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Teknisk beskrivning för ansökan om tillstånd m.m. enligt 

miljöbalken – Norrbyskär, Umeå kommun 

1. Bakgrund och orientering 

Norrbyskär är en turist- och sommarögrupp som ligger cirka 4 mil söder om Umeå 

och cirka 2,5 km från fastlandet. Norrbyskär består av öarna Blågrundet, 

Stengrundet, Långgrundet, Tannskär, Truthällan, Stuguskär och Kalmarn, se figur 

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

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

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

mark. Det finns utfyllda markområden dels med rivningsrester, spån och flis på 

öarna (se vidare under avsnitt 4) samt dels med muddermassor på Långgrundets 

norra udde, se avsnitt 5.5.1.  

 

Mellan åren 2008–2017 har föroreningssituationen på Norrbyskär kartlagts genom 

inventeringar, provtagningar, ansvarsutredning, riskbedömning och åtgärdsutred-

ningar (Stadling, 2008; Fernerud Engineering AB, 2010; Tyréns, 2014; Sweco, 

2014/2015 och Ramböll, 2015). Slutsatserna är att flera områden kräver någon 

form av åtgärd för att inte utgöra risk för människors hälsa och miljön.  

 

 

Figur 1. Lokalisering av Norrbyskär söder om Umeå. 
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Umeå Kommun har sökt pengar från Naturvårdsverket för avhjälpandeåtgärder 

med avseende på föroreningssituationen. Avhjälpandet omfattar bortgrävning och 

återfyllning inom vissa områden samt övertäckning inom andra områden. Se 

MKB:ns bilaga 3 för översiktsskiss över planerade verksamheter. 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.  

2. Koordinatsystem och väglinje 

I denna beskrivning används koordinatsystemet SWEREF 99 20 15 och 

höjdsystemet RH2000.  

 

I tekniska beskrivningen används sektionsmått för att beskriva lokaliseringar på 

Långgrundet. Väglinjens lokalisering i plan ses i sin helhet på översiktsskiss i 

MKB:ns bilaga 3. 

3. Hydrologiska förutsättningar  

3.1 Karaktäristiska vattenstånd 
Havsvattenstånd har utvärderats från SMHI:s mätstationer utmed kusten. 

Närmaste mätstationer finns i Ratan (Robertsfors) i norr och på Skagsudde 

(Örnsköldsvik) i söder. Utifrån mätuppgifterna har ett medelvärde mellan 

mätstationerna använts för Norrbyskär.  

 

Karakteristiskt vattenstånd i Norrbyskär har utvärderats enligt följande (RH2000): 

  

• Högsta Högvatten (HHW) +1,41 

• Medelvatten (MW) +0,04 

• Lägsta Lågvatten (LLW) -0,99 

3.2 Vattendjup 
Runt öarna på Norrbyskär varierar vattendjupet invid land. För aktuella områden 

där arbeten planeras att ske i angränsande vatten har vattendjupet undersökts 
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genom lodning. En djupmodell upprättad av ENVIX framgår av bilaga 2. Ur 

lodningen har följande bottennivåer utlästs. För orientering av respektive plats 

hänvisas till översiktsskiss, MKB:ns bilaga 3.  

Tabell 1. Lodade bottennivåer. 

Plats Avstånd från 

strandlinje (MW)  

meter 

Bottennivå 

(RH2000) 

m ö h 

Långgrundet, tillfällig 

utlastningsplats 

8 

19 

38 

125 

-1 

-2 

-3 

-5 

Stuguskär, tillfällig utlastningsplats 8 

18 

26 

45 

-1 

-2 

-3 

-5 

Stengrundet, tillfällig 

utlastningsplats   

13 

30 

50 

 

-1 

-2 

-3 

 

Strandängarna, naturlig botten 

 

Strandängarna, muddrad kanal 

5 

8 

 

-0,5 

-1,0 

-2,0 

3.3 Vind och vågors stryklängd 
Vågors storlekar orsakad av vind beror på vindhastigheten, stryklängden, vindens 

varaktighet och vattnets djupförhållanden. Beräkning av vågor och av den 

effektiva stryklängden har utförts med Savilles metod och redovisas i bilaga 1 PM 

Geoteknik. Effektiv stryklängd på 1960 m har beräknats som vågbelastning på 

Långgrundet.  

 

Vid framtagandet av våguppspolningshöjd till erosionsskyddet på Långgrundet har 

den signifikanta vågen använts. Våguppspolningshöjden har beräknats till 1,0 m.   

4. Befintliga förhållanden 

4.1 Allmänt 
Markytans topografi varierar på Norrbyskär från ca +0,5 på utfyllda områden i 

väst upp till +12 m ö h på högområden i norr. Utfyllningen i väst har begränsats 

med en kaj av stenkistor.  

 

Enligt kartfigur från tiden innan industriverksamheten under sent 1800-tal var 

stora delar av Långgrundet och Stuguskär under vattenlinjen, se figur 2.  
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Figur 2. Skrafferade markområden ovan vattenlinjen år 1890. 

 

Enligt höjdmodellen ligger dagens marknivå på Långgrundet och Stuguskär i 

huvudsak mellan +0,5 – +1,0 m ö h. Höjningen av marknivån beror förutom på 

utfyllning dessutom på en pågående landhöjning. Enligt uppgifter är landhöjningen 

i området ca 9 mm/år.  

 

Mäktigheten på utfyllda massor har tolkats med hjälp av bottenlodning och 

bedömningar av markyta med naturlig jord, se figur 3. Tolkningen är mycket grov 

och kan inte användas i mängdsyfte men visar att stora delar av befintlig markyta 

utmed Långgrundets västra strandlinje består av utfyllda massor.   

  

 

Figur 3. Visualisering av utbredningen av uppskattade utfyllda massor på 

Långgrundet och Stuguskär. Fyllningsmäktighet: gult till grönt 0 – 1 m, grönt till 
cyan 1 – 2 m och cyan till blå 2 – 4 m. Gult till rött: mätpunktfel i lodningsmodell. 

 

I figur 4 visas aktuella markområden på Norrbyskär som beskrivs i avsnitt 4.2-

4.8. 
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Figur 4. Situationsplan över aktuella markområden på Norrbyskär. 

4.2 Långgrundets brädgårdsområde  
Markytan inom Långgrundet sluttar svagt nedåt västerut mot havet. Långgrundets 

västliga delar består i huvudsak av utfyllda fyllnadsmassor av spån, flis och trä-

rester på naturlig moränmark. Enligt geoteknisk undersökning har sediment av 

sand och silt påträffats under fyllningen i de södra delarna av undersökt område. 

En rak kajlinje med stenkistor begränsar fyllningens utbredning i väst.  

 

Fyllningens mäktighet närmast stenkistorna varierade i undersökta borrhål från  

ca 4 m på den södra delen till ca 1,5 m på den norra delen. Fyllningens mäktighet 

minskar mot öster över hela området, se även figur 3 ovan. 

 

Grundvattenytan bedöms följa markytan, men förväntas variera med havsnivån 

inom det utfyllda området. Mätning av grundvattennivån inom området har 

uppmätts till 0,7–1,3 m under markytan vilket motsvarar -0,08 - +0,28 i RH2000. 

Grundvattenströmningen är västerut, mot havet (Tyréns, 2014).  

4.3 Stuguskärs brädgårdsområde  
Stuguskärs före detta kajområde består likt Långgrundet av fyllningar av spån, flis 

och trärester på naturlig moränmark. Även här begränsas fyllningens utbredning i 

väst av en rak kajlinje med stenkistor. 

 

Fyllningens mäktighet närmast stenkistorna varierade i undersökta borrhål från 

mellan ca 3 m på den södra delen till under 1 m på den norra delen. Fyllningens 

mäktighet minskar även här mot öster där naturlig mark har en högre nivå, se 

även figur 3 ovan. 

 

Markytan varierar inom saneringsområdena mellan +0,5 och +1,0 m ö h.  

 

Det påträffades mycket sten, stubbar och träd på den ytliga markterrängen. 

Grundvattnet påträffades ca 0,5 m under markytan vid strandlinjen och längre in 
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på området påträffades grundvattnet på nivån 1 m under markytan och djupare 

(Sweco, 2015). 

4.4 Sågverksområdet 
Inom de centrala delarna av f.d. Sågverksområdet på norra delen av Långgrundet 

består massorna till stora delar av rivningsfyllning i form av järnskrot, tegel, glas 

och trärester blandat med morän. Fyllningsmäktigheten uppgår till cirka 2–3 m, se 

figur 3 ovan. I de västra delarna består massorna främst av bark- och 

spåninblandad morän med en mäktighet av cirka 1–2 m. I öster går gränsen för 

fyllningsmassorna vid museibyggnaden. Det finns dock ett område med 

rivningsfyllning söder om det huvudsakliga utfyllningsområdet. Öster och söder 

om museibyggnaden utgörs marken av naturligt avsatt morän. Sydost om 

byggnaden går berget upp i dagen (Tyréns, 2014).  

 

Markytan varierar inom Sågverksområdet mellan +0,5 och +3,5 m ö h, som lägst 

ligger marknivån i delområden närmast strandzonen.  

 

Grundvattennivåerna varierar inom Sågverksområdet. I strandnära zoner är den 

hydrauliska kontakten med havet stor, grundvattenytan ligger nära marknivån och 

området är utfyllt med permeabelt material. Vid längre avstånd från strandzonen 

ligger markytan högre i förhållande till havet och därmed blir avståndet till 

grundvattenytan större. Mer centralt på Sågverksområdet är marknivån högst. 

Avståndet från markyta till grundvattenyta har där uppmätts i variation om 2,5–

3,4 m. 

4.5 Galvaniseringen 
Markytan inom Galvaniseringens saneringsområde lutar relativt kraftigt ned mot 

Strandängarna och varierar mellan +1,0 och +4,0 m ö h. Här har ingen utfyllning 

av landområde skett. 

 

Naturlig mark i området består främst av ytligt berg enligt Sweco (2015). Ytligt 

förekommer ett mullskikt följt av stening grusig sand med inslag av stora stenar 

och ibland direkt på berg.  

4.6 Stengrundet (f.d. Pråmvarvet) 
Generellt består markprofilen inom Pråmvarvet av mull följt av trärester och 

därefter ett lager sand. Trärester har påträffats i lager med en mäktighet på 5–30 

cm i flera provpunkter. I de grövre lagren finns balkar/stockar under mullen, som 

tjockast är lagret 1,1 m. I de punkter där inga trärester har observerats under-

lagras mullen av sand. Jordlagerprofilen är liknande över hela området förutom i 

den nordvästra delen, i strandområdet, där profilen skiljer sig åt. Mullen under-

lagras där av ett sandlager följt av ett skikt med trärester. Järndelar har påträffats 

i fler än hälften av provpunkterna. Dessa var ca 2-5 dm stora. Takpapprester, 

tegel och kolbitar har observerats i vissa provpunkter. Kolbitarna finns cirka 0,05–

0,3 m under markytan. Plåttunnor och lukt av tjära noterades i området (Ramboll 

– åtgärdsutredning och Sweco - avrapportering, 2015). 

Ingen utfyllning av landområde har skett inom Pråmvarvet. 
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Markytan varierar inom saneringsområdet mellan +0,2 och +4,0 m ö h. Som lägst 

ligger marknivån i delområden närmast strandzonen men bara några meter från 

vattenlinjen ligger marknivån över +1,0 m ö h.   

 

Grundvattenytan noterades ytligt i området, mellan 0,1–0,6 m under markytan. I 

områdets södra del från strandlinjen och cirka 70 m in mot land påträffades vid 

undersökningarna en grundvattenyta i sandlagret (Ramboll/Sweco, 2015). 

4.7 Vägbank mellan Stuguskär och Långgrundet 
Vägbanken över sundet mellan Stuguskär och Långgrundet består av utfyllda 

fyllningsmassor av stenig grusig sandmorän och grusig sand på moränmark. Den 

naturliga moränen överlagras av sediment av silt och ett organiskt dy- och växt-

lager vilket kunde observeras i undersökt borrhål. Mäktigheten av sedimentlagret 

var i borrhål ca 0,2 m med inslag av växtrester vilket tyder på att fyllningen 

utlagts på befintlig botten utan att lösa ytlager eller växtlager muddrats bort.  

4.8 Strandängarna   
Området mellan Blågrundet och Långgrundet kallas Strandängarna. Markområdet 

är relativt nytt som genom åren via landhöjningen rest sig ur havet. Jorden under 

vegetationsskikt består i huvudsak av en morän med varierande innehåll av silt 

och grus enligt undersökta punkter (ENVIX). Bergfritt djup har kontrollerats i 

planerat täktområde med både geoteknisk borrning och med resistivitetsmätning 

(ENVIX). Bergets omfattning mellan borrhålen har bedömts med hjälp av tolkad 

bergkontur i resistivitetsmätningen. 

 

Marknivån på Strandängarna ligger relativt plant mellan +0,1 och +0,7 m ö h.   

5. Beskrivning av avhjälpandeåtgärder  

5.1 Intransport av kross- och jordmaterial 
Intransport av kross- och jordmaterial planeras ske via någon/några av de 

tillfälliga pråmkajer som anläggs vid Stuguskär, Långgrundet och Stengrundet. Vid 

pråmkajerna lastas intransporterade massor på dumper som transporterar dessa 

till tillfälliga massupplag på Långgrundet.  

 

Förstärkningslagret tas in först för att iordningställa arbetsytor på avjämnade 

upplagsområden. Övergångslagret, 50-200 mm, läggs dels upp på tillfälligt upplag 

för krossmaterial och dels läggs material ut för byggväg på Långgrundet. 

 

Intransport planeras för fyllningar och mängder enligt nedan: 

• Slitlager kross 0-20 mm;     500 m3 

• Förstärkningslager kross 0-70 mm;   4 500 m3 

• Övergångslager kross 50-200 mm;    12 000 m3 

• Släntskydd sprängsten 500-770 mm;   10 000 m3 

• Grusskikt promenadstråk kross 8-16 mm;  500 m3 
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Summa stenmaterial       27 500 m3 

 

• Växtjord återställning     12 000 m3 

 

I kalkylen har antagits att stenmaterialet intransporteras från någon förhållande-

vis närbelägen bergtäkt via omlastning till lastpråm vid lämplig hamn i 

närområdet.   

5.2 Avverkning och flisning 
Avverkning planeras att utföras med konventionella skogsmaskiner (skördare och 

skotare) på områden som ska saneras, tillfälliga upplagsytor och områden som 

omfattas av byggvägar.  

 

Avverkade träd och stubbar läggs upp på terrasserad upplagsyta på södra delen 

av Långgrundet för bearbetning genom flisning. Upplaget är lokaliserat på 

betryggande avstånd från intilliggande byggnader. Flisat trämaterial läggs sedan 

ut som avjämning under byggväg och som dräneringslager under område för 

avvattning på Långgrundet. Inget trämaterial kommer att ligga på upplag under 

sommarhalvåret, dock kan en del maskiner och utrustning komma att förvaras på 

området. Trämaterialet ska flisas och läggas ut så fort som möjligt. 

5.3 Moräntäkt – täktverksamhet  

5.3.1 Allmänt  
En moräntäkt planeras i sundet mellan Långgrundet och Blågrundet. Området 

utgörs idag av strandängar och svämplan som tidvis ligger översvämmade vid 

högre vattenstånd.  

 

En samlad bedömning av bergfritt djup i moränen har utförts med både borrhål 

från olika undersökningar på täktområdet och resistivitetsmätning inför en 

mängduppskattning. Samrådd utbrytbar teoretisk volym om ca 88 000 m3 (ca 

180 000 ton) kan med stöd av utförda undersökningar anses verifierad och 

brytbar utan risk för bergpåkänning. 

 

Schaktat moränmaterial transporteras till Långgrundet och läggs upp för 

avvattning. Till Stengrundet transporteras naturfuktigt moränmaterial som inte 

har samma behov av avvattning.  

5.3.2 Genomförandebeskrivning moränbrytning 
Schakt för brytning av morän i täkt påbörjas efter att byggvägen på Långgrundet 

har färdigställts. Avtäckningsmassor och det översta jordlagret med organiskt 

material, totalt ca 2 500 m3, från täktområdet läggs upp på tillfälligt upplag inom 

täktområdet för att transporteras till Stuguskär efter genomförd schaktsanering 

och där användas som återfyllningsmassor.  

 

Brytning av morän sker enligt planerad tidplan under höst- och vinterperiod 

säsong 1. Innan schakten påbörjas installeras skyddsskärmar (s.k. siltgardiner av 
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geotextil) 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 moränen. Om 

moränen inte blir helt uppvattnad bedöms transporterna kunna genomföras mer 

kontrollerat. Bortpumpat vatten släpps i kanalen utanför de tillfälliga fördämning-

arna men inom arbetsområdet innanför siltgardinerna). Därmed erhålls en 

sedimentationsbassäng för länsvatten. Brytning med länshållning i täkten utförs i 

etapper med kvarlämnade korridorer mellan etapperna, se beskrivning på 

täktbrytningsplan i figur 5 och bilaga 4. 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. 

 

 

Figur 5. Förslag på täktplan för brytning av morän (bilaga 4). 

 

Brytningen i täkten påbörjas förslagsvis i de centrala delarna av området. Täkten 

schaktas till fullt djup vid urlastning, se principsektion i figur 6. Tillfälliga 

transportvägar anordnas successivt över den torrlagda kanalen. 

 

Figur 6. Principsektion moräntäkt. 
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Där byggvägen går till Stengrundet över moräntäkten lämnas en korridor som vid 

behov senare schaktas bort. Om inget behov finns av dessa moränmassor 

schaktas endast en vattenledande kanal genom moränkorridoren, se 3-D 

illustration i figur 7. 

 

 

Figur 7. 3-D illustration av slutligt täktområde. 

 

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. Slänter 

anpassas till omgivande terräng, se avsnitt 5.8. 

5.3.3 Transport av moränmassor till Långgrundet och Stengrundet 
Transporter av vattenpåverkad morän ska ske med transportfordon med täta flak 

för att undvika att blöta, finkorniga jordmaterial sprids längs byggvägarna.  

 

Uppblötta moränmassor, totalt ca 88 000 m3 fast volym, respektive 133 000 m3 

uppschaktad volym (svällfaktor 1,5), utläggs för avvattning ovan byggväg på 

Långgrundet på en total yta av ca 42 000 m2, se sektionsskiss i figur 8. 

 

Blöta moränmassor får avvattna och torka upp mellan säsong 1 och säsong 2, se 

vidare i avsnitt 5.3.4.  
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Figur 8. Principsektion moränupplag Långgrundet. 

 

Moränmassor för återfyllning på Långgrundet, totalt ca 18 200 m3, (Sågverks-

området ca 17 000 m3 respektive Galvaniseringen ca 1 200 m3) läggs även dessa 

upp för avvattning på Långgrundet.  

 

Torra moränmassor från täkten, ovan grundvattenlinjen, används till återfyllning 

på saneringsområdet vid f.d. pråmvarvet på Stengrundet samt för avjämnande 

och anläggande av byggvägar. Moränmassor för återfyllning till f.d. pråmvarvet, 

ca 1 740 m3, transporteras till upplagsytan intill saneringsområdet på 

Stengrundet, se översiktsskiss i MKB:ns bilaga 3. 

5.3.4 Avvattning moränmassor 
Intransporterade moränmassor läggs upp på Långgrundet för avvattning. 

Massorna bedöms vara mer eller mindre vattenmättade varvid tippningen avses 

ske på befintlig markyta ovanför den tillfälliga byggvägen på Långgrundet, sett 

från kajlinjen enligt figur 9. 

 

Figur 9. Övergripande sektion på Långgrundet, avvattning.  

 

Moränmassorna består av grusig sandmorän med varierande siltinnehåll och 

bedöms ha en vattengenomsläpplighet (permeabilitet) av mellan 10-6 till 10-7 m/s i 

utfyllt tillstånd. Ytliga marklager under fyllningen består av vegetationslager på i 

huvudsak utfyllningsmassor av spån och flis. Spån och flis har en betydligt högre 

vattengenomsläpplighet än den tippade moränen. I figur 10 beskrivs hur vatten-

flödet vid avvattningen bedöms strömma ned i underliggande material. Eftersom 

underliggande material bedöms vara flera gånger mer genomsläppligt erhålls 

ingen större långsiktig förändring av rådande grundvattenyta. Inströmmande 

vattenmängd dräneras kontinuerligt bort av det underliggande materialet.      
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Figur 10. Avvattning av upplagda moränmassor. 

 

Ett försök på översiktliga beräkningar av inströmmande flöden, storlek och tider 

för avvattning har gjorts enligt nedan. I alla beräkningar antas allt vatten 

avvattnas ner i underliggande marklager, i verkligheten avdunstar delar av 

vattenmängden. Moränens porositet har antagits vara ca 20 % och vid vatten-

mättat tillstånd antas materialet ha en vattenkvot av ca 15 %. I naturligt tillstånd 

bedöms moränen ha en vattenkvot av 7 %. Det innebär att ungefär 8 % av 

vattenmängden ska avvattnas vid upplaget på Långgrundet. 

 

För varje kubikmeter vattenmättad morän som läggs upp på Långgrundet kommer 

ca 200 l vatten att avvattnas. På varje längdmeter av upplaget behövs ca 65 m3 

läggas upp för att det ska finnas tillräcklig mängd morän. Det innebär att på varje 

längdmeter kommer 13 000 l vatten från moränen att avvattnas till underliggande 

material innan moränen uppnått en naturlig vattenkvot.  

 

Hastigheten som vattnet kan avvattna beror av moränens vattengenomsläpp-

lighet, så kallad permeabilitet. Permeabiliteten i ett specifikt jordmaterial beror 

dels av materialets ingående kornstorlekar och dels på hur packat materialet är. 

Moränen som läggs upp på Långgrundet bedöms ha en permeabilitet mellan 10-6 

till 10-7 m/s vilket ger ett utströmningsflöde på 10-6 till 10-7 m3/s eller 0,36 till 3,6 

l/h på varje kvadratmeter fyllningsyta. Underliggande material bedöms ha en 

permeabilitet av 10-3 m/s vilket innebär att strömningskapaciteten i materialet är 

3 600 l/h på varje kvadratmeter.   

 

På varje längdmeter av upplagsområdet har upplaget en yta av ca 44 m2 vilket 

ger att ca 295 l vatten ska avvattnas på respektive kvadratmeter. Om utström-

ningsflödet är mellan 0,36 – 3,6 l/h blir tiden för den effektiva avvattningen 

mellan 3,4 – 34 dygn beroende på moränmassornas genomsläpplighet.  

 

Avvattningen påverkar grundvattenflödet genom befintlig spån- och flisfyllning 

ned mot vattnet vid befintliga stenkistor, se figur 11. En uppskattning och 

diskussion av tillskottsflödet har gjorts för beräkningssektionen i figuren.  
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Figur 11. Grundvattenströmning i spån- och flismaterialet. 

 

För varje längdmeter av upplaget (ca 44 m brett) avvattnar mellan 15,8 till 158 

l/h till underliggande marklager vilket blir tillskottsflödet i grundvattnet ut mot 

havsviken. Ett troligt utflöde från moränupplaget bedöms dock vara i storleks-

ordningen 50 – 75 l/h baserat på utförda jordartsklassificeringar av moränen. För 

att göra en skattning av hur betydande detta flödestillskott är med avseende på 

risken att orsaka en ökande föroreningsspridning har en jämförelseberäkning 

gjorts med hjälp av ett nederbördsscenario.  

 

I beräkningen har ett förenklat antagande gjorts att 75 % av nederbörden som 

faller på området med spån och flis tränger ner och påverkar grundvattenflödet i 

spån- och flisfyllningen. Spån- och flisområdet på Långgrundet är i storleks-

ordningen 80 m brett. Vid en nederbörd av 1 mm/h erhålls en perkolation per 

längdmeter på Långgrundets utfyllningsområde av ca 60 l/h. Enligt diagram från 

SMHI:s historiska nederbördsdata från närmaste mätstation Järnäsklubb A, se 

figur 12, framgår att det vid återkommande tillfällen varit nederbörd med 

dygnsmedelvärden över 24 mm/dygn under tidsperioden mellan 1995 - 2018.  

 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms risken för onormalt förhöjda grundvatten-

flöden, med ledning av nederbördsscenariot, åtminstone inte bli större än jämfört 

med risken vid kraftiga regn. 

 

Avvattningen från moränmassorna bedöms, med ovanstående antaganden om 

skillnad i vattengenomsläpplighet, infiltrera vertikalt i befintlig mark/fyllning samt 

också via vägbanken ned i marken. Detta innebär att partikelavskiljning från 

moränmaterialet sker och att ingen grumling förväntas uppstå i recipienten. 
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Figur 12. Historiska dygnsnederbördsdata från Järnäsklubb (SMHI). 

 

Risken för tillfälligt förhöjd grundvattenyta och eventuella konsekvenser av det 

samt risk för ökad föroreningsspridning (med avseende på b.la. dioxin) beskrivs 

närmare i MKB:n. 

5.4 Långgrundets brädgård – övertäckning/erosionsskydd 

5.4.1 Övertäckning 
Riskreduktionen kommer bestå av övertäckning med ett i genomsnitt 0,7 m, dock 

minst 0,5 m, tjockt skyddsskikt bestående av avvattnat moränmaterial erhållet 

från den lokala täkten mellan Blågrundet och Långgrundet. Under skyddsfyllningen 

finns det behov att avjämna ojämnheter i terrängen. Avjämningen planeras att 

utföras av fyllningsmassor som schaktas upp dels på Stuguskär saneringsområde 

och dels på Långgrundet tillsammans med flisade trärester från avverkad skog och 

utrivna rester av träkonstruktioner. 

5.4.2 Erosionsskydd, valt alternativ 
Ett ca 960 m långt erosionsskydd av stenmaterial planeras att anläggas på 

Långgrundets västra strand för att förhindra erosion i strandlinjen av vågor och 

iskrafter. I alternativet flyttas strandlinjen (krönlinjen) in till innerkant av 

befintliga stenkistor, se figur 13 och bilaga 5 i MKB:n.  

 

Erosionsskyddet grundläggs efter att befintliga stenkistor rivits och botten rensats 

på en stödfyllning av långtidsstabil mineraljord och dras upp till en nominell nivå 

av +1,7 m ö h, se vidare genomförandebeskrivning i avsnitt 5.4.5. Ett antagande 

har gjorts att vindriktningar som framkallar betydande vågor och höga havsnivåer 

i princip motverkar varandra för området runt Långgrundet. Antagandet baseras 

på att aktuell strandlinje på Långgrundet ligger i västlig riktning med skydd även 

från söder.  

 

Släntskyddet med block i den valda alternativa typlösningen har en tjocklek, t=0,9 

m, med fraktioner, 500 – 770 mm (d50 = ca 550 mm) baserat på brytkrafter vid 

infrysning och nivåförändringar i havet. Fraktionerna i släntskyddet bedöms inte 
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finnas i någon större utsträckning inom befintliga stenkistor utan måste fraktas till 

Långgrundet. Eftersom iskrafter, som är dimensionerande för blockstorleken, inte 

påverkar slänten i hela dess omfattning kan man för de delar som inte belastas 

minska blockstorlekarna.  

 

 

Figur 13. Principsektion erosionsskydd, sektion 0/040 – 0/0780. 

 

Under släntskyddet läggs ett övergångslager med 50 – 200 mm stenmaterial med 

tjocklek av 0,5 m. Övergångslagret dras upp över stödfyllning av morän för att 

göra krönet stabilare mot uppspolande enstaka dimensionerande vågor. Därutöver 

fungerar lagret med krossmaterial som dränerande lager av den indämda spån- 

och träfyllningen.  

 

Mellan stödfyllningen av morän och övergångslagret har ett materialskiljande 

lager av geotextil placerats för att minska vågbelastningen på moränfyllningen. 

Geotextilen kan eventuellt tas bort om moränjorden är av mångradient jord med 

begränsat innehåll av silt- och lerpartiklar. Stödfyllningen av morän har dels en 

funktion att bära upp erosionsskyddet och dels en funktion att hindra förorenade 

partiklar att läcka ut till havsvattnet.  

 

Området på krönet av erosionsskyddet kan anpassas för att användas som ett 

promenadstråk genom att lägga ut en krossfyllning av finare fraktion som tätar 

och jämnar av ytan, se figur 14. 

  

Figur 14. Principsektion för avjämnad yta på krönet för möjligt promenadstråk 
längs stranden. 
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5.4.3 Stabilitet 
Stabiliteten på den valda alternativa konstruktionen har undersökts, se figur 15. 

Stödfyllningen i beräkningen antas att fyllas ut i vatten med en finkornig morän 

vilket kommer att medföra svårigheter med packning. Baserat på den arbets-

gången väljs hållfasthetsparametern i den moränfyllningen betydligt lägre än vad 

som är brukligt för fyllning av moränmaterial i branschen.   

 

Figur 15. Stabilitetsberäkning principsektion (sektion 0/260). 

 

Utifrån resultat av stabilitetsberäkningarna har konstruktionen tillfredsställande 

stabilitet enligt Trafikverkets norm i Tk-geo 13 för dränerad analys. För utförligare 

beskrivning av beräkningarna se PM Geoteknik, bilaga 1. 

5.4.4 Utformning i plan 
Utformning av det valda alternativa erosionsskyddet har i plan illustrerats med 

ortofoto som bakgrund, planskiss redovisas i bilaga 4 till MKB:n. Från sektion 

0/040 till ca 0/780 utformas krönet på erosionsskyddet med principlösning enligt 

figur 3. I utformningen har rekommendationer från kulturvärdesinventeringen 

tagits i beaktning vilket medfört att strukturen på de fyra nordligaste pråmfickorna 

efter kajsträckan återskapas med erosionsskyddad slänt, se släntmarkeringar i 

figurer 16 och 17. 

 

Längst norrut i sundet mellan Långgrundet och Stuguskär, från ca 0/780 – 1/000, 

behålls stenkistorna som en del av kulturvärdet. Stenkistorna på sträckan är 

exponerad för besökare från gångvägen och samtidigt har dessa ett mer skyddat 

läge mot erosion. På delsträckan finns stenkistorna kvar ovan vattenlinjen och 

trots ett skick i förfall så bedöms de bidra de till riksintressets läsbarhet ännu 

under överskådlig tid. Befintliga kvarlämnade stenkistor får en stödjande funktion 

åt fyllningen i erosionsskyddet, enligt principsektion i figur 18 och bilaga 5 till 

MKB:n. 
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Figur 16. Principutformning av erosionsskydd i plan, valt alternativ. 

 

 

Figur 17. Typutförande runt befintlig pråmficka som återskapas. 

 

Det bedöms inte genomförbart att tillämpa liknande design vid övriga sektioner 

med större fyllningsdjup eftersom påkänningen på befintlig stenkista från 

anliggande motfyllning bedöms bli för stor. 

 

 

 

N 
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Figur 18. Principsektion erosionsskydd, sektion 0/780 – 1/000. 

 

5.4.5 Genomförandebeskrivning av erosionsskydd och övertäckning på 
Långgrundet 

Inför påbörjande av arbeten med rivning, schakt och fyllning installeras 

skyddsskärmar (siltgardiner) utmed hela Långgrundets strandremsa där 

erosionsskyddet byggs. I den norra delen ansluts siltgardinen mot Stuguskärs 

södra udde. I områden närmast pråmkajer måste bubbelridåer användas som 

grumlingsbegränsande åtgärd istället för siltgardiner, se avsnitt 5.6.3. 

 

Därefter påbörjas rivning av befintliga stenkistor med grävmaskin på pråm, se 

figur 19. Rivningen av stenkistor utförs på en sträcka av 740 m fram till sektion ca 

0/780. Bortanför denna sektion sparas befintliga stenkistor. I samband med 

rivningen rensas grundläggningsytan för släntskyddet från stockar och annat 

organiskt material.  

 

Figur 19. Rivning av stenkistor, Långgrundet. 

 

Rivet stock- och trämaterial tas i land och transporteras till virkesupplaget för 

vidare bearbetning genom flisning. Flisade trämaterial läggs upp som avjämning 

på Långgrundet inför övertäckningen.  

  

Befintligt stenmaterial i stenkistorna anordnas under vattnet med maskinstyrning 

som en del i släntskyddets stödfyllning.   
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Efter att stenkistor rivits i planerad omfattning påbörjas utskiftning av träfyllning 

närmast innanför det lämnade stenmaterialet, se figur 20. Arbetet bedöms som 

komplicerat eftersom det utförs under vattnet och bör ske med grävmaskin med 

lång arm i korta schaktetapper på grund av dålig stabilitet. Eftersom även bärig-

heten är låg på fyllningsområdet kommer grävmaskinen troligtvis behöva stå på 

en stockmatta eller liknande. 

    

Uppschaktade spån- och flismaterial läggs upp på stabilt markområde intill bygg- 

och arbetsvägen. Schaktmassorna används för avjämning innan vidare täckning 

med morän.  

 

 

Figur 20. Urschakt av spån- och flismaterial, Långgrundet. 

 

Allt eftersom urschaktningen av spån och flis framskrider fylls stödfyllningen av 

morän från upplaget i urschaktat dike, se figur 21. Fyllning av morän i vatten bör 

utföras med försiktighet så inte mer än nödvändigt av jordmaterialet grumlas upp. 

Packning av moränen sker med grävmaskinsskopa.    

 

Figur 21. Fyllning av morän, Långgrundet. 

 

Moränfyllningen bäddas in med ett lager av övergångslager, se figur 22. I och 

med att moränfyllningen fyllts på plats får området tillfredsställande stabilitet 

vilket medför att maskiner kan jobba närmare konstruktionen.  

 

När fyllningen av morän utförts justeras slänten med övergångslager via 

maskinstyrning och utläggning av släntskyddet genomförs, se figur 22.  
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Figur 22. Utläggning av släntskydd, Långgrundet. 

 

Släntskyddet ska anläggas med ordnade förband med de största stenarna närmast 

släntytan. Ordnat förband betyder att blocken ska ha god kontakt med varandra 

så att dessa låser varandra och därigenom samverkar. 

 

När släntskyddet anlagts jämnas överytan på fyllningsområdet av med 

uppschaktade massor tillsammans med flisat material varefter täckning sker med 

den återstående avvattnade moränen, se figur 23.   

 

Figur 23. Avjämning och övertäckning. 

 

Arbetet med avjämning och övertäckning bör ske efter tjällossning för att 

reducera behovet av kompletterande insatser. Moränmaterialet på övertäckningen 

maskinpackas med grävmaskin.     

5.5 Saneringsarbeten  

5.5.1 Sågverksområdet – sanering/strandskoning 
Förorenade jordmaterial schaktas bort och lastas på pråmkaj vid Stengrundet eller 

Stuguskär för transport med lastfartyg och omhändertagande. Saneringsområde 

och bedömda schaktdjup framgår av figur 24. 

 

Schakt av förorenad jord utförs enligt tidigare undersökningar till djup på ytor och 

volymer enligt nedan: 

Djup 0 – 0,5 m:   15 200 m2  7 600 m3 

Djup 0,5 – 1,0 m:  4 800 m2  2 400 m3 

Djup 1,0 – 1,5 m:  4 800 m2  2 400 m3 

Djup 1,5 – 2,0 m:  1 600 m2  800 m3 

Djup 2,0 – 2,5 m:  800 m2  400 m3 

Djup 2,5 – 3,0 m:  1 200 m2  600 m3 
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Figur 24. Planerad sanering inom Sågverksområdet. 

 

Sammanlagt planeras 14 200 m3 (ca 28 400 ton) förorenad jord att schaktas bort 

från Sågverksområdet, varav ca 370 m3 (ca 740 ton) ligger över gränsvärden för 

farligt avfall. Uppschaktat material bedöms svälla med 20 % varvid transporterad 

volym blir 17 040 m3. Uppschaktade områden återfylls med avvattnat morän-

material från Långgrundet. Återfyllning genomförs till dagens marknivå.  

 

Marknivån inom planerat saneringsområde på Sågverksområdet varierar mellan 

+0,5 och +3,5 m ö h. Vid schaktarbeten kommer sannolikt länspumpning att 

erfordras inom några delområden. Uppumpat vatten omhändertas och renas i 

mobil reningsanläggning i anslutning till saneringsområdet, se MKB:ns bilaga 3 för 

lokalisering.  

 

På Sågverksområdet finns ett miniatyrland av Norrbyskär som visar hur samhället 

såg ut under sågverkstiden. Miniatyrlandet benämns Lilla Norrbyskär och består 

av 13 objekt (12 st. hus och ett skepp, alla byggda av trä). Området där husen 

står är bland annat utfyllt med ca 5000 m³ muddermassor som kommer från 

genomförd kanalmuddring i området mellan Långgrundet och Blågrundet. För att 

komma åt alla förorenade jordmaterial krävs att byggnader flyttas inom Lilla 

Norrbyskär. Mindre byggnader flyttas till Långgrundets östra upplagsområde 

medan större byggnader bara flyttas åt sidan medan schakt och återfyllning 

utförs. Efter utförd sanering så ska objekten flyttas tillbaka. En utförlig beskrivning 

av respektive hus och en plan för respektive husflytt framgår av bilaga 3. 
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Strandremsan längs udden på Sågverksområdet rensas från diverse trä- och 

stenmaterial. Rester av stenkistor rivs varefter strandlinjen runt udden skyddas 

med strandskoning (enklare erosionsskydd), se omfattning i översiktsskiss i 

MKB:ns bilaga 3 och principskiss i figur 25. Med enklare avses ett mindre robust 

erosionsskydd eftersom strandlinjen inte påverkas av vågor i liknande 

utsträckning som området på Långgrundets västra strand.  

 

Figur 25. Principsektion strandskoning Sågverksområdet. 

 

Strandskoningen utfylls genom att en första stenfyllning läggs i vatten, se nr 2 i 

figur 25, varefter ett materialskiljande lager av geotextil läggs på plats (nr 3) 

innan motfyllning läggs ut (nr 4). Slutligen kläs hela slänten in med stenmaterial 

upp till krönet (nr 5).   

5.5.2 Galvaniseringen – sanering 
Förorenade jordmaterial schaktas bort och lastas på pråmkaj vid Stengrundet eller 

Stuguskär för transport med lastfartyg och omhändertagande.  

 

Schakt av förorenad jord utförs enligt tidigare undersökningar ned till 0,5 m djup 

på en yta av ca 1 600 m2 och ytterligare 0,5 m på en yta av ca 400 m2. Total 

volym schakt beräknas till 1 000 m3 (ca 2 000 ton), varav ca 300 m3 (ca 600 ton) 

ligger över gränsvärden för farligt avfall. Uppschaktat material bedöms svälla med 

20 % varvid transporterad volym blir 1 200 m3. Uppschaktade områden återfylls 

med avvattnat moränmaterial från Långgrundet. Återfyllning genomförs till dagens 

marknivå.  

 

Lägsta marknivån inom saneringsområdet är enligt markmodellen ca +1,0 m ö h 

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

5.5.3 Pråmvarvet – sanering (Stengrundet) 
Förorenade jordmaterial schaktas bort och lastas på pråmkaj vid Stengrundet eller 

Stuguskär för transport med lastfartyg och omhändertagande. Föroreningar vid 

Pråmvarvet har inte observerats i direkt angränsning till strandlinjen varför ingen 

strandskoning behövs för att hindra ytterligare föroreningsspridning.  

 

Schakt av förorenad jord utförs enligt tidigare undersökningar ned till 0,5 meters 

djup på en yta av ca 2 900 m2. Total volym schaktat material har beräknats till ca 

1 450 m3 (ca 2 900 ton, blandade material), varav ca 105 m3 (ca 210 ton) ligger 
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över gränsvärden för farligt avfall. Uppschaktat material bedöms svälla med 20 % 

varvid transporterad volym blir ca 1 700 m3. En del schakt kommer att ske i 

anslutning till strandlinje (under HHW-nivå men bedöms dock i huvudsak kunna 

ske i torrhet). Efter genomförd schakt återfylls schakten med moränmaterial från 

upplagsområdet på Stengrundet. Återfyllning genomförs till dagens marknivå, 

även återfyllning inom vattenområde kommer att bli aktuellt.  

 

Sanerat område anpassas i möjlig utsträckning till befintlig sandstrand med 

möjlighet för sol och bad. Där schakt kommer att ske i anslutning till strand- 

området återfylls området med morän. Det öppna strandområdet kommer dock 

att breddas avsevärt från dagens ca 2-3 m på ett delområde längst i norr där 

sanering planeras, se MKB:ns bilaga 3.  

 

Lägsta marknivån inom saneringsområdet är enligt markmodellen ca +0,2 m ö h 

vilket betyder att lägsta schaktbotten i delområden närmast strandlinjen kan ligga 

under havsnivån (MW). Marknivån stiger från ca +0,2 m ö h inom saneringsområ-

det till nivåer runt +4,5 m ö h. Högsta marknivån på udden ligger strax över +5,0 

m ö h enligt markmodell baserad på höjddata från Lantmäteriet. I tidigare under-

sökningar har ”grundvatten” observerats i ytliga marklager, mellan 0,1 – 0,6 m 

under markytan. Troligtvis är grundvattnet djupare beläget baserat på topografin i 

närområdet, det som observerades i undersökningen var sannolikt ett markvatten 

med ursprung från nederbörd.    

5.5.4 Stuguskär – sanering  
Föroreningarna schaktas ur och läggs ut som avjämning på Långgrundet för att 

senare övertäckas med ett skyddsskikt, se avsnitt 5.4.1.  

 

Schakt av förorenad jord utförs enligt tidigare undersökningar ned till 0,5 meters 

djup på en yta av ca 3 600 m2. Total volym schakt beräknas till ca 1 800 m3 (ca 3 

300 ton, blandade organiska material), uppschaktat material bedöms svälla med 

20 % varvid transporterad volym blir ca 2 200 m3. Uppschaktade områden åter-

fylls med vegetationslagermaterial från moräntäkten. Återfyllning genomförs till 

dagens marknivå. 

 

Lägsta marknivån inom saneringsområdet är enligt markmodellen ca +0,5 m ö h 

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

5.5.5 Genomförandebeskrivning sanering 
Förorenade jord- och fyllningsmaterial schaktas upp med grävmaskin på dumper 

med tätt flak och transporteras till tillfällig pråmkaj på Stuguskär eller Stengrund-

et. Vid respektive pråmkaj lastas massorna om med grävmaskin till lastpråm och 

transporteras till fastlandet för omlastning till vidare vägtransport till Dåva deponi 

för omhändertagande. 

 

Vid schaktarbeten för sanering kommer sannolikt länspumpning att erfordras på 

Sågverksområdet. Uppumpat vatten kommer att omhändertas och renas via mobil 

reningsanläggning.  
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Vid sanering på Stuguskärs brädgårdsområde kommer sannolikt havsvatten att 

strömma in i schaktgropen i omfattning baserat på rådande havsnivå. Omgivande 

jord- och fyllningsmaterial bedöms vara så genomsläppligt att schakten inte 

kommer att vara möjlig att hålla torr med länspumpning. Schakt och återfyllning 

av planerade områden föreslås utföras med fritt vatten i schakten.  

 

Återfyllning av markområden som inte ska bebyggas kan maskinpackas vilket 

innebär att fyllningen packas genom att hjullastare eller grävmaskin vältar över 

området i lager om ca 0,5 m fyllning. Återfyllning för markytor inom Sågverks-

området som ska bära en byggnad ska packas enligt branschpraxis inför 

grundläggning av byggnad.   

5.6 Kringverksamheter  

5.6.1 Arbetsområde 
Ett förslag på arbetsområdesgräns finns utmärkt på översiktsskiss i MKB:ns bilaga 

3. 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 krossmaterial och maskiner/utrustning ska 

instängslas under sommarsäsong, se figur 26. På virkesområdet kommer inget 

trämaterial att lagras sommartid, utan snarare maskiner och utrustning. 

 

Därutöver stängs arbetsvägar och stigar ned till Långgrundet av under sommar-

säsong (maj-augusti) med grind eller annan lämplig anordning.  

  

 

Figur 26. Områden som kan komma att stängslas in under sommarsäsong 

(magenta linjer). Arbetsvägar och stigar ned till Långgrundet stängs av med grind 
och skyltas med arbetsområde. 
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5.6.2 Iordningsställande av upplagsytor och byggvägar 
Efter avverkning av tillfälliga upplagsområden och vägkorridorer iordningsställs 

ytor för upplag och vägar med stubbrytning och terrassering (avjämning). Stubbar 

transporteras till upplag för flisning, alternativt fräses på plats med stubbfräs 

monterad på grävmaskin. Ytor för tillfälliga upplagsområden för intransporterade 

stenmaterial kan utföras med enklare överbyggnad av förstärkningslager på 

materialskiljande lager av geotextil. Grumligt dagvatten från upplagsytor renas 

innan det lämnar arbetsområdet, se kapitel 6. 

 

Tillfälliga upplag av förorenade massor bör undvikas för att minska risken för 

föroreningsspridning. För saneringen på Sågverksområdet bedöms tillfälliga 

upplag kunna uppföras inom saneringsområdet med omhändertagande och rening 

av eventuellt dagvatten. Tillfälligt upplag kan behövas för schaktmassor från 

Galvaniseringen vilket bedöms kunna samordnas med upplaget på Sågverks-

området.  

 

Bygg- och arbetsvägar byggs på moränmark efter avtäckning av vegetation och 

avjämning med en relativt tunn överbyggnad av krossmaterial. Totalt planeras ca 

2 500 m tillfälliga bygg- och arbetsvägar att anläggas. 

   

Byggväg planeras att anläggas på Stengrundet upp mot området för det tidigare 

pråmvarvet. Över täktområdet sparas en moränvall i täkten för anläggande av 

tillfällig byggväg. Schaktade vegetationsmassor efter byggvägen på Stengrundet, 

ca 450 m3, läggs upp utmed byggvägen för senare återfyllning efter sanering av 

området för pråmvarvet och arbetsvägen rivits. 

 

Tillfälliga bygg- och arbetsvägar ska i huvudsak trafikeras under frusna förhåll-

anden, ej under tjällossning, varvid en enklare överbyggnad föreslås enligt figur 

27. Bredden på byggvägar hålls ned, till ca 5 m, vilket erfordrar mötesfickor. 

 

 

Figur 27. Generell principsektion på arbetsväg.  

 

Förstärkningslager läggs på materialskiljande lager av geotextil. På förstärknings-

lagret läggs inget bärlager utan bara ett tjockare slitlager för att hålla ned antalet 

olika grusmaterial. 
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Bygg- och arbetsväg på Långgrundet planeras att byggas på avjämnad markyta 

som består av utfyllda trämaterial. För att erhålla tillräcklig bärighet på den kör-

bara ytan fylls vägen med krossmaterial av ”övergångslager” på ett material-

skiljande lager av geonät. Vägbankens slänter fylls med flackare lutning än övriga 

arbetsvägar för öka stabiliteten på vägbanan, se figur 28.  

 

Mellan Långgrundet och Stengrundet lämnas en moränvall i moräntäkten för 

uppbyggnad av byggväg till Pråmvarvet, se figur 29.  

 

Figur 28. Principsektion för arbetsväg på Långgrundet. 
 

Vägbyggnaden på den sparade moränvallen fylls upp, efter att vegetationsskikt 

tagits bort, med packad moränjord till en terrassnivå över HW +1,4 m ö h. På den 

packade moränytan byggs överbyggnaden enligt den generella principsektionen i 

figur 29. Som avkörningsskydd monteras vägräcken.  

 

 

Figur 29. Principsektion för väg mellan Långgrundet och Sten/Blågrundet. 

5.6.3 Tillfälliga in- och utlastningskajer  
Tillfälliga in- och utlastningskajer i form av pråmkajer med tillhörande stenpirar 

planeras, se exempel i figur 30. Pråmar ska kunna angöra dessa kajer vid västra 

sidan av Stuguskär, västra sidan av Långgrundet samt vid det före detta pråmvar-

vet på Stengrundets västra sida. Kajerna förankras på land och i botten via 

linor/kättingar samt bottenankare. Se översiktsskiss i MKB:ns bilaga 3 för 

lokalisering av planerade tillfälliga kajplatser.  
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Figur 30. Exempel på pråmkaj (foto: Envix). 

 

Pråmkajerna angörs via en lastramp som läggs ut till land. Kajplatserna fordrar 

vissa djup varför bergbankar/stenpirar behöver fyllas ut i vattenområdet. 

Arbetsplatsen kring respektive kajområde fordrar ett arbetsområde i vattnet inom 

vilket tillträde från obehöriga är förbjudet.  

 

Bergbankarna fylls ut av bergmaterial med grävmaskin på lastpråm. För 

respektive tillfälliga kajplats bedöms nedan omfattning av utfyllning erfordras.  

• Stuguskär 600 m3  

• Långgrundet 900 m3 

• Stengrundet 600 m3 

 

Siltgardiner installeras som grumlingshämmande åtgärder innan utfyllning i 

vattenområde påbörjas. I anslutning till pråmkajerna måste dock skyddsskärm-

arna utföras i form av bubbelridåer eller liknande anordningar med samma 

funktion, för att inte riskera att siltgardinerna körs sönder av pråmtrafiken.  

  

Efter slutförd användning av respektive kajplats schaktas så mycket som möjligt 

av bergbanken/stenpiren bort. På Stengrundet rensas bottnen inför framtida 

badstrand.  

5.6.4 Tillfälliga båtplatser i Truthällsviken 
Idag använder fritidshusägare båtplatser längs Långgrundet. Dessa kommer inte 

att kunna användas under projektets genomförandetid. Nya, temporära båtplatser 

kommer därför 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.  
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Föreslagen skogsväg till den nya båtplatsen anpassas så att den i stor utsträck-

ning kommer att följa befintliga stigar men med ny anslutning till grusväg förbi 

kyrkans fastighet. Lokalisering av skogsväg och förslag på tillfälliga båtplatser i 

Truthällsviken framgår av MKB:ns bilaga 3. Båtplatserna anläggs i form av flyt-

bryggor med spångar, se exempel i figur 31, vilka avvecklas efter projektets 

genomförande.  

 
Figur 31. Princip båtbrygga (foto: HF Bryggan). 

5.7 Delavslut inför sommarsäsong 
Efter utförda arbeten under säsong 1 genomförs uppstädning av byggrester samt 

justering av vägytor och allmänna ytor som trafikerats. Bodar, tillfälliga 

anläggningar, fyllningsmassor och entreprenadmaskiner kan komma att lämnas 

kvar inom arbetsområdet, se tidplan i kapitel 8.     

5.8 Återställning  
Entreprenadområden återställs efter slutförda arbeten. Tillfälliga upplagsytor och 

arbetsvägar rivs. Inga överskottsmassor kommer att uppstå. Sanerade 

markområden justeras med växtbädd och sås in.  

 

För moräntäkten tas dämningar bort efter slutförd brytning och täktområdet 

återfylls med vatten, se avsnitt 5.3.2. Då uttaget av morän kommer att sträcka 

sig förbi den naturliga strandkanten och upp på land kommer kanterna för täkten 

att släntas av med en lutning på 1:1 respektive 1:2. Slänterna ska vara stabila 

och avrundas mjukt vid släntkrön samt i övrigt anpassas till angränsande terräng 

och utan påtagliga stup. Ingen återplantering av växter kommer att ske då den 

naturliga spridningen och återetableringen av växter i anslutande områden 

bedöms vara tillräcklig. Totalt återställs markområden av i storleksordningen 

120 000 m2 efter utförd sanering och rivning av upplagsytor och arbetsvägar.  

 

En viss återplantering av lövträd planeras på utvalda områden på Långgrundet, 

Stuguskär och Sågverksområdet. 
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Tillfälliga kajplatser (se avsnitt 5.6.3) och tillfälliga båtplatser inkl. tillfällig 

väganslutning till Truthällsviken (se avsnitt 5.6.4) avetableras i slutfasen av 

entreprenaden. 

6. Dagvattenhantering  

Med dagvatten avses avrinnande ytvatten som uppkommer genom nederbörd.   

 

Entreprenadarbeten ska bedrivas så att grumling undviks i så stor utsträckning 

som möjligt. Grumligt dagvatten som uppstår till följd av vidtagna avhjälpande-

åtgärder ska hanteras så att det i största möjliga mån inte leds rätt ut i recipient, 

utan ges möjlighet att infiltrera på vegetationstäckta markytor för att möjliggöra 

partikelavskiljning. Siltgardiner etableras så tidigt som möjligt i saneringsarbetet 

för att minska risken för påverkan från grumligt dagvatten. Stora delar av 

schaktarbeten utförs under vintersäsong varmed påverkan av nederbörd i form av 

regn bedöms bli mindre än om arbeten utförs under vår- och sommarsäsong.  

 

Schakt- och fyllningsarbeten i eller i angränsning till vatten utförs med grumlings-

barriärer av typ siltgardiner. Dessa skyddsskärmar ska ligga kvar i vattnet också 

en tid efter färdigställd entreprenad för att minska risk för grumling till följd av 

nederbörd/vågor och partikeltransport från de nyanlagda ytorna. Viss, begrän-

sad, grumling kan dock uppstå upp till några år efter anläggningsskedet, till dess 

vegetation har återetablerats. Av föreslaget kontrollprogram (bifogas ansökan) 

framgår utförligare hur kontroll av dagvatten planeras ske. Kontrollprogrammet 

fastställs i samråd med tillsynsmyndigheten. 

 

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

utföras via diken till en sedimentfälla 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 risk för erosion och grumling.  

7. Mängdhantering 

Inom projektet kommer stora schakt- och fyllningsmängder att hanteras. I tabell 

2 har bedömda mängder och mängdhanteringar sammanställts. 
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Tabell 2. Sammanställning av mängder och mängdhantering. 

Mängdarbete Bedömning 

volym/massa 

(fast) 

Bedömning 

volym 

(uppschaktad 

med 

svällfaktor) 

Transporteras  

Moräntäkt 

Strandängarna 

vegetationslager 

0,1 m x 22 500 m2 

= 2 250 m3 

2 250 x 1,2 = 

2 700 m3 

Till Stuguskär och 

Långgrundet. 

Moräntäkt 

Strandängarna 

moränmassor 

(kvarlämnad 

vägbank)   

88 400 m3/185 600 

ton 

 

Densitet 2,1 ton/m3 

88 400 x 1,5 = 

132 600 m3 

Till Långgrundets 

mellanupplag 68 220 m3  

och Stengrundets 

mellanupplag 1 450 m3  

 

Överskott/spill ca 20 % 

Moräntäkt 

Strandängarna 

moränmassor 

(bortschaktad 

vägbank)  

91 800 m3/192 800 

ton 

 

Densitet 2,1 ton/m3 

91 800 x 1,5 = 

137 700 m3 

Till Långgrundets 

mellanupplag 68 220 m3  

och Stengrundets 

mellanupplag 1 450 m3.  

 

Överskott/spill ca 25 % 

Långgrundet 

sanering (spån mm) 

1 440 m2 x 0,5 m = 

720 m3 

720 x 1,2 = 

864 m3 

Läggs upp på Långgrundet 

som avjämning 

Återfyll morän 

Långgrundet efter 

sanering 

1 440 m2 x 0,5 m = 

720 m3 

720 x 1,2 = 

864 m3 

Från Långgrundets 

mellanupplag. 

Stuguskär sanering 

(spån mm) 

3 600 m2 x 0,5 m = 

1 800 m3 

1 800 x 1,2 = 

2 160 m3 

Läggs upp på Långgrundet 

som avjämning. 

Sågverksområdet 

sanering IFA 

13 827 m3/27 654 

ton 

Densitet 2,0 ton/m3 

13 827 x 1,2 = 

16 593 m3 

Transport till Dåva. 

Sågverksområdet 

sanering FA 

373 m3/746 ton 

Densitet 2,0 ton/m3 

373 x 1,2 = 

448 m3 

Transport till Dåva. 

Återfyll morän 

Sågverksområdet  

14 200 m3 14 200 x 1,2 = 

17 040 m3 

Från Långgrundets 

mellanupplag. 

Galvaniseringen 

sanering IFA 

700 m3/1400 ton 

Densitet 2,0 ton/m3 

700 x 1,2 = 

840 m3 

Transport till Dåva. 

Galvaniseringen 

sanering FA 

300 m3/600 ton 

Densitet 2,0 ton/m3 

300 x 1,2 = 

360 m3 

Transport till Dåva. 

Återfyll morän 

Galvaniseringen 

1 000 m3 1 000 x 1,2 = 

1 200 m3 

Från Långgrundets 

mellanupplag. 

Pråmvarvet 

sanering IFA 

1350 m3/2 690 ton 

Densitet 2,0 ton/m3 

1 350 x 1,2 = 

1 620 m3 

Transport till Dåva. 

Pråmvarvet 

sanering FA 

105 m3/210 ton 

Densitet 2,0 ton/m3 

105 x 1,2 = 

126 m3 

Transport till Dåva. 

Återfyll morän 

Pråmvarvet 

1 450 m3 1 450 x 1,2 = 

1 740 m3 

Från Stengrundets 

mellanupplag. 

Långgrundet 

täckning t=0,7 m 

47 000 m2 x 0,7 m 

= 32 900 m3 

32 900 x 1,2 = 

39 480 m3 

Från Långgrundets 

mellanupplag. 

Långgrundet stöd e-

skydd 

19 400 m3 19 400 x 1,2 = 

23 280 m3 

Från Långgrundets 

mellanupplag. 
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Övergångslager 50-

200 mm sten 

Långgrundet bygg-

väg/e-skydd 7 500 

m3 

Strandskoning 

Sågverksområdet; 

1 950 m3 

Bergbankar x 2; 

1 200 m3 

Summa 10 650 m3 

10 650 x 1,1 = 

11 715 m3 

Intransport från bergtäkt. 

Släntskydd 500-770 

mm sten  

Långgrundet e-

skydd 9 500 m3 

9 500 x 1,05 = 

9 975 m3 

Intransport från bergtäkt. 

Förstärkningslager 

0-70 mm 

Byggvägar; 

1 047 m3 

Upplagsytor; 

2 423 m3 

Avjämnad yta längs 

stranden; 510 m3 

Summa 3 980 m3 

3 980 x 1,1 = 

4 377 m3 

Intransport från bergtäkt. 

Slitlager 0-20 mm Byggvägar 256 m3 

Bef. vägar 74 m3 

Summa 330 m3 

330 x 1,1 = 

363 m3 

Intransport från bergtäkt. 

Avjämnad yta längs 

stranden ytskikt 8-

16 mm 

408 m3 408 x 1,1 = 

449 m3 

Intransport från bergtäkt. 

Geotextil 23 700 m2   

Geonät byggväg 9 500 m2   

8. Tidplan för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet 

Planen för saneringsprojektet på Norrbyskär är att nästintill allt schakt- och 

fyllningsarbete ska ske under tidsfönstret september till april. Detta dels för att 

inte störa turistnäringen och sommarboende mer än nödvändigt och dels för att 

nyttja säsong med liten nederbörd i vått tillstånd. I punktform nedan har tider för 

respektive delarbete angetts utifrån att saneringsarbetet utförs under 2 vinter-

säsonger och en vår/sommar säsong (maj-juni). En utförligare tidplan framgår av 

MKB:ns bilaga 8. 

 

Säsong 1 (september – april)   

Hjälparbeten som etablering, avverkning, flisning  

Anläggande byggvägar, siltgardiner och bubbelridåer, utlastningsramp/er och 

övrigt förberedande arbete 

Anläggande av pråmkajer 

Anläggande av tillfälliga båtplatser i Truthällsviken 

Intransport av sten- och jordmaterial 

Brytning och upplägg av täktmassor för avvattning 

Sanering Stuguskär, läggs ut som avjämning på Långgrundet under moränmassor 

Städning inför sommarsäsong 
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Säsong 2 (september – april)   

Intransport av stenmaterial 

Rivning stenkistor, Långgrundet 

Anläggande av erosionsskydd, Långgrundet 

Sanering, strandskoning och återfyllning, Sågverksområdet 

Sanering och återfyllning, Galvaniseringen 

Sanering och återfyllning, Pråmvarvet 

Sanering och återfyllning, Långgrundet 

 

Säsong 2 (maj – juni) 

Avjämning och övertäckning, Långgrundet 

Återställning och plantering 

9. Kostnadsbedömning för vattenverksamhet 

Av tabell 3 framgår bedömda kostnader för valt alternativ för erosionsskydd på 

Långgrundet. 

 

Tabell 3. Bedömda mängder och kostnader för olika moment. 

Del 1 – Moment som innebär 

vattenverksamhet 

Omfattning Kostnad [Tkr] 

Schakt i moräntäkt och transport till 

Långgrundet för avvattning, inklusive 

vattenhantering och tillfälliga dämningar. 

88 000 m3 (teoretisk 

mängd) 133 000 m3 

(uppschaktad mängd), 

svällningsfaktor 1,5 

 

 

 

7 500 

Intransport av stenmaterial till 

erosionsskydd och strandskoning från 

bergtäkt på fastlandet, omlastning till 

lastpråm (lösa mängder); kostnad sten 

kalkyl inköp + vägtransport 256 kr/m3 och 

omlastning och sjötransport 211 kr/ m3. 

50-200mm; 12 000 m3 

500-770mm; 10 000 

m3 

Summa stenmaterial 

22 000 m3 

 

 

 

 

 

 

10 300 

Sågverksområdet sanering, transport till 

Dåva via Holmsund, återfyll med avvattnad 

moränfyllning från Långgrundet, (schakt 

och transport = 300 kr/ton)   

28 400 ton 

14 200 m3 (teoretisk 

mängd), 17 040 m3 

(uppschaktad mängd), 

svällningsfaktor 1,2 

 

 

 

 

8 500 

Sågverksområdet strandskoning, 390 m 1 950 m3 260 

Långgrundet avjämning och övertäckning 47 000 m2 840 

Långgrundet schakt och fyllning 

erosionsskydd av stenmaterial 

960 m 4 300 

Galvaniseringen sanering, transport till 

Dåva via Holmsund, återfyll med avvattnad 

moränfyllning, (schakt och transport = 300 

kr/ton)   

2 000 ton 

1 000 m3 (teoretisk 

mängd), 1 200 m3 

(uppschaktad mängd), 

svällningsfaktor 1,2 

 

 

 

 

600 
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Pråmvarvet sanering, transport till Dåva via 

Holmsund, återfyll med avvattnad morän-

fyllning, (schakt och transport = 300 

kr/ton)   

2 900 ton 

1 450 m3 (teoretisk 

mängd), 1 740 m3 

(uppschaktad mängd), 

svällningsfaktor 1,2 

 

 

 

 

 900 

Stuguskär schaktsanering och transport till 

Långgrundet, återfyll med avbaningsmassor 

från moräntäkt 

 

 

1 800 m3 

 

 

600 

Bergbankar för tillfälliga in- och utlastnings-

kajer, iordningställning och återställning, 

antal 2 st, material 50-200 mm 

 

 

600 m3/st 

 

 

200 

Byggvägar, terrassering och överbyggnad, 

iordningställning och återställning  

 

Ca 2 500 m 

 

2 800 

Tillfälliga upplagsytor under HHW, 

terrassering och överbyggnad, 

iordningställning och återställning 

Ca 5 600 m2 1 000 

Vattenreningskostnader  1 000 

Siltgardiner, medellängd 5 m 250 m 150 

Siltgardiner, medellängd 3 m 1 450 m 400 

Tillfällig båtbrygga, 30 båtplatser Ca 50 m  400 

Delsumma  38 800 

Oförutsedda kostnader 15 % 5 800 

Delsumma  44 500 

Undersökningar/Projektering 3 % 1 400 

Delsumma  45 900 

Entreprenadkostnader, miljöbod, vinst, 

arbetsledning, etc 

 

15 % 

 

6 900 

Beställarens miljökontroller, bygg- och 

projektledning i ca 17 mån 

1 heltid (½ kostnad här 

och ½ i del 2) 

750 

Summa vattenverksamhet  53 500 

   

Del 2 – Moment som innebär miljöfarlig 

verksamhet och övrigt 

Omfattning Kostnad [Tkr] 

Etablering  250 

Skogsavverkning, dagskostnad 50 000 

kr/dag  

 

50 dagar 

 

2 500 

Flisning, dagskostnad 30 000 kr/dag 100 dagar 3 000 

Intransport av sten- och växtjordsmaterial 

från bergtäkt på fastlandet, omlastning till 

lastpråm (lösa mängder); kostnad sten 

kalkyl inköp + vägtransport 256 kr/m3 och 

omlastning och sjötransport 211 kr/ m3. 

 

Intransport växtjord 375 kr/m3 

0-20mm; 500 m3 

0-70mm; 4 500 m3 

8-16mm; 500 m3 

Summa stenmaterial 

5 500 m3 

 

Växtjord 12 000 m3 

 

 

 

 

2 500 

 

4 500 

Tillfälliga upplagsytor över HHW, 

terrassering och överbyggnad, 

iordningställning och återställning 

Ca 11 100 m2 

 

Ca 16 200 m2 

2 000 

 

2 800 

Flytt av byggnader Lilla Norrbyskär  3 000 

Icke farligt avfall – deponi Dåva 31 744 ton enl. tabell 2 9 500 

Farligt avfall – deponi Dåva 1 556 ton enl. tabell 2 600 
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Återställning och plantering 120 000 m2 och 160 

träd 

 

2 500 

Delsumma  33 200 

Oförutsedda kostnader 15 % 5 000 

Delsumma  38 200 

Undersökningar/Projektering 3 % 1 200 

Delsumma  39 300 

Entreprenadkostnader, miljöbod, vinst, 

arbetsledning, etc 

 

15 % 

 

5 900 

Beställarens miljökontroller, bygg- och 

projektledning i ca 17 mån 

1 heltid (½ kostnad här 

och ½ i del 1) 

750 

Analyskostnader  500 

Summa Miljöfarlig verksamhet  46 500 

Totalt bedömd kostnad  100 000 Tkr 

10. Entreprenadform, upphandlingsform 

Projektet avses preliminärt att handlas upp som generalentreprenad eller som 

samverkande upphandlingsform. Preliminärt anses utförandeentreprenad vara 

mest fördelaktig entreprenadform. Verksamhetsutövaren kan komma att ändra 

upphandlingsform och eller entreprenadform beroende på utgången i målet. 
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