbalken. Dessa uppgifter 

presenteras i tabell 1 tillsammans med aktuell avgränsning för denna MKB. Utöver 

de uppgifter som anges i 35 § miljöbalken uppfyller föreliggande MKB och dess 

bilagor de krav på uppgifter som anges i 19 § miljöbedömningsförordningen.  

 

Tabell 1. Uppgifter som ska ingå i en MKB enligt 16–17 §§ miljöbedömnings-

förordningen (2017:966), samt hänvisning till var i MKB:n de behandlas närmare.  

Uppgifter som ska ingå i MKB Behandling i denna MKB 

Behovet av mark. 

I bilaga 3 illustreras lokaliseringen av de 
åtgärder som planeras i en översiktsbild. 
Behovet av mark beskrivs för de olika 

åtgärderna i kapitel 5 samt i den tekniska 
beskrivningen.   

Förutsebara rivningsarbeten. 
I kapitel 3 samt i den tekniska beskrivning-
en redogörs för de rivningsarbeten som 

förutses.  

Energibehov, energianvändning, samt 
arten och mängden material och 

naturtillgångar som används.  

Energianvändning finns delvis behandlat när 
det gäller transporter. Art, material samt 
mängder framgår bl.a. av den tekniska 
beskrivningen. 

Uppskattade typer och mängder av 
avfall och andra restprodukter och 
utsläpp som kan förutses.  

Typer och mängd av avfall som uppstår 
redovisas i bilaga 13. Sedimentutsläpp 
behandlas i avsnitt 7.  

Andra verksamheter eller särskilda 
anläggningar som kan komma att 

behövas för att verksamheten ska kunna 
komma till stånd eller bedrivas på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Verksamheter och anläggningar som behövs 

anges kortfattat i kapitel 3 och mer utförligt 
i kapitel 5 och i den tekniska beskrivningen.  

Alternativa utformningar och skälen för 

vald utformning med hänsyn till 

miljöeffekter. 

 
I kapitel 4 beskrivs de alternativ som 

föreligger och skälen för vald utformning 

beskrivs i avsnitt 4.5.  
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Alternativa platser och skälen för vald 
plats med hänsyn till skillnaden i 

miljöeffekterna mellan vald plats och 
alternativen. 

Alternativa platser är inte aktuellt då platsen 
för efterbehandlingsåtgärderna styrs av 
föroreningarnas lokalisering. 

Undersökta möjliga alternativ i fråga om 
teknik, storlek, omfattning, 
skyddsåtgärder, begränsningar, 
försiktighetsmått m.m. och skäl till val 

med hänsyn till miljöeffekter.  

Undersökta möjliga alternativ och skäl till 
val redovisas i kapitel 4. I kapitel 7 beskrivs 
skyddsåtgärder, försiktighethetsmått m.m. 

Redovisning av alternativa sätt att nå 
samma syfte om länsstyrelsen under 

samrådet begärt en sådan 

Länsstyrelsen i Västerbotten har i samråds-
yttrande daterat 2018-09-14 begärt en 
redovisning av alternativ när det gäller 
utformning av erosionsskyddet längs 

Långgrundets västra strand samt 

Sågverksområdet. Dessa alternativ 
behandlas i kapitel 4.  

  

Enligt 6 kap. 35 § punkt 4 miljöbalken ska MKB:n innehålla en identifiering, 

beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden 

kan antas medföra. I 18 § miljöbedömningsförordningen (2017:996) anges vilka 

faktorer som kan ge upphov till dessa miljöeffekter. Faktorerna, miljöeffekterna 

samt hur de har hanterats i denna MKB framgår av tabell 2. Då uppräknad faktor 

eller miljöeffekt inte hanteras vidare i MKB:n framgår orsaken till det av tabellen.    

 

Tabell 2. Potentiella miljöeffekter till följd av faktorer enligt 18 § miljöbedömnings-

förordningen och redogörelse för hur dessa har hanterats i föreliggande MKB. 

Miljöeffekter som 

ska ingå i MKB 
Hantering i denna MKB 

Miljöeffekter till följd 
av verksamhetens 

eller åtgärdens 
uppbyggnad, drift 
eller rivning. 

Riksintresse för kulturmiljövård: Norrbyskär är av riksintresse 

för kulturmiljövården. Planerade åtgärder innebär ingrepp i 
miljön vilket försvagar det kulturhistoriska värdet i riksintr-
esset. För att minimera skadan på riksintresset har en rad 
skyddsåtgärder föreslagits, se avsnitt 7.1. 
 
Natura 2000: Projektområdet är beläget mer än 1500 m från 
Natura 2000-området Snöanksgården. Natura 2000-området 

bedöms ligga utanför influensområdet och därför inte påverkas 
negativt av avhjälpandeåtgärderna. Detta behandlas vidare i 
avsnitt 7.2.  
 
Oljeskyddsområde: Inom Norrbyskär finns ett oljeskydds-
område, för att minska risken för påverkan på vattenkvaliteten 
till följd av ex. oljeläckage eller spill föreslås skyddsåtgärder, 

se avsnitt 7.2.  
 
Ytvattnet: I samband med muddring/uppgrävning i området 

kan ytvattnet påverkas av grumling. För att motverka effekter 
av grumling ska arbete med avhjälpandeåtgärder ske innanför 
siltgardiner. När entreprenadarbetena avslutats ska siltgard-

inerna avlägsnas först när halten suspenderat material 
underskrider 25 mg/l. Detta behandlas närmare i avsnitt 7.3. 
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Grundvatten: Grundvattenförhållandena kan påverkas till följd 
av grundvattensänkning under schaktarbete, anläggande av 

erosionsskydd samt avvattning frav morän. Skyddsåtgärder 
som föreslås är vattenrening och kontroll av vattennivåer och 
DOC-halt under perioden för avvattning. Skyddsåtgärder 
redovisas i avsnitt 7.4. 
 
Naturmiljön i vatten: Omfattande arbeten i vattenområdet 

kommer att påverka vattenmiljön och leda till förlust av bio-
logisk mångfald. Skyddsåtgärder som föreslås är att samtliga 
ingrepp i vattenmiljön ska ske med stor försiktighet och vid 
lämplig årstid för att undvika negativa effekter av bl.a. 
grumling och att siltgardiner ska användas. Rödlistade arter 
som kommer att påverkas av åtgärden flyttas tillsammans 

med substrat de växer på, till annan lämplig plats.  

Konsekvenser och skyddsåtgärder framgår av avsnitt 7.5.  
 
Naturmiljön på land: Avverkning, schaktning och anläggande 
av byggvägar kommer att påverka floran och faunan på Sten-
grundet och Långgrundet. En rad skyddsåtgärder föreslås i 
avsnitt 7.6.  
 

Rennäring: Rennäringen berörs inte av projektet och kommer 
därmed inte att beskrivas närmare i MKB:n.  
 
Planer: Avhjälpandeåtgärderna påverkar inga planer och 
behandlas därmed inte vidare.   
 

Bebyggelse: Avhjälpandeåtgärderna berör ingen bebyggelse 
och kommer därför inte att belysas vidare.  
 

Miljöeffekter till följd 
av användningen av 
Naturresurser. 

Täckmassor krävs för att skyddstäcka föroreningar och 

återfylla schakter i området. Genom att upprätta en lokal 
täktverksamhet begränsas transportbehovet och därmed 

miljöpåverkan från transporter avsevärt. Genom att samordna 
avhjälpandeåtgärderna och återanvända rena massor minskar 
behovet av råvaror samt transporter, se kapitel 9; 
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 5 §.   
 

Miljöeffekter till följd 
av buller, 
vibrationer, ljus, 
värme, strålning, 
utsläpp av 

föroreningar eller 

andra störningar. 

Rekreation och friluftsliv: Det rörliga friluftslivet påverkas 
negativt under byggtiden pga. störningar av buller och genom 
begränsad framkomlighet. Efter utförd verksamhet bedöms 
effekterna bli positiva då ytor för rekreation och friluftsliv 
skapas. Inga särskilda skyddsåtgärder föreslås, se avsnitt 7.7. 
 
Buller: Allt arbete är förlagt till säsong då färjorna slutat gå för 

att minimera påverkan för sommarboende. Försiktighets-
åtgärder kommer att vidtas för att eliminera/minimera 
påverkan vilket inkluderar begränsade arbetstider och 

avskärmningar, se avsnitt 7.8.   
 
Exponering av föroreningar: Vid hantering av det förorenade 
materialet uppstår en ökad exponeringsrisk via främst 

damning. Risken för exponering minimeras då avhjälpandet 
huvudsakligen utförs under perioder då färjan inte går. Den 
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tillfälligt höjda exponeringsrisken elimineras/minimeras genom 
de försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas, dessa 

framgår av avsnitt 7.8.     
 
Lukt: En dyaktig lukt kan uppstå i samband med upptagandet 
av organiskt material i täktområdet. Lukten kommer inte vara 
av stickande karaktär och mycket kortvarig varför risken för 
olägenheter med avseende på lukt bedöms bli helt obetydlig, 

se avsnitt 7.8.  
 
Landskapsbild: Under byggtiden kommer landskapsbilden 
påverkas måttligt, men i ett långsiktigt perspektiv bedöms 
konsekvenserna bli positiva. På erosionsskyddets krön 
kommer en avjämnad yta att anläggas, vilken möjliggör för 

promenader längs strandområdet. Se vidare i avsnitt 7.9.  

 
Utsläpp: Vägtrafik och arbetsfordon innebär utsläpp av partik-
lar och ämnen som t.ex. kvävedioxider. Planerad verksamhet 
sker i ett öppet skärgårdslandskap där förutsättningarna för 
god luftomsättning är stora, därmed bedöms avhjälpande-
åtgärderna inte medföra att MKN för utomhusluft överskrids, 
se avsnitt 8.1. 

 
Vibrationer: I samband med planerade avhjälpandeåtgärder 
kan vibrationer uppstå. Schaktning kring Maskinhuset innebär 
stora risker för att byggnaden skadas. Vibrationer kan även 
komma att orsaka skador på andra byggnader i närområdet. 
För att kontrollera om skador uppkommer föreslås att de 

byggnader som bedöms bli berörda besiktas med avseende på 
exempelvis sprickbildningar innan verksamheten påbörjas. 
Eventuellt bör en vibrationsmätare installeras i någon/några 
av byggnaderna, se avsnitt 7.1 och 7.8.    

Miljöeffekter till följd 
av bortskaffande och 

återvinning av 
avfall. 

Genom att återanvända rena massor minskar behovet av 
råvaror samt transporter, se kapitel 9; Hushållnings- och 

kretsloppsprinciperna 5 §. Avsnitt 7.8 beskriver återvinning av 
förorenade massor på Långgrundet. 

Miljöeffekter till följd 
av den teknik och de 
ämnen som har 
använts. 

Under byggskedet hanteras ämnen som vid olycka eller spill 
kan påverka mark och vatten negativt. Umeå kommun ställer i 
sina projektkrav på att kvalitets- och miljöstyrning tillämpas 

vilket bl.a. omfattar att: 
  
Kemikalier ska hanteras och förvaras så att mark- eller 
vattenområde inte riskerar att förorenas av spill eller läckage.  
 
Arbetsmaskiner ska drivas med miljödiesel och förses med 
miljöanpassade hydrauloljor. Entreprenören har skyldighet att 

genom egenkontroll ansvara för att alla skyddsåtgärder följs, 
se avsnitt 7.11. 

Miljöeffekter till följd 

av verksamheten 
eller åtgärden 
tillsammans med 

andra verksamheter 
som bedrivs, som 
har fått ett tillstånd 

Inga kumulativa effekter bedöms uppstå utifrån dagens 
förutsättningar och de verksamheter som finns i området. 
Saneringen adderar inget negativt till området som 

tillsammans med andra verksamheter skapar ännu större 
effekter. Kumulativa effekter beskrivs i avsnitt 7.10. 
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eller som har 
anmälts och får 

påbörjas. 

Miljöeffekter till följd 
av verksamhetens 
klimatpåverkan. 

De planerade verksamheterna kommer att innebära material-
transporter, andra byggtransporter och maskinarbeten som 
genererar utsläpp i en inte oväsentlig omfattning. Dock 
innebär skyddstäckning av förorenat område på Långgrundet 

samt inte minst att återfyllnadsmassor kan tas från lokal 
moräntäkt att transportbehoven reduceras i avsevärd 
omfattning, se vidare i avsnitt 7.12. 

Miljöeffekter till följd 
av verksamhetens 
utsatthet och 

sårbarhet för 

klimatförändringar 
eller andra yttre 
händelser. 

Planerade erosionsskydd minskar risk för negativ påverkan till 
följd av klimateffekter, se avsnitt 7.12. 

 

Av MKB:n och dess bilagor framgår också, i enlighet med 19 § miljöbedömnings-

förordningen (2017:996), uppgifter om olycksberedskap, prognos- och mätmet-

oder, referenslista med uppgift om källor som använts m.m. 

1.2.4 Metodik 
• Arbetet med att ta fram information om verksamheten och det område 

som verksamheten berör har utförts genom att studera befintligt material 

såsom förstudie, huvudstudie och kompletterande utredningar, de komm-

unala översiktsplanerna, områdesbestämmelserna, Länsstyrelsens databas 

över läns- och riksintressen, Skogsstyrelsens databas, Riksantikvarie-

ämbetets databas, flygbilder etc. Utifrån inventeringen har ett urval av 

miljöaspekter valts ut för vidare utredning. 

• Bedömning av påverkan på riksintressen (kulturvärden) baseras 

framförallt på kulturhistorisk utredning som har genomförts under 

perioden okt-nov 2016 av Skellefteå museum, se bilaga 11. 

• Bedömning av påverkan på naturmiljö baseras framförallt på den 

naturvärdesinventering som genomförts under 2016 av Pelagia Nature & 

Environment AB, se bilaga 10.  

• Bedömning av påverkan på rekreation och friluftsliv baseras framförallt på 

planerade verksamheter och tidplan.  

• Stads- och landskapsbild har studerats vid platsbesök.  

• Bedömning avseende yt- och grundvatten baseras på hydrologisk utred-

ning som genomförts under hösten 2018 av Ramboll (bilaga 12) tillsamm-

ans med de geotekniska undersökningar som utförts (Ramboll, 2017).  

• Bedömning av påverkan av buller från byggplats baseras på bullerut-

redning som genomförts av Tyréns, se bilaga 9. 

• Bedömning avseende påverkan av föroreningar bygger på tidigare utförda 

utredningar (Fernerud 2010, Tyréns 2014, Sweco 2014/2015, Envix 

2015/2016) samt på Ramboll:s PM Avhjälpandeåtgärder, se bilaga 13. 
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1.2.5 Bedömningsgrunder 
En bedömning av planerade verksamheters konsekvenser har gjorts genom en 

matris som tagits fram genom en sammanvägning av de berörda intressenas 

värden och graden av störning/påverkan. Matrisen som har använts för att 

bedöma konsekvenserna i MKB:n framgår av tabell 3 nedan. En störning på 

intressen av högre värde bedöms medföra större konsekvenser. Till exempel om 

graden av störning/påverkan bedöms som stor och värdet på det berörda intresset 

är högt bedöms konsekvensen som stor, är störningen densamma och värdet på 

intresset lågt bedöms konsekvensen i stället som måttlig. Bedömningsgrunder 

som har legat till grund för bedömningen av graden störning/påverkan är rikt-

värden, platsspecifika riktvärden, miljökvalitetsnormer, miljömål samt framtagna 

mätbara åtgärdsmål. Dessa beskrivs utförligare under tabellen. 

 

Tabell 3. Matris för bedömning av konsekvenser. Pilen illustrerar storleksordningen 

på konsekvenserna.  

Berörda intressens 

värden och övriga 

aspekter 

Graden av störning/påverkan 

Positiv Obetydlig Liten Måttlig Stor 

Bedömning av konsekvenser 

Natur- 

och 

kultur- 

värden 

Högt värde 

(Natura 2000, 

riksintresse, 

reservat) 

Obetydlig

/positiv  
Liten Måttlig Stor 

Mycket 

stor 

Måttligt värde 

(regionalt värde, 

nyckelbiotop) 

 

Obetydlig/positiv Liten Måttlig Stor 

Lågt värde (lokalt 

värde, skogligt 

naturvärde, 

sumpskog) 

Obetydlig/positiv Liten Måttlig 

Övrig Miljökvalitets-

normer, miljömål, 

människors hälsa 

mm. 

Obetydlig

/positiv 
Liten Måttlig Stor 

Mycket 

stor 

 

 

 

Övriga bedömningsgrunder: 

• Platsspecifika riktvärden (PSRV) beskrivs i avsnitt 6.2.1. De platsspecifika 

riktvärdena kommer att utgöra åtgärdsmål vid schaktning. 

• Miljökvalitetsnormer och riktlinjer för utomhusluft, vatten och buller 

beskrivs i kap 8. I de fall då bedömningen av utomhusluft, vatten och 

buller har kunnat baseras på gällande riktvärden eller normer har en 

jämförelse gjorts. 

• Riktvärden för renat vatten som återförs till havet beskrivs i upprättat 

förslag till kontrollprogram för byggskede (Ramboll 2019), vilken bifogas 

ansökan.  
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1.3 Genomförda samråd 
Samråd har skett med myndigheter och berörda under 2016. Samrådet berörde 

planerade vattenverksamheter där anläggande av erosionsskydd var den åtgärd 

som bedömdes ge störst miljöpåverkan. Under samrådstiden inkom synpunkter 

vilka innebar att en samlad prövning av samtliga planerade åtgärder var önskvärd 

för att bättre beskriva den totala miljöpåverkan som åtgärderna medför. Ett nytt 

samråd, ett s.k. avgränsningssamråd enligt 6 kap 29 § miljöbalken, genomfördes 

därför under 2018 där samrådet berörde planerade vattenverksamheter, avhjälp-

andeåtgärder, miljöfarliga verksamheter samt övriga verksamheter som t.ex. 

dispensansökningar och avverkning mm. I bilaga 1 redovisas samrådet och 

samrådsprocessen i form av en samrådsredogörelse där samrådets innehåll, 

synpunkter och reflektioner från deltagande redovisas och besvaras.  

2. Lokalisering  

Norrbyskärs ögrupp är belägen ca 2,5 km från fastlandet och ca 40 km söder om 

Umeå i Umeå kommun, se Figur 1. Ögruppen har totalt en utbredning av ca 250 – 

300 hektar. 

 

Norrbyskär består av öarna Blågrundet, Stengrundet, Långgrundet, Tannskär, 

Truthällan, Stuguskär och Kalmarn. Den pågående landhöjningen efter inlandsisen 

skapar hela tiden nytt fastland vilket tillsammans med omfattande utfyllnad under 

sågverksepoken, har bidragit till att Långgrundet och Stengrundet samt Stuguskär 

och Kalmarn idag är mer eller mindre sammanvuxna. Under de senaste åren finns 

dock tydliga spår av en pågående erosion av främst Stuguskärs och Långgrundets 

västra stränder. För lokalisering av arbetsområdet; se bilaga 3. Efter avslutade 

åtgärder kommer den tillfälliga båtbryggan, byggvägar, pråmkajer med tillhörande 

bankutfyllnader mm. att avetableras.  

 

På öarna finns omfattande spår av sågverksepoken, bland annat rester av brygg- 

och kajanläggningar, fundament till höghöjdsbana samt en del fartygslämningar. I 

och under vattenytan syns rester av pråmar, sjunket timmer samt brädor.  

 

Norrbyskär är ett välbesökt turistmål. Det finns inga året-runt-boende på ön, men 

de gamla arbetarbostäderna från sågverkstiden fungerar som sommarbostäder. På 

Stuguskär finns ett värdshus (Norrbyskärs herrgård) och på norra Långgrundet 

ligger på det f.d. Sågverksområdet ett museum som är öppet sommartid, se Figur 

2. Längst söderut på Långgrundet finns Kyrkans ungdomsgård där lägerverksam-

het bedrivs. På Blågrundet bedriver KFUM Umeå lägerverksamhet.  
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Figur 2. Översiktlig karta över Norrbyskär och de verksamheter som bedrivs på 
öarna (visitnorrbyskar.se, feb 2019). 

 

Ögruppen består huvudsakligen av fastigheten Norrbyn 4:143, som ägs av Umeå 

kommun, se bilaga 2. Det f.d. sågverksområdet utgörs numera av fastigheten 

Norrbyn 4:136, vilken sedan år 1992 ägs av Stiftelsen Mo Ångsåg. Därutöver finns 

dels avstyckade tomter för fritidsbostäder och dels några större fastigheter som 

ägs av bl.a. KFUM. De förorenade områdena ligger inom fastigheterna Norrbyn 

4:143 och 4:136. Dessa fastigheter är därmed även direkt berörda av de plane-

rade verksamheterna, åtgärderna och dispenserna. 

http://visitnorrbyskar.se/wp-content/uploads/2011/04/Illustration-Norrbyskär-2017_web.jpg
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Figur 3. Rester av stenkistor och träkajer vid Långgrundets västra strand (Foto: 
Skellefteå museum, 2016). 

 

De gamla stenkistorna vid Långgrundets och Stuguskärs västra stränder, har 

sedan sågverksamheten lades ned nyttjats av fastighetsägare och besökare för 

båtangöring, se figur 3. På den västra sidan av Långgrundet är strandlinjen beväxt 

med hög slyskog, se figur 4, som är svårframkomlig på grund av förmultnande 

kajkonstruktioner. Nuvarande markyta närmast strandlinjen består främst av 

utfyllt trämaterial och utgör således inte ursprunglig naturlig mark.  

 

Då hela Norrbyskär är en relativt låglänt ögrupp som ligger i Bottenhavet så 

påverkas den av både landhöjning och framtida höjd havsvattennivå orsakad av 

växthuseffekten. Marken inom Norrbyskär kan förväntas stiga de närmsta åren på 

grund av landhöjningen (9,4 mm/år, data från Ratan, SMHI 2009a), men en 

kommande höjning av havsnivån (55–120 cm fram till år 2100 eller ännu mer, 

från SMHI 2009b) kommer att jämna ut detta i ett hundraårigt perspektiv. I ett 

perspektiv som är längre än 100 år är det möjligt att havsnivån stiger ytterligare 

och att delar av nuvarande landyta kommer att ligga under vatten (Tyréns, 2014). 
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Figur 4. Långgrundet till vänster och Stuguskär till höger (Foto: Fredrik Larsson). 

2.1 Översiktlig lokalisering av föroreningar 
Föroreningssituationen inom Norrbyskär har grundligt undersökts mellan 2008 och 

2017. En riskbedömning har utförts och platsspecifika riktvärden (PSRV) har 

beräknats med hjälp av metodik framtagen av Naturvårdsverket (Naturvårds-

verket 2009). Metodiken tar hänsyn till föroreningshalter samt de exponerings- 

och spridningsvägar som finns inom de aktuella områdena. Riktvärdena ligger till 

grund för vilka avhjälpandeåtgärder som krävs. Metoden för beräkning av de 

platsspecifika riktvärdena beskrivs i avsnitt 6.2.1. De platsspecifika riktvärdena 

kommer att utgöra åtgärdsmål vid schaktsanering.  

 

I Figur 5 illustreras de områden där riskbedömningen resulterat i att en 

avhjälpandeåtgärd är nödvändig. Illustrationen görs med hjälp av s.k. selektiva 

enhetsvolymer (SEV) eller provtagningsrutor. Om analyser från en provtagnings-

ruta påvisar halter över PSRV har hela rutan färgats röd och är därmed i behov av 

avhjälpandeåtgärder. 

 

Inom Långgrundet kommer avhjälpandeåtgärden bestå av övertäckning, och inom 

Stuguskär, Sågverksområdet, Pråmvarvet, och Galvaniseringen kommer 

urgrävning av förorenad jord med återfyll av rena massor att tillämpas som 

avhjälpandemetod. Föroreningssituationen och de avhjälpandeåtgärder som 

planeras beskrivs närmare i kapitel 5 och i bilaga 13. 
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Figur 5. Lokalisering och föroreningsklassning. Röda rutor illustrerar en 
föroreningssituation där avhjälpandesåtgärder är motiverat. Tomma rutor 
illustrerar områden som provtagits och där föroreningssituationen inte motiverat 
ett avhjälpande. Stora rutor omfattar en yta av 20 x 20 meter, mellanstora 10 x 

10 meter och små rutor en yta av 5 x 5 meter.  

3. Ansökans omfattning 

Avhjälpandeåtgärderna på Norrbyskär innebär att nedanstående åtgärder, följd-

verksamheter och dispenser nu, efter genomförda samråd och kompletterande 

utredningar, ska tillståndsprövas. I  

Figur 6 illustreras översiktligt de åtgärder som planeras. För en större och 
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tydligare figur, se bilaga 3.  

 

 

Figur 6. Planerade åtgärder på Norrbyskär. Se även bilaga 3.  

3.1 Vattenverksamheter 11 kap miljöbalken 

Med vattenverksamhet avses enligt 11 kap 3 § miljöbalken: 

1. uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett 

vattenområde. 

2. fyllning eller pålning i ett vattenområde, 

3. bortledande av vatten från ett vattenområde, 

4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde, 

5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup 

eller läge, 

6. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta, 

7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en 

anläggning eller en annan åtgärd för detta, eller 

8. markavvattning. 

 

Ett vattenområde är enligt 11 kap 2 § miljöbalken ett område som täcks av vatten 

vid högsta förutsebara vattenstånd. Detta innebär att även en åtgärd som utförs i 

torrhet på land räknas som vattenverksamhet, om åtgärden sker inom högsta 

förutsebara högvattenstånd.  
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3.1.1 Uppförande eller rivning av vattenanläggning (MB 11:3 p 1) 
• Ett ca 1000 m långt erosionsskydd ska anläggas längs västra sidan av 

Långgrundet med syfte att bevara avhjälpandeåtgärden (skyddstäckningen) 

mot pågående erosion.  

• En ca 390 m lång strandskoning på Sågverksområdet ska anläggas med syfte 

att möjliggöra återfyllning av rena moränmassor vid strandområdet efter 

schaktning.  

• Tillfälliga in- och utlastningskajer i form av pråmkajer med tillhörande sten-

pirar/bergbankar ska anläggas för att möjliggöra angöring av pråmar. Via 

dessa kommer intransport av kross- och jordmaterial ske, samt uttransport av 

förorenade massor. Kajerna ska anläggas på Stuguskär, Långgrundet samt 

Stengrundet.  

• En vägbank anläggs i täktområdet mellan Långgrundet och Blågrundet för 

uttransport av förorenade massor från Pråmvarvet samt för byggväg inom 

moräntäkt. Vägbank rivs efter utförd åtgärd.  

• Kanalen i täktområdet mellan Långgrundet och Blågrundet däms i både norr 

och söder, varefter länspumpning av vatten i kanalen påbörjas. Syftet är att 

torrlägga täktområdet så att massorna kan avlägsnas i så torrt tillstånd som 

möjligt.  

• Rivning av hela eller delar av anläggningar och konstruktioner i vattenområde 

kommer att ske; såsom rester av kajer och rester av stenkistor. 

• Temporär brygga i Truthällsviken anläggs med plats för minst 30 båtar.  

3.1.2 Fyllning i vattenområde (MB 11:3 p 2) 
• För att erhålla tillräckligt vattendjup anläggs tre bergbankar/stenpirar för 

tillfälliga pråmkajer, jämför avsnitt 3.1.1. 

• Sanering genom övertäckning av förorening på Långgrundet.  

• Återfyllning med morän efter schaktsanering på Galvaniseringen, Stuguskär 

och Pråmvarvet. På Sågverksområdet sker återfyllning efter utförd 

schaktsanering och strandskoning, jämför avsnitt 3.1.1 och 3.1.3.  

• Utfyllning med morän som en del av erosionsskyddet på Långgrundet. 

• Utfyllning med morän som en del av strandskoning på Sågverksområdet. 

• Utfyllning av tillfälliga arbetsvägar.  

• Tillfälliga upplags- och etableringsytor vid södra delarna av Sågverksområdet. 

Dessa kommer delvis att anläggas inom vattenområde, se bilaga 3 och avsnitt 

5.7. 

3.1.3 Grävning i vattenområde (MB 11:3 p 4) 
• Schaktning på Sågverksområdet, Galvaniseringen, Stuguskär samt 

Pråmvarvet.  

• Brytning av morän på de s.k. Strandängarna mellan Långgrundet och 

Blågrundet för anskaffning av täckningsmassor till Långgrundet och fyllnads-

massor till Stuguskär, Sågverksområdet, Pråmvarvet samt Galvaniseringen. 

• Strandremsan längs udden på Sågverksområdet rensas från diverse trä- och 

stenmaterial.  

• Bortgrävning av trärester från stenkistor utanför Långgrundet, i samband med 

anläggande av erosionsskydd. Se avsnitt 3.1.1. 
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• Befintligt stenmaterial från stenkistor anordnas under vatten med grävmaskin 

som en del av erosionsskyddet vid Långgrundet.  

3.1.4 Bortledande av vatten/grundvatten (MB 11:3 p 3/6) 
• I samband med schaktning av gamla Sågverksområdet kommer länsvatten att 

behöva avledas från schaktgropar. Avledning genom länspumpning ger 

upphov till en tillfällig grundvattensänkning i anslutning till schakten.  

• I samband med moräntäkt anläggs fördämningar i kanalen varefter tömning 

av kanalen utförs. Bortpumpat vatten släpps utanför fördämningarna men 

inom skyddsskärm (siltgardin). 

• Anläggning för bortledning av grundvatten till recipient i samband med 

avvattning av morän på Långgrundet. Utformning och lokalisering av 

anläggningen fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten. Behöver åtgärder 

vidtas kan exempelvis de två grunda provgroparna som anläggs intill 

upplagsområdet för kontroll av halten DOC också fungera som 

pumpgropar/pumpbrunnar. Vid behov kan dessa förslagsvis kompletteras med 

ytterligare två-tre pumpgropar/pumpbrunnar.   

3.1.5 Miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken 
Avsnittet delas upp i två delar; en för verksamheter kopplade till kapitel 4 i 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) som reglerar tillståndsplikt för bl.a. 

utvinning av naturgrus och en del för förordningens kap. 29 som reglerar 

avfallsrelaterade verksamheter.  

3.1.6 Kap. 4 Miljöprövningsförordningen (MPF) 
• Planerad moräntäkt i området Strandängarna. Täktverksamheten avser 

maximalt 192 000 ton moränmassor inom vattenområde mellan Långgrundet 

och Stuguskär (MPF 4:3), se bilaga 6. 

• Sortering av sten från morän vid täkten (MPF 4:3). (Om block > 600 mm 

påträffas sorteras dessa ut och särhålls på upplaget för senare 

återanvändning.) 

• Avvattning av lossbrutna moränmassor på land på Långgrundet (MPF 4:3). 

• Tillfälligt upplag av återfyllnadsmassor vid Pråmvarvet (MPF 4:3). 

3.1.7 Kap. 9 Miljöprövningsförordningen (MPF) 

• Flisning eller krossning på plats av bearbetade trärester från rivna eller 

förfallna vattenkonstruktioner, samt GROT (grenar, rötter och toppar) (MPF 

29:41). 

• Övertäckning av förorenade områden med flisat material på Långgrundet (MPF 

29:35). 

• Återvinning av sten och schaktmassor från Stuguskär (MPF 29:35). 

• Tillfälliga lagringsytor på Långgrundet för förorenade jordmassor som ska 

lastas om och transporteras ut via pråmar (MPF 29:50 och Avfalls-

förordningens bilaga 3, D15 ”lagring före bortskaffande”). 
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3.2 Dispens biotopskydd 7 kap miljöbalken 
• Rönn/asp-alléerna som sträcker sig ner mot vatten på Långgrundet omfattas 

av det generella biotopskyddet. Avverkning av enstaka eller flera träd i 

alléerna kräver dispens (MB 7:11). 

3.3 Strandskyddsbestämmelser 7 kap miljöbalken 
Verksamheten omfattas av det generella strandskyddet enligt bestämmelserna i 7 

kap. 13 § Miljöbalken. För att dispens eller ett upphävande från strandskyddet ska 

kunna medges måste det finnas särskilda skäl. Vid prövning av tillståndsansökan 

för vattenverksamhet beaktar Mark- och miljödomstolen även strandskyddet och 

de särskilda skäl som motiverar en dispens. 

 

Som särskilda skäl enligt 7 kap. 18c § Miljöbalken bör beaktas att aktuella 

anläggningar i strandnära områden i Norrbyskär, enligt bilaga 3: 

• För sin funktion måste ligga vid vattnet – strandskoning, gångväg, 

tillfälliga byggvägar, tillfälliga upplag, tillfälliga pråmkajer/pirar, 

vägbankar, kajer och bryggor etc. (18c §, p.3). 

• Utgör ett angeläget allmänt intresse – avhjälpandeåtgärderna innebär 

avlägsnande av markföroreningar och skyddsåtgärder som minskar risken 

för människor (exponering) och miljö (föroreningsspridning) (18c §, p.5.). 

3.4 Avhjälpandeåtgärd 10 kap Miljöbalken 
Flera områden inom Norrbyskär kräver någon form av åtgärd för att inte utgöra 

risk för människors hälsa och miljön. Då ingen ansvarig verksamhetsutövare med 

avseende på föroreningssituationen finns har Umeå Kommun sökt och beviljats 

medel från Naturvårdsverket för avhjälpandeåtgärder.  

3.5 Artskyddsförordningen 8 kap miljöbalken 
• Inom täktområdet finns två arter som är upptagna i artskyddsförordningen – 

Fyrling och Ävjebrodd. Dispens från artskyddsförordningen kan komma att 

krävas (14 § artskyddsförordningen). 

• Revlummer förekommer med enstaka individer eller mindre kloner på ett 

flertal platser där planerade avhjälpandeåtgärder kommer att utföras. Dispens 

från artskyddsförordningen eller det generella biotopskyddet kan komma att 

krävas (14 § artskyddsförordningen). 

3.6 Övriga kringverksamheter 
• Avverkning av skog vid de områden där åtkomst med arbetsmaskiner krävs. 

(MB 12:6, Skogsvårdslagen). 

• Anläggning av tillfälliga arbetsvägar (MB 12:6).  

• Tillfälligt upplag av virke (8:9 MPF).  

• Utföra lokal behandling av förorenat länshållningsvatten i Sågverksområdet 

(MB 9:6). 

• Leda länshållningsvatten till havet efter att länshållningsvattnet renats i 

Sågverksområdet (MB 9:6). 
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• Rening av vatten om förhöjda halter av DOC uppvisas i grundvattnet på 

Långgrundet. Behov och utformning fastställs i samråd med 

tillsynsmyndigheten (MB 9:6).  

• Leda renat grundvatten från Långgrundet till havet om vattenrening blir 

aktuellt till följd av förhöjda halter DOC (MB 9:6).  

4. Alternativ 

Nedan beskrivs de alternativ som finns för planerade verksamheter som 

avhjälpandeåtgärderna leder till. En åtgärdsutredning beträffande förorenings-

situationen är framtagen sedan tidigare och beskrivs i avsnitt 2.1. 

4.1 Sanering 
Föroreningssituationen på Norrbyskär kan hanteras på flera sätt och nedan 

beskrivs olika alternativ.  

4.1.1 Nollalternativ  
Nollalternativet innebär att ingen avhjälpandeåtgärd genomförs på Norrbyskär. 

Detta skulle innebära att de höga föroreningshalterna som konstaterats inom 

ögruppen inte avhjälps. En risk för människor som vistas på ön och miljön 

kvarstår därmed. Risken kommer också att förvärras med tilltagande erosion och 

med hänsyn till förväntade klimateffekter. Befintliga avspärrningar inom 

Sågverksområdet blir permanenta och kommer eventuellt utökas utanför leklandet 

lilla Norrbyskär. Befintliga skyltar som informerar om föroreningssituationen 

kommer att finnas kvar på Norrbyskär och vid färjelägret på fastlandet.   

 

Kajerna längs med Långgrundet är idag starkt förslitna och kan på grund av sitt 

skick utgöra en risk för olyckor. I ett nollalternativ skulle fortsatt erosion av 

kajerna längs västra Långgrundets strand fortgå.  

 

Enligt områdesbestämmelser, beslutade av Umeå kommun och fastställda av 

Länsstyrelsen 2003, kan delar av Långgrundskajen samt Stuguskär bebyggas med 

småbåtshamn med mindre övernattningsstugor. Vid den tidpunkten var dock inte 

föroreningssituationen eller de geotekniska förhållande närmare kända. För att 

detta ska kunna bli genomförbart måste föroreningssituationen avhjälpas, vilket 

innebär att områdesbestämmelserna inte kan detaljplaneläggas.  

 

De privata båtplatser som idag används på Långgrundet kommer kräva tillstånd 

oavsett om åtgärder kring föroreningssituationen på ön utförs eller ej.   

 

Kulturvärdena kommer endast att påverkas av naturlig erosion och påverkan av 

vegetation (sly mm). Med tiden kan läsbarheten och tillgängligheten för de kultur-

historiskt intressanta lämningarna vid t.ex. Långgrundet försämras om inte 

vårdande åtgärder som t.ex. röjning mm utförs. Erosionen kommer med tiden att 
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försämra skicket på lämningarna främst i och intill vatten (t.ex. för pråmrester och 

kajkonstruktioner).  

 

Strandängen mellan Blågrundet och Långgrundet kommer med tiden att slammas 

helt igen om inga muddrande arbeten utförs för att hålla kanalen öppen.  

4.1.2 Enbart schaktsanering 
Ett alternativ är att enbart utföra schaktsanering. Det skulle innebära att schakt-

sanering utförs inom alla områden där en riskreduktion är nödvändig enligt 

huvudstudien. Långgrundet schaktas då ur enligt samma principer som t.ex. 

Sågverksområdet och återfylls till ursprunglig marknivå med rena massor. 

Alternativet innebär att erosionsskydd anläggs endast för att möjliggöra 

återfyllnad av rena moränmassor vid strandlinjen, därmed kan stenkistor lämnas 

orörda. Dock kommer schaktning att behöva utföras ända ner till strandkanten 

inom Långgrundets västra strand vilket innebär att kajerna kommer att påverkas 

av arbetsmaskiner och ev. grumlingsskydd. 

 

Rena återfyllnadsmassor kommer behövas. Behov av transport av förorenat 

material från ön till fastlandet och vidare till mottagningsanläggning kommer att 

vara stort.  

 

Erosion av strandlinjen kommer att fortgå i samma storleksordning som idag. 

Dock kommer föroreningen på Långgrundet vara avlägsnad så den kommer inte 

att medföra ökade föroreningshalter i sediment på lång sikt. Åtgärderna kommer 

att vara underhållsfria. 

 

Tillgängligheten och läsbarheten av kulturmiljön kommer tillfälligt att öka i 

samband med avhjälpandeåtgärderna. Långsiktigt kommer områdena att förslyas 

om inte områdena aktivt hålls efter med röjningsinsatser.   

 

Behov av mottagning av förorenad jord, transporter till- och från ögruppen 

innebär att kostnaderna för alternativet blir mycket stora. Då den förorenade 

jorden består av en hög halt organiskt material är deponering inte tillåtet, vilket 

bidrar till extra höga kostnader för omhändertagandet.  

4.1.3 Övertäckning utan erosionsskydd på Långgrundet 

Väljs övertäckning som alternativ innebär det att avhjälpandeåtgärderna genom-

förs med schaktsanering inom samtliga förorenade områden förutom på 

Långgrundet. På Långgrundet sker riskreduktion genom övertäckning med rena 

massor för att undvika schaktning som skulle vara nödvändigt hela vägen ner till 

strandlinjen. Det skulle medföra påverkan på t ex kajerna. Alternativet innebär 

vidare att inget erosionsskydd anläggs för att förhindra erosion av 

övertäckningsmassorna. Det betyder att skyddstäckning på lång sikt eroderar och 

avhjälpandåtgärden förlorar sin riskreducerande funktion. Vidare medför 

alternativet att behovet av intransporterat material minskar, men rena massor för 

skyddstäckningen kommer att behövas.  
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Stenkistor och kajstrukturer vid Långgrundets västra strand kommer att lämnas 

relativt orörda men kommer att påverkas av arbetsmaskiner i samband med 

övertäckningen.  

 

Avhjälpandeåtgärden bedöms inte vara underhållsfri då den pågående erosionen 

kommer att försvaga skyddsskiktet. För att riskreduktionen långsiktigt ska uppnå 

samma effekt kommer underhållsåtgärder och påfyllning av skyddsskikt att krävas 

regelbundet.  

 

Avhjälpandekostnaden kommer i jämförelse med andra alternativ att bli låg då 

behovet av intransport av material för erosionsskydd och transport och 

mottagning av förorenad jord från Långgrundet blir ringa. Däremot kommer 

återkommande intransport av rent material till skyddsskikt och annat underhåll av 

skyddsskiktet regelbundet att erfordras för att kunna bevara den riskreducerande 

effekten. Sammantaget bedöms därmed alternativet vara det mest kostnads-

krävande.  

4.1.4 Övertäckning med erosionsskydd på Långgrundet (valt alternativ) 
Väljs övertäckning som alternativ innebär det att avhjälpandeåtgärderna genom-

förs med schaktsanering inom samtliga förorenade områden förutom på 

Långgrundet. På Långgrundet sker riskreduktion genom övertäckning med rena 

massor för att undvika schaktning som skulle vara nödvändigt hela vägen ner till 

strandlinjen. Schaktning skulle medföra påverkan på t.ex. kajerna och dessutom 

ge upphov till stora mängder förorenade massor som måste köras bort. 

Alternativet med erosionsskydd innebär att ett erosionsskydd anläggs längs med 

Långgrundets västra strand för att bevara skyddstäckningen. Erosionsskydden 

dimensioneras efter rådande havsnivåer, istryck och stryklängder. 

 

Alternativet medför att avhjälpandeåtgärderna tar längre tid än vad övertäckning 

utan erosionsskydd gör. På lång sikt blir alternativet emellertid mindre 

tidskrävande och också mindre kostnadskrävande då inga underhållsåtgärder 

kommer att behövas.   

 

Beroende på erosionsskyddets utformning kommer stenkistor och kajstrukturer på 

Långgrundets västra strand att påverkas i olika grad.  

4.1.5 Valt alternativ 
Nollalternativet faller bort då det råder ett stort behov av avhjälpandeåtgärder. 

Naturvårdsverket har ställt krav på att finansierad avhjälpandeåtgärd skall vara 

underhållsfri och att avhjälpandeåtgärden ska vara av engångstyp med permanent 

riskreduktion. Därmed faller alternativet med övertäckning utan erosionsskydd 

bort då det innebär att ett kontinuerligt underhåll är nödvändigt. Alternativen som 

kvarstår är då schaktsanering eller övertäckning med erosionsskydd. Att enbart 

utföra schaktsanering innebär att stora volymer förorenade massor behöver 

transporteras bort från öarna och omhändertas. Det kommer även föreligga behov 

av återfyllnadsmassor. Alternativet medför stora kostnader och utsläpp av 

växthusgaser till följd av transporter och omhändertagande av massor med hög 
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halt organiskt material. Schaktning på Långgrundet innebär dessutom svårigheter 

då schaktning är nödvändig hela vägen ner till strandlinjen. Med anledning av 

detta har alternativet övertäckning med erosionsskydd på Långgrundet valts.  

 

4.2 Erosionsskydd Långgrundet 
Olika lösningar för erosionsskydd har utretts. Det går att anlägga nya erosions-

skydd på platsen eller utgå från de konstruktioner som redan finns och upprusta 

eller komplettera dessa.  

4.2.1 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att inget erosionsskydd anläggs. Kulturmiljön påverkas 

därmed inte. Det uppkommer inte heller skador på mark eller i vatten, vilket är 

omöjligt att undvika om erosionsskydd anläggs. Anläggs inget erosionsskydd är 

däremot skyddet mot erosion bristfälligt. Erosion av skyddstäckning skulle vara 

oundviklig och därmed blir en föroreningsspridning högst sannolik.  

4.2.2 Rakt 
Alternativet innebär att ingen hänsyn till riksintresset för kulturmiljö tas och raka 

erosionsskydd som inte följer pråmfickornas formationer anläggs. Inga 

anpassningar för att minimera påverkan på riksintresset för kulturmiljön med 

avseende på kajstrukturer och stenkistor vidtas heller, vilket innebär att 

kajstrukturerna vid Långgrundet inte kommer att efterskapas.  

 

Alternativet innebär ett något mer förenklat anläggande än anläggandet av 

anpassade erosionsskydd, vilket innebär att tiden för anläggandet kommer att 

vara något kortare. Mindre material kommer att erfordras för raka erosionsskydd i 

jämförelse med anpassade sådana, varför kostnaden också bedöms bli lägre. 

Alternativet innebär att inga underhållsåtgärder kommer att krävas.  

4.2.3 Anpassat (valt alternativ) 

Alternativet innebär att erosionsskydd på Långgrundets västra strand, som 

dimensioneras efter rådande havsnivåer, istryck och stryklängder, anläggs för att 

bevara skyddstäckningen på Långgrundet. Erosionsskydden anläggs i fast mark. 

Hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljö genom att efterlikna pråmfickornas 

formationer för att siktlinjerna från bl.a. bron mellan Stuguskär och Långgrundet 

ska vittna om Norrbyskärs industriella historia.  

 

För att kunna efterlikna formationerna krävs ett visst vattendjup och djup till fast 

mark. Detta medför att formationerna kommer att kunna efterliknas närmast bron 

mellan Stuguskär och Långgrundet, där siktlinjerna också är som störst.  

Strukturen för de fyra nordligaste pråmfickorna efter kajsträckan kommer att 

återskapas med erosionsskyddad slänt. Längre söderut på Långgrundet kan man 

av anläggningstekniska skäl inte efterlikna pråmfickornas struktur eftersom 

slänternas lutning kommer att innebära att pråmfickorna går in i varandra.  
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Alternativet innebär att man minimerar den skada på kulturmiljön som åtgärden 

innebär på Långgrundets strand genom att strukturen av delar av de formationer 

som rivs återskapas. Se Figur  samt bilagor 4 och 5 för illustrationer av 

erosionsskyddets utformning längs Långgrundet.  

 

Alternativet innebär att inga underhållsåtgärder kommer att krävas.  

4.2.4 Spontning 

Alternativet innebär att en spont slås ner bakom befintlig kaj tillsammans med en 

övertäckning av det förorenade området på Långgrundet, se figur 7.  

 

 
Figur 7. Planskiss erosionsskydd genom spontning eller upprustning av befintlig 
vågbrytare, Långgrundet. 

 

Alternativet med slagen stålspont innebär att en spont av stål installeras i linje 

med stenkistornas inre kant, sett från vattnet. Se figurer 8–9. En spont drivs ned 

till erforderligt djup så att rotationsstabilitet som konsolspont erhålls. Överkanten 

på sponten har i figurer ansatts till samma nivå som erosionsskyddet, +1,7 m 

över havet. 
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Figur 8. Visualisering av spontalternativ. 

  

Sponten har en inkapslande funktion och kommer att förhindra erosion av organ-

iska partiklar ut i havet och ska därför omfatta hela Långgrundets strandlinje, ca 

960 m.   

 

 
Figur 9. Alternativ principsektion med spont till ca +1,7 möh. 

 

Efter att sponten slagits ned i jorden kapas sponten till önskad nivå och krönet 

gjuts in i betong. Eftersom den naturliga marken under spånfyllningen består av 

morän finns en risk att man inte når erforderligt djup för att ta upp rotationskraft-

er varvid en bakåtförankring då måste monteras. Neddrivning i trä- och spånfyll-

ning kan också vara en försvårande riskfaktor.  
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På befintlig markyta innanför sponten fylls dränerande krossmaterial som ansluts 

mot dränagehål genom sponten för att hindra att markvatten står mot insidan av 

sponten.  

 

En kraftigt förenklad tabell för rostmån (100 år) ger 7,5 mm i saltvatten/bräckt 

vatten. (PÅLKOMMISSIONEN Tekniskt PM 3:2015). Därav har en spont av typ 

Larssen L605 med godstjocklek 12,5 mm använts i kalkylerna. I kostnadskalkylen 

har erforderligt nedslagningsdjup i naturlig morän antagits vara 1/3 del av hela 

spontlängden. Ingen bakåtförankring har medräknats i kalkylerna.  

 

Alternativet med spontning innebär att stenkistor och kajstrukturer kommer att 

kunna bevaras i den utsträckning det går om man bortser från skador som 

uppstår i samband med anläggande av spont och ev. grumlingsskydd. Åtgärden 

bedöms vara underhållsfri under spontens livslängd som är mer än 100 år. Efter 

denna tid kommer underhållsåtgärder för reparation av sponten krävas.  

4.2.5 Vågbrytare 
Alternativet består av att upprusta befintliga vågbrytare (stenkistor) ca 20 m 

utanför nuvarande kajlinje för att minska erosionen, se figur 7. Detta sker genom 

att fyllning av sprängsten utförs med ett kontrollerat utförande i linje med 

befintliga vågbrytare, se figur 10. 

 

 

Figur 10. Principsektion med alternativ att rusta upp vågbrytare. 

 

I kalkylen för detta har vågbrytaren antagits att upprustas på en sträcka av 680 

m. I södra delen av området där stryklängden tillsammans med anslagsvinkeln för 

vågor blir mindre skadlig lämnas en passage för båtar. 

  

Vågbrytaren har endast som funktion att minska vågornas erosionskrafter på 

strandlinjen. Vågbrytarna kommer inte att kunna hålla emot de högsta vågorna 

och erosionen kommer inte att reduceras lika mycket som jämfört med 

traditionella erosionsskydd. För att hålla vågbrytarna i bra skick som står emot 

vågor på lång sikt kommer underhållsinsatser att krävas.  

 

Alternativet innebär att man tar stor hänsyn till kulturmiljön genom att bevara och 

restaurera befintliga vågbrytare. Kajkonstruktionerna kommer att påverkas till 
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viss del genom arbetsmaskiner i samband med skyddstäckningen på Långgrundets 

västra strand.  

4.2.6 Valt alternativ 
För att bevara skyddstäckning på Långgrundet väljs alternativet med att anlägga 

traditionella erosionsskydd längs Långgrundets västra strand. Erosionsskydden 

förankras i fast mark och dimensioneras utifrån rådande havsnivåer, istryck och 

stryklängder. Anläggande av ett anpassat erosionsskydd förordas då detta 

alternativ innebär störst hänsyn till kulturmiljön. Hänsyn till kulturmiljön tas även 

genom att bevara så stor del av stenkistorna som är tekniskt möjligt, bevara den 

befintliga kajen i de södra delarna av Långgrundet samt efterlikna de gamla 

kajstrukturerna (med pråmfickor) inom de delar det är möjligt. 

 

I jämförelse mellan anpassade erosionsskydd och spontning bedöms hänsyn till 

kulturmiljön vid spontning vara större än i alternativet med anpassat erosions-

skydd. Detta då stenkistor och kajstrukturer bedöms kunna lämnas orörda 

frånsett den åverkan de kan få av arbetsmaskiner och vid anläggning av 

grumlingsskydd i samband med övertäckning och anläggningsarbete. Alternativet 

med spontning har dock en anläggningskostnad som är ca 4-5 gånger högre än 

förordat alternativ. 

 

Restaurering av befintliga vågbrytare är det minst kostsamma alternativet, som 

kan utföras på ett sätt så att minimalt med underhållsåtgärder behövs – dvs. med 

en livslängd över 100 år. Dock kommer upprustningen endast att eliminera 

vågerosionen, men en kvarstående erosion av befintliga kajer kommer att finnas, 

vilken innebär en stor risk för framtida föroreningsspridning.  

4.3 Täckmassor 
För att täcka föroreningar på Långgrundet samt återfylla de schakt som uppstår i 

samband med saneringsinsatserna krävs täckmassor. Nedan beskrivs alternativ 

för att erhålla dessa täckmassor. 

4.3.1 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att täktverksamhet undviks på Norrbyskär och att 

fyllnadsmassor hämtas från fastlandet. Behovet av massor beräknas till ca 90 000 

m3 vilket motsvarar ca 165 000 ton, dessa fraktas till Norrbyskär från land. Att 

frakta fyllnadsmaterialet från utvinningsområdet till kusten kräver omfattande 

transporter med lastfordon på fastlandet. Vidare innebär alternativet betydande 

transporter till havs med lastfartyg och/eller lastpråmar till Norrbyskär. De tre 

planerade pråmkajerna kan behöva kompletteras med ytterligare kajer för att 

motsvara den ökade lossnings- och omlastningskapacitet som detta alternativ 

innebär.  

 

Vid pråmkajerna lastas de intransporterade massorna över på anläggningsfordon 

och vidare till tillfälliga massupplag. Alternativet innebär ökade omlastnings- och 

transportverksamheter vid kajerna och på öarna i jämförelse med planerad 

etablering av en lokal moräntäkt. Arealen som krävs för upplag av material 
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kommer att vara mindre för detta alternativ då ytor för avvattning av massor inte 

blir nödvändigt. Däremot medför alternativet väsentligt större behov av 

transporter både på land och till havs vilket genererar väsentligt större utsläpp av 

partiklar och växthusgaser. 

4.3.2 Lokal täkt (valt alternativ) 
En moräntäkt anläggs i sundet mellan Långgrundet och Blågrundet. Alternativet 

innebär brytning av maximalt ca 192 800 ton moränmassor. Moränmassorna läggs 

på upplag för avvattning, vilket innebär behov av byggvägar och transporter.   

 

För brytning av täkten finns ett huvudförslag, som kan komma att anpassas 

något; nedan beskrivs det som tre varianter. Avsikten är dock att all verksamhet i 

täkten ska ske endast under perioden september-april. Vissa anpassningar kan 

komma att ske då förhållanden på platsen är närmare kända och beroende på när 

frystemperaturer infaller, dvs. när på året brytningen kommer att ske. 

 Variant 1: Brytning vintertid 
Mellan Långgrundet och Blågrundet, se bilaga 3, anläggs en vägbank över den 

utgrävda kanalen för att möjliggöra transporter av utbrutet material från hela 

täktområdet samt för materialtransporter till respektive från Pråmvarvet i 

samband med avhjälpandet. Vägen tillskapas genom att vattenområdet (kanalen) 

fylls ut med överkörbara massor. Brytning sker i sektioner. Bärigheten i vägen 

ökar vid frusna förhållanden. Vid risk för grumling kommer siltgardiner att 

anläggas.  

 Variant 2: Brytning vår och höst 
För att erhålla bättre arbetsmiljö och slippa transportera blöta massor kan arbetet 

i täkten utföras i så torra förhållanden som möjligt genom att området däms av 

och vatten pumpas bort från området. Täktområdet blir överfarbart, men ev. 

kommer massor att tillföras för att öka stabiliteten. Först installeras siltgardiner 

varefter dämning av vatten i kanalens båda ändar kan utföras. Länsvatten släpps 

ut mellan dämningen och anlagda siltgardiner. Avtäckning och brytning av 

täktområdet utförs i etapper för att minska inströmningen av grundvatten. Se 

bilaga 3 för lokalisering.  

 Variant 3: Kombination- brytning höst, vinter och vår 
En kombination av att arbeta i torrt tillstånd i täkten genom dämning och 

länspumpning vår- och höst och att arbeta i vått tillstånd vintertid när morän-

materialet är i så frusen form som möjligt. 

4.3.3 Valt alternativ 
Nollalternativet som innebär att ingen lokal moräntäkt anläggs, utan att fyllnads-

massor måste hämtas från land, medför betydligt fler transporter än om en lokal 

täkt etableras. Fler transporter är förenat med större utsläpp och därmed större 

klimatpåverkan. Nollalternativet medför dessutom högre transportkostnader. 

Alternativet med en lokal moräntäkt förordas då det i störst omfattning tar hänsyn 
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till miljön i fråga om resursanvändning, energianvändning och klimatpåverkan. 

Dessutom har moränen den kvalitet som efterfrågas. 

4.4 Tillfälligt upplag av virke 
Inga alternativa placeringar av det tillfälliga virkesupplaget på Långgrundet innan 

flisning bedöms vara aktuella då det finns begränsat med plats på området, se 

lokalisering i bilaga 3. Alternativen kan däremot vara att etablera virkesupplaget 

under endast en del av året eller under hela året, se förslag nedan.    

4.4.1 Nollalternativ  
Nollalternativet innebär att inget virkesupplag finns utan att flisning sker 

kontinuerligt i samband med avverkning.  

4.4.2 Upplag och flisning året runt 
Alternativet innebär att upplag av virke, grenar och sly finns etablerat på 

Långgrundet under större delen av året, dvs. både sommar- och vintertid. 

Avverkade träd och stubbar läggs upp på terrasserad yta på södra delen av 

upplagsområdet för bearbetning genom flisning. Upplaget är lokaliserat på 

betryggande avstånd från byggnader med hänsyn till brandrisk. Flisat trämaterial 

läggs ut som avjämning under byggväg och som dräneringslager under området 

för avvattning på Långgrundet. När flisningen slutförts och flishögarna 

transporterats bort sker avstädning och återställning av området.   

4.4.3 Upplag endast under vinterhalvåret (valt alternativ)  
Alternativet innebär att virkesupplag finns på Långgrundet under vinterhalvåret 

(september-april), men inte under sommarhalvåret. Avverkade träd och stubbar 

läggs upp på terrasserad yta på södra delen av upplagsområdet för bearbetning 

genom flisning. Etablering, avverkning och flisning utförs under perioden 

september-december och virket lagras på ett upplag som är lokaliserat på 

betryggande avstånd från byggnader med hänsyn till brandrisk. Flisat trämaterial 

läggs ut som avjämning under byggväg och som dräneringslager under området 

för avvattning på Långgrundet. Under april nästkommande år städas området 

inför sommarsäsongen. Innan avstädning och återställning av området efter 

avslutade åtgärder kommer virkes- och slyhögar borttransporteras.   

4.4.4 Valt alternativ 
Valt alternativ är att inte ha något upplag av avverkad skog eller utrivna 

träkonstruktioner under sommarperioden. Träavfallet ska återvinnas som 

avjämningsmassor så fort som möjligt efter flisning. Detta eftersom fler vistas på 

öarna under sommaren. På så vis minimeras negativ påverkan för rekreation och 

friluftsliv i form av bl.a. minskad framkomlighet samt risk för personskador.  

Avverkning av skog sker under september och oktober, säsong 1. Flisning 

planeras ske fram till december månad. Rivning och flisning av stenkistor sker 

under september och oktober, säsong 2. 

 

Nollalternativet innebär att inget virkesupplag etableras eftersom flisning sker 

löpande och kontinuerligt. Detta bedöms inte vara ett rimligt alternativ, då det 
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med hänsyn till arbetskraft och kostnader som krävs för att få det att fungera 

skulle vara alltför resurskrävande.  

4.5 Tider 
Verksamheten kan bedrivas konstant under året eller endast under delar av året. 

Nedan beskrivs alternativ för det.  

4.5.1 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att verksamheten bedrivs året runt. Det skulle innebära 

tillkommande negativa effekter vilka framförallt skulle uppstå sommartid för alla 

sommarboende, turister samt för kurs- och lägerverksamhet.  

4.5.2 Sommartid 

Att bedriva verksamheten sommartid skulle även medföra mer problem med 

avvattning, sämre bärighet på vägar mm. Hela området skulle sannolikt behöva 

stängas av för allmänheten och vistelse skulle inte vara möjlig/tillåten. 

4.5.3 Vintertid (valt alternativ) 
Med vintertid avses i detta fall perioden september-april. Att bedriva verksam-

heten vintertid utgör en avsevärd skyddsåtgärd och innebär att många problem i 

stor utsträckning kan undvikas vilket avsevärt bedöms minska negativ påverkan 

på bl.a. naturmiljö, ytvatten samt människors hälsa. 

4.5.4 Valt alternativ 
Valt tidsalternativ är att huvudsakligen bedriva verksamheten vintertid. Tidplan 

och säsong då verksamhet planeras, i huvudsak under perioden september-april 

under två år, framgår av den tekniska beskrivningen och av tidplan i bilaga 8. 

Planerad verksamhet vintertid innebär stora fördelar bl.a. när det gäller störningar 

för fritidsboende och turism/friluftsliv samt när det gäller att hålla massor så torra 

som möjligt och för framkomligheten. 

5. Verksamhetsbeskrivning 

I den tekniska beskrivningen (TB:n) beskrivs hur respektive åtgärd ska 

konstrueras och utföras.  

5.1 Avhjälpandeåtgärder 
Av bilaga 13 ”PM avhjälpandeåtgärder” framgår en mer komplett samman-

ställning av avhjälpandeåtgärder, åtgärdsmål och miljökontroll. Tidplan och 

byggskeden framgår av bilaga 8.  

5.1.1 Stuguskär 
Inom de selektiva enhetsvolymer (SEV) där föroreningshalter av dioxin överskrid-

er platsspecifika riktvärden (PSRV) kommer schaktsanering att utföras. I figur 5 

redovisas de områden där behov av riskreduktion föreligger.  
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Laboratorieanalyser visar att det är jordens översta yta ned till ca 0,5 m som är 

förorenad med halter över PSRV. Jorden inom varje aktuell SEV kommer att 

schaktas ur och transporteras till Långgrundet för att utgöra avjämningsmassor 

under skyddsfyllningen. Halterna av dioxin underskrider alltså PSRV för  

djupare liggande jordar och kan därmed accepteras djupare än 0,7 m på 

Långgrundet. Eventuellt kan det bli aktuellt med tillfällig lagring på 

iordningsställda ytor på Långgrundet innan materialet kan läggas ut som 

avjämning. Inget material från Stuguskär kommer att transporteras utanför 

arbetsområdet.  

 

När schaktväggar och schaktbotten för varje aktuell schakt uppnår åtgärdsmål 

(PSRV) kommer schakterna att återfyllas med rena moränmassor erhållna från 

den lokala täkten mellan Blågrundet och Långgrundet (se avsnitt 5.4).  

 

Det finns fundament från tidigare höghöjdsbana i nära anslutning till planerad 

schakt på Stuguskär. Fundamenten kommer att flyttas försiktigt efter noggrann 

dokumentation som omfattar bl.a. fotodokumentation och uppgifter om 

fundamentens läge. Återfyllning av rena massor sker upp till ursprunglig marknivå 

och fundamenten återställs sedan på ursprungligt läge.   

 

Merparten av de aktuella SEV:arna ligger centralt belägna på Stuguskär. Den 

hydrologiska utredningen indikerar att grundvattnet ligger på ca 1 m djup inom de 

centrala delarna, men även SEV:ar inom strandlinjen förekommer. Den lägsta 

marknivån inom saneringsområdet är enligt markmodellen ca +0,5 m över havet 

vilket betyder att lägsta schaktbotten kan ligga i paritet med havsnivån (MW). 

Havsvatten kommer sannolikt strömma in i schaktgropar vid schakt inom 

Stuguskärs brädgårdsområde. Då omgivande jord- och fyllningsmaterial har hög 

genomsläpplighet bedöms schakt inte vara möjliga att hålla torra med hjälp av 

länspumpning. Schakt och återfyllning i berörda områden föreslås utföras med 

vatten i schakten.  

5.1.2 Långgrundet 
Långgrundets västra strand är förorenat av dioxiner från markytan ca 0,5 m ned i 

fyllningsmaterialet. Riskreduktion är nödvändig då halterna överskrider PSRV. 

Riskreduktionen kommer att bestå av övertäckning med ett i genomsnitt 0,7 m 

tjockt skyddsskikt bestående av morän från den lokala täkten mellan Blågrundet 

och Långgrundet. Under skyddsfyllningen finns det behov av att avjämna ojämn-

heter i terrängen. Detta kommer att utföras med hjälp av fyllningsmassor som 

schaktas ur på Stuguskär tillsammans med flisade trärester. Arbetet med 

avjämning och övertäckning bör ske efter tjällossning för att reducera behovet av 

kompletterade insatser.  

 

Ett ca 960 m långt erosionsskydd ska anläggas på Långgrundets västra strand för 

att förhindra erosion av skyddstäckningen och underliggande markföroreningar på 

lång sikt. 
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5.1.3 Sågverksområdet 
Sågverksområdet är förorenat av dioxiner. Halter över PSRV har konstaterats ned 

till ca 3,5 m:s djup inom vissa SEV:ar, men i merparten av SEV:arna uppgår 

halterna av dioxiner till >PSRV ned till ca 1 m under markytan. Avhjälpande-

åtgärden kommer att bestå av schakt i aktuella SEV:ar och borttransport av 

förorenat material (ev. via kortare tillfällig lagring) via pråmar till fastlandet för 

vidare transport till aktuell mottagningsanläggning. Återfyllning kommer att ske 

med rena moränmassor från den lokala täkten mellan Blågrundet och Lång-

grundet.  

 

Schakt intill strandkanten kommer att erfordras inom detta område. För att hålla 

schakterna torra kommer länspumpning att krävas. Vid schakt närmast havet 

kommer vatten att tränga in i schakten. Miljökontrollen beskrivs detaljerat i bilaga 

13 och består principiellt av principen att kontrollprov tas från schaktbotten med 

grävmaskin, varefter vatten omedelbart kommer att tränga in i schaktet. Om 

analyssvaren indikerar att åtgärdsmålen inte har uppnåtts kommer beslut 

tillsammans med tillsynsmyndigheten att tas om fortsatt schakt ska utföras eller 

om enskilda överskridande halter inom området kan accepteras så att medel-

halterna i området ändå kommer att underskrida åtgärdsmålen.  

 

Förorenade massor transporteras till pråmkaj för lastning på pråmar. Eventuellt 

kan massorna behöva mellanlagras kortare tid på Långgrundet i väntan på bort-

transport. På fastlandet omlastas massorna till lastbilar med täckta flak för vidare 

transport till anvisad mottagningsanläggning.  

5.1.4 Pråmvarvet 
Inom Pråmvarvet finns PAH-föroreningar >PSRV i de ytliga jordmassorna  

(0-0,5 m under markytan).  

 

Förorenat material kommer att schaktas bort. I delområdet närmast strandlinjen 

kan lägsta schaktbotten ligga under havsnivån (MW), men i huvudsak bedöms 

schakt kunna ske i torrhet. I områden med schakt i direkt anslutning till stranden 

kommer miljökontroll att genomföras enligt beskrivning i avsnitt 5.1.3. Efter 

genomförd schakt sker återfyllning till dagens marknivå med rena moränmassor 

från täktområdet mellan Långgrundet och Blågrundet. 

 

Sanerat område anpassas i möjlig utsträckning till befintlig sandstrand. Där schakt 

blir aktuellt i anslutning till strandområdet kommer återfyllning med morän att 

ske. Det öppna strandområdet kommer dock att breddas avsevärt från dagens ca 

2–3 m på ett delområde längst i norr där sanering planeras, se bilaga 3.  

 

Förorenat material transporteras till lastning på pråmar via pråmkaj. Vid ankomst 

till fastlandet omlastas massorna till lastbilar för vidare transport till mottagnings-

anläggning. En arbetsväg som följer befintlig stig kommer att anläggas under 

avhjälpandetiden. Vägen kommer att avetableras efter avslutad åtgärd och 

området ska återställas. 
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5.1.5 Galvaniseringen 
Galvaniseringsområdet är främst förorenat av tungmetaller (zink, bly och 

kadmium). Föroreningarna bedöms framförallt förekomma i de mest ytliga 

jordlagren 0–0,3 m under markytan.  

 

Massor med halter över PSRV kommer att schaktas bort. Området återfylls med 

rena moränmassor från täktområdet mellan Långgrundet och Blågrundet. På 

stenhällar kommer ingen återfyllning att ske. Återfyllning utförs till dagens 

marknivå. Förorenade massor transporteras för omlastning till pråmar via 

pråmkaj. Vid ankomst till fastlandet lastas massorna om på lastbilar för vidare 

transport till anvisad mottagningsanläggning.  

 

Lägsta marknivå inom saneringsområdet bedöms utifrån framtagen markmodell 

vara +1 m ö h och grundvattennivån bedöms korrelera med havsnivån. Schakt 

kommer att ske ner till 0,5–1 m under markytan, vilket innebär att lägsta 

schaktbotten inom delar av saneringsområdet kan ligga i paritet med havsnivån 

(MW). Schaktarbete kommer att ske under perioden november-januari, se tidplan 

i bilaga 8. Under normala vinterförhållanden så kommer schaktarbetena att kunna 

utföras under frusna förhållanden. Behov av länshållning och därmed förenlig 

vattenrening bedöms inte bli aktuellt inom galvaniseringen.    

5.2 Erosionsskydd Långgrundet 
Syftet med erosionsskyddet är att förhindra erosion av strandlinjen längs västra 

Långgrundet och att förhindra att kvarlämnade övertäckta föroreningar spolas ur. 

Erosionsskyddet dimensioneras med avseende på syfte och funktion, vattennivåer, 

belastning från vågskvalp och istryck samt med hänsyn till kulturvärden. Erosions-

skyddets tekniska livslängd behöver uppgå till >100 år. 

 

Anpassningar har gjorts för att ta hänsyn till de kulturvärden som framförallt 

stenkistor och pråmfickor utgör. Längst i norr på Långgrundets västra strand 

kommer kajstrukturen i form av stenkistor att bevaras i så stor utsträckning som 

möjligt (ungefär mellan sektion 0/780 och 0/1000). Det är i 

förprojekteringsskedet omöjligt att veta hur stort tryck som de gamla 

formationerna kan klara utan att rasa. När schaktning för friläggande av fast mark 

påbörjas kommer jordmassor som idag utgör ett stöd för stenkistorna att 

avlägsnas och trycket på stenkistorna kommer att förändras. När jordstödet 

försvinner är det svårt att förutsäga konsekvenserna då varje stenkista är unik 

och i skick olik en annan kista.  

 

I sektionen mellan ca 0/040–0/780 (bilaga 4) kommer kajstrukturerna i form av 

befintliga stenkistor inte att kunna bevaras eftersom vågerosionen här bedöms bli 

så pass stor att erosionsskydd måste anläggas. Däremot har rekommendationer 

från kulturvärdesinventering tagits i beaktning gällande utformningen av 

erosionsskyddet, vilket medfört att strukturen på de fyra nordligaste pråmfickorna 

efter kajsträckan återskapas med erosionsskyddad slänt. Längst i söder på  
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Långgrundet (mellan sektion ca 0/040 och 0/500) kommer varken stenkistor eller 

pråmfickor att kunna bevaras. Se figur 11 samt bilagor 4 och 5 för illustration av 

erosionsskyddets utformning längs Långgrundet.  

 

 

Figur 11. Skiss av erosionsskydd, Långgrundet. 

 

Erosionsskyddets släntkrön hamnar i stenkistornas inre linje. Detta innebär att 

strandlinjen kommer flyttas in ca 5 m i förhållande till den tidigare kajlinjen. På 

erosionsskyddens krön kommer en avjämnad yta att anläggas, vilken kommer 

kunna nyttjas som promenadstråk, se figur 12. Den avjämnade ytan kommer att 

löpa längs hela erosionsskyddets längd och anläggas med moränmaterial och 

övergångslager. 
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Figur 12. Skiss av erosionsskyddens utformning och den avjämnade yta som 
kommer att anläggas på erosionsskyddets krön. Det grönmarkerade området 
anger efterbehandlad yta med moräntäckning på Långgrundets sydligaste spets. 

5.3 Strandskoning Sågverksområdet  
Erosionsskydd i form av s.k. strandskoning på Sågverksområdet syftar till att 

kunna återfylla schaktade områden intill stranden med rena massor utan att de 

riskerar att spolas ut. I figur 13 illustreras planerad utformning av strandskoning 

vid Sågverksområdet.  

 

Figur 13. Typsektion för strandskoning på Sågverksområdet. 

5.4 Moräntäkt 
Syftet med täktverksamheten är att erhålla täckmassor för att dels skyddstäcka 

föroreningar på Långgrundet och dels återfylla schakter på Stuguskär, 

Galvaniseringen, Pråmvarvet och Sågverksområdet. Massor föreslås brytas med 

grävmaskin i sundet mellan Långgrundet och Blågrundet. Området utgörs idag av 

strandängar och svämplan som tidvis ligger översvämmade vid högre vattenstånd.  

 

Jordlagren i täktområdet består av silt med inblandning av lermaterial i de översta 

decimetrarna, därunder utgörs materialet av siltig sandmorän. Materialet är 
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naturligt förekommande på platsen. Djupet ner till berg inom täktområdet är i 

huvudsak mer än 5 m. Dioxinhalterna i moränen är låga, omkring 7 ng/kg TEQ 

(Envix, 2015, rev. 2016) enligt utförda laboratorieanalyser, vilket betyder att 

moränmassorna inte är förorenade och inte utgör några risker för människors 

hälsa eller miljön. Grundvattennivån bedöms vara på samma höjd som nuvarande 

marknivå.  

 

Det planerade täktområdet uppgår till ca 22 500 m2. Verksamheten omfattar även 

upplagsytor vid Långgrundet och därmed förenliga byggvägar och transporter. 

Täktens planerade verksamhetsområde ryms inom illustrerat arbetsområde i 

bilaga 3. Det planerade brytdjupet är 5 m under nuvarande mark/bottennivå. 

Totalt beräknas maximalt ca 192 000 ton massor brytas från området.  

 

Brytning av morän sker enligt planerad tidplan under perioden november-mars 

säsong 1, se tidplan i bilaga 8 och den tekniska beskrivningen. Vissa anpassningar 

kan komma att ske, se avsnitt 4.10. Innan schakten påbörjas installeras silt-

gardiner av geotextilier på båda sidorna av täktområdet. Tillfälliga fördämningar 

anläggs i kanalen för att hålla ut vattnet varefter länspumpning av den befintliga 

kanalen utförs. 

 

Med länshållning och fördämningar bedöms delar av området kunna schaktas i 

torrhet. Att schakta utan anliggande vatten bedöms minska uppvattningen av 

schaktmassorna mer än det redan naturfuktiga tillstånd som råder i massorna. 

Om moränen inte blir helt uppvattnad bedöms transporterna kunna genomföras 

mer kontrollerat. Bortpumpat vatten släpps i kanalen utanför de tillfälliga 

fördämningarna men inom siltgardiner. Därmed erhålls en slags sedimentations-

bassäng för länsvatten. Brytning med länshållning i täkten utförs i etapper med 

kvarlämnade korridorer mellan etapperna, se beskrivning i TB:n. Brytning utan 

anliggande vatten bedöms kunna utföras under hösten innan vattenhanteringen 

stoppas av betydande frystemperaturer. 

 

Under vintersäsongen med frystemperatur utförs schakt inom fördämningar i 

etapper men utan länspumpning vilket kommer att innebära att schakt delvis 

utförs i vatten varvid schaktmassor kommer att vara mer vattenpåverkade. En 

vattenpåverkad finkornig morän blir mer eller mindre flytande vid bearbetning. 

 

Efter slutförd brytning i täkten avslutas länspumpningen varefter dämningen 

öppnas upp på södra sidan med ett kontrollerat förfarande och täktområdet sakta 

fylls upp. När nivåskillnaderna har utjämnats schaktas dämningarna bort. 

 

Efter uppfodring av sediment/moränmassor ska dessa transporteras till tillfälligt 

upplag på Långgrundet för avvattning. Brytning under vintersäsong med 

frystemperatur är fördelaktigt om massorna är blöta. Massorna transporteras och 

läggs direkt på upplag längs Långgrundet för avvattning över en sommar. 

Täktområde och ytor för upplag av täktmassor beskrivs närmare i TB:n samt 
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redovisas i bilaga 3 och bilaga 6. Principsektion för täktområdet framgår av bilaga 

7. 

5.4.1 Efterbehandling av täkt 
När behov av täkt inte längre kvarstår och verksamheten avslutats kommer 

dämningen att öppnas upp på södra sidan med ett kontrollerat förfarande och 

vatten kommer sakta att återfylla det hål som skapats i och med uttaget av 

morän.  

 

Uttaget av morän kommer att sträcka sig förbi den naturliga strandkanten och 

upp på land, se bilaga 6 för planskiss. Med anledning av detta kommer kanterna 

för täkten att släntas av med en lutning på 1:1 respektive 1:2, se bilaga 7 för 

principskiss. Slänterna ska vara stabila och avrundas mjukt vid släntkrön samt i 

övrigt anpassas till angränsande terräng och utan påtagliga stup. Ingen återplan-

tering av växter kommer att ske då den naturliga spridningen av växter bedöms 

vara tillräcklig.  

5.5 Tillfälliga in- och utlastningskajer 
För att få materialtransporterna till- och från öarna att flyta på så smidigt som 

möjligt behöver pråmkajer placeras strategiskt inom arbetsområdet. Pråmkajer 

föreslås lokaliseras på Stuguskär, västra Långgrundet och på Stengrundet. På 

Stuguskär och Långgrundet ska intransport av kross- och jordmassor ske, medan 

uttransport av förorenade massor ska ske via kajer på Stuguskär och Sten-

grundet. I figur 6 och bilaga 3 framgår föreslagna placeringar. 

 

Kajerna förankras i utfyllda bergbankar och i botten via linor/kättingar samt 

bottenankare. I TB:n beskrivs anläggandet av kajerna utförligare. I figur 14 visas 

ett exempel på en liknande pråmkaj som kommer att användas under pågående 

arbeten på Norrbyskär.  
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Figur 14. Exempel på pråmkaj. (Foto: Envix.) 

5.6 Schaktning i vattenområde 
Schaktning av förorenad jord i vattenområde utförs inom delar av Sågverksområ-

det, Stuguskär, Galvaniseringen och Pråmvarvet. Enligt Swecos och Rambolls 

utredningar (Sweco 2014/2015, Ramboll 2017) har de teoretiska jordvolymerna 

med föroreningshalter över PSRV beräknats vara 13 930 m3 på Sågverksområdet, 

448 m3 på Galvaniseringen och 675 m3 på Pråmvarvet samt 1800 m3 på Stugu-

skär. I dessa tre områden kommer schakt i vattenområden att bli aktuellt.  

 

Schakt i strandzoner kommer att utföras innanför siltgardiner som sluter tätt mot 

botten. Skärmen fästs i flytlänsar som ska hålla för kraftig påverkan av vågor och 

förankras i botten. Vid selektiv schaktning i strandnära delområden som står i 

direktkontakt med havsvattnet, främst inom Sågverksområdet, kommer schakt-

bottenkontroll att utföras delvis under grundvattennivån. När teoretisk schakt-

bottennivå uppnåtts för respektive SEV (selektiv enhetsvolym) sker provtagning 

av samlingsprov i schaktbotten direkt i samband med uppgrävning varefter 

schakten återfylls med vatten. Om halterna i schaktbotten överskrider åtgärdsmål 

får ett beslut tas om ytterligare schakt i vatten ska utföras, eller om halterna är 

acceptabla så att områdets totala yta uppnår åtgärdsmålet.  

5.7 Tillfälliga lagrings- och etableringsytor inom vattenområde 
Det kommer att erfordras etablerings- och uppställningsytor för byggbodar och 

maskiner samt lagring av rena massor tillförda från fastlandet. Dessa ytor 

kommer att anläggas inom de södra delarna av Sågverksområdet och kommer 
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delvis att anläggas i vattenområde (ytor under högsta förutsebara vattennivå, 

vilket med stor sannolikhet innebär att ytorna kommer att vara i torrhet). Se figur 

6 

Figur 6 och bilaga 3 för lokalisering av lagrings- och etableringsytor samt tabell 4 

som redovisar bedömda arealer. 

 

Tabell 4. Upplagsområden, ytor under och över HHW samt totala arealer. 

Upplagsområde Area ovan HHW, 
m2 

Area under 
HHW, m2 

Total area, m2 

Långgrundet, kross lilla 600 1100 1700 

Långgrundet kross stora 2500 4000 6500 

Långgrundet östra  3500 500 4000 

Långgrundet virke 3500 0 3500 

Långgrundet avvattning 37 000 4500 41 500 

Sågverksområdet 
förorenade massor 

2000 0 2000 

Sågverksområdet område 
för mobil vattenrening 

430 420 850 

Moräntäkt 0 22 600 22 600 

Stengrundet 2000 0 2000 

 

5.8 Tillfällig uppläggning av förorenad jord  
Inom Långgrundet anläggs ett tillfälligt upplag som omfattar ca 2000 m2 för 

uppläggning av förorenade massor, se bilaga 3 och tabell 4. Masshantering och 

lagring utförs så att inget förorenat vatten sprids till jord eller vatten genom att 

ytan bl.a. är ansluten till en vattenreningsanläggning samt att den är hårdgjord 

alternativt underlagrad med geoduk.  

 

Under entreprenaden ska rengöring av fordon ske för att begränsa förorenings-

spridning inom och utanför etableringsområdet. Då det tillfälliga upplaget av 

förorenade massor på Långgrundet är anslutet till en vattenreningsanläggning kan 

det bli aktuellt att nyttja ytan vid rengöring av fordon.  

5.9 Andra tillfälliga lagringsytor 
Inom Långgrundet anläggs en tillfällig upplagsyta, ca 2500 m2 stor, för lagring och 

bearbetning av träd och stubbar. Denna yta anläggs genom enbart avverkning av 

träd och stubbrytning. Alternativt fräses stubbar på plats med stubbfräs monterad 

på grävmaskin. 

 

En yta för uppställning av ”Lilla Norrbyskär” på Sågverksområdet – ett miniatyr-

land som är en replika av befintliga byggnader på ön – kommer att anläggas vid 

Sågverksområdet under tiden schaktning utförs på området där Lilla Norrbyskär är 

beläget idag. Efter avslutad avhjälpandeåtgärd flyttas husen tillbaka. 

 

Två ytor för tillfälligt upplag av sten- och krossmaterial anläggs på Långgrundet 

som kommer att omfatta totalt 1700 respektive 6500 m2. 
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En yta för tillfälligt upplag av återfyllningsmassor anläggs på Pråmvarvet vilken 

kommer att omfatta totalt 2000 m2. 

 

För lokalisering av samtliga lagringsytor, se figur 6 eller bilaga 3. 

5.10 Byggtrafik 
De planerade verksamheterna kommer att ge upphov till materialtransporter och 

andra byggtransporter i en inte oväsentlig omfattning. Tillfälliga byggvägar 

kommer att anläggas på ön. Möjlig dragning av dessa framgår av figur 6 och i 

bilaga 3. Byggtransporter kommer i så liten utsträckning som möjligt att gå på de 

befintliga vägarna på ön, utan det kommer i huvudsak att handla om korsande 

trafik över befintliga vägar. I de fall det är möjligt har byggvägarna anpassats 

efter befintliga stigar (t.ex. Stengrundet).  

 

Totalt anläggs ca 3000 m tillfällig arbetsväg inom delområdena Stuguskär, Lång-

grundet och Stengrundet. Temporära vägar ska anläggas med mötesplatser var 

300:e m. Transportvägen på Långgrundet byggs med övergångsmaterial som 

sedan återanvänds i erosionsskyddet. Övriga byggvägar anläggs genom att 

befintlig mark avjämnas och vid behov förstärks med krossmaterial.  

 

Fjärrtransporter sjövägen möjliggörs via tre angöringspunkter för pråmar vid 

Långgrundet (sprängsten fylls ut som lastramp i vattnet för att nå erforderliga 

vattendjup), Stuguskär samt vid Pråmvarvet.  

5.11 Avverkning och flisning 
Avverkning utförs på områden som ska saneras, utgöra tillfälliga upplagsytor och 

områden som omfattas av byggvägar. Avverkning begränsas med en avverknings-

linje på planritning. Entreprenören får i samråd med beställaren vartefter besluta 

om utvidgat behov av avverkning. Avverkningslinjen upprättas för att begränsa 

avverkningen inom arbetsområdet. Avverkningen påbörjas för tillfälliga upplags-

ytor på Långgrundet, dels för avverkad skog i södra delen och dels i den norra 

delen för tillfälligt upplag av krossmaterial. Flisning av träd som fälls och annan 

ved som schaktas upp ska ske på yta intill tillfälligt upplag för virke, se bilaga 3. 

5.12 Tillfälliga båtplatser i Truthällsviken 
Idag använder fritidshusägare båtplatser längs Långgrundet, framförallt vid de 

gamla pråmfickorna. Dessa kommer inte att kunna användas under projektets 

genomförandetid. Nya, temporära båtplatser kommer därför, i enlighet med 

inkomna synpunkter från samfällighetsföreningen, att anläggas i Truthällsviken, 

öster om Truthällan och väster om Långgrundet. Viken ligger skyddad från de 

flesta vindriktningar, har tillräckligt djup och har vägförbindelse med Långgrundet.  

Föreslagen väganpassning förbi kyrkans tomt och förslag på tillfälliga båtplatser i 

Truthällsviken framgår av bilaga 3. Båtplatserna, minst 30 stycken, ska anläggas i 

form av flytbryggor med spångar. Dessa anläggningar kommer att avvecklas då 

projektet slutförs. 
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6. Övergripande förutsättningar 

6.1 Gällande planer och bestämmelser 
I området gäller Umeå kommuns översiktsplan antagen 1998 (Öpl 98, Umeå 

kommun). Enligt översiktsplanen är Norrbyskär skyddad som riksintresse för 

kulturmiljövården. Norrbyskärs skärgård är av regionalt intresse för friluftslivet. 

Norrbyskär omfattas av områdesbestämmelser antagna 2003.  

 

Områdesbestämmelserna medger inga byggrätter utan syftar till att reglera mark- 

och vattenanvändningen. Detaljplan måste upprättas vid eventuellt byggande. 

Södra Stuguskär och delar av västra Långgrundet pekas ut som områden för 

byggande av småbåtshamn samt byggnader med inriktning mot rörligt friluftsliv. 

Vid denna tidpunkt (år 2003) var dock de geotekniska förhållandena eller aktuell 

föroreningssituation inte närmare kända. 

6.2 Föroreningssituation och planerade avhjälpandeåtgärder  
Följande avsnitt beskriver platsspecifika riktvärden samt föroreningar i 

sedimenten.  

6.2.1 Platsspecifika riktvärden (PSRV) 
Platsspecifika riktvärden (PSRV) har beräknats i huvudstudie för Norrbyskärs f.d. 

sågområde (Tyréns, 2014) och reviderats av Envix (Envix, 2016). Metoden för 

beräkning av de platsspecifika riktvärdena beskrivs nedan: 

 

Riktvärden för förorenad mark används för att jämföra föroreningshalter på ett 

område med halter som inte ska innebära risk för negativa effekter på hälsa och 

markmiljö samt risk för spridning. Naturvårdsverket har tagit fram modeller för 

hur människor kan exponeras för föroreningar på förorenade områden, se figur 

15. Utifrån denna modell har Naturvårdsverket beräknat generella riktvärden för 

olika markanvändningar. 

 

Många gånger avviker förutsättningarna för ett förorenat område från dem i de 

generella modellerna. En jämförelse mot generella riktvärden kan innebära en 

underskattning, men oftare en överskattning av risk för negativa hälso- och 

miljöeffekter, då generella riktvärden är försiktigt satta. Istället för att använda 

generella riktvärden kan PSRV upprättas. PSRV tar hänsyn till de exponerings- och 

spridningsvägar som finns på det aktuella området. Uppmätta föroreningshalter på 

området jämförs mot PSRV för jord som en del i en fördjupad riskbedömning. 
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Figur 15. Den del av Naturvårdsverkets modell som gäller exponeringsvägar från 

jord som kan påverka människors hälsa (Naturvårdsverket rapport 5977). 

 

För att beräkna PSRV bestäms först vilka exponeringsvägar som är tillämpliga för 

platsen och vilka indata som ska användas. Separata riktvärden för de olika 

exponeringsvägarna beräknas. Därefter beräknas ett integrerat riktvärde för 

hälsa, ett för markmiljö och ett för spridning. Vid beräkningen kommer de olika 

exponeringsvägarna att inverka olika mycket på det slutliga värdet. Någon eller 

några vägar kommer att bli styrande. Det riktvärde utifrån hälsa, markmiljö eller 

spridning som är lägst kommer till sist att användas som riktvärde för det aktuella 

ämnet.  

 

Människor antas flytta ut till skären i maj och tillbaka till fastlandet i september. 

Affärer saknas på skären och människor besöker fastlandet även under sommar-

perioden. Övrig tid under höst och vår vistas människor också på skären, och 

totalt antas människor vara på skären 120 dygn/år (ytlig jord). Även om antalet 

dagar för exponering överstigs enstaka år påverkar det inte den långsiktiga 

exponeringen i någon egentlig mening, eftersom exponeringen baseras på hur 

mycket vi får i oss under en livstid och vissa år antas man vistas färre dagar på 

skären. Dricksvattnet kommer från fastlandet. Biotillgängligheten av dioxiner vid 

intag av jord, men inte av växter, har justerats till 50 % istället för modellens 100 

%. Justeringen baseras på vetenskapliga försök även beskrivet i NV rapport 5929 

om hälsoriskbedömning av exponering relaterad till dioxinförorenad mark. I jord 

där förorening funnits länge (ageing) antas biotillgängligheten vara lägre, vilket är 

fallet för jord vid Norrbyskär. I undersökningarna beskrivs att biotillgänglighet 

över 50 % sällan påträffats i exponeringsförsök. Däremot finns motsägelsefulla 

data om vilka dioxiner som tas upp mest. Ungefär 10 % av de grönsaker, frukt, 

svamp och bär vi äter antas av Naturvårdsverket komma från egen odling, vilket 

har använts i beräkning av generella riktvärden. När platsspecifika riktvärden 

beräknas sänks ofta denna andel eftersom den många gånger anses vara relativt 

stor och framförallt gälla när grönsaker odlas på den egna tomten. Envix har valt 

en andel om 0,55 % som en mer realistisk andel genom undersökningen. 
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Baserat på ovan beräknades platsspecifika riktvärden för ytlig respektive djupare 

liggande jord, se tabell 5. 

 

Tabell 5. Platsspecifika riktvärden för Norrbyskär, alla delområden gemensamt. 
Två typer av riktvärden har beräknats, för ytlig respektive djupare liggande jord 

(från 0,5 m). 

Ämne Område 

PSRV 
yta 
(0,0–
0,5 
m) 

Styrande 
för 
riktvärde 

PSRV 
djup 
(> 
0,5 
m) 

Styrande 
för 
riktvärde 

Enhet 

Dioxin 

Sågverket 70 Hälsa 1000 Ytvatten 

ng 
TEQ/kg 

TS 
Långgrundet 70 Hälsa 1000 

Intag av 
jord + 
exp. 

andra 
källor 

Stuguskär 70 Hälsa 1400 Ytvatten 

Arsenik 

Galvaniseringsområdet 

10 
Nationell 

bakgrunds 
nivå 

18 Ytvatten 
mg/kg 

TS 

Kadmium 0,8 
Ytvatten 
och hälsa 

0,8 Ytvatten 
mg/kg 

TS 

Koppar 120 Markmiljö 120 Ytvatten 
mg/kg 

TS 

Kvicksilver 0,3 
Ytvatten 
och hälsa 

0,3 Ytvatten 
mg/kg 

TS 

Bly 180 
Ytvatten 
och hälsa 

180 Ytvatten 
mg/kg 

TS 

Zink 500 Markmiljö 500 Markmiljö 
mg/kg 

TS 

PAH-L 

Pråmvarvet 

15 Markmiljö 15 Markmiljö 
mg/kg 

TS 

PAH-M 40 Markmiljö 40 Markmiljö 
mg/kg 

TS 

PAH- H 7 Hälsa 10 Markmiljö 
mg/kg 

TS 

 

Enligt huvudstudien (Tyréns, 2014) bedöms spridning av föroreningar med grund-

vatten till recipienten vara en spridningsväg främst vid Sågverksområdet. De 

prover som har tagits i recipienten utanför sågverket tyder på att spridningen inte 

är omfattande. Föroreningar som spridits kan antas ha bundits upp och spätts ut i 

och på organiskt material, då sedimentationen i recipienten är omfattande. 

Bedömningen har baserats på de halter som påvisats i grundvatten från Sågverks-

området och de prover av biota, sediment och ytvatten som analyserats från 

recipienten. 

 

För proverna i recipienten ser man dock en mycket tydligare överskattning av 

spridningen i beräkningsmodellen. Utförs beräkning utifrån medelhalterna i jord 

inom Sågverksområdet beräknas det innebära en halt av ca 0,5 pg TEQ/l i yt-

vatten utanför sågverket. Vid utförda mätningar understiger halterna detektions-

gränsen på 0,02 pg TEQ/l. Samma överskattning syns om jämförelsen görs mot 

halter i fisk. Beräkningarna ger halter i fisk på storleksordningen 24 pg TEQ/g 
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våtvikt, medan uppmätta halter understiger detektionsgränsen på 0,2 pg/g 

färskvikt. Detsamma gäller jämförelse mot halter i snäckor (24 pg TEQ/g våtvikt  

mot 1 pg TEQ/g våtvikt). Snäckor bör bioackumulera mindre än fisk, men lever å 

andra sidan direkt på partiklar vilket innebär högre exponering, så jämförelsen är 

relevant. Inte heller i sedimenten är dioxinhalterna höga utan i nivå med 

bakgrundshalter i Östersjösediment. Därav har platsspecifika riktvärden med 

avseende på spridning till ytvatten minskats med en faktor 10 för dioxiner. 

Exempelvis innebär en sanering där 90% av föroreningen tas bort ett ökat skydd 

med 10 gånger mot spridning. 

 

I samband med framtagandet av tillståndshandlingarna har det framkommit att 

sågverksviken muddrats år 1953 vilket innebär att förorenat material sannolikt 

har muddrats bort. Detta kan vara en orsak till den överskattning i beräknings-

modellen som upptäcktes vid provtagning i recipienten.  

6.2.2 Föroreningar i sedimenten 

Föroreningssituationen i sedimenten inom Norrbyskär har grundligt undersökts 

mellan 2010 och 2017 (Fernerud 2010, Tyréns 2014, Envix 2015, Hifab 2017). 

Undersökningen Hifab genomförde var begränsad till sediment utanför Båtslipen. 

Eftersom detta område inte ingår i ansökans omfattning behandlas denna under-

sökning inte vidare i denna MKB. Tabell 6 redovisar halter av föroreningar i 

sedimenten som berörs av verksamheten. Sedimentprovpunkternas placering 

framgår av figur 16. 

Tabell 6. Sammanställning av resultat från genomförda sedimentprovtagningar. 

Rapport Fernerud 2010 Tyréns 2014 Envix 2015 

Sedimentprovpunkternas 
placering (se Figur 16) 

Sediment togs 
havsviken mellan 

Sågområdet och 

Stuguskär. 

Sediment togs i viken utanför 
sågverket, galvaniseringen, 

museet 

, pråmvarvet, Tannskär, i 

Tannskärsviken, inne vid 
sjöbodarna, samt utanför 

Tannskär, norra viken. 

Sediment togs i viken utanför 
sågverket, Stuguskär samt 

Långgrundet. 

Påträffade föroreningar 

och halter 

Dioxiner: 7.3-18 

ng TEQ kg TS; 
Pentaklorfenol: 

<2-5 ug/kg TS 

Sum WHO-PCDD/F-TEQ 

lowerbound: 0-17 ng/kg TS; 
Sum WHO-PCDD/F-TEQ 

upperbound: 1,7-19 ng/kg TS 

Dioxiner: 6,5-190 ng TEQ kg 

TS 

Jämförvärde Dioxiner1): 0,2 ng 

TEQ kg TS; 

Pentaklorfenol2): 

0,0037 ug/kg TS; 

Dioxiner1): 0,2 ng TEQ kg TS; Dioxiner1): 0,2 ng TEQ kg TS; 

Föroreningssituation Resultaten 

indikerar att det 

finns en påverkan 
på sedimenten 

intill 

sågverksområdet. 

Det högsta 

uppmätta värdet 
för dioxiner ligger 

ca 90 gånger över 

bakgrundsvärdet. 

Resultaten påvisar en 

påverkan av 

impregneringsverksamheten. 
Halten i några av de 

analyserade proverna 

överstiger jämförvärden för 

dioxiner i sediment. Högst 

dioxinhalter har påträffats i 
sedimenten utanför 

sågverksområdet. 

 

Resultaten påvisar en 

påverkan av 

impregneringsverksamheten. 
Halten i några av de 

analyserade proverna 

överstiger jämförvärden för 

dioxiner i sediment.  

Högst dioxinhalter har 
påträffats i sedimenten 

utanför sågverksområdet.  

1) Jämförvärde bakgrundhalter av dioxin i sediment, Snöan, Källa: Kartläggning av källor i sediment längs Västerbottens 

kust, 2003 till 2007.  
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2) I avsaknad av referensvärden på klorfenol och sediment nyttjas referensvärden från Fraunhofer Institut7, som har 

publicerat ett PNEC-varde avseende pentaklorfenol i sediment på 3,7 Pg/kg TS.  

 

 

Figur 16. Sedimentprovpunkternas placering. ENVIX gröna linjer vid täktområdet 
mellan Långgrundet och Blågrundet är samlingsprov bestående av sex delprov per 
linje.  
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Sammantaget tolkas detta som att den spridning av dioxiner som sker idag och 

som har skett under de senaste åren, ligger över bakgrundshalter. De högsta 

dioxinhalterna har påträffats i sediment utanför Sågverksområdet.  

 

Vid undersökningar av sediment utanför sågen har inte förorenat sediment 

påträffats. Av Vattendomstolens dom 14/1953 daterad 8 oktober 1953 framgår att 

Mo och Domsjö Aktiebolag AB ansökt om att utföra muddringsarbete i timmer-

magasinet vid sågbommen på Norrbyskär för att erhålla erforderligt bottendjup. 

Under sommaren 1953 genomfördes muddring inom ett 30 m brett och 90 m 

långt område vid sågen. Massorna bestod främst av bark, slam och pinnmo. 

Förklaringen till att förorenade sediment utanför sågen inte har påträffats vid 

genomförda undersökningar är sannolikt att eventuellt sådant material 

avlägsnades under det muddringsarbete som genomfördes 1953. 

7. Miljökonsekvensbedömning 

7.1 Riksintresse för kulturmiljövård 
En bedömning av planerade verksamheters konsekvenser har genomförts genom 

en sammanvägning av de berörda intressenas värden och graden av bedömd 

störning/påverkan. Konsekvenserna har bedömts enligt tabell 3, kap 1.2.3. 

7.1.1 Förutsättningar 
Norrbyskär är av riksintresse för kulturmiljövården (Riksantikvarieämbetet 2016), 

enligt 3 kap 6§ miljöbalken (MB), se figur 17.  

 

Riksintresseområdet har följande beskrivning: 

 

Motivering: Industrimiljö anlagd på 1890-talet av Mo och Domsjö AB som ett 

mönstersamhälle efter internationella förebilder vad avser placering och 

utformning av industribyggnader, bostäder och gemensahetslokalser. En av norra 

Europas för sin tid största ångsågar.  

 

Uttryck för riksintresset: De omfattande industriområdena är igenväxta och 

förfallna, kvar står endast sågens maskinhus. I övrigt finns herrgård, kägelbana, 

skola, förvaltarbostad, kontor och enhetligt utformade arbetarbostäder som är 

välbevarade utmed två allékantade huvudgator.  

 

En kulturhistorisk utredning av Norrbyskärs sågverksmiljö har utförts under 2016 

av Skellefteå museum. Rapporten ”Kulturhistorisk utredning av Norrbyskärs 

sågverksmiljö inför miljösanering” framgår av bilaga 11. I denna analyseras 

kulturmiljön med avseende på planerade saneringsåtgärder. Vidare redogörs för 

projektets eventuella skada på riksintresset samt lämnas förslag på åtgärder för 
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att mildra de negativa konsekvenserna. I fotot, figur 18, samt i tabell 7 ges en 

översikt över områdets ingående kulturmiljöobjekt. 

 

 

Figur 17. Karta över miljöintressen Norrbyskär med omgivningar. 

 

  

Influensområdet 
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1. PRÅMVARV, rester av räler i trä. 

2a, 2b. PRÅMRESTER. Större samling 

av pråmar som sakta förfaller. 

3. F D MASKINHUS till sågen. Idag 

Norrbyskärs museum. På gamla 

sågområdet finns miniatyrer av några 

Norrbyskärs historiska byggnader, 

brukat som lekplats. 

4. SÅGOMRÅDET med grund från 

såghus, rester av uppfordningsbana och 

brygga. 

5. RESTER AV BROFUNDAMENT från 

den nordligaste bron mellan 

Stengrundet och Långgrundet. 

6–7. RESTER AV FUNDAMENT från 

den högbana där det sågade virket 

fördes ut till brädgården på 

Långgrundet. Intill övre banan finns 

terrasser där potatisland hade anlagts. 

8. RESTER AV KAJER, timmerkistor 

fyllda med sten, som var täckta av ett 

trädäck. Pråmfickor ses som indragna 

strukturer i kajen. Pråmskjul täckte 

fickorna. 

9. VÅGBRYTARE. Stenfyllda 

timmerkistor. 

10–11. RESTER AV FUNDAMENT från 

den högbana där det sågade virket 

fördes ut till brädgården på Stuguskär. 

12–13. RESTER AV KAJER, 

timmerkistor fyllda med sten, som var 

täckta av ett trädäck. 

14. STENFUNDAMENT från högbana, 

södra delen av Långgrundet. 

Figur 18. Översikt av områdets kulturmiljöobjekt. 
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Tabell 7. Områdets kulturmiljöobjekt samt kulturhistorisk värdering enligt 
Kulturhistorisk utredning, Skellefteå museum 2016. 

Nr Benämning Värdering Kommentar  

1 Pråmvarv, Stengrundet Högt kulturhistoriskt 

värde 

Utanför riksintresseområdets 

avgränsning 

2 a Pråmar, rester Kulturhistoriskt värde Utanför arbetsområdet, men 

kan påverkas av 

saneringsåtgärder 

2 b Pråmar, rester Kulturhistoriskt värde Är i dåligt skick 

3 F.d maskinhus till 

sågen 

Högt kulturhistoriskt 

värde 

Den sista bevarade 

verkstadsbyggnaden i 

området 

4 Sågområdet  Alla lämningar inom 

sågområdet har stort 

kulturhistoriskt värde 

Funktionella samband i 

sågverksindustrins process 

och flöde. 

5  Brofundament Kulturhistoriskt värde Berättar om områdets 

infrastruktur 

6 Fundament 

Långgrundet. Östra 

banan 

Högt kulturhistoriskt 

värde 

Av vikt för förståelse för 

sågverksmiljöns funktionella 

samband 

7 Fundament 

Långgrundet. Västra 

banan 

Timmerkistorna – 

kulturhistoriskt värde 

Höga stenfundament – 

högt kulturhistoriskt 

värde 

Innehåller både rester av 

timmerkistor och höga 

stenfundament  

8 Träkajer, Långgrundet Högt kulturhistoriskt 

värde 

Av vikt för förståelsen av 

sågverksindustrins process 

och flöde. 

9 Vågbrytare väster om 

Långgrundet 

Högt kulturhistoriskt 

värde 

Av vikt för förståelse för 

funktionella samband i 

sågverksprocessen 

10–

13 

Kajer på Stuguskär Högt kulturhistoriskt 

värde 

Är i dåligt skick 

14 Fundament Stuguskär Stort kulturhistoriskt 

värde 

Av vikt för förståelse för 

funktionella samband i 

sågverksprocessen 

 

Kulturmiljön på Norrbyskär har så höga värden att de är av riksintresse och dess 

riksintressanta historia är läsbara genom de bevarade spåren efter industrins 

verksamhet och det samhällsbygge som fanns på platsen mellan åren 1895-1952.  

 

Bevarade lämningar i miljön är av stor vikt för förståelsen av sågverksprocessens 

samband och flöde samt för förståelsen av miljöns funktionella samband. Miljön 

har genom detta stora pedagogiska värden samt genom de bevarade lämningarna 

även ett upplevelsevärde. Miljöns siktlinjer och visuella samband är ytterligare 

värdefulla aspekter för kulturmiljön.  
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7.1.2 Skyddsåtgärder 
Följande skyddsåtgärder föreslås vidtas för att minimera skadan på riksintresset: 

      Långgrundet: 

• I samband med övertäckning kring högbanefundamenten lyfts de fundament 

som ligger längst åt öster (vid potatislandet) bort. Efter avslutad sanering lyfts 

de tillbaka och platsen återställs för att ge ökad förståelse och läsbarhet till 

kulturmiljön. Högbanefundamenten som ligger längst till väster (närmast 

kajen) är antydda rester av stenfyllda timmerkistor. Dessa går sannolikt inte 

att bevara eller omhänderta, men för de fundament där läget går att utläsa 

kommer en inmätning av dessa att utföras innan arbetet påbörjas. Vid 

avslutande saneringsåtgärder visualiseras den ursprungliga lokaliseringen av 

dessa på något sätt, om möjligt. De höga högbanefundamenten längst söderut 

kommer att stå kvar under avhjälpandeåtgärderna. De ligger så pass långt 

från verksamhetsområdet att risken för att de skadas är liten. 

• Den struktur som utgörs av terrasser för potatislanden längs Långgrundsgatan 

återskapas efter utförda avhjälpandeåtgärder.   

Stuguskär: 

• Inför avhjälpandeåtgärderna flyttas fundamenten från högbana efter 

dokumentation och återmonteras på samma plats ovanpå återfyllningen så att 

samma ursprungsläge erhålls.  

Sågverksområdet:  

• Rester av uppfordringsbana och brygga vid muséet bör skyddas. Vid 

bortgrävning av massor utförs försiktig schakt i anslutning till grunder och 

fundament från det bortrivna såghuset. Efter arbetet kan om möjligt 

marknivån sänkas kring en del objekt vilket stärker värdet av dessa 

kulturvärden. 

• Lilla Norrbyskär ska flyttas för att komma åt att sanera marken under dem. 

Efter utförda avhjälpandeåtgärder så ska objekten flyttas tillbaka. 

• Maskinhuset får inte komma till skada eller påverkas vid grävningarna. För att 

säkerställa detta upprättas en riskanalys innan saneringsarbetets början. 

Maskinhuset besiktas även med avseende på sprickbildningar etc. För att 

undvika att skador på byggnaden uppstår i samband med arbetet måste 

avhjälpandeåtgärder utföras med en tillräckligt stor försiktighet så att 

vibrationer, sättningar och mekaniska skador undviks. Eventuellt installeras en 

vibrationsmätare i huset.  

• Försiktig schakt ska utföras i anslutning till byggnader samt grunder och 

fundament från byggnader. 

• Om fornlämningar påträffas under byggtiden, ska arbetet omedelbart avbrytas 

till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart 

anmäla förhållandet hos Länsstyrelsen. 

• Strukturer som kommer tas bort som t.ex. stenkistor och kajer ska 

dokumenteras innan borttagande.  

• I saneringsarbetet bör de bevarade brofundament från tidigare bro inte 

påverkas. Brofundamenten lämnas utanför arbetsområdet och under arbetets 

gång ska okulär tillsyn över fundamenten ske.  

• Brygga vid Sågverksområdet (Museumet) bör sparas. 
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• Uppfordringsbana vid Sågverksområdet bör sparas. 

7.1.3 Konsekvensbedömning 

 Anläggningsskede 
Alternativ 1 – Enbart schaktsanering 

Långgrundet schaktas ur enligt samma principer som bl.a. Sågverksområdet och 

återfylls till ursprunglig marknivå med rena massor. Erosionsskydd behöver inte 

anläggas längs Långgrundet och därmed kan kajer och stenkistor lämnas orörda i 

den utsträckning det går. Dock kommer schaktning behöva utföras ända ner till 

strandkanten inom området vilket innebär att kajerna kommer påverkas av 

arbetsmaskiner och ev. grumlingsskydd. Detta innebär att träkajerna på Lång-

grundet kommer att åsamkas skada och att det kulturhistoriska värdet således 

kommer att förvanskas. Kajer och kistor (nr 8 i tabell 7) har ett högt kultur-

historiskt värde. Kajerna har ett högt värde och är av vikt för förståelsen av 

sågverksindustrins process och flöde. Stenkistorna har ett högt kulturhistoriskt 

värde främst för den möjlighet till läsbarhet som de bidrar till genom att visa det 

funktionella sambandet i sågverksprocessen. Kajer och stenkistor kan dock 

lämnas orörda i stor utsträckning varav de negativa konsekvenserna för 

kulturmiljön bedöms bli små.  

 

Alternativ 2 - Övertäckning utan erosionsskydd på Långgrundet 

Alternativ 2 innebär att delar av den västra stranden vid Långgrundet övertäcks 

med skyddsfyllning, vilket medför att det kulturhistoriska värdet således kommer 

att förvanskas. Kistor och kajer (nr 8 i tabell 7) bevaras i så stor utsträckning som 

möjligt men kommer eventuellt att åsamkas skada av arbetsmaskiner. Kajer och 

kistor har ett högt kulturhistoriskt värde. Kajerna har ett högt värde och är av vikt 

för förståelsen av sågverksindustrins process och flöde. Kistorna har ett högt 

kulturhistoriskt värde främst för den möjlighet till läsbarhet som de bidrar till 

genom att visa det funktionella sambandet i sågverksprocessen. Konsekvenserna 

för kulturmiljön bedöms bli måttligt negativa.   

 

Alternativ 3 - Rakt erosionsskydd på Långgrundet 

Alternativet innebär att ett rakt erosionsskydd vid Långgrundets västra strand 

anläggs. Detta medför att det kulturhistoriska värdet således kommer att 

förvanskas. Ett borttagande av kajer och kistor (nr 8 i tabell 7) medför en stor 

förlust av lämningar vilka har ett högt kulturhistoriskt värde. Kajerna har ett högt 

värde och är av vikt för förståelsen av sågverksindustrins process och flöde. 

Kistorna har ett högt kulturhistoriskt värde främst för den möjlighet till läsbarhet 

som de bidrar till genom att visa det funktionella sambandet i sågverksprocessen. 

Borttagandet av dessa fysiska lämningar raderar möjligheten att läsa och förstå 

dessa delar kopplade till den tidigare sågverksindustrin och bedöms innebära stora 

negativa konsekvenser. De negativa konsekvenserna bedöms således bli stora för 

kulturmiljön. 
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Alternativ 4 - Anpassade erosionsskydd på Långgrundet (valt alternativ) 

Delar av Långgrundets västra strand övertäcks med moränmassor och ett 

erosionsskydd. Kajstrukturerna i form av befintliga stenkistor kommer inte kunna 

bevaras mellan sektion ca 0/040–0/780, men strukturen för de fyra nordligaste 

pråmfickorna efter kajsträckan kommer att kunna återskapas med den nya 

erosionsskyddade slänten. Strandlinjen förskjuts ca 5 m inåt land. Längst i norr på 

Långgrundets västra strand kommer kajstrukturen att kunna bevaras ungefär 

mellan sektion 0/780 och 0/1000, se bilagor 3–5. 

 

Ett borttagande av de större delarna av kulturmiljöns kajer och kistor (nr 8 i tabell 

7) medför en stor förlust av lämningar vilka har ett högt kulturhistoriskt värde. 

Kajerna har ett högt värde och är av vikt för förståelsen av sågverksindustrins 

process och flöde. Stenkistorna har ett högt kulturhistoriskt värde främst för den 

möjlighet till läsbarhet som de bidrar till genom att visa det funktionella 

sambandet i sågverksprocessen. Borttagandet av större delen av dessa fysiska 

lämningar raderar möjligheten att läsa och förstå dessa delar kopplade till den 

tidigare sågverksindustrin och bedöms innebära stora negativa konsekvenser.  

 

För att mildra de negativa konsekvenserna kan en struktur med återskapade 

former liknande de ursprungliga pråmfickorna skapas på Långgrundet. Detta 

eftersom kajerna har ett stort upplevelsevärde och pedagogiskt värde. Några 

planer på restaurering av kajerna finns inte. I andra hand bör man hålla kajens 

linjära struktur och inte skapa avrundade ”vikar” längs strandlinjen.  

 

Alternativ 5 - Spontning på Långgrundet 

Alternativ 5 innebär förutom övertäckning även att en spånt slås ned bakom 

befintlig kaj för att förhindra erosion. Stenkistor och kajstrukturer kommer att 

bevaras, frånsett från de skador som kan uppkomma i samband med anläggande 

av spont och grumlingsskydd. Skador på stenkistor och kajstrukturer medför att 

det kulturhistoriska värdet förvanskas. Kistor och kajer (nr 8 i tabell 7) har ett 

högt kulturhistoriskt värde. Kistor har ett högt kulturhistoriskt värde främst för 

den möjlighet till läsbarhet som de bidrar till genom att visa det funktionella 

sambandet i sågverksprocessen. Kajerna har ett högt värde och är av vikt för 

förståelsen av sågverksindustrins process och flöde. Alternativet innebär dock att 

kistor och kajer kan bevaras i stor utsträckning. Därför bedöms de negativa 

konsekvenserna för kulturmiljön bedöms bli små.  

 

Alternativ 6 - Renovering av befintliga vågbrytare på Långgrundet 

Alternativ 6 innebär förutom övertäckning även att vågbrytarna renoveras och i 

framtiden underhålls. Övertäckningen innebär en eventuell skada på kajstrukturer 

åsamkad av arbetsmaskiner i samband med övertäckandet. Vågbrytarna 

underhålls och restaureras från pråmar. Kajer och vågbrytare/kistor (nr 8–9 i 

tabell 7) har ett högt kulturhistoriskt värde och är av vikt för förståelsen av 

sågverksindustrins process och flöde. Vågbrytarna/kistorna har ett högt kultur-

historiskt värde främst för den möjlighet till läsbarhet som de bidrar till genom att 
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visa det funktionella sambandet i sågverksprocessen. Åtgärderna bedöms 

innebära måttliga konsekvenser för kulturmiljön.  

 

Högbanefundamenten och terrasser för potatisland på Långgrundet 

Vid den övre banan finns terrasser för potatislanden längs Långgrundsgatan. Efter 

utförda avhjälpandeåtgärder återskapas nivåskillnaden och strukturen i potatis-

landen (se skyddsåtgärder kap 7.1.2).  

 

Planerade åtgärder innebär påverkan på Långgrundets högbanefundament (6, 

tabell 7). I samband med saneringen kring högbanefundamenten ska dessa tas 

bort och ställas tillbaka efter utförd sanering. Platsen återställs för att ge ökad 

förståelse för kulturmiljön. De negativa konsekvenserna för kulturmiljön bedöms 

bli små.  

 

Planerat arbete kommer att innebära röjning i samband med återställningsarbetet 

på Långgrundet, Stuguskär, Pråmvarvet och Galvaniseringen samt täktområdet. 

Efter avslutade saneringsåtgärder kommer det visuella sambandet mellan havet 

och kulturmiljön att förbättras temporärt. Genom återkomna regelbundna 

röjningsinsatser av området kan det visuella sambandet bibehållas i miljön. 

Resultatet av de planerade åtgärderna bör presenteras för besökare i och med att 

landskapet förändras i och med saneringsåtgärderna. 

 

Sågverksområdet 

Alla lämningar inom sågverksområdet har ett högt kulturhistoriskt värde som 

berättar om sågverksmiljöns funktionella samband.  

 

Om planerade åtgärder innebär påverkan på sågverksområdet uppfordringsbana 

och brygga mister miljön ytterligare en viktig del som är avgörande betydelse för 

förståelsens för de funktionella sambanden i sågverksmiljön. De negativa 

konsekvenserna bedöms bli stora om dessa påverkas och därför bör uppfodrings-

banan och bryggan så långt som möjligt skyddas under byggtiden (se 

skyddsåtgärder, avsnitt 7.1.2).  

 

Grunder och fundament från det bortrivna såghuset ska skyddas vid schaktarbete 

(se skyddsåtgärder, avsnitt 7.1.2). Efter utförda avhjälpandeåtgärder bör om 

möjligt den omkringliggande markytan sänkas för att synliggöra lämningarna mer 

vilket innebär en höjning av kulturvärdet  

 

Kring Maskinhuset kommer schaktning ner till 3–5 m att utföras. Grundvatten-

nivån kan komma att sänkas. Schaktning inom området innebär stora risker för 

att byggnaden riskerar att skadas. Innan utförd schaktning bör maskinhuset 

besiktas med avseende på sprickbildningar etc. För att undvika att skador på 

byggnaden uppstår i samband med arbetet måste avhjälpandeåtgärderna utförs 

med en tillräckligt stor försiktighet så vibrationer, sättningar och mekaniska 

skador utesluts (se vidare skyddsåtgärder, avsnitt 7.1.2). Eventuellt installeras en 
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vibrationsmätare i huset. Om skador trots vidtagna skyddsåtgärder uppstår på 

maskinhuset bedöms de negativa konsekvenserna bli mycket stora.  

 

Galvaniseringen 

Inga kulturmiljöobjekt finns på platsen. 

 

Stengrundet, f.d. pråmvarv 

Inom Stengrundet finns de gamla trärälerna och andra spår från varvet. 

Föroreningen schaktas och området återfylls med rena massor. Området ligger 

utanför avgränsat riksintresseområde för kulturmiljö men är av intresse för 

områdets kulturhistoriska värden. En påverkan på lämningarna innebär att 

lämningar av värde för sågverkets historia försvinner, vilket bedöms innebära 

stora negativa konsekvenser.  

 Driftskede 
Täktverksamhet och tillfällig övertäckning mellan Långgrundet och Blågrundet 

Täktverksamheten kan komma att ändra de hydrologiska förhållandena och 

bottenstrukturerna, vilket kan påverka pråmrester vid Stengrundet (skeppsvrak, 

se figur 18, sifferbeteckning 2a). En hydrologisk utredning av Norrbyskärs sågverk 

har utförts under 2018 av Ramboll, se bilaga 12. Av rapporten framgår bl.a. 

strömningsförhållanden samt bedömd påverkan på skeppsvrak i samband med 

planerad täktverksamhet.  

 

Enligt utredningen är förändringen i strömningsförhållanden som orsakas av 

urgrävningen av morän mellan Långgrundet och Blågrundet undersökt genom 

modellsimuleringar utfört med MIKE 21 Flow Model FM. Strömförhållandena vid 

nuvarande och framtida förhållanden för fyra olika scenarier framgår i sin helhet 

av bilaga 12. Figur 19 visar ett scenario med nordlig vind och vindstyrka på 10 

m/s.  

 

I varje scenario framgår det att strömhastigheterna mellan Långgrundet och 

Stengrundet inte ökar som en följd av moräntäkten. Idag sker huvudparten av 

strömningarna mellan Stuguskär och Långgrundet, medan det är mycket svaga 

strömhastigheter mellan Långgrundet och Blågrundet. Om en bred kanal öppnas 

upp mellan öarna blir strömhastigheterna ännu mindre. Detta beror på att kanalen 

genom täktområdet i nuvarande situation skapar en skillnad i vattennivån norr 

och söder om utgrävningsområdet och därför kommer att flöda som svar på svåra 

vindförhållanden. Denna effekt uppnås inte vid utbredning av tvärsnittsarean. Vid 

vindhastigheter på 20 m/s blir situationen därför densamma som vid vindstyrkor 

på 10 m/s. 
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Figur 19. Modellerade strömningsförhållanden för scenario 1: vind från nord 10 
m/s. 

 

De modellerade strömningshastigheterna i området med skeppsvrak för 

nuvarande och framtida förhållanden visas i tabell 8.  

 

Tabell 8. Strömningshastigheter vid skeppsvraken. 

Scenario Strömhastighet (m/s) 

nuvarande förhållanden 

Strömhastighet (m/s) 

Framtida förhållanden 

1 0,03 0,01 

2 0,07 0,03 

3 0,03 0,02 

4 0,07 0,05 

 

Som framgår av tabell 8 kommer det ske en sänkning av strömhastigheter intill 

skeppsvraken i de modellerade strömningsscenarierna. Det ska vidare noteras att 

hastigheterna representerar svaga strömförhållanden, både under befintliga och 

framtida förhållanden. 

 

Det finns inga vägledningar eller generella erfarenheter för hur stora strömnings-

hastigheter som kan förekomma utan att liknande skeppsvrak tar skada. Som 

jämförelse har strömhastigheter hittats från riktlinjer för fritidsbåtar som ligger till 

kaj i ett hav eller annan marin miljö. Riktlinjerna ges som gränser för passagerar-

komfort ombord.  

 

De modellerade strömningshastigheterna vid skeppsvraken är mycket lägre än de 

jämförbara riktlinjerna. Detta är inte direkt jämförbart med skeppsvraken, men 

det visar att de förväntade strömhastigheterna som täktverksamheten kan 

medföra normalt inte leder till fartygsrörelse vilket bedöms innebära små 

konsekvenser för upplevelsen av kulturmiljön. 
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Under förutsättning att tillräckligt stor hänsyn till kulturmiljövärden tas, kommer 

Norrbyskär även fortsättningsvis kunna karaktäriseras av sin historia som såg-

verksmiljö och även i framtiden ha potential att återspegla det riksintressanta 

kulturhistoriska sammanhang som anges i riksintressebeskrivningen.  

 

Långsiktig påverkan på värdet bedöms bli obetydlig då tillgängligheten och 

läsbarheten förbättras. Detta bedöms innebära liten konsekvens på kulturmiljön.  

7.1.4 Sammanfattning 
Värdet på riksintresset för kulturmiljövård bedöms som högt.  

 

Utan vidtagna skyddsåtgärder: Planerat arbete kommer att innebära att flera 

ingående lämningar i den riksintressanta kulturmiljön riskeras att gå förlorade, 

verksamhetens påverkan på värdet bedöms som stor. Detta bedöms innebära 

mycket stora konsekvenser för kulturmiljön.  

 

Med vidtagna skyddsåtgärder: Påverkan på värdet kan minska avsevärt om rätt 

skyddsåtgärder vidtas. Under förutsättning att tillräckligt stor hänsyn till kultur-

miljövärden tas, kommer Norrbyskär även fortsättningsvis kunna karaktäriseras 

av sin historia som sågverksmiljö och även i framtiden ha potential att återspegla 

det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang som anges i riksintresse-

beskrivningen. Verksamhetens konsekvens för kulturmiljön bedöms bli stor. 

 

Långsiktig påverkan på värdet bedöms bli obetydlig då tillgängligheten och 

läsbarheten förbättras. Detta bedöms innebära liten konsekvens på kulturmiljön.  

7.2 Natura 2000 och oljeskyddsområde 

7.2.1 Förutsättningar 

 Natura 2000-område 

Per-Ivarsgrundets sydspets ligger cirka 200 meter från naturreservatet 

Örefjärden-Snöanskärgården där Natura 2000-området Snöanskärgården (tillika 

riksintresse för naturvård) ingår (Naturvårdsverket 2016, Länsstyrelserna 2016), 

se figur 17. Avståndet mellan projektområdet och Natura 2000-området Snöan-

skärgården är mer än 1500 m. Natura 2000-området bedöms därmed ligga 

utanför influensområdet.   

 

På Norrbyskär finns inga kända reservat, nyckelbiotoper eller andra skyddade 

områden utpekade för sitt naturvärde (Länsstyrelserna 2016, Skogsstyrelsen 

2016, Naturvårdsverket 2016, Umeå kommun 2016).  

 Oljeskyddsområde 

Inom Norrbyskär, mellan Sankt Helena och Stor-Kvisslan i Örefjärden, finns ett 

s.k. oljeskyddsområde (se figur 17 skyddsvärden biologi). Ett oljeskyddsområde är 

ett område som behöver särskilt högt skydd i händelse av en oljeolycka. Skyddet 

mellan Sankt Helena och Stor-Kvisslan motiveras med att området är viktigt för 
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kustfiskpopulationen, både för reproduktion och födosök (Berglund, 2016). 

Avståndet mellan projektområdet och oljeskyddsområdet är mer än 500 m. 

7.2.2 Skyddsåtgärder 
Oljeskyddsområde 

• Okulär besiktning kring oljefilmer på vatten utförs regelbundet. Vid notering 

av spill måste allt länsvatten genomgå rening av olja tills föroreningen är 

avlägsnad. 

• För att motverka effekter av grumling ska arbeten med avhjälpande-

åtgärderna ske innanför läns med geotextil (siltgardin) som går från 

vattenytan ända ner till botten. Geotextilen ska vara väl förankrad vid botten 

och vid länsen. Länsen skall, förutom att förhindra att uppflytande växt-

material och dyl. sprids utanför avskärmningen, fungera som absorbent för 

oljeföroreningar. Se även avsnitt 7.3.2 Grumling, skyddsåtgärder. 

• Se också avsnitt 7.11 skyddsåtgärder under byggtid. 

7.2.3 Konsekvensbedömning 

 Anläggningsskede 

Projektet innefattar omfattande arbeten i vattenområdet som kommer att påverka 

vattenmiljö. Påverkan yttrar sig bland annat som ökad grumlighet, vilken minskar 

med ökande avstånd från muddringsområdena.  

 

Vid normalt muddringsarbete sker ett sedimentutsläpp av storleksordningen 5% 

av det utgrävda materialet beroende på sedimentsammansättningen, flödeshast-

igheter etc. Det är främst de fina fraktionerna av sedimentet (silt och lera) som 

kan ge upphov till ett utsläpp (som förs med strömmen), eftersom sand och grus 

är tunga och faller snabbt till botten utan transport med vatten. Enligt hydrologisk 

utredning (Ramboll, 2018), kommer de grumlande sedimentpartiklarna att åter-

sedimentera i nära anslutning till verksamhetsområdet och att begränsas inom 

området innanför grumlingsskydd, förutsätt att skyddsåtgärder och kontroll-

program vidtas. Utredningen visar att ca 50 m från grumlande åtgärd kan 

konsekvenser orsakade av grumling förekomma utan att skyddsåtgärder vidtas. 

Avståndet mellan projektområde och Natura 2000-område Snöanskärgården är 

mer än 1500 m. Natura 2000-området bedöms inte påverkas negativt av 

avhjälpandeåtgärderna till följd av det betryggande avståndet. 

 

Avståndet mellan projektområde och oljeskyddsområde är mer än 500 m. Under 

byggtiden finns risk för påverkan på vattenkvalitet genom exempelvis oljeläckage 

och/eller spill. Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att minska spridning av 

grumling och även eventuellt oljeläckage/spill.  

 Driftskede 
Det bedöms inte uppstå någon negativ påverkan på Natura 2000- eller aktuellt 

oljeskyddsområde under driftskedet. Långsiktig konsekvens på värdet bedöms bli 

positiv då risk för läckage av föroreningar från Norrbyskär minskas och god 

vattenkvalitet kan upprätthållas. 
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7.2.4 Sammanfattning 
Värdet på Natura 2000 och oljeskyddsområde bedöms som högt.  

 

Utan vidtagna skyddsåtgärder: Natura 2000-området bedöms inte påverkas 

negativt av avhjälpandeåtgärderna på grund av avståndet. Under byggtiden finns 

risk för påverkan på vattenkvalitet genom exempelvis oljeläckage/spill då risk för 

påverkan och konsekvens för oljeskyddsområdet bedöms bli måttlig.  

 

Med vidtagna skyddsåtgärder: Påverkade vattenförekomster bedöms inte bära 

samma kvaliteter och betydelse för kustfiskarnas fiskpopulationer som oljeskydds-

området, förutsatt att skyddsåtgärder vidtas. Verksamhetens konsekvens för 

Natura 2000-området och oljeskyddsområdet bedöms bli liten. 

 

Långsiktig konsekvens på värdet bedöms som positiv då risk för läckage av 

föroreningar från Norrbyskär reduceras avsevärt och vattenkvaliteten kommer 

sannolikt att förbättras. 

7.3 Ytvatten 
En hydrologisk utredning av Norrbyskärs sågverk har utförts under 2018 av 

Ramboll, se bilaga 12. I rapporten utreds de hydrogeologiska och hydrologiska 

förutsättningar som är av betydelse för avhjälpandeåtgärdernas genomförande. 

Nedan beskrivs ytvattenförhållanden samt risk för påverkan på ytvatten i 

samband med avhjälpandeåtgärderna enligt denna utredning. 

7.3.1 Förutsättningar 
Norrbyskär ligger i ett grunt skärgårdsområde i en mindre vik längs kusten. De 

generella vattendjupen inom området framgår av sjökortet. Det finns inga 

vattendjup i områdena mellan Stuguskär, Långgrundet och Stengrundet, men 

omkring de tre öarna är vattendjupet från ca 10 m till under 1 m. 

 

Tidvattnet i Bottniska viken är mycket begränsad och i kustområdet kring 

Norrbyskär bedöms strömningsförhållandena vara dominerade av lokalt vind-

genererad ström. Generellt bedöms strömhastigheterna i området vara små, men 

vid enskilda situationer med hård vind, kan något större strömningshastigheter 

pådrivet av vinden förekomma. 

 

I vattenområdena mellan Stuguskär, Långgrundet och Stengrundet kan stora 

strömningshastigheter primärt kunna skapas vid vind från de nordliga eller sydliga 

riktningarna. 

 

En vindros från området visas i figur 20. Vindrosen visar att vinden i området inte 

är dominerad av vind från enbart en riktning, men att vinden fördelar sig 

förhållandevis lika mellan olika väderstreck. Dock ska det noteras att vind från öst 

förekommer mer sällan än vind från andra väderstreck och vind från syd lite 

oftare. Den samlade bedömningen är att nordliga och sydliga riktningar kan 

förekomma relativt ofta, och är därför möjliga scenarier för undersökningar av 

strömningsförhållanden i området.  
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Figur 20. Vindros baserat på data från CFSR databasen. 

7.3.2 Grumling - skyddsåtgärder 
För att motverka effekter av grumling ska arbeten med avhjälpandeåtgärderna 

ske innanför läns med geotextil (siltgardin) som går från vattenytan ända ner till 

botten. Arbetsområdet bör därmed avgränsas så mycket som möjligt med 

siltgardiner. För att inte riskera att siltgardiner kört sönder av pråmtrafik bör i 

stället bubbelridåer, eller liknande anordningar med samma funktion, användas 

som grumlingsbegränsande åtgärd i områden närmast pråmkajerna. Geotextilen 

ska vara väl förankrad vid botten och vid länsen. Länsen skall, förutom att 

förhindra att uppflytande växtmaterial o dyl. sprids utanför avskärmningen, 

fungera som absorbent för oljeföroreningar.  Kontroll av dagvatten är en annan 

skyddsåtgärd som kommer att vidtas för att begränsa risken för grumling från 

exempelvis upplagsytor.  

 

Efter avslutat arbete får siltgardinerna avlägsnas först när halten suspenderat 

material innanför avskärmningarna underskrider riktvärdet 25 mg/l, vilket ska 

styrkas genom mätning av turbiditet.  

 

Grumling i Örefjärden bedöms med hänsyn till föreslagna försiktighetsåtgärder, bli 

obetydlig utanför arbetsområdet. Om grumling skulle uppstå blir den av kortvarig 

och lokal karaktär. 
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7.3.3 Dagvatten – skyddsåtgärder 
Effekter av grumling genom dagvatten kan uppkomma under och efter tiden för 

avhjälpandeåtgärderna vilket tidigare nämnts. Med dagvatten avses avrinnande 

ytvatten som uppkommer genom nederbörd. Grumligt dagvatten som uppstår till 

följd av vidtagna avhjälpandeåtgärder ska hanteras så att det i största möjliga 

mån inte leds rätt ut i recipient, utan ges möjlighet att infiltrera på vegetations-

täckta markytor för att möjliggöra partikelavskiljning. Vid behov kan enklare 

sedimentfällor komma att anläggas. Schakt- och fyllningsarbeten i eller i 

angränsning till vatten ska utföras med grumlingsbarriärer av typ siltgardiner. 

Siltgardiner etableras så tidigt som möjligt i saneringsarbetet. De ska ligga kvar i 

vattnet också en tid efter färdigställd entreprenad för att minska risk för grumling 

till följd av nederbörd och partikeltransport från de nyanlagda ytorna. Enligt 

förordning (2001:544) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten är 

riktvärdet för uppslammade fasta substanser 25 mg/l. Efter avslutad åtgärd tas 

siltgardinerna bort först när halten suspenderat material innanför gardinerna som 

högst uppgår till 25 mg/l.  

 

Avledning av dagvatten på ordnade upplagsytor (ej förorenade massor) kan 

utföras via diken till en sedimentationsfälla eller genom att mindre upplagsytor 

sluttar mot en ordnad filterbarriär med avbanad vegetation.   

 

Återställda fyllningsytor ska täckas med växtjord och sås in inom entreprenadtiden 

för att minska risken för erosion från dessa.     

7.3.4 Konsekvensbedömning 

 Anläggningsskede 

Under byggtiden finns risk för påverkan på ytvattnet genom exempelvis täktverk-

samhet och schaktning i vattenområde.  

 

I samband med muddring/uppgrävning av området kommer sedimenttransport att 

ge upphov till ökad grumlighet och minskat ljusinsläpp i vattenområdet kring 

muddringsarbetet. Utsläppet kan bero både på ett direkt utsläpp från en gräv-

maskin som drar det utgrävda sedimentet genom vattenområdet och spill från flak 

som det utgrävda sedimentet lastas på. Vid normalt muddringsarbete sker ett 

sedimentutsläpp av storleksordningen 5% av det utgrävda materialet beroende på 

sedimentsammansättningen, flödeshastigheter etc. Det är främst de fina fraktion-

erna av sedimentet (silt och lera) som kan ge upphov till ett utsläpp (som förs 

med strömmen), eftersom sand och grus är tunga och faller snabbt till botten utan 

transport med vatten. Vid Långgrundet och Sågverksområdet finns förorenade 

sediment som kan spridas med strömmen. 

 

Vid bedömning av koncentrationer av suspenderat sediment baseras utgångs-

punkten på synlig grumling. Av den hydrogeologiska och hydrologiska utredningen 

(se bilaga 12) framgår att sedimentutsläpp normalt är synligt vid koncentrationer 

av suspenderat sediment över 2 mg/l. Vid högre koncentrationer kommer det att 

finnas en dimma i vattenområdet som eventuellt kan påverka organismerna i 
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vattnet. En gräns för denna påverkan kan vara 10 mg/l, vilket erfarenhetsmässigt 

visat sig vara den koncentration vid vilken fisk börjar fly från området. 

 

Potentiellt kan grävarbeten som beskrivs nedan ge sedimentutsläpp till vattnet 

omkring öarna, om dessa sker direkt intill kusten: 

 

Täktområdet 

Enligt den hydrogeologiska och hydrologiska utredningen (bilaga 12): Vid en 

strömhastighet av 1 cm/s transporteras en sedimentpartikel ca 50 m från 

utsläppspunkten tills den träffar botten och sedimentplymens genomsnittliga längd 

från utsläppspunkten kommer därmed att vara ca 50 m. Denna uppskattning har 

inte tagit hänsyn till vertikal dispersion. Sammantaget bedöms att koncentrationer 

av suspenderat sediment kommer att överskrida de värden som kan ge påverkan 

på vattnet i de områden som ligger strax intill täktområdet (märkt med S och N i 

figur 21) i samband med utgrävning av morän, om detta sker under en period 

med öppen vattnet utan skyddsåtgärder.  

 

Schaktning i Sågverksområdet 

En liten del av den totala schaktningen kommer att utföras i direkt närhet till 

strandkanten. Under schaktning nära och i vattnet förväntas det att grävningen 

kommer att orsaka ett sedimentutsläpp som transporteras med strömmen. 

Därmed kan kortare perioder där vattenområdet påverkas av grävarbetet uppstå. 

Omkring Sågverksområdet kan högre strömhastighet förväntas än mellan 

Långgrundet och Blågrundet och strömhastigheten kan antas vara 10 cm/s. Den 

högre strömhastigheten betyder också att sedimentplymen kommer att vara 

betydligt längre (2 000 m) än vid täktområdet. 

 

 

Figur 21. Översiktskarta omkring täktområdet. 
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En större spridning innebär emellertid också att koncentrationen kommer att 

minska med avståndet till grävarbetet. Vid områden som är närmare än 2 000 m 

från grävområdet kommer grumligheten att uppgå till ca 2 mg/l.  

 

Sammantaget bedöms att grävarbetet vid Sågverksområdet, utan några 

skyddsåtgärder, kan ge upphov till koncentrationer av suspenderat sediment som 

kan påverka vattenområdena. Konsekvenserna är dock begränsade till den korta 

period då schakt intill och i vatten utförs.  

 

Schaktning i övriga områden och övriga aktiviteter 

Vid Galvaniseringen och Pråmvarvet sker schakt ner till stranden. Där förväntas 

ett sedimentutsläpp med koncentrationer av suspenderat sediment av samma 

storlek som vid Sågverksområdet. Vid Stuguskärs västra strand kommer ingen 

schaktning att ske, och sedimentutsläppet bedöms därför bli väldigt begränsat. 

 

För tillfälliga kajkonstruktioner där uppgrävd jord ska omlastas till pråm, kan ett 

sedimentutsläpp också uppstå. Detta beror på jordmängd som ska hanteras och 

om det finns en stor mängd fint sediment i de aktuella massorna. Det kan därmed 

inte uteslutas att hanteringen av jordmassor vid kajerna kan leda till temporärt 

och lokalt förhöjd grumlighet i vattnet.  

 

Det finns risk för grumling från upplagsytor och denna risk kvarstår efter åter-

ställning, innan materialet binds fast av växtlighet.  

 

Övriga aktiviteter som tillfällig lagring av morän från täkt för avvattning på 

befintlig terräng bedöms inte ge upphov till ökad koncentration av suspenderat 

sediment i vattenområdena, se bilaga 12. 

 Driftskede 

Enligt allmänt kända forskningsresultat och klimatmodeller kommer vädret i 

Sverige förändras genom högre luft- och vattentemperaturer och en allt rikligare 

årsnederbörd. Havsytan förväntas stiga till följd av framförallt termisk expansion 

av haven och avsmältning av glaciärer. Även starkare vindar och större vågor 

längs Sveriges kuster förutspås. Det kommer troligtvis att bli fler och kraftigare 

extrema väderhändelser. Klimatförändringarna och extrema väderhändelser får 

konsekvenser för bland annat floran och faunan, vattenmiljön, markstabiliteten 

och föroreningsspridningen. 

 

Det bedöms inte föreligga någon risk för ytvatten under driftskedet eftersom 

planerad verksamhet innebär att merparten av föroreningarna avlägsnas vilket, 

tillsammans med övriga skyddsåtgärder som skyddstäckning, strandskoning och 

erosionsskydd, innebär att risken för föroreningsspridning via erosion, ras och 

översvämningar reduceras avsevärt också i ett långsiktigt perspektiv.  

 

Långsiktig konsekvens för ytvatten bedöms bli positiv. 
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7.3.5 Sammanfattning 
Utan vidtagna skyddsåtgärder: Det bedöms att koncentrationer av suspenderat 

sediment kommer att överskrida de värden som kan ge påverkan på vattnet i de 

områden som ligger strax ovanför täktområdet i samband med utgrävning av 

morän, samt i samband med grävarbeten i vattnet vid Sågverksområdet, Lång-

grundet och vid tillfälliga kajkonstruktioner. Verksamhetens konsekvens på 

ytvatten bedöms bli stor. 

 

Med vidtagna skyddsåtgärder: Med förslagna skyddsåtgärder bedöms 

konsekvensen på ytvatten bli liten eftersom effekter kan begränsas till inom 

arbetsområdet. Om grumling skulle uppstå blir den av kortvarig och av lokal 

karaktär. 

 

Det bedöms inte finnas risk för att ytvatten ska påverkas negativt under 

driftskedet. Långsiktig konsekvens på ytvatten bedöms snarare bli positiv då 

risken för föroreningsspridning via erosion, ras och översvämningar reduceras 

avsevärt. 

7.4 Grundvatten 
En hydrologisk utredning av Norrbyskärs sågverk har utförts under 2018 av 

Ramboll, se bilaga 12. I rapporten utreds de hydrogeologiska och hydrologiska 

förutsättningar som är av betydelse för avhjälpandeåtgärdernas genomförande. 

Nedan beskrivs grundvattenförhållanden samt påverkan på grundvatten i 

samband med avhjälpandeåtgärderna enligt denna utredning. 

7.4.1 Förutsättningar 
Norrbyskärs högsta terrängpunkt ligger på nivån ca 12 m (RH 2000) i den nordliga 

delen av ögruppen. På Långgrundet ligger den NS-gående höjdryggen i den 

centrala delen över nivån +5 m. I enlighet med SMHI´s databas ligger Norrbyskär 

i ett område där medelnederbörden är mellan 500–600 mm (medelvärde från 

1961–1990). Notera att medelnederbörden varierar mycket från år till år. 

Genomsnittligt regnar det mest på sommaren och minst på våren.  

 

Den delen av nederbörden som faller över Norrbyskär och inte strömmar till havet 

genom ytavrinning eller avdunstar, infiltreras i jorden och bildar ett övre fritt 

grundvattenmagasin med strömningsriktning mot havet. Grundvattennivån är ytlig 

i låga områden nära havet, där också genomsläppligheten kan vara större. 

Grundvattennivån kan också vara flera meter under marknivån i de mer höglänta, 

centrala delarna.  

 

Sågverksområdet. Inom området varierar innehållet i de ytligaste jordlagren och 

består av bl.a. stora stenar, metallskrot, mursten och trärester. Fyllnadsmaterialet 

överlagrar morän. Högsta punkt ovan havet i området ligger på +5 m. I de högst 

liggande delarna ligger grundvattennivån på +2,5 m till +3 m. Intill museibyggna-

den ligger grundvattennivån på +0,6 till +1,0, som motsvarar grundvattenytan på 

2 till 2,5 m under markytan. I området till väster om museibyggnaden fram till 

havet ligger den lodade grundvattenytan i nivå med havet, vilket visar att jordlag-
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ren i detta område har en förhållandevis hög vattenföringsförmåga. Mot öst – vid 

museibyggnaden - ligger berget högt i terrängen och det antas att detta är en 

hydrologisk barriär som grundvattnet strömmar längs med/bort ifrån. Det antas 

således att grundvattnet har en strömningsriktning mot nord och väst under 

sågverksområdet.  

 

Långgrundets brädgård. De översta 0,3 till 2,3 m består huvudsakligen av trä och 

sågspån. Trä/sågspånsresterna underlagras av grusig, siltig och sandig morän. 

Den största mäktigheten av trä och sågspånsfyllning, 1 till 2 m mäktighet, bedöms 

vara begränsat till området 10 till 15 m från strandlinjen. Terrängen är relativt 

låg, ca +0,5 till +1,5 m över havet. Grundvattenytan är påträffad 0,7 till 1,3 m 

under markytan. Grundvattnets strömningsriktning är mot väst, ut mot havet.  

 

Galvaniseringen. De översta 0,3 m kring den gamla galvaniseringen bedöms vara 

förorenade. Grundvattenytan bedöms ligga 0,25-1,5 m under markytan inom 

området. Byggnaden där galvaniseringen bedrevs revs 1980. Terrängen ligger 

mellan +1 till +3 m över havet. Fyllningen består av mull med inslag av stenigt 

grus. Naturlig mark ligger under fyllning.  

 

Pråmvarvet. I översta jordlagret påträffas generellt 5 till 30 cm trärester och mull. 

Trärester har även påträffats vid 1,1 m djup inom vissa provgropar. I fyllningen 

påträffas även järnskrot i form av järnstänger och järnspikar. Det påträffas även 

spår av tegel, pappersrester och kol i fyllningen. Mullens mäktighet är generellt 

omkring 5 cm, men varierar mellan 0 och 20 cm. Under träresterna påträffas ett 

lager av grov- och finsand. I de nordligaste delarna av strandområdet vid Pråm-

varvet påträffas under mullen ett lager av sand som underlagras av trärester. 

Grundvattennivåerna var vid undersökningstillfället relativt ytliga och lodades in 

till mellan 0,1 till 0,6 m under markytan. Grundvatten påträffas huvudsakligen i 

sand i den sydligaste delen av området från stranden och omkring 70 m in mot de 

centrala delarna. Terrängen stiger från stranden upp till ca +5 m i den östliga 

delen av området.  

 

Stuguskär. Inom Stuguskärs brädgård påträffas mull och trärester från markytan 

ned till ca 0,5 m under markytan. Fyllningen underlagras av sandig morän från 0,5 

– 1 m under markytan. Området är lågt liggande och grundvattennivåerna är i 

nivå med havsnivån. Grundvattennivåer är inmätta till ca 0,5 m under markytan 

och ca 1 m under markytan i de centrala delarna av området som ligger längst 

från havet.  

 

Grundvattensänkning i samband med schaktning 

Vid Sågverksområdet och bedöms det finnas ett behov av schaktarbeten under 

torra förhållanden för att möjliggöra säkra schaktningsarbeten. Vid schakt av 

Stuguskärs brädgårdsområde kommer sannolikt havsvatten att strömma in i 

schakten. På grund av omgivande marks genomsläpplighet kommer det inte vara 

möjligt att hålla schakt torra genom länspumpning. Schakt och återfyllning 

föreslås därför utföras med vatten i schakten. För övriga områden bedöms inte 
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behov av grundvattensänkning föreligga då schakt i huvudsak sker ovan 

grundvattenytan samt vintertid, se tidplan i bilaga 8. Att schakt sker vintertid 

innebär att schaktarbetet under normala vinterförhållanden kommer att kunna 

utföras under frusna förhållanden.   

 

Inga hydrauliska tester av vattentillströmning vid Sågverksområdet är utfört. Det 

bedöms dock att vattenmängden knappast kommer vara större än 1–5 m3/t 

beroende på var schakten utförs och hur man förhindrar inströmning av havs-

vatten vid schakt närmast havet. Bedömningen baseras på det geografiska 

underlag som finns tillgängligt, erhållet vid jordprovtagning samt borrprofil från 

punkt RA1650 som är lokaliserad i den norra delen av Sågverksområdet, se figur 

22.  

 

I inledningsskedet av schaktarbetena vid Sågverksområdet kommer vatten att 

strömma in i schakten, men i samband med att sanden, som har en direktkontakt 

med mull och fyllning, avlägsnas kommer inströmningen successivt att minska. 

För att hålla schakten torr bedöms att länspumpning kommer att erfordras. Det 

uppumpade och renade grundvattnet leds till Örefjärden.  

 

 

Figur 22. Borrprofil från punkt RA1650 belägen norr om Sågverket. 
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Resultaten från grundvattenanalyser tagna i samband med de miljögeotekniska 

undersökningarna tyder på att det kan finnas en risk för föroreningsnivåer över 

acceptabla nivåer. Det bör därmed förutsättas att vattnet kommer att behöva 

renas. Arbeten som orsakar grundvattensänkning är tillståndspliktigt och ska 

utföras i enlighet med MB 11 kap. Uppumpat vatten ska kunna analyseras i 

ackrediterat laboratorium med avseende på tungmetaller, dioxiner och klorfenoler. 

För vägledning kring suspenderat material hänvisas till bilaga 13 och ENVIX. PM 

Vattenrening, avsnitt 2. 

 

Avvattning från moränmassor  

Figur 24 visar platsen för det tillfälliga upplaget av morän på Långgrundet. Där 

beräknas ca 133 000 m3 uppschaktad morän lagras och avvattnas inom ett 

område på ca 42 000 m2. Moränmassorna kommer från moräntäkten mellan 

Långgrundet och Blågrundet.  

 

Enligt den hydrogeologiska och hydrologiska utredningen som har genomförts (se 

bilaga 12) kan en tillfällig ökning av grundvattenytan uppstå i samband med 

avvattningen av morän, med bakgrund av nedanstående. 

 

För att lagra de vattenmättade moränmassorna inom det aktuella området på 

Långgrundet kommer det vara nödvändigt att lagra massorna med en mäktighet 

motsvarande ca 2 m. Moränmassorna förväntas främst bestå av siltig och sandig 

morän och massorna beräknas vara 100% vattenmättade. Detta innebär att 

grundvattennivån kan komma att stiga mätbart inom lagringsområdet under 

avvattningsperioden. Eventuellt kan grundvattennivån hamna i nivå med 

markytan under moränupplaget. Eftersom moränmassorna har en hög 

genomsläpplighet och vattnet kan infiltrera i den underliggande jorden kommer 

ökning av grundvattennivån pågå under några veckor under tiden moränen 

avvattnas. Det vatten som släpps ut från fyllningen kommer att infiltreras i 

marken som har en betydligt högre vattengenomsläpplighet, därmed kommer 

grundvattenytan på lång sikt endast att påverkas marginellt.  

 

Vattenbrunnar 

Enligt SGU:s brunnarkiv finns åtta brunnar på Långgrundet som är installerade 

mellan åren 1915–1947 (SGU, 2018). En av brunnarna ligger vid hus 10, denna 

brunn används inte för uttag av dricksvatten utan endast för bevattning mm., se 

figur 23. Placeringen av resterande brunnar är okända, men enligt uppgifter är 

ingen av dessa i drift i dag. Uppgifter om brunnarna anges i tabell 9.   
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Tabell 9. Uppgifter om befintliga brunnar på Långgrundet. 

Brunn               Borrdatum          Totaldjup                 Jorddjup 

Brunn 1             1947                    51,2 m                     3,8 m 

Brunn 2             1942                    80 m                        8 m 

Brunn 3             1938                    46,5 m                     12,5 m 

Brunn 4             1937                    43,1 m                     11 m 

Brunn 5             1915                    66,2 m                      0 m 

Brunn 6             1945                    39,5 m                      9,3 m 

Brunn 7             1938                    37,5 m                     14,2 m 

Brunn 8             1915                    78,3 m                      0 m 

 

Enligt rapport från huvudstudien (Tyréns 2014) finns också en grävd brunn vid 

hus 4 på Långgrundet.  

 

 

Figur 23. Vattenbrunn (lila) på Långgrundet (SGU, 2018). 

7.4.2 Skyddsåtgärder 
• Rening av länsvatten på Sågverksområdet. För metoder metoder och 

åtgärdsmål för vattenrening se bilaga 13 och föreslaget kontrollprogram 

som bifogas ansökan.  

• Översta sedimentskiktet från moräntäkten som innehåller höga halter TOC 

ska inte avvattnas eller användas som täckmaterial på Långgrundet, detta 

för att undvika förhöjda halter av DOC i grundvattnet. Dessa massor ska i 

stället användas på Stuguskär tillsammans med övriga avtäckningsmassor 

från täktområdet.  

Skala - 1:5000
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• I samband med avvattning av morän kommer grundvattennivån och DOC-

halten i grundvattnet att kontrolleras under avvattningsperioden via två 

provtagningspunkter (i form provgropar som är ca 1 m djupa och med en 

yta av ca 1 m2). Provgroparna anläggs en bit in från vardera ända och 

ovan upplagsytan för moränen. Grundvattennivån kontrolleras via två-tre 

grundvattenrör som installeras i anslutning till den befintliga vägen och 

fritidshusområdet som ligger parallellt med moränupplaget. Placering av 

grundvattenrör samt frekvens för nivåmätning fastställs i samråd med 

tillsynsmyndigheten. Redan etablerade grundvattenrör kan användas om 

så är lämpligt. Vid betydande förhöjning av grundvattennivån och/eller 

förhöjda DOC-halter vidtas lämpliga åtgärder i samråd med tillsyns-

myndigheten. Uppstår en betydande förhöjning av grundvattennivån kan 

förslagsvis 1 m djupa pumpgropar/pumpbrunnar anläggas, via vilka 

vattnet kan ledas västerut. Uppmäts förhöjda halter DOC föreslås att 

pumpning av vatten kombineras med ett mobilt reningssteg innan det 

avleds vidare till recipienten Örefjärden, se metoder och åtgärdsmål för 

vattenrening i bilaga 13 samt det förslag till kontrollprogram som bifogas 

ansökan. 

7.4.3 Konsekvensbedömning 

 Anläggningsskede 
Grundvattensänkning i samband med schaktning 

Då det övre grundvattenmagasinet är fritt bedöms det att eventuella grundvatten-

sänkningar kommer att vara lokala, dvs. maximalt 50 m från schaktnings-

området. Den temporära grundvattensänkningen bedöms därmed inte leda till 

skador på omkringliggande omgivning. 

 

Påverkan av avvattning från mellanlager av morän 

En tillfällig förhöjning av grundvattennivån kan innebära att grundvattenflödet mot 

havet (väst) och delvis flödet mot öst ökar. En förhöjd grundvattennivå kan även 

leda till att grundvattendelaren tillfälligt förflyttas mot väster, se figur 24.  

 

Om den nya platsen för grundvattendelaren hamnar inom det förorenade området 

vid Långgrundets brädgård skulle det enligt den hydrogeologiska och hydrologiska 

utredningen (bilaga 12) kunna ske en transport av föroreningar österut via 

grundvattnet, dvs. en föroreningsspridning i ny riktning. När moränen sedan är 

avvattnad kommer grundvattendelaren att återgå mot öster igen, till sitt 

ursprungliga läge. Det är då möjligt att föroreningarna som transporterats österut 

åter flyttas mot väst, om de inte hunnit förbi läget för den nya grundvatten-

delaren.  

 

För att det ska föreligga risk för spridning av föroreningar via grundvattnet är 

emellertid en förutsättning att föroreningar förekommer i grundvattnet. 

Föroreningarna i jorden på Långgrundet utgörs av dioxiner, vilka är mycket hårt 

bundna till markpartiklar, samt PAH. I samband med huvudstudien som gjordes 

för Långgrundet har fyra grundvattenrör installerats inom Långgrundets brädgård. 
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Två av dem har placerats inom områden där uppmätta dioxinhalter i jorden varit 

höga och två av dem har placerats längre in på brädgården. Strax efter det att 

rören installerades uppmättes dioxinhalter på 0,0029–0,017 ng TEQ/l. Vid en 

mätning som utfördes sommaren efter installationen påvisades emellertid inga 

halter av dioxiner i grundvattnet. I ett av rören mättes även klorfenoler och inga 

halter över detektionsgräns påträffades. Inte heller PAH påvisades i ofiltrerade 

grundvattenprover, vilka inkluderade prov från de områden där höga halter av 

PAH påträffats i marken. Bedömningen görs att det inte finns en risk för spridning 

av föroreningar till följd av ändrade grundvattennivåer i samband med avvattning 

av moränmassor. Om vattnet innehåller mycket löst organiskt kol (DOC) kan detta 

fungera som ett lösningsmedel vilket gör att dioxiner kan transporteras med 

vattnet (Tyréns, 2014). Höga halter av DOC förekommer inte naturligt i grund-

vattnet på Långgrundet varför detta inte bedöms bli ett problem. Höga mängder 

DOC kommer sannolikt inte heller att tillföras grundvattnet från avvattning av 

morän då moränmassorna innehåller låga halter totalt organiskt kol (TOC). I 

samband med avvattningen läggs flis ut på marken. Det kan komma att bli 

vattenmättat under en period men bedöms inte orsaka en märkbar höjning av 

DOC- eller fenolhalter. Tillskottet från fliset blir försumbart jämfört med tillskottet 

från virket som redan finns på platsen.  

 

Risken för föroreningsspridning kommer att följas upp genom kontroll och 

(eventuellt också med) skyddsåtgärder.  

 

 

Figur 24. Påverkan på grundvattenförhållandena till följd av avvattning av morän. 

 

Vattnet från moränmassorna infiltreras vertikalt i befintlig mark/fyllning och 

eventuellt också i vägbanken på området. Detta innebär att partikelavskiljning 

sker och att ingen grumling förväntas uppstå i havet till följd av avvattningen. För 
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att begränsa spridning av partiklar i vattnet installeras siltgardiner, se 

skyddsåtgärder grumling i avsnitt 7.3.2.  

 Driftskede 
 

Permanent påverkan av de hydrologiska förhållandena från erosionsskyddet vid 

Långgrundets brädgård 

Marken på Långgrundets strandlinje utgörs i dagsläget av träfyllning. Avhjälpande-

åtgärderna innebär bland annat att träfyllningen nära strandlinjen byts ut mot 

morän vilken har en lägre vattengenomsläpplighet än träfyllet. Vidare medför  

påförandet av ett 0,5 m tjockt skyddslager av morän på Långgrundets brädgård 

att en viss kompaktering av det underliggande lagret kommer att ske, vilket 

påverkar vattengenomsläppligheten i marken. Dessutom kan en kvarvarande 

kompaktering förväntas på ytan som tidigare använts för mellanlagring av morän. 

Sammantaget kommer detta generera en lägre vattengenomsläpplighet mellan 

havet och Långgrundets krön, i synnerhet i läget för erosionsskyddet. 

Avhjälpandeåtgärderna medför därmed en viss begränsad barriäreffekt. Följden av 

detta är att grundvattennivån kommer att stiga något, vilket kan förmodas ge en 

viss permanent förskjutning av den NS-gående grundvattendelaren mot väster. 

Effekterna förväntas dock bli mycket begränsade, se figur 25. 

 

Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå till följd av förflyttningen av 

grundvattendelaren eller av förhöjd grundvattenyta, då avvattning av morän samt 

övertäckning på Långgrundet inte bedöms orsaka höga halter DOC i grundvattnet. 

Risken minimeras/elimineras genom angivna skyddsåtgärder, se avsnitt 7.4.2.  

 

Grundvattenytan kommunicerar idag fritt med havsvattnet och styrs av havs-

vattennivån. När erosionsskyddet har anlagts kommer grundvattenytan på 

Långgrundet att bli mer stabil med betydligt mindre fluktuationer och en minskad 

korrelation med havsvattenytan. Detta medför en minskad risk för förorenings-

spridning. 
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Figur 25. Grundvattendelare nu (blå färg) och efter (grön färg) anläggande av 

erosionsskydd vid Långgrundets Brädgård. 

 

Uppmäts höga halter av DOC och inga skyddsåtgärder vidtas vid avhjälpande-

åtgärderna i anläggningsskedet finns en risk för långsiktig påverkan på 

grundvattnets kvalitet med avseende på föroreningar från den västra sidan av ön. 

Utöver detta kan övertäckningen på västra sidan av Långgrundet medföra 

långvariga effekter i form av större vattenmängder i vattenbrunnen (figur 23).   

 

Långsiktiga konsekvenser på grundvattenkvalitet bedöms som positiv eftersom 

spridning av föroreningar från jord till grundvatten förhindras förutsatt att 

försiktighetsmått bl.a. vattenrening (ENVIX. PM Vattenrening, 2015) vid 

avhjälpande-åtgärder vidtas. En bestående, högre och mer stabil grundvattenyta 

bedöms ge viss positiv effekt då vattentillgången i brunnarna förväntas öka. 

7.4.4 Sammanfattning 
Grundvatten anses alltid ha ett högt skyddsvärde. 

 

Utan vidtagna skyddsåtgärder: Det förväntas att saneringen möjligen kan påverka 

grundvattnets kvalitet med föroreningar från den västra sidan av ön om inte 

skyddsåtgärder vidtas för att förhindra detta. Konsekvensen blir därmed stor. 

 

Med vidtagna skyddsåtgärder: Det bedöms att grundvattenförhållandena inte 

påverkas nämnvärt negativt, förutsatt att försiktighetsmått bl.a. vattenrening 

(ENVIX. PM Vattenrening, 2015) vid avhjälpandeåtgärder vidtas. Konsekvensen 

bedöms därmed bli liten. 

 

Långsiktig konsekvens på grundvattenkvaliteten bedöms bli positiv eftersom 

spridning av föroreningar från jord till grundvatten förhindras förutsatt att 
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försiktighetsmått bl.a. vattenrening (ENVIX. PM Vattenrening, 2015) vid 

avhjälpandeåtgärder vidtas. En bestående, högre och mer stabil grundvattenyta 

bedöms ge viss positiv effekt då vattentillgången i brunnarna förväntas öka. 

7.5 Naturmiljö vatten 

7.5.1 Förutsättningar 
2016 utförde Pelagia en naturvärdesinventering på Norrbyskär med anledning av 

kommande avhjälpandeåtgärder (Pelagia Nature & Environment AB, 2017), se 

bilaga 10. Naturvärdesinventeringen utfördes vid två tillfällen, dels den 28 juni och 

dels den 14 juli 2016.  

 

De vattenväxter som påträffades inom det undersökta området är typiska arter för 

brackvatten i skyddade lägen, som till exempel ålnate, hårsärv, borstnate, men 

även ax- och knoppslinga noterades. På grunda delar längs den gamla kajkanten 

vid Långgrundet fanns kransalg av släktet Nitella i mattor som täckte mindre 

områden. Bottnen är dyig och till stora delar täckt av diverse träbråte. 

Bedömningen av naturvärdena inom vattnet mellan Stuguskär och Långgrundet 

utmynnade i låga naturvärden. En sökning i artportalen (2018-12-05) har 

genomförts i anslutning till de vattenområden som kommer att beröras av 

planerade åtgärder. Inga arter av bottenfauna eller fisk har registrerats 

förperioden 2000–2018. 

 

Inom planerade arbetsområden bedömdes ett vattenområde, Museiviken (se figur 

26), hysa påtagligt naturvärde. 

 

 

Figur 26. Viken öster om museet (gul polygon) bedömdes ha påtagligt naturvärde 

(naturvärdesklass 3). 

 

Viken öster om museet är en grund dyig vik med förekomst av Korsandmat som 

täcker stora ytor. I övrigt fanns typiska arter för en skyddad vik i brackvatten som 

Borstnate, Trådnate, Hästsvans, Axslinga, Knoppslinga, Nålsäv och Braxengräs. 

Därutöver fanns enstaka förekomster av två konkurrenssvaga arter (Fyrling och 
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Ävjebrodd) som båda är rödlistade i kategorin nära hotad (NT) av ArtDatabanken 

(2016). I och med att de två rödlistade arterna Fyrling och Ävjebrodd noterades i 

Museiviken bedömdes viken ha ett ”Påtagligt naturvärde” (naturvärdesklass 3). 

7.5.2 Skyddsåtgärder 
• Det är viktigt att alla ingrepp i vattenmiljön (brygganläggning, schaktning, 

muddring mm) sker med stor försiktighet samt vid lämplig årstid (under 

vinterhalvåret) för att minimera negativa effekter av framför allt grumling.  

• Spridning av sediment som virvlar upp bör i möjligaste mån förhindras genom 

lämpliga skyddsåtgärder, se avsnitt 7.3.2.  

• De rödlistade arter (Fyrling och Ävjebrodd) som kommer att påverkas av 

täktverksamheten flyttas varsamt tillsammans med det substrat de växer på, 

ut på annan lämplig plats inom det utpekade naturvärdesobjektet. Se vidare i 

kapitel 11. 

7.5.3 Konsekvensbedömning 

 Anläggningsskede 
Täktverksamheter mellan Långgrundet och Blågrundet kommer att innebära att 

området kring den kanal som nu finns tillsammans med dess fauna och flora till 

stor del kommer att försvinna. Med andra ord kommer en viss förlust av biologisk 

mångfald att uppstå, men endast vanliga och normalt förekommande arter 

påverkas. Lokalt blir det en viss påverkan då områdena med strandäng och al-

/rönnbård minskar i areal. Biotoperna strandäng och al-/rönnbård är dock 

fortfarande representerade i större eller mindre utsträckning på Norrbyskär i det 

från vågor och vind skyddade områdena mellan Stuguskär och Stengrundet samt 

mellan Långrundet och Blågrundet. I ett successionsperspektiv återgår 

täkt/brytningsområdet efter uttag av jordmassor förmodligen till en tidig fas i 

successionen, ungefär att jämföra med förhållandena kring 1930 till 1940-talet att 

döma av bilder från området.   

 

Inom arbetsområdena bedömdes ett vattenområde ha naturvärden i och med att 

de två rödlistade arterna Fyrling och Ävjebrodd noterades i Museiviken. Spridda 

enstaka förekomster av de två arterna finns i hela Museiviken (kommande 

brytområde). Både Fyrling och Ävjebrodd är 1-åriga växter där regeneration hos 

Fyrling är beroende av årets frösättning, medan Ävjebrodd även kan förlita sig på 

utlöpare som kan gro och bilda ny individ till det kommande året. Ståndorten för 

de båda arterna är bland annat flacka grunda vinteröversvämmade stränder med 

lera, dy eller sand, både i sötvatten och brackvatten. Med andra ord utgör 

Museivikens grunda dyiga stränder ett lämpligt substrat för dessa arter. Om den 

planerade täktverksamheten blir omfattande och stora öppna vattenytor öppnas 

upp söder om Museiviken finns risk att det lösa bottensubstratet i Museiviken med 

vind och vågor kan komma att omlagras och därmed påverka ståndorten för 

Fyrling och Ävjebrodd på ett negativt sätt. Möjligen förekommer Fyrling och 

Ävjebrodd även på andra platser på Norrbyskär, till exempel i den grunda viken 

norr om museet. Skulle de inte finnas där skulle en plantering av Fyrling och 
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Ävjebrodd från Museiviken till viken norr om museet ge dessa arter ytterligare en 

lokal där de möjligen kan förekomma även i framtiden. 

 

Projektet innefattar omfattande arbeten i vattenområdet som kommer att påverka 

vattenmiljön. Påverkan yttrar sig bland annat som ökad grumlighet, vilken 

minskar med ökande avstånd från muddringsområdena. De grumlande sediment-

partiklarna bedöms återsedimentera i nära anslutning till verksamhetsområdet. 

Påverkan på bottenfauna och påverkan på växt- och djurlivet av grumlingen 

beskrivs i kapitel 7.3. Det bedöms att koncentrationer av suspenderat sediment 

kommer att överskrida de värden som kan ge påverkan på vattnet i de områden 

som ligger strax intill täktområdet i samband med utgrävning av morän samt 

vattnet i de områden där grävarbetet vid Sågverksområdet och tillfälliga 

kajkonstruktioner kommer att ske. Det finns behov av att vidta skyddsåtgärder. 

 Driftskede 
Någon negativ påverkan på naturmiljö vatten bedöms inte uppstå under 

driftskedet. Långsiktig konsekvens på värdet bedöms som positiv då läckage av 

föroreningar från Norrbyskär minskas vilket leder till minskade negativa effekter 

på vattenlevande organismer i recipienten. 

7.5.4 Sammanfattning 
Det bedöms att vädret på naturmiljö vatten är påtagligt (naturvärdesklass 3). 

 

Utan vidtagna skyddsåtgärder: Avhjälpandeåtgärderna kommer att ha stor 

påverkan på naturmiljö vatten då de rödlistade arter (Fyrling och Ävjebrodd) 

kommer att påverkas samt koncentrationer av suspenderat sediment kommer att 

överskrida de värden som kan ge påverkan på vattnet, konsekvensen bedöms 

som stor.  

 

Med vidtagna skyddsåtgärder: Avhjälpandeåtgärderna kommer att ha måttlig 

påverkan på naturmiljö vatten. Konsekvensen bedöms bli måttlig om 

försiktighetsmått och kompensationsåtgärder vidtas. 

 

Långsiktig konsekvens på värdet bedöms bli positiv då läckage av föroreningar 

från Norrbyskär minskas vilket leder till minskade negativa effekter på 

vattenlevande organismer i recipienten.  

7.6 Naturmiljö land 

7.6.1 Förutsättningar 

 Naturvärden 

År 2016 utförde Pelagia en naturvärdesinventering på Norrbyskär med anledning 

av kommande avhjälpandeåtgärder (Pelagia Nature & Environment AB, 2016).   

Inom arbetsområdet bedömdes två landområden (Stengrundet och Långgrundet) 

ha naturvärden, se figurer 27 och 28. 
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På Stengrundet förekommer naturvärden i form av gråal och rönn med viss 

förekomst av död ved, samt förekomst av enstaka grova aspar. Området 

bedömdes ha ”Påtagligt naturvärde” (naturvärdesklass 3). 

 

 

Figur 27. Stora delar av Stengrundet (gul polygon) bedömdes ha Påtagligt 
naturvärde (naturvärdesklass 3). 

 

På Långgrundet bedömdes ett område ha ”Påtagligt naturvärde” (naturvärdesklass 

3). Den allé av grov asp som löper från de forna potatislanden nedom hus 

nummer 10 och ned mot vattnet bedömdes ha ”Påtagligt naturvärde” då grova 

aspar är ovanliga på Norrbyskär och därmed bidrar till den biologiska mångfalden 

på ön, se figur 28. Dessutom utgör asparna presumtiv boplats för hålhäckande 

fåglar som till exempel hackspettar.  

 

 

Figur 28. Aspallén på den forna brädgården nedanför hus nummer 10 (gul polygon 
i kartan) bedömdes ha Påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3). 
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 Rödlistade arter 
Uppgifter om rödlistade arter, skyddsklassade arter (Artportalen 2016, ArtData-

banken 2016) och/eller arter som finns uppförda i artskyddsförordningen (Svensk 

författningssamling 2007) finns för framförallt fåglar. Endast två uppgifter gäller 

andra organismgrupper (Tallstockticka och Ladlav), vilka båda är noterade utanför 

det område som kan komma att påverkas av de planerade åtgärderna. 

 Revlummer 
På Norrbyskär förekommer revlummer med enstaka individer eller mindre kloner 

på ett flertal platser. Revlummer förekommer i områden på Stuguskär söder om 

färjeläget, Långgrundet och Stengrundet.  

 

Revlummer är en vanlig art i stort sett i hela Sverige. Arten förekommer på frisk-

fuktig mager, något beskuggad, mark bland annat i barrskogar, sumpskogar, 

buskmarker, skogssluttningar, raviner, torrlagda myrar och ibland på hedartad 

mark.   

7.6.2 Skyddsåtgärder 

• Stengrundet: Ett sätt att mildra påverkan på den biologiska mångfalden av de 

planerade avhjälpandeåtgärderna i norra delen av Stengrundet kan ske genom 

att den planerade byggvägen i största möjliga mån anläggs till den redan 

befintliga stigen/körvägen på Stengrundet. 

• Långgrundet: För att bibehålla det naturvärde som de gamla grova asparna på 

området utgör föreslås att asparna i största möjliga mån ska stå kvar, även 

om de i basen tillförs ett tjockt jordlager. Jordtäckning vid basen av asparna 

behöver troligtvis inte betyda att de går en snar död till mötes utan kan 

fortsätta leva. De aspar som är belägna där den tillfälliga byggvägen ska 

anläggas kommer dock att behöva avverkas inför anläggandet av vägen.  

• Dispens från artskyddsförordningen kommer att krävas om asparna i allén inte 

kan bevaras. Återplantering efter avslutade åtgärder är lämpligt.   

• Dispens från artskyddsförordningen eller det generella biotopskyddet kan 

komma att krävas då planerade avhjälpandeåtgärder till viss del kan påverka 

förekomsten av Revlummer i området.  

• Återplanteringen med sådd av blomsteräng i området där det krävs. Plantering 

av lövträd på Sågverksområdet, plantering av björk på Långgrundet.  

• Avverkningar utförs under perioden augusti-mars för att undvika fåglars 

häckningsperiod som är maj-juni. 

7.6.3 Konsekvensbedömning 

 Anläggningsskede 
Inom arbetsområdet bedöms två landområden ha naturvärden; ett område som 

ligger på Stengrundet och ett på Långgrundet. Båda områdena kommer att 

beröras av de planerade verksamheterna. 

 

På Stengrundet kommer faunan och floran att påverkas av avverkning, schaktning 

och anläggande av byggväg. Å andra sidan är det vanliga och allmänna arter, som 
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tillhör den normala sammansättningen på öar i norra Bottenhavet, Kvarken och 

Bottenviken, som kan komma att drabbas. Det område som kommer avverkas och 

schaktats kommer återgå till ett primärt övergående stadium i den pågående 

successionen som sker på Norrbyskär. Det vill säga att det schaktade området 

kommer att genomgå en fas av låg vegetation som förmodligen övergår i en fas 

med lövträd och som med tiden övergår i barrskog. 

 

Då en tillfällig byggväg kommer att sträcka sig genom en del av aspallén på den 

forna brädgården på Långgrundet kommer det inför anläggandet av vägen vara 

nödvändigt att avverka ett antal aspar i berörd del av allén.    

 

Av de fågelarter som finns noterade på Norrbyskär (t.ex. Bergand, Ejder, Silltrut) 

kommer de flesta inte att beröras av de planerade åtgärderna, då de är knutna till 

skär och kobbar utanför Norrbyskär. Vissa arter har endast tillfälligtvis noterats på 

Norrbyskär, som t.ex. Vaktel, Busksångare och Gröngöling. Flera observationer rör 

förbisträckande och/eller rastande arter.  

 

I och med de planerade arbetena kan Revlummer helt försvinna från dessa 

områden. 

 Driftskede 

Det bedöms inte finnas någon negativ påverkan på naturmiljö på land under 

driftskedet. Den långsiktiga konsekvensen på värdet bedöms som positiv då 

förorenad jord kommer att avlägsnas från ön eller avskärmas från exponering, och 

negativa effekter på naturmiljön på land kommer därmed att reduceras. 

7.6.4 Sammanfattning 

Det bedöms att värdet på naturmiljö på land är påtagligt (naturvärdesklass 3).  

 

Utan vidtagna skyddsåtgärder: Avhjälpandeåtgärderna kommer att ha stor 

påverkan på naturmiljön på land då den allé som sträcker sig mot vattnet på 

Långgrundet inte kommer kunna bevaras inom de delar som finns inom 

arbetsområdet. Dessutom kan Revlummer helt komma att försvinna från dessa 

områden i och med de planerade arbetena. Konsekvensen bedöms som stor. 

 

Med vidtagna skyddsåtgärder: Avhjälpandeåtgärderna kommer att ha måttlig 

påverkan på naturmiljön på land, konsekvensen bedöms bli måttlig om 

försiktighetsmått och kompensationsåtgärder vidtas.  

 

Långsiktig konsekvens på värdet bedöms som positiv då förorenad jord kommer 

att avlägsnas från ön eller avskärmas från exponering, och negativa effekter på 

naturmiljöland kommer att minskas. 
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7.7 Rekreation och friluftsliv 

7.7.1 Förutsättningar 

Norrbyskär är ett populärt besöksmål med färjeförbindelse vanligtvis mellan april 

och september. De största besöksmålen utgörs av KFUM:s kurs- och lägergård på 

Blågrundet, Norrbyskärs museum på norra Långgrundet och Norrbyskärs herrgård 

på Stuguskär. På södra Långgrundet ligger Kyrkans lägergård som består av den 

gamla skolan med tillhörande kyrksal. Den hyrs ut till grupper och privatpersoner. 

 

Möjlighet till historievandringar finns genom de informationsskyltar som finns 

utplacerade runt om på öarna. Dessa skyltar berättar om de tidigare 

verksamheterna på platsen. Öarna genomkorsas av en mängd gångstigar. 

 

Gästhamnar finns på norra delen av Stuguskär och vid färjeläget. I 

områdesbestämmelser för Norrbyskär har delar av södra Stuguskär och västra 

Långgrundet pekats ut som områden där byggande av småbåtshamn och 

byggnader för det rörliga friluftslivet skulle vara lämpligt.  

7.7.2 Skyddsåtgärder 
Nya båtplatser anläggs i Truthällsviken. I övrigt vidtas inga särskilda åtgärder. 

7.7.3 Konsekvensbedömning 

 Anläggningsskede 
Under byggtiden kan det rörliga friluftslivet komma att påverkas negativt på grund 

av störningar av framförallt buller men även av en begränsad framkomlighet. 

Konsekvensen bedöms som liten. 

 Driftskede 
Ett av åtgärdsmålen för avhjälpandet är att ögruppen Norrbyskär ska kunna 

användas för sommarboende, arbetsplats samt frilufts- och fritidsändamål utan 

risker för negativa effekter på hälsa och miljö på grund av närvaro av 

föroreningar. Avhjälpandeåtgärder och erosionsskydd ökar också tillgängligheten 

för det rörliga friluftslivet i och med skapandet av ytor för rekreations- och 

friluftsliv i området som tidigare inte varit tillgängligt ur friluftssynpunkt. De 

inhängande ytor som finns i dagsläget kommer efter saneringen att bli tillgängliga.    

 

När avhjälpandeåtgärder har utförts bedöms positiva effekter uppstå för det 

rörliga friluftslivet i och med förbättrad tillgänglighet, nya ytor för rekreation och 

avlägsnande av föroreningar från området. Därför bedöms konsekvenserna vad 

gäller friluftsliv som övervägande positiva. 

7.7.4 Sammanfattning 
Friluftslivet kommer att påverkas negativt under anläggningsskedet till följd av 

buller och begränsad framkomlighet, konsekvensen bedöms som liten. Ur ett 

långsiktigt perspektiv bedöms konsekvenserna som övervägande positiva till följd 

av bättre tillgänglighet, avlägsnande av föroreningar och nya rekreationsytor.  
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7.8 Människors hälsa 

7.8.1 Förutsättningar 

Norrbyskär är ett välbesökt turistmål. Det finns inga året-runt-boende på ön, men 

de gamla arbetarbostäderna från sågverkstiden fungerar som sommarbostäder. På 

Stuguskär finns ett värdshus och på norra Långgrundet ligger på det f.d. 

Sågverksområdet ett museum som är öppet sommartid. På Blågrundet bedriver 

KFUM-lägerverksamhet.  

7.8.2 Skyddsåtgärder 

 Exponering av föroreningar  
• Det är viktigt att alla ingrepp i förorenade mark sker med stor försiktighet 

samt vid lämplig årstid (på sensommar och vinter) för att minimera negativa 

effekter på människors hälsa.  

• För att säkerställa en väl utförd miljöentreprenad bör krav ställas på 

erfarenheter hos entreprenören rörande avhjälpandeåtgärder av områden med 

liknande föroreningsproblematik. Personalen ska ha nödvändig kunskap.  

• Att stängsla in hela arbetsområdet bedöms inte vara rimligt då betydande 

delar av entreprenadarbeten sker under tider då det råder mycket låg 

besöksfrekvens på öarna. Eventuell persontrafik med egen båt under 

entreprenadarbeten ska ske via anvisad, tillfällig båtplats varvid beträdande 

över arbetsområdet helt kan undvikas. Aktiva upplagsområden med 

förorenade massor och krossmaterial ska instängslas under sommarsäsong 

(maj-augusti), se figur 13 i TB. Därutöver stängs arbetsvägar och stigar ned 

till Långgrundet av under sommarsäsong med grind eller annan lämplig 

anordning.  

• Uppställning av maskiner ska ske på anvisat område och på sådant sätt att 

obehöriga inte har tillträde. 

• Transporten av farligt avfall ska ske med transportörer med giltigt tillstånd och 

på sådant sätt att spridning under transporten inte förekommer.  

• Upplag av farligt avfall bör undvikas.  

• Bevattning av upplagda förorenade massor föreslås utföras vid torra perioder 

då risk för spridning och exponering av partikelbundna föroreningar genom 

damning finns. 

• Fordon, arbetsredskap etc. föreslås vid behov rengöras för att förhindra 

spridning av föroreningar. 

 Buller 
Då arbetet är förlagt under vinterhalvåret (september-april) när antalet besökare  

på Norrbyskär är som lägst kommer bullerstörningar av betydelse inte att uppstå.  

Byggbodar på området kan placeras strategiskt för att skärma av tillfälligt buller.  

Uppstår störningar kan bullerreducerande åtgärder vidtas som t.ex. att hänga upp 

tjocka fyllda presenningar (till exempel dFence) på byggnadsstängsel för att  

skärma av bullret. Eventuella skyddsåtgärder bör prioriteras i området kring 

flismaskinen då denna ger mycket höga ljudnivåer på omkringliggande fritidshus  

fasader. Det är också av stor vikt att boende informeras om de arbeten som 
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beräknas låta mest. 

 Lukt 
Inga särskilda åtgärder föreslås.  

 Vibrationer 
Byggnader som bedöms kunna påverkas av vibrationer ska besiktas innan 

verksamheten påbörjas och efter avslut ska uppföljning ske. Eventuellt installeras 

vibrationsmätare i någon/några byggnader för uppföljning under pågående 

arbeten.   

 

7.8.3 Konsekvensbedömning 

 Anläggningsskede  

 Exponering av föroreningar 

Hälsorisker och negativa konsekvenser är kopplade till exponering av föroreningar 

i samband med genomförandet av åtgärderna.  

 

Enligt utvärderingsrapport (Tyréns, 2014) är dioxins maxhalt i förorenade mark-

områden 16 000 ngTEQ/kg. Vid markarbeten, byggtransporter samt utlastning av 

material kan en ökad exponeringsrisk via framför allt damning uppkomma, dels 

för de som arbetar och dels för människor som vistas i närområdet.  

 

Naturvårdsverket har gjort en hälsoriskbedömning av exponering relaterad till 

dioxinförorenad mark i 2009 (Naturvårdsverket, 2009). Figur 29 sammanfattar 

kritiska exponeringsvägar vid olika grad av dioxinförorenad jord identifierade med 

modellering med CalTOX.  

 

Figur 29. Kritiska exponeringsvägar vid olika grad av dioxinförorenad jord 
identifierade med CalTOX modellering. 

 

Enligt den bedömningen står intag av animaliska livsmedel som producerats på 

förorenad mark sannolikt för de största potentiella exponeringsriskerna eftersom 

fettinnehållet i dessa produkter bidrar till att dioxiner ackumuleras i produkterna. 

Intag av föroreningar via en fettfraktion, t.ex. genom att äta animalisk föda, 

resulterar i ett större upptag av föroreningar jämfört med om intaget sker via 

intag av förorenade partiklar (t.ex. damm eller jord). Intag av jord kan ge ett 

väsentligt bidrag om markkoncentrationerna är höga. Vid bakgrundskoncen-

trationer i miljön ger intag av jord inget väsentligt bidrag till exponeringen. 
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Hudkontakt kan ge ett väsentligt bidrag till exponeringen om markkoncentrationen 

är hög. 

 

Vid avhjälpandeåtgärderna är den främsta hälsorisken hudkontakt, vilket i första 

hand är aktuellt för saneringspersonal. Denna typ av exponering kan undvikas 

med sedvanlig skyddsutrustning såsom heltäckande kläder och handskar. Risken 

för allmänheten att komma i kontakt med förorenad jord kan reduceras med 

stängsel runt arbetsområdet under saneringsarbetet. Risken för damning kan 

reduceras genom till exempel vattenbegjutning av schakter, samt täckta 

lastbilslass vid behov.  

 

Den ökade exponeringen som uppstår i samband med arbetena kommer vara 

begränsad till avhjälpandetiden, dvs perioden september-april fördelat på två år. 

Under dessa månader har färjan till ön slutat trafikera sträckan och endast ett 

fåtal fritidhushusägare och andra besökare vistas på ön, vilket också sänker risken 

för exponering.  

  

Den tillfälligt förhöjda exponeringsrisken är temporär och elimineras/minimeras 

genom de försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas. I bedömningen 

konstateras slutligen att det inte finnas några betydande hälsorisker för damning i 

samband med avhjälpandeåtgärder. 

 Buller 
Vid avhjälpandeåtgärderna kommer bullernivåerna tillfälligt att öka vilken kommer 

att påverka fritidshusen på ön. Under 2018 genomfördes en bullerutredning vilken 

syftar till att utreda bullersituationen som uppkommer under arbetet med 

avhjälpandeåtgärderna, se bilaga 7 PM buller. I bullerutredningen beskrivs sju 

driftfall för saneringsarbetet som har använts i beräkningarna. Driftfallen är valda 

utifrån att de anses vara det värsta scenario som kan förekomma under en viss 

arbetsperiod.  

 

Enligt bullerutredningen kräver arbetet med avhjälpandeåtgärder fordon som ger 

ifrån sig höga ljudeffekter. Mest påverkan på fritidshusen har flismaskinen, följt av 

skördare och skotare. Enligt bullerberäkningar sker i driftfall 1 arbeten med 

skotare och skördare. När dessa arbetar 100 meter från fritidshusen uppgår 

ljudnivån beräkningsmässigt på närmsta fasad till 60 dBA. När arbete sker med 

grävmaskin och hjullastare på 100 m avstånd uppgår ljudnivån beräkningsmässigt 

till 53–54 dBA vid närmsta fasad. Område för virkesupplag och flisning är placerat 

cirka 55 m från fritidshus på södra delen av Långgrundet. En flismaskin genererar 

en mycket hög ljudeffekt och ljudnivån på närmsta fasader uppgår beräknings-

mässigt till 69 dBA i de driftfallen (1–4) där flismaskinen är aktiv, se figur 30. 

Arbetet med flisning kommer att pågå under ca tre veckor vardera under år 1 och 

år 2.  
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Figur 30. Färgzonskartan illustrerar värsta scenario för driftfallen 1–4 där 
flismaskin genererar de högsta ljudnivåerna. Gröna och blåa zoner i 
ljudutbredningen anger beräknade ljudnivåer under 60 dBA. Bilden är inzoomad i 
södra delen av Långgrundet. 

 

Generellt påverkas fritidshusen på ön mest av arbete som pågår på Långgrundet. 

Arbete som sker på Stengrundet och Stuguskär bedöms inte påverka fritidshusen. 

Arbete som sker på Strandängarna har en mycket liten påverkan på fritidshusen 

som ligger på norra sidan av Långgrundet. Arbetena kommer att pågå under 

vinterhalvåret (september-april) och under två på varandra följande år. Allt arbete 

är förlagt när färjorna slutat gå för sommarsäsongen för att minimera påverkan på 

de sommarboende. Denna påverkan är dock temporär och elimineras/minimeras 

genom de försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas. I bedömningen 

konstateras slutligen att det inte finns några betydande hälsorisker för buller i 

samband med avhjälpandeåtgärder. 

 Lukt  

En dyaktig lukt kan eventuellt uppstå i samband med upptagandet av det översta 

organiska skiktet i täktområdet. Eftersom endast naturliga och organiska material 

hanteras kommer lukten inte vara av stickande karaktär och väldigt kortvarig. När 

materialet torkar kommer lukten också försvinna eftersom den är orsakad av 

förmultning i samband med tillgång på vatten. Risken för olägenheter i samband 

med lukt bedöms bli obetydliga. 
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 Vibrationer 
I samband med planerade avhjälpandeåtgärder kan vibrationer uppstå från t.ex. 

arbetsmaskiner. Vibrationerna kan leda till rörelser och därmed sättningar i 

marken, vilket i sin tur kan orsaka skador på byggnader i form av exempelvis 

sprickbildning och eventuella obehag för människor (som t.ex. sömnstörningar). 

 Driftskede 
Det bedöms att det inte finns någon negativ påverkan på människors hälsa under 

driftskedet. Långsiktig konsekvens på människors hälsa bedöms som positiv då 

åtgärdsmål för avhjälpandet har fastslagits till: Ögruppen Norrbyskär ska kunna 

användas för sommarboende, arbetsplats samt frilufts- och fritidsändamål utan 

risker för negativa effekter på hälsa och miljö på grund av närvaro av 

föroreningar. 

7.8.4 Sammanfattning 
Utan vidtagna skyddsåtgärder: Avhjälpandeåtgärderna medför tillfälligt förhöjd 

risk för exponering av föroreningar samt ökade bullernivåer. Avhjälpande-

åtgärdernas påverkan på människors hälsa bedöms bli liten och konsekvensen 

som måttlig. 

 

Med vidtagna skyddsåtgärder: Avhjälpandeåtgärderna kommer att ha obetydlig 

påverkan på människors hälsa, konsekvensen bedöms bli liten om försiktighets-

mått vidtas. 

 

Långsiktig konsekvens på människors hälsa bedöms bli positiv då åtgärdsmål för 

avhjälpandet har fastslagits till: Ögruppen Norrbyskär ska kunna användas för 

sommarboende, arbetsplats samt frilufts- och fritidsändamål utan risker för 

negativa effekter på hälsa och miljö på grund av närvaro av föroreningar. 

7.9 Landskapsbild 

7.9.1 Förutsättningar 
Norrbyskärs landskapsbild präglas av lummiga naturområden och strandsträckor. 

Hela den idylliska miljön är från tiden då samhället blomstrade under sågverks-

epoken och det finns i landskapet fortfarande spår av denna tid i form av 

byggnader, pråmvrak och andra kulturlämningar.   

7.9.2 Skyddsåtgärder 
På erosionsskyddens krön kommer en avjämnad yta att anläggas längs hela 

erosionsskyddets längd. Denna kommer att leda till förbättrad framkomlighet då 

ytan kommer att kunna nyttjas som promenadstråk. Inga övriga särskilda 

åtgärder föreslås. 

7.9.3 Konsekvensbedömning 

 Anläggningsskede 
Under anläggningsskedet sker betydande ändringar av landskapsbilden. Träd 

kommer att avverkas, mark avtäcks, tillfälliga upplag upprättas, byggvägar och 
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pråmkajer m.m. anläggs. Vissa områden kommer att behöva stängslas in och 

exempelvis högbanefundamenten kommer att flyttas tillfälligt för att inte skadas 

vid schaktning. Efter anläggningsskedet kommer emellertid den största delen av 

detta att återställas till hur det såg ut innan. Återställandet kommer att ske 

successivt med avseende på till exempel naturlig återetablering av växtlighet.  

 Driftskede 
Avhjälpandeåtgärder kommer inte i någon betydande grad att påverka 

landskapsbilden då marken fortsatt kommer att användas som förut. På 

erosionsskyddens krön kommer en avjämnad yta som löper längs med hela 

erosionsskyddets längd att anläggas, denna kommer att kunna nyttjas som 

promenadstråk efter slutförd sanering. Långsiktig påverkan på landskapsbild 

bedöms bli övervägande positiv tack vare bättre tillgänglighet. 

7.9.4 Sammanfattning 

Under anläggningsskedet kommer landskapsbilden att påverkas och 

konsekvenserna bedöms bli måttliga, men efter utförda avhjälpandeåtgärder 

kommer större delen av området att återställas till hur det såg ut innan. 

Avhjälpandeåtgärder kommer ur ett långsiktigt perspektiv inte att ha någon 

betydande påverkan på landskapsbilden och marken kommer att kunna användas 

som förut efter utförda åtgärder. Till följd av ökad tillgänglighet bedöms 

konsekvenserna på lång sikt att bli övervägande positiva. 

7.10 Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter är de effekter som kan uppstå genom samverkan med andra 

tidigare, nutida eller framtida aktiviteter. Kumulativa effekter kan antingen vara 

additativa, synergistiska eller motverkande. En additativ effekt uppstår när två 

eller flera effekter tillsammans leder till en effekt som är lika stor som summan av 

de individuella effekterna. En synergistisk effekt innebär att kombinationen av 

flera aktiviteter förstärker effekten så den blir större än summan av de enskilda 

aktiviteterna. När effekterna från fler än en aktivitet är mindre än summan av var 

och en uppstår i stället en motverkande effekt.  

 

Inga kumulativa effekter bedöms uppstå utifrån dagens förutsättningar och de 

verksamheter som finns i området. Saneringen adderar inget negativt till området 

som tillsammans med andra verksamheter skapar ännu större effekter. 

7.11 Övrig miljöpåverkan under byggtid 
Byggskedet i projektet innebär en rad åtgärder och arbetsmoment som genererar 

störningar och risker för främst vattenmiljön. Under byggskedet hanteras ämnen 

som vid olycka eller spill kan påverka mark och vatten negativt. Bland dessa finns 

bland annat petroleumprodukter i form av drivmedel, hydrauloljor och smörj-

medel.  

I sina projekt ställer Umeå kommun krav på kvalitets- och miljöstyrning. Det kan 

vara t.ex. att: 

• Kemikalier ska hanteras och förvaras så att mark- eller vattenområde inte 

riskerar att förorenas av spill eller läckage.  
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• Arbetsmaskiner ska drivas med miljödiesel och förses med miljöanpassade 

hydrauloljor. 

Entreprenören har skyldighet att genom egenkontroll ansvara för att alla 

skyddsåtgärder följs. 

7.12 Klimatpåverkan och klimatförändringar 
De planerade verksamheterna kommer att innebära materialtransporter, andra 

byggtransporter och maskinarbeten som genererar utsläpp i en inte oväsentlig 

omfattning. Dock innebär skyddstäckning av förorenat område på Långgrundet 

samt inte minst att återfyllnadsmassor kan tas från lokal moräntäkt att 

transportbehoven reduceras i avsevärd omfattning. Konsekvenserna i dessa 

avseenden bedöms därför bli obetydliga och begränsade till under byggtiden. 

 

Enligt allmänt kända forskningsresultat och klimatmodeller kommer vädret i 

Sverige förändras genom högre luft- och vattentemperaturer och högre 

årsnederbörd. Havsytan förväntas stiga till följd av framförallt termisk expansion 

av haven och avsmältning av glaciärer. Även starkare vindar och större vågor 

längs Sveriges kuster förutspås. Det kommer troligtvis att bli fler och kraftigare 

extrema väderhändelser. Klimatförändringarna och extrema väderhändelser får 

konsekvenser för bland annat floran och faunan, vattenmiljön, markstabiliteten 

och föroreningsspridningen. 

 

Nollalternativet, dvs att inga avhjälpandeåtgärder på Norrbyskär genomförs och 

att inget förbättrat erosionsskydd anläggs skulle innebära betydande risker för 

föroreningsspridning och fortsatt erosion, i synnerhet i ett klimatperspektiv. 

Planerad verksamhet innebär å andra sidan att merparten av föroreningarna 

avlägsnas vilket, tillsammans med övriga skyddsåtgärder som skyddstäckning, 

strandskoning och erosionsskydd, innebär att risken för föroreningsspridning via 

erosion, ras och översvämningar reduceras avsevärt också i ett långsiktigt 

perspektiv. Pågående landhöjning motverkar till viss del effekten av förväntad 

höjning av havsytan. Långsiktig konsekvens i dessa avseenden bedöms därför 

som positiv.  

8. Miljökvalitetsnormer och riktlinjer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som infördes i och med miljöbalken 

(1998:808) och regleras i balkens femte kapitel. Regeringen eller den myndighet 

som regeringen utser har enligt kapitlet rätt att meddela miljökvalitetsnormer. 

Normerna ska avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteteten eller det önskade 

miljötillståndet (HAV, 2019). Målsättningen är alltså att en god miljö ska upprätt-

hållas eller förbättras och en negativ påverkan ska inte uppkomma för människors 

hälsa eller miljön. Det finns miljökvalitetsnormer för buller, utomhusluft och 

vattenkvalitet. Huvudansvaret för att dessa följs ligger hos kommuner och 

myndigheter, men även verksamhetsutövare har ett visst ansvar 

(Naturvårdsverket, 2019).  
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Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft regleras i luftkvalitetsförordningen 

(2010:477) och normerna för buller i förordning (2004:675) om omgivningsbuller. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten fastställs enligt vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660) och i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 

respektive HVMFS 2015:4.  

 

Aktuellt projekt berörs av miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster och 

utomhusluft. I förordning (2004:675) om omgivningsbuller framgår att buller från 

verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 

betraktas som omgivningsbuller. I aktuellt projekt förekommer tillståndspliktig 

verksamhet i form av täktverksamhet. Verksamheten kommer att pågå under två 

år mellan i huvudsak september till och med april. Under de perioderna bedöms 

att få människor vistas i området då det i första hand är ett fritidshusområde som 

nyttjas sommartid. Miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller anses därför inte 

nämnvärt beröra aktuellt projekt. Det finns däremot riktvärden för buller från 

byggarbetsplatser som bedöms vara aktuella för projektet.        

8.1 Utomhusluft 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet för all utomhusluft med 

undantag för arbetsplatser och tunnlar. Normerna finns beskrivna i Luftkvalitets-

förordning (2010:477) och omfattar en rad ämnen som kan förekomma i 

luftmiljön bland annat partiklar (PM10 och PM2,5) och kvävedioxider som i stor 

utsträckning har koppling till vägtrafik och arbetsfordon. Planerad verksamhet 

sker i ett öppet skärgårdslandskap där förutsättningarna för god luftomsättning är 

stora, därmed bedöms avhjälpandeåtgärderna inte medföra att MKN för utomhus-

luft överskrids. 

8.2 Ytvatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser gällande ett specifikt vattens 

kvalitet. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för dessa. Syftet med normerna 

är att tillståndet i vatten (både yt- och grundvatten) inte ska försämras och att 

det ska ha uppnått en bestämd miljökvalitet vid en viss tidpunkt (HAV, 2019). För 

att ta fram miljökvalitetsnormerna för vatten görs statusklassificeringar av 

befintliga vattens kvalitet. Vatten delas in i olika typer av vatten som t.ex. 

grundvatten, ytvatten, inlandsvatten m.m. En ytvattenförekomst definieras i 

enlighet med vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och HVMFS 2013:19 som 

en avgränsad och betydande förekomst av ytvatten såsom t ex en sjö, en å, älv 

eller kanal, ett vatten i övergångszon eller ett kustvattenområde. Aktuellt projekt 

kommer att beröra ytvatten. Ytvatten klassas med en ekologisk respektive en 

kemisk status. Den ekologiska statusen definieras i vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660) som kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem 

som är förbundna med ytvatten. Statusen uttrycks som ”hög”, ”god”, ”måttlig”, 

”otillfredsställande” eller ”dålig”. Den kemiska statusen definieras enligt samma 

förordning som den kemiska kvaliteten klassificerad i enlighet med EG-direktiv och 

den uttrycks som ”god” eller ”uppnår ej god”.   
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För aktuellt område finns två ytvattenförekomster med miljökvalitetsnormer, 

Örefjärden (SE633000-195000) samt Hörnefors området (SE635660-199490). 

Vattenkategorin för båda förekomsterna är kustvatten. De ligger inom distrikt 

Bottenviken (nationell del) och huvudavrinningsområde Till annat land (SE000). 

Gränsen mellan de båda förekomsterna går längs med Blågrundets västra strand 

där Örefjärden ligger väster om förekomsten Hörnefors området, se Figur 31. 

Båda vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer har en beslutad (tidigt 2017) 

förvaltningscykel 2 (2010–2016). 

 

 

Figur 31. Aktuella vattenförekomster, Örefjärden (mörkblå färg) till väster om 
Hörnefors området (ljublå färg). Gränsen går längs med Blågrundets västra 
strand. (VISS, 2018). 

 

Den ekologiska statusen för båda vattenförekomsterna har klassificerats till God 

och den kemiska statusen till Uppnår ej god, se tabell 10. Den kemiska statusen 

för Örefjärden är dock klassificerad till God utan överallt överskridande ämnen 

men för Hörnefors området är statusen även utan överallt överskridande ämnen 

Uppnår ej god. Anledningen är att mätningar i sediment visat att gränsvärdet för 

TBT överskridits. 
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Tabell 10. Översikt statusklassning och miljökvalitetsnormer för ekologisk status 
och kemisk status i vattenförekomsterna, enligt beslutad förvaltningscykel 2 
(VISS, 2018). 

 

 

För miljökvalitetsnormer (MKN) är, för båda förekomsterna, kvalitetskravet God 

ekologisk status och God kemisk ytvattenstatus. Undantag ges för Kvicksilver och 

kvicksilverföreningar samt Bromerad difenyleter för båda förekomsterna. 

Hörnefors området har även undantaget ”Tidsfrist till 2027”. Anledningen till detta 

är att TBT överskrids i sedimenten och att det bedöms som tekniskt omöjligt att 

genomföra åtgärder innan 2027.  

 

För Örefjärden överskrids förutom de överallt överskridande ämnena (kvicksilver 

och polybromerade difenyletrar, PBDE) även gränsvärdet för dioxiner i strömming. 

Trots detta har den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen satts till 

god då ett av de ingående kemiska ämnena har bedömts som God status. 

Halterna dioxiner i sedimentet är kraftigt förhöjda i en del av vattenförekomsten, 

vilket indikerar på en lokal källa, dvs. de förorenade områdena vid Norrbyskär. 

Förorenade områden, i detta fall den nedlagda sågen och båtslipen, är en betyd-

ande påverkanskälla för statusklassningen och ensamt eller tillsammans med 

andra källor orsak till att god kemisk status riskeras att inte nås för vattenföre-

komsten.  

 

Under byggtiden finns risk för påverkan på ytvattenkvalitet genom exempelvis 

täktverksamhet och schaktning i vattenområde. Gällande MKN för vattenföre-

komsten Örefjärden är en förutsättning för att nå kvalitetskravet för den kemiska 

statusen att saneringar av sediment med höga halter dioxin genomförs på 

Norrbyskär.  

 

Enligt 5 kap 4 § miljöbalken får inte en verksamhet tillåtas om verksamheten ger 

upphov till en ökad förorening eller störning som innebär att vattenmiljön försäm-

ras så att en MKN överskrids eller äventyrar möjligheten att uppnå den status eller 

potential som vattnet ska ha enligt en MKN. Detta gäller även om verksamheten 

avser att minska föroreningar eller störningar från andra verksamheter.  

 

Vår bedömning är att verksamheten under byggtiden kommer att påverka den 

kemiska samt ekologiska ytvattenkvaliteten i liten omfattning och i huvudsak 

endast inom arbetsområdet förutsatt att försiktighetsmått vid sanering vidtas (se 

EU-ID
Vattenförekomst

Kustvatten

Ekologisk 

status

Kvalitetskrav och 

tidpunkt

Kemisk 

status

utan överallt 

överskridande 

ämnen

Kvalitetskrav 

SE633000-

195000
Örefjärden God

God ekologisk 

status

Uppnår ej 

god
God

SE635660-

199490

Hörnefors området 

sek namn
God

God ekologisk 

status

Uppnår ej 

god
Uppnår ej god

Ekologisk status Kemisk statusGrundinformation

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus 

2027
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avsnitt 7.3.2). Vidare bedöms verksamheten inte medföra att en miljökvalitets-

norm överskrids eller att möjligheten att uppnå Örjefjärdens kvalitetsmål 

äventyras. Den långsiktiga effekten för kemisk ytvattenkvalitet bedöms bli positiv 

och betydande då fortsatt spridning av föroreningar från jord till ytvatten 

förhindras med avhjälpandeåtgärderna. 

8.3 Buller  
Buller från en byggarbetsplats beror framförallt på de arbeten som utförs och de 

maskintyper som används. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om 

buller från byggplatser, NFS 2004:15, där riktvärden vilka redovisas i tabell 11 

finns. 

 

Tabell 11. Riktvärden för buller från byggplatser. 

Område 

Helgfri måndag-

fredag 

Lördag, söndag och 

helgdag 
Samtliga dagar 

Dag 

07–19 

Kväll 

19–22 

Dag 

07–19 

Kväll 

19–22 

Natt 

22–07 

LAeq LAeq LAeq LAeq LAeq LAFmax 

Bostäder för permanent boende och fritidshus 

Utomhus (vid fasad) 60 dBA 50 dBA 50 

dBA 

45 dBA 45 dBA 70 dBA 

Inomhus 

(bostadsrum) 

45 dBA 35 dBA 35 

dBA 

30 dBA 30 dBA 45 dBA 

8.3.1 Högre värden i undantagsfall 
I NFS 2004:15 framgår att särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, 

såväl uppåt som nedåt. För byggverksamhet som pågår i högst två månader bör 5 

dBA högre värden kunna tillåtas. Det gäller korta bygguppdrag som borrning, 

spontning och pålning. Vid enstaka kortvariga händelser som pågår högst 5 

minuter per timme bör upp till 10 dBA högre nivåer kunna accepteras undantaget 

kvällar eller nätter. Sammantaget bör dock inte bullernivån höjas mer än totalt 10 

dBA. Går det inte att uppfylla riktvärdena för buller utomhus med tekniskt möjliga 

och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målet vara att uppfylla riktvärdena för 

buller inomhus. 

8.3.2 Information till berörda 
Undersökningar har visat att om boende informeras om störande byggnationer 

och arbeten som planeras i närområdet tolererar de störningarna bättre. Kring-

boende bör alltid informeras om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som 

angivits i tabell 11. Förväntas riktvärdena för buller utomhus innehållas behövs 

normalt inte riktvärdena för buller inomhus kontrolleras då normal fasadisolering 

bör dämpa ljudet så pass att även dessa innehålls.   

 

I bullerutredningen, se bilaga 9, inför planerade åtgärder har arbetet med 

avhjälpandeåtgärderna som tidigare nämnts delats in i sju olika driftfall som valts 

utifrån ett värsta scenario. Vardera driftfall pågår i högst två månader. Olika 

maskiner kommer att användas under de olika driftfallen vilket kommer att 

generera olika höga ljudnivåer vid de fritidshus som finns belägna invid de olika 
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arbetsområdena. Enligt beräkningarna kommer största påverkan på fritidshusen 

uppkomma vid användning av flismaskinen, följt av skördare och skotare som 

används på norra sidan av Långgrundet. Det finns risk för att riktvärden för buller 

från byggplatser kan komma att överskridas. Vid bedömning av hur man ska 

förhålla sig till riktvärdena bör hänsyn tas till att inget av driftfallen pågår längre 

tid än totalt två månader, att det inte finns bofasta på ön samt att man förlagt 

arbetstiden till vintersäsongen (september-april), när ön befolkas väldigt 

sporadiskt. Under sommarsäsongen (maj-augusti) kommer endast begränsad 

verksamhet att ske i form av t.ex. förberedande markarbeten och transporter. 

Gällande riktvärden bedöms inte överskridas under den perioden. Det är också av 

stor vikt att kringboende informeras om de arbeten som beräknas låta mest. 

Bedömningen görs att förutsättningen för att riktvärden för buller från byggplatser 

uppfylls i samband med avhjälpandeåtgärderna är att verksamheten är begränsad 

i tiden och innehåller kortvariga störningar samt att de försiktighetsåtgärder som 

anges i avsnitt 7.8.2.2 vidtas. 

9. Miljöbalkens hänsynsregler 

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap. ska alla som bedriver eller avser att 

bedriva en verksamhet vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs 

för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. De allmänna hänsynsreglerna samt 

hur planerad verksamhet uppfyller kraven presenteras nedan: 

Bevisbörderegeln § 1 

Den som ska vidta en åtgärd ska kunna visa att hänsynsreglerna följs. Detta sker 

bland annat genom denna MKB samt planerade försiktighets- och skyddsåtgärder 

som kommer att vidtas i samband med utförande av åtgärderna samt genom den 

egenkontroll som kommer att genomföras. 

Kunskapskravet § 2 

Kravet innebär att den som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd ska ha 

tillräcklig kunskap så att människors hälsa och miljön skyddas. Via utförda samråd 

och de utredningar som genomförts har kunskap inhämtats. MKB:n beskriver 

skyddsåtgärder som vidtas för att förebygga ytterligare påverkan av miljön under 

avhjälpandeåtgärderna. 

Försiktighetsprincipen § 3 

Principen består av tre delar: 

- Miljöbalkens försiktighetsprincip – redan risken för negativ påverkan på 

människors hälsa och miljön medför en skyldighet att utföra åtgärder för 

att förhindra en störning 

- Förorenaren betalar – Polluter Pays Principle; det är alltid den som orsakar 

eller riskerar att orsaka en miljöstörning som ska bekosta de åtgärder som 

behövs för att undvika en skada 

- Bästa möjliga teknik – ska användas för att förebygga skador och olägen-

heter. Tekniken måste vara industriellt möjlig att använda inom aktuell 
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verksamhetsbransch, både tekniskt och ekonomiskt sett. 

 

Genom att i denna miljökonsekvensbeskrivning bedöma effekter och påverkan 

samt föreslå skyddsåtgärder uppfylls försiktighetsprincipen. 

Produktvalsprincipen § 4 

Produktvalsprincipen innebär att alla ska undvika att sälja eller använda kemiska 

produkter eller biotekniska organismer som kan vara skadliga för människors 

hälsa eller miljön, om produkterna kan ersättas med andra mindre farliga 

produkter. Avhjälpandeåtgärderna tar hänsyn till detta då bl.a krav på 

miljöanpassade produkter kommer att ställas i entreprenadupphandlingen. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna § 5 

Dessa innebär att råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt så att 

förbrukning och avfall minimeras. Det som utvinns ur naturen ska återanvändas, 

återvinnas eller bortskaffas på ett miljöriktigt sätt. Syftar till att hushålla med 

mark, vatten, råvaror och energi. Genom att samordna avhjälpandeåtgärderna 

och genom att återanvända rena material samt att nyttja en lokal moräntäkt 

kommer transportbehov att reduceras och behov av råvaror minska. 

Lokaliseringsprincipen § 6 

Var en verksamhet placeras har stor betydelse för vilka miljöeffekter och 

störningar som uppstår. Lokaliseringsprincipen innebär att en plats ska väljas så 

att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors 

hälsa och miljön. Avhjälpandeåtgärderna har planerats med stor hänsyn taget till 

denna princip samt genom att verksamheten i huvudsak kommer att bedrivas 

vintertid (september-april) med få besökare på öarna.  

Skälighetsregeln § 7 

Skälighetsregeln innebär att de allmänna hänsynsreglerna ska tillämpas i den 

utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid avvägning av vad 

som är skäligt ska nyttan av skyddsåtgärder jämföras med kostnaderna. Kraven 

som ställs ska vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. En 

avvägning får inte medföra att en miljökvalitetsnorm åsidosätts. Avhjälpande-

åtgärderna och områdets användning samplaneras så att kostnadseffektiva 

alternativ väljs, därför bedöms skälighetsprincipen vara beaktad. 

Skadeansvaret § 8 

Skadeansvaret innebär att det är den som orsakat en skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön som är ansvarig för att skadan blir avhjälpt. 

Åtgärdsmål för avhjälpandeåtgärderna är att skydda människors hälsa från 

exponering av föroreningar och miljön från föroreningsspridning, därför bedöms 

principen vara beaktad. 

 

Sammanvägd bedömning är att avhjälpandeåtgärderna uppfyller miljöbalkens 

krav. 
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10. Miljömål 

10.1 Nationella miljökvalitetsmål  
I arbetet mot en hållbar utveckling för att skydda människors hälsa, bevara den 

biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser samt skydda natur- 

och kulturlandskap har 16 nationella miljökvalitetsmål ställts upp. Miljömålen 

beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.  

 

De fem nationella miljökvalitetsmålen som i huvudsak berörs av avhjälpande-

åtgärderna är: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans samt levande 

kust och skärgård, Levande skogar och God bebyggd miljö. Dessa redovisas i det 

följande: 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimat-

förändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan 

takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs 

och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med 

andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av natur-

främmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 

den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 

biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 

rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 

hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar. 

Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 

värden värnas. 

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-

miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 

ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 

och andra resurser främjas. 
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10.2 Regionala miljömål 
Västerbottens läns miljömål motsvarar i stort de nationella miljökvalitetsmålen 

med preciseringar, förutom etappmålen om utsläpp av växthusgaser. De har 

anpassats regionalt med ett övergripande utsläppsmål samt sex sektorsspecifika 

utsläppsmål för samhällssektorerna transporter, energiförsörjning, industri-

processer, jordbruk, arbetsmaskiner samt avfall och avlopp. 

 

Regional anpassning av etappmål om utsläpp av växthusgaser i Västerbotten:De 

totala utsläppen av växthusgaser i Västerbottens län bör år 2020 vara 27 procent 

lägre än år 1990. De totala utsläppen av växthusgaser från Västerbottens sektorer 

bör, jämfört med utsläppen år 1990, minskas med: Transport 20 %, Energiförsörj-

ning 60 %, Industri 20 %, Jordbruk 15 %, arbetsmaskiner 10 % respektive Avfall 

och avlopp 60 %. 

10.3 Lokala miljömål 
Miljömålen förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå kommun utöver de 

nationella och regionala miljökvalitetsmålen. 

 

De sexton miljökvalitetsmålen, antagna av Sveriges riksdag, ska leda vägen för 

vår strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De har blivit 

riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. 

Arbetet med de sexton miljökvalitetsmålen vilar på några grundläggande värden. 

 

En ekologiskt hållbar utveckling ska 

• främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden 

• ta tillvara de kulturhistoriska värdena 

• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 

• trygga en god hushållning med naturresurserna. 

 

Miljömålen är antagna av kommunfullmäktige 2008-05-26. Arbete pågår med att 

uppdatera de kommunala miljömålen. Umeå kommun har tillsammans med de 

kommunala bolagen tagit fram ett första förslag till övergripande mål, delmål, 

aktiviteter och indikatorer. 

 

Ett färdigt förslag med nya lokala miljömål tas fram under våren 2019 för remiss 

till nämnder och externa parter. Planen är att nya lokala miljömål ska kunna antas 

under april 2019. 

10.3.1 Umeå kommuns arbete med FN:s 17 globala mål 
Världens ledare har förbundit att förhålla sig till 17 globala mål för att uppnå fyra 

avgörande saker till år 2030: 

• Att avskaffa extrem fattigdom 

• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 

• Att främja fred och rättvisa 

• Att lösa klimatkrisen 
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Umeå kommun har länge arbetet för hållbar utveckling, både i en lokal och i en 

global kontext. Det lokala och globala arbetet för att nå FN:s 17 globala mål för 

klimat, miljö och hållbarhet kallas Agenda 2030. En första kartläggning och 

nulägesbeskrivning av Agenda 2030-arbetet har genomförts under 2018. Under 

2019 slutförs ett nationellt arbete med att ta fram nyckeltal som ska stödja det 

regionala och lokala genomförandet av Agenda 2030. Detta förväntas fungera som 

ett viktigt bidrag i det fortsatta arbetet med att förverkliga Agenda 2030 i Umeå 

kommun. 

10.4 Uppfyllande av miljömål 
Nedan presenteras de miljömål som har störst anknytning till de planerade 

avhjälpandeåtgärderna samt hur verksamheterna påverkar målen. 

  

Begränsad klimatpåverkan 

Av målet framgår att utsläpp av växthusgaser behöver begränsas. De planerade 

verksamheterna kommer att innebära materialtransporter, andra byggtransporter 

och maskinarbeten som genererar utsläpp i en inte oväsentlig omfattning. Dock 

innebär skyddstäckning av förorenat område på Långgrundet samt inte minst att 

återfyllnadsmassor kan tas från lokal moräntäkt att transportbehoven reduceras i 

avsevärd omfattning. Avhjälpandeåtgärderna bedöms sammantaget inte innebära 

sådana konsekvenser att de står i konflikt med miljömålet. 

 

Giftfri Miljö  

I målet står det beskrivet att förorenade områden ska vara undersökta och 

åtgärdade i de fall det är nödvändigt. Tack vare avhjälpandeåtgärderna kommer 

ca 80 % av identifierad dioxionförorening (ca 52 gram >PSRV) att omhändertas 

via schaktsanering medan ca 20 % av dioxinföroreningarna (ca 12 gram) skydds-

täcks för att minska risken för exponering och/eller föroreningsspridning (se bilaga 

13). Därtill kommer också metall- och PAH-föroreningar i betydande omfattning 

att omhändertas via schaktsanering. Sanering av förorenade markområden på 

Norrbyskär bidrar således mycket positivt till miljömålet Giftfri Miljö. 

 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Målet innebär att hav ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 

biologiska mångfalden ska bevaras. Ett av målen för avhjälpandeåtgärderna är: 

Läckage av föroreningar från Norrbyskär inte ska orsaka negativa effekter på 

vattenlevande organismer i recipienten vilket bidrar positivt till miljömålet. 

Saneringsarbetet kommer att medföra ingrepp som kan försvaga det kultur-

historiska värdet i riksintresset. Å andra sidan har läsbarheten och tillgängligheten 

förutsättningar att förbättras genom projektet, vilket kan uppväga försvagningar 

av värdena. Saneringsarbetet innefattar omfattande arbeten i vattenområdet som 

kommer att påverka vattenmiljön. Påverkan yttrar sig bland annat som ökad 

grumlighet. De grumlande sedimentpartiklarna bedöms komma att återsedimen-

tera i nära anslutning till verksamhetsområdet. Täktverksamheten äventyrar inte 

förekomsten av terrestra arter på Norrbyskär, då dessa finns på flera platser kring 
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ön. Avhjälpandeåtgärderna bedöms inte innebära sådana konsekvenser att de står 

i konflikt med miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.  

 

Levande skogar 

Målet innebär till att skogen och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 

skyddas. Vilket ska uppnås samtidigt som kulturmiljövärden och sociala värden 

värnas och den biologiska mångfalden bevaras.  

 

Inom arbetsområdet bedöms två landområden ha naturvärden som kommer att 

beröras av avhjälpandeåtgärderna. På Stengrundet kommer faunan och floran att 

påverkas av avverkning, schaktning och anläggande av byggväg. På Långgrundet 

ska alléer och gamla grova aspar bevaras i den utsträckning som är möjlig. Inför 

anläggandet av en byggväg kommer det vara nödvändigt att avverka ett antal 

aspar i allén på den forna brädgården.  

 

Av genomförd naturvärdesinventering (bilaga 10) framgår att dispens från art-

skyddsförordningen eller det generella biotopskyddet kan komma att krävas då 

planerade avhjälpandeåtgärder av förorenad mark till viss del kan påverka 

förekomsten av revlummer i området. 

 

Avhjälpandeåtgärdernas genomförande bedöms därför till viss del stå i konflikt 

med miljömålet Levande skogar. Kompensationsåtgärder föreslås för att mildra 

effekterna av förlust av naturvärden, se avsnitt 12. 

 

God bebyggd miljö 

Bebyggd miljö ska enligt målet utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Syftet med 

avhjälpandeåtgärden är att ögruppen Norrbyskär ska kunna användas för 

fritidsboende, för arbetsplatser samt för frilufts- och fritidsändamål utan risker för 

för negativa effekter på människa eller miljö. Avhjälpandeåtgärderna bidrar 

positivt till miljömålet God bebyggd miljö. 

 

FN:s 17 globala mål (Agenda 2030) 

I målet beskrivs att vattnet ska värnas som en livsviktig resurs, att haven och de 

marina resurserna ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt för en hållbar 

utveckling. Avhjälpandeåtgärderna kommer att minska riskerna för att läckage av 

föroreningar från Norrbyskär orsakar negativa effekter på vattenlevande 

organismer i recipienten och kommer att förbättra vattenmiljön kring Norrbyskär. 

Avhjälpandeåtgärderna bidrar positivt till FN:s globala mål (Agenda 2030). 

11. Uppföljning 

I miljöbalken finns krav på att ”miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en 

redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
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betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet 

medför” (6 kap 11 § punkt 7).  

 

Uppföljningen av avhjälpandeåtgärderna har stor betydelse för att tillgodose syftet 

med miljöbedömningen och det långsiktiga målet om en hållbar utveckling. 

Uppföljningen är även viktig för att följa upp om de i MKB:n föreslagna åtgärderna 

genomförts. Övervakning och uppföljning bör integreras som naturliga delar i 

kommunens normala tillsynsarbete. De miljökonsekvenser som följer av en 

verksamhet är ofta svåra att förutse i verksamhetsprocessen och arbetet med 

miljöbedömningen, vilket gör att man bör ha beredskap för uppföljning även av 

icke förutsedda miljökonsekvenser. Det är främst verksamhets negativa 

betydande miljökonsekvenser som ska följas upp och beskrivas.  

 

Ett förslag till kontrollprogram har upprättats vilket beskriver hur Umeå kommun 

avser följa upp miljöarbetet i förhållande till det kommunen ålagts samt åtagit sig 

i ansökan. Förslaget bifogas ansökan. Detta beskriver även hur kontroll planeras 

utföras och dokumenteras. Kontrollerna kommer att utföras av upphandlad 

entreprenör respektive Umeå kommuns byggplatsorganisation. 

Kontrollprogrammets omfattning och riktvärden etc. fastställs slutligt i samråd 

med tillsynsmyndigheten. 

12. Kompensationsplan 

Planerade avhjälpandeåtgärder kommer att medföra miljökonsekvenser och 

miljöpåverkan samt förväntade effekter. Effekterna ska i första hand undvikas, i 

andra hand minimeras på plats (se skyddsåtgärder i olika avsnitt) och endast i 

sista hand kompenseras.  

 

Enligt samrådskommentarer från Länsstyrelsen ska en kompensationsutredning 

visa hur den kvarvarande skadan på såväl kulturmiljö- som naturvärden kan 

kompenseras. 

 

Enligt miljöbedömningen kommer delar av kulturvärden och naturvärden att 

påverkas starkt eller försvinna inom området. Värden som behöver kompenseras 

och planerade kompensationsåtgärder beskrivs i det följande: 
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Kulturvärden: 

Vid Långgrundets och Stuguskärs västra stränder inom saneringsområdet kommer 

merparten av befintliga stenkistor och kajer att tas bort. Dessa kulturvärden kan 

inte kompenseras utan bara noggrant dokumenteras inför avhjälpandeåtgärderna.  

 

Återskapande av strukturen för de fyra nordligaste pråmfickornas vid Lång-

grundets västra strand inräknas inte som en kompensation, utan som en åtgärd 

som vidtas för att minimera skadan på kulturmiljön. Detta gäller även för 

återskapandet av den struktur som utgörs av terrasser för potatislanden.  

 

Naturmiljö och naturvärden: 

Rönn/asp-alléerna föreslås i största mån stå kvar även om de i basen tillförs ett 

tjockt jordlager. För de aspar i allén inom arbetsområdet som inte kan bevaras 

kommer kompensation i form av återplantering att ske. 

 

Täktverksamheten kan medföra en negativ påverkan på förekomsten av de 

rödlistade arterna Fyrling och Ävjebrodd som finns vid strandängarna. Det föreslås 

en kompensation i form av varsam flytt tillsammans med det substrat de växer 

på, till annan lämplig plats inom det utpekade naturvärdesobjektet. Förslagsvis 

kan växtsjok med arterna Fyrling och Ävjebrodd flyttas från Museiviken till viken 

norr om museet. För att detta ska vara praktiskt möjligt måste växtplatserna 

lokaliseras och mätas in under växtsäsongen. Revlummer kommer att 

kompenseras genom återplantering. 

 

Skog vid de områden där åtkomst med arbetsmaskiner behövs kommer att 

avverkas. Där betydande avverkning sker i större områden kommer återplantering 

att ske. I övriga områden kommer naturlig föryngring och spridning av träd och 

andra växter att ombesörja återetablering av växtlighet. Strandängarna 

(successionen) försvinner i och med täktverksamhet. Ingen återplantering av 

växter kommer att ske där då den naturliga spridningen av växter i strandzonen 

bedöms vara tillräcklig. Naturlig succession kommer återbeväxa vissa områden 

som t.ex. pråmvarvet. 

13. Sammanfattning 

I tabell 12 sammanställs samtliga bedömda miljökonsekvenser och risker för 

människors hälsa och miljön. Konsekvenserna bedöms enligt matrisen i kap 1.2.3. 

Tabellen har, för respektive aspekt, delats upp i ett anläggningsskede med 

kortsiktiga och ofta lokala/reversibla effekter och dels i ett driftskede där 

konsekvenser bedömts i ett långsiktigt perspektiv. Bedömningarna är baserade på 

att föreslagna skyddsåtgärder genomförs. 
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Tabell 12. Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors 

hälsa och miljö förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder vidtas. 

Aspekt Konsekvens Bedömning Skyddsåtgärder mm. 

Riksintresse för 

kulturmiljövård 

 -Anläggningsskede 

Stor 

konsekvens 

Saneringsarbetet kommer att 

medföra ingrepp som kan 

försvaga det kulturhistoriska 

värdet i riksintresset. Arbetet 

kommer innebära att flera 

lämningar i den riksintressanta 

kulturmiljön riskeras att gå 

förlorade. Under projekttiden 

kommer arbetena att medföra 

en begränsning av tillgänglighet 

och läsbarhet. Vidtas rätt 

skyddsåtgärder kan påverkan 

på värdet minska avsevärt. 

Under förutsättning att 

tillräcklig hänsyn till 

kulturmiljövärdet vidtas under 

arbetet bedöms konsekvensen 

för riksintresset som stor.   

•Alla strukturer som kommer tas 

bort som t.ex. stenkistor, kajer ska 

dokumenteras innan borttagande. 

 

•I anslutning till grunder och 

fundament från byggnader ska 

försiktig schakt utföras. 

 

•Långgrundet:  

I samband med övertäckning lyfts 

de fundament som ligger längst åt 

öster (vid potatislandet) bort och 

återställs efter sanering. 
Fundamenten som ligger längst till 

väster (närmast kajen) är antydda 

rester av stenfyllda timmerkistor. 

Dessa går troligtvis inte att ta till 

vara på, men för fundamenten där 

läget går att utläsa kommer en 

inmätning att utföras innan 

arbetets start. Vid avslutade 

saneringsåtgärder visualiseras den 

ursprungliga lokaliseringen av 

dessa på något sätt. De fundament 

belägna söderut ligger långt från 

verksamhetsområdet och risken för 

skada är liten, dessa kommer ligga 

kvar vid saneringsarbetet. Den 

struktur som utgörs av terrasser för 

potatislanden återskapas efter 

genomförda skyddsåtgärder.   

                                     

•Sågverksområdet:  

Lilla Norrbyskär flyttas inför 

saneringsarbetet och flyttas sedan 

tillbaka.  

Maskinhuset får inte komma till 

skada eller påverkas vid 

grävningarna. Inför 

saneringsarbetet ska därför en 

riskanalys upprättas och 

maskinhuset bör besiktigas med 

avseende på sprickbildning. 

Eventuellt installeras en 

vibrationsmätare i byggnaden. 

Under saneringen ska byggnaden 

skyddas genom försiktig schakt och 

kontroller.  

Brofundament från tidigare bro ska 

inte påverkas.  

Brygga vid (Museet) och 

uppfordringsbanan bör sparas.             

 

Riksintresse för 

kulturmiljövård 

 -Driftskede 

Måttlig 

konsekvens 

Avhjälpandeåtgärderna 

kommer att innebära en 

försvagning av det 

kulturhistoriska värdet i 

riksintresset. Projektet kommer 

dock att kunna innebära att 

läsbarhet och tillgänglighet för 

flera objekt kan förbättras.  

Vidtas försiktighetsåtgärder vid 

arbetet kommer Norrbyskär i 

fortsättningen kunna 

karaktäriseras av sin historia 

som sågverksmiljö och även i 

framtiden ha potential att 

återspegla det riksintressanta 

kulturhistoriska sammanhang 

som anges i riksintresse-

beskrivningen. 

 

Avhjälpandeåtgärderna 

kommer medföra att 

läsbarheten och tillgängligheten 

att förbättras genom projektet. 

Detta kan uppväga 

försvagningar av värdena.  

 

Långsiktig påverkan på värdet 

bedöms som liten då 

tillgängligheten och läsbarheten 

förbättras. Förutsatt att 

tillräckliga skyddsåtgärder 

vidtas under anläggningsskedet 

bedöms konsekvensen på 

kulturmiljön som måttlig.   
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•Stuguskär: Fundamenten från 

högbana flyttas och återmonteras 

på samma plats. Kulturhistorisk 

dokumentation innan borttagande.        

 

Natura 2000 och 

oljeskyddsområde 

 -Anläggningsskede 

Liten  

konsekvens 

Natura 2000-området bedöms 

inte påverkas negativt på grund 

av avståndet (mer än 1500 

meter). 

 

Under byggtiden finns risk för 

påverkan på vattenkvalitet 

genom exempelvis 

oljeläckage/spill. Påverkade 

vattenområden bedöms inte 

bära samma kvaliteter och 

betydelse för kustfiskarnas 

populationer inom 

oljeskyddsområdet. Påverkan 

på oljeskyddsområdet bedöms 

som obetydlig förutsatt att 

försiktighetsmått vidtas. 

Konsekvensen bedöms bli liten.  
  

•Oljeskyddsområde: Okulär 

besiktning. Vid notering av spill 

måste allt länsvatten genomgå 

rening av olja tills föroreningen är 

avlägsnad. 

 

 •För att motverka effekter av 

grumling ska arbeten med 

avhjälpandeåtgärderna ske innanför 

läns med geotextil (siltgardin) som 

går från vattenytan ända ner till 

botten.  Geotextilen ska även 

fungera som absorbent för 

oljeföroreningar.  

 

•Se skyddsåtgärder under byggtid.  

Natura 2000 och 

oljeskyddsområde 

 -Driftskede 

Obetydlig/ 

positiv 

konsekvens 

Ingen negativ påverkan på 

Natura 2000-området eller 

oljeskyddsområdet bedöms 

föreligga under driftskedet.  

 

Långsiktig konsekvens på 

värdet bedöms som positiv då 

läckage av föroreningar från 

Norrbyskär minskas och 

vattenkvalitén förbättras. 

 

Ytvatten 

 -Anläggningsskede 

Liten 

konsekvens 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Koncentrationer av suspenderat 

sediment kommer att 

överskrida de värden som kan 

ge påverkan på vattnet i de 

områden som ligger strax 

ovanför täktområdet i samband 

med utgrävning av morän, 

samt i samband med 

grävarbeten i vattnet och vid 

tillfälliga kajkonstruktioner. 

Vidtas skyddsåtgärder bedöms 

konsekvensen på ytvatten som 

liten då grumling begränsas 

inom arbetsområdet. Om 

grumling skulle uppstå blir den 

av kortvarig och av lokal 

karaktär. 

•Grumling: Arbeten ska ske 

innanför läns med geotextil 

(siltgardin) som går från vattenytan 

ända ner till botten.  

Ytvatten 

-Driftskede 

Obetydlig/ 

positiv 

konsekvens 

Konsekvenserna på ytvattnet 

till följd av grumling är 

begränsade till anläggnings-

skedet. Avhjälpandeåtgärderna 

innebär att merparten av 

föroreningarna avlägsnas vilket, 
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tillsammans med övriga 

skyddsåtgärder som skydds-

täckning, strandskoning och 

erosionsskydd, innebär att 

risken för föroreningsspridning 

via erosion, ras och 

översvämningar reduceras 

avsevärt också i ett långsiktigt 

perspektiv.  

Grundvatten 

 -Anläggningsskede 

Liten 

konsekvens 

Grundvattens kvalitéer och 

grundvattennivåer påverkas 

inte nämnvärt negativt, 

förutsatt att försiktighetsmått i 

form av bl.a. vattenrening i 

samband med utsläpp av 

länsvatten utförs. 

Konsekvensen bedöms därmed 

som liten.  

•Översta sedimentskiktet från 

moräntäkten som innehåller höga 

halter TOC ska inte avvattnas eller 

användas som täckmaterial på 

Långgrundet, detta för att undvika 

förhöjda halter DOC i grundvattnet. 

 

•Kontroll av grundvattennivå och 

DOC-halt i samband med 

avvattning av morän. Vid 

betydande förhöjning av 

grundvattennivå eller förhöjda 

halter DOC vidtas lämpliga åtgärder 

i samråd med tillsynsmyndigheten.  

 

 

•Vattenrening av länsvatten.  

  

Grundvatten 

 -Driftskede 

Obetydlig/ 

positiv 

konsekvens 

Vidtas skyddsåtgärder bedöms 

den långsiktiga påverkan på 

grundvattenkvalitet som god 

eftersom spridning av 

förorening från jord till 

grundvatten förhindras då 

föroreningskällor avlägsnas. I 

driftskedet bedöms 

konsekvensen som positiv.  

Naturmiljö vatten 

 -Anläggningsskede 

Måttlig 

konsekvens 

Projektet innefattar omfattande 

arbeten i vattenområdet som 

kommer att påverka vatten-

miljö. Påverkan yttrar sig bland 

annat som ökad grumlighet, 

vilken minskar med ökande 

avstånd från muddrings-

områdena. Vidtas skydds-

åtgärder bedöms konsekvensen 

bli måttlig.  

•De rödlistade arter (Fyrling och 

Ävjebrodd) som kommer att 

påverkas av täktverksamheten, 

flyttas varsamt tillsammans med 

det substrat de växer på, ut på 

annan lämplig plats. 

 

•Alla ingrepp i vattenmiljön sker 

med stor försiktighet samt vid 

lämplig årstid (vintertid).  

 

 •Spridning av sediment som virvlar 

bör i möjligaste mån förhindras, se 

grumling skyddsåtgärder.  

Naturmiljö Vatten 

 -Driftskede 

Obetydlig/ 

positiv 

konsekvens 

Störningar är begränsade till 

anläggningsskedet. De 

långsiktiga konsekvenserna på 

värdet bedöms som positiv då 

läckage av föroreningar från 

Norrbyskär minskas och vilket 

leder till minskade negativa 

effekter på vattenlevande 

organismer i recipienten. 

Naturmiljö land  

-Anläggningsskede 

Måttlig 

konsekvens 

Två områden med 

dokumenterade naturvärden 

(naturvärdesklass 3) och 

Revlummer kommer att beröras 

av planerade arbeten. 

På Stengrundet kommer faunan 

och floran att påverkas av 

avverkning, schaktning och 

anläggande av byggväg. På 

Långgrundet kommer ett antal 

aspar i allén vid den forna 

brädgården inte att kunna 

•Stengrundet: Den planerade 

byggvägen i största möjliga mån 

anläggs till den redan befintliga 

stigen/körvägen på Stengrundet. 

 

•Långgrundet: För att bibehålla det 

naturvärde som de gamla grova 

asparna utgör, föreslås att asparna 

i största möjliga mån får stå kvar 

även om de i basen tillförs ett 

tjockt jordlager.  
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bevaras på grund av anläggan-

det av en byggväg.  

Skogsmark tas i anspråk, träd 

behöver avverkas. 

Konsekvensen bedöms bli 

måttlig förutsatt att 

skyddsåtgärder vidtas. 

 

• Naturmiljö och naturvärden 

kommer att kompenseras med 

återplantering. 

 

•Om möjligt utförs avverkning 

under augusti-mars för att undvika 

fåglars häckningsperiod (maj-juni) 

Naturmiljö land 

 -Driftskede 

Obetydlig/ 

positiv 

konsekvens  

Det bedöms inte uppstå någon 

negativ påverkan på naturmilj-

ön på land under driftskedet. 

Den långsiktiga konsekvensen 

på värdet bedöms som positiv 

då förorenad jord kommer att 

avlägsnas från ön eller avskär-

mas från exponering. Negativa 

effekter på naturmiljön på land 

kommer att minska.  

 
 

Rekreation och 

friluftsliv - 

Anläggningsskede 

Liten 

konsekvens 

Under byggtiden kan störningar 

i form av buller och begränsad 

framkomlighet komma att 

påverka det rörliga friluftslivet 

negativt men påverkan är 

begränsad till anläggnings-

skedet varför konsekvensen 

bedöms som liten.  

En tillfällig båtplats anläggs i 

Truthällsviken så att fritidsboende 

och besökare ska ha tillgång till 

området under byggtiden. I övrigt 

föreslår inga särskilda åtgärder 

föreslås. 

Rekreation och 

friluftsliv - 

Driftskede 

Obetydlig/ 

positiv 

konsekvens 

En av åtgärdsmålen för 

avhjälpandet är att ögruppen 

Norrbyskär ska kunna 

användas för sommarboende, 

arbetsplats samt frilufts- och 

fritidsändamål utan risker för 

negativa effekter på hälsa och 

miljö på grund av närvaro av 

föroreningar.  

 

Avhjälpandeåtgärder och 

erosionsskydd ökar också 

tillgängligheten för det rörliga 

friluftslivet i och med skapandet 

av ytor för rekreation- och 

friluftsliv i området som tidigare 

inte varit tillgängligt ur 

friluftssynpunkt. Under 

driftskedet bedöms påverkan 

från avhjälpandeåtgärden som 

positiv för det rörliga 

friluftslivet, därför bedöms 

konsekvenserna som 

övervägande positiva.  

 

Människors hälsa - 

Anläggningsskede 

Liten 

konsekvens 

Den tillfälligt förhöjda 

exponeringsrisken för buller och 

damning är temporär och 

elimineras/minimeras genom 

de försiktighetsåtgärder som 

kommer att vidtas. I och med 

att skyddsåtgärder vidtas 

bedöms påverkan på 

•Exponering av föroreningar: Alla 

ingrepp i förorenade mark sker med 

stor försiktighet samt vid lämplig 

årstid (på sensommar och vinter). 

Krav bör ställas på erfarenheter hos 

entreprenören rörande 

avhjälpandeåtgärder. Personalen 



 
  

 

100 av 104 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Ansökan om tillstånd m.m. enligt miljöbalken – Norrbyskär, Umeå kommun 

Unr 1320015553 
 

 

 

människors hälsa som obetydlig 

och konsekvensen som liten.  

ska ha nödvändig kunskap. Aktiva 

upplagsområden med förorenade 

massor och krossmaterial ska 

stängslas in under 

sommarsäsongen. Eventuell 

persontrafik med egen båt under 

entreprenadarbeten ska ske via 

anvisad, tillfällig båtplats varvid 

beträdande över arbetsområde helt 

ska undvikas. Transporten av farligt 

avfall ska ske med transportörer 

med giltigt tillstånd och på sådant 

sätt att spridning under transporten 

inte förekommer. Upplag av farligt 

avfall ska undvikas. Bevattning av 

upplagda förorenade massor 

föreslås utföras vid torra perioder. 

Fordon, arbetsredskap etc. föreslås 

vid behov rengöras för att förhindra 

spridning av föroreningar. 

•Buller: Byggbodar på områden kan 

placeras strategiskt för att skärma 

av tillfälligt buller. Uppstår 

störningar kan bullerreducerande 

åtgärder vidtas, t.ex kan tjocka 

fyllda presseningar hängas på 

byggnadsstängsel för att skärma av 

bullret. Detta gäller framförallt 

området vid flismaskinen. Det är 

också av väldigt stor vikt att man 

informerar de boende om de 

arbeten som beräknas låta mest. 

 

•Lukt: Inga särskilda åtgärder 

föreslås.  

 

•Vibrationer: Byggnader som 

bedöms kunna påverkas av 

vibrationer ska besiktas innan 

verksamheten påbörjas och efter 

avslut ska uppföljning ske. 

Eventuellt installeras 

vibrationsmätare i någon/några 

byggnader för uppföljning under 

pågående arbeten.    

Människors hälsa - 

driftskede 

Obetydlig/ 

positiv 

konsekvens   

Efter avhjälpandeåtgärder ska 

Norrbyskär kunna användas för 

sommarboende, arbetsplats 

samt frilufts- och fritidsändamål 

utan risker för negativa effekter 

på hälsa och miljö på grund av 

närvaro av föroreningar.  I 

driftskedet bedöms därmed 

konsekvensen för människors 

hälsa som positiv.  

Landskapsbild - 

anläggningsskede 

Måttlig   

konsekvens 

Under anläggningsskedet sker 

betydande ändringar av 

landskapsbilden. Träd kommer 

att avverkas, mark avtäcks, 

tillfälliga upplag upprättas, 

byggvägar och pråmkajer m.m. 

anläggs. Vissa områden 

kommer att behöva stängslas in 

och exempelvis 

högbanefundamenten flyttas 

tillfälligt för att inte skadas vid 

schaktning. Konsekvenserna 

bedöms bli måttliga.  

Inga särskilda åtgärder föreslås. 
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Landskapsbild - 

driftskede 

Obetydlig/ 

positiv 

konsekvens 

Avhjälpandeåtgärder kommer 

inte i någon betydande grad 

påverka landskapsbilden då 

marken fortsatt kommer att 

användas som förut. Det 

kommer dock finnas en 

”övergångstid” mellan 

anläggningsskede och 

driftskede. På erosionsskyddens 

krön kommer en avjämnad yta 

(promenadstråk) som löper 

längst hela erosionsskyddets 

längd att anläggas. Långsiktig 

påverkan på friluftsliv bedöms 

som övervägande positiva pga. 

bättre tillgänglighet.  

Kumulativa 

effekter 
  

Inga kumulativa effekter har 

identifierats Inga särskilda åtgärder föreslås.  

Klimatpåverkan 

och 

klimatförändringar 

- anläggningsskede 

Obetydlig/ 

positiv 

konsekvens 

De planerade verksamheterna 

kommer att innebära 

materialtransporter, andra 

byggtransporter och 

maskinarbeten som genererar 

utsläpp i en inte oväsentlig 

omfattning. Dock innebär 

skyddstäckning av förorenat 

område på Långgrundet samt 

inte minst att 

återfyllnadsmassor kan tas från 

lokal moräntäkt att 

transportbehoven reduceras i 

avsevärd omfattning. 

Inga särskilda åtgärder föreslås. 

Klimatpåverkan 

och 

klimatförändringar 

- driftskede 

Obetydlig/ 

positiv 

konsekvens 

Risken för föroreningsspridning 

via erosion, ras och 

översvämningar reduceras 

avsevärt också i ett långsiktigt 

perspektiv. 

Inga särskilda åtgärder föreslås. 

Miljökvalitetsnorm

er och riktlinjer 

Obetydlig/ 

positiv 

konsekvens 

Avhjälpandeåtgärder på 

Norrbyskär överskrider inte 

miljökvalitetsnormer och 

riktlinjer förutsatt att 

skyddsåtgärder vidtas. Viss 

förbättring då en av orsakerna 

till förorening i 

vattenförekomsten åtgärdas. 

Se skyddsåtgärder. 

Miljömål 

Obetydlig/ 

Positiv 

konsekvens 

Avhjälpandeåtgärder på 

Norrbyskär bidrar positivt till 

miljömål förutsatt att 

skyddsåtgärder och 

kompensationsplan vidtas. 

Se skyddsåtgärder och 

kompensationsplan. 
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14. Metoder, osäkerheter och genomförande 

Arbetet med MKB:n har genomförts med utgångspunkt i befintlig lagstiftning och 

nuvarande rikt- och gränsvärden. För att följa lagstiftningen och för att göra 

konsekvensbedömningen har olika typer av analyser genomförts. I de fall då 

bedömningen har kunnat baseras på gällande riktvärden eller normer har en 

sådan jämförelse gjorts. 

 

MKB:n har arbetats fram med hjälp av bedömningar om en framtida situation. 

Eftersom framtiden är okänd är det är viktigt att ha i åtanke att det alltid finns en 

viss osäkerhet. Osäkerheter kan vara kopplade till de antaganden som gjorts om 

framtiden eller till genomförda analyser och kunskapsläget. Vidare föreligger 

osäkerheter förknippade med de källor och underlag som använts i framtagandet 

av MKB:n. Modelleringar och beräkningar kan exempelvis vara missvisande på 

grund av felaktiga antaganden eller felaktiga ingångsvärden.  

 

MKB:n bygger på information som har varit känd under processen. Samrådet har 

varit ett sätt att samla in ytterligare information om området. Många nyttiga 

samrådssynpunkter har kommit in, av vilka ett flertal tagits hänsyn till vilket dels 

ändrat omfattning och inriktning på ansökan och MKB:n (samlad prövning av 

vattenverksamhet och avhjälpandeåtgärder) och dels när det gäller föreslagna 

skyddsåtgärder (t.ex. tillfälliga båtplatser). 

 

I uppdraget har Pia Törrö varit huvudsaklig uppdragsledare. Pia har arbetat som 

miljökonsult med huvudinriktning förorenade områden sedan 2008. Peter Ögren 

har tagit över som uppdragsledare efter Pia i slutet av december 2018. Peter har 

lång erfarenhet (>25 år) av tillstånds- och MKB-arbeten och har tidigare i 

konsultrollen arbetat bl.a. med dioxinsanering i Marieberg, Kramfors kommun. 

 

Huvudsakliga handläggare i uppdraget har varit Lihua Zhou, Peter Ögren, Emma 

Sjöberg, Matilda Abrahamsson och Erika Kämäräinen. Samtliga har relevant 

utbildning och arbetar kontinuerligt med liknande uppdrag.  

 

Annelie Konradsson har granskat Miljökonsekvensbeskrivningen. Annelie har 

relevant erfarenhet av liknande uppgifter med fokus på vattenverksamhet.  

 

Den tekniska beskrivningen har sammanställts av Mårten Jakobsson. 

Granskningen av TB:n har utförts av Peter Lindkvist. Båda har lång erfarenhet av 

liknande uppdrag och Mårten är specialiserad på dammsäkerhetsåtgärder och 

dimensionering av erosionsskydd.  

 

Samtliga underkonsulter som anlitats har relevant och dokumenterad 

specialistkompetens inom respektive aktuellt område.   
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