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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
På Ön, ca 3 km sydväst om centrala Umeå, ligger det avloppsreningsverk som betjänar Umeå tätort.
Verksamheten bedrivs på en fastighet som ligger i anslutning till Umeälven och flera av byggnaderna
ligger i nära anslutning till den strandskog som ligger i slänten ned mot älven. Slänten är bitvis väldigt
brant.
Det pågår ständigt erosion av stränderna på Ön. Detta beror bland annat på att jordmaterialet i
strandkanterna huvudsakligen består av de lätteroderade materialen sand och silt samt att vattenflödet
och vattenståndet i Umeälven varierar både till följd av normala årstidsvariationer och till följd av att
älven är vattenkraftsreglerad. De geotekniska undersökningar och stabilitetsutredningar som gjorts
visar att det finns en skredrisk i den slänt vid vilken byggnaderna vid avloppsreningsverket ligger samt
att en omfattande stranderosion sker längs hela den aktuella sträckan. För att förbättra stabiliteten i
området och därmed skydda befintliga byggnader från skred och ras är det nödvändigt att erosionen
av strandkanten inom området upphör och att befintlig slänt flackas ut. En stigande vattennivå
beräknas vara en av de allvarligaste globala konsekvenserna av ett varmare klimat.
För att säkerställa stabiliteten i den slänt mot vilken befintliga byggnader ligger och därmed säkra
fortsatt drift av verksamheten vid avloppsreningsverket planerar bolaget att genomföra
stabilitetshöjande åtgärder längs slänten mot Umeälvens strand. Befintlig slänt har idag en stor lutning
och därför planeras i ett första steg en utschaktning av slänten för att göra den flackare. Därefter
kommer ett erosionsskyddande material (större stenmaterial) att läggas ut i slänten. De träd som finns
i slänten idag i befintlig strandskog kommer att behöva tas bort eftersom slänten behöver schaktas ur.
Efter att erosionsskyddet är klart kommer återplantering av buskar och träd att ske.
I samband med genomförandet av de planerade åtgärderna kommer arbeten att utföras i
vattenområdet något som i det här fallet utgör tillståndspliktig verksamhet och en tillståndsansökan för
arbetet ska upprättas enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. Denna handling utgör miljökonsekvensbeskrivning
och ingår som en del i den ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Erosionsskyddet innebär
ändringar i vattenområden som idag omfattas av strandskydd.
Ett nollalternativ beskriver det scenario som förväntas uppstå om planerade åtgärder inte genomförs. I
det här fallet innebär nollalternativet att ett erosionsskydd inte anläggs och att erosion längs slänten
fortgår. I förlängningen riskerar detta verksamheten vid reningsverket på Ön med en omlokalisering av
anläggningen som följd. Detta skulle medföra omfattande ekonomiska konsekvenser men också
störningar på verksamheten.
De planerade åtgärderna bedöms främst påverka naturmiljön. Strandskogar utgör artrika naturmiljöer
med ekologiskt viktiga funktioner då vatten och land tangerar varandra och skapar värdefulla
livsmiljöer för flera arter. För att minimera påverkan på naturmiljön på sikt så planeras återplantering
av buskar och träd. En del av de träd som tas bort kommer att sparas och återföras i området som död
ved. Det erosionsskydd som anläggs kommer att utföras på sådant sätt att jordmaterial/växtmaterial
läggs ut inom vissa delar mellan medelvattennivå och högvattennivån. Detta för att understödja en
återetablering av växtlighet längs slänten. Kortsiktigt bedöms påverkan på naturmiljön i området
innebära en måttlig negativ konsekvens i det korta perspektivet, men på lång sikt (30-50 år) kan denna
minskas i takt med att de planterade träden längs slänten sluter sig till ett strandskogsbestånd vilket
delvis kompenserar för den ursprungliga miljöpåverkan.
Arbete kommer att ske i vattenområdet, vilket kommer att leda till en tillfällig och lokal grumling.
Arbetsmoment i vatten som medför grumling avses inte utföras mellan 1 maj och 30 juni samt under
september. Med föreslagna försiktighetsåtgärder bedöms grumlingspåverkan bli begränsad.
Konsekvenserna för ytvatten bedöms som små. Åtgärderna antas heller inte förändra statusen eller
bidra till försämrade förutsättningar att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer för ytvatten.
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Miljökvalitetsnormer anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för
utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för
påtagliga olägenheter.
För rekreation och friluftsliv bedöms åtgärderna medföra små positiva konsekvenser med hänsyn till
åtkomst till stränderna och små negativa konsekvenser med hänsyn till upplevelsevärdet/
landskapsbilden. Detta genom att planerade åtgärder säkerställer tillgängligheten till området som
annars i en framtid skulle kunna komma att begränsas på grund av instabilitet och risk för skred.
Upplevelsevärdet påverkas genom att strandskogen tas ned och att området blir mer öppet.
Strandskogen ligger inom ett område som enligt den fördjupade översiktsplanen är utpekat som
skyddszon för lukt. Skyddszonen sträcker sig 250 m ut från fastighetsgränsen. De planerade
åtgärdernas påverkan på lukt bedöms i huvudsak bli lokal.
Planerade stabilitetsåtgärder bedöms innebära en ökad säkerhet för Öns avloppsreningsverks
framtida drift och därmed att en verksamhet av betydande samhällsfunktion kan fortgå.
Ansökta åtgärder förväntas bidra till lokalt tillfälligt ökade halter av luftutsläpp i förhållande till
nollalternativet. Detta till följd av utsläpp från transporter till och från arbetsområdet under byggtiden.
Den tillfälliga ökningen bedöms dock inte innebära någon risk för överskridande av
miljökvalitetsnormer för luft då trafikvolymerna bedöms behöva bli mycket större än vad som beräknas
bli aktuellt med ansökta åtgärder för att komma upp i sådana halter. Vidare bedöms att buller från
åtgärderna är av tillfällig karaktär.
Sammanfattningsvis har de flesta aspekter bedömts ha en liten negativ konsekvens vilket innebär att
planerade stabilitetshöjande åtgärder främst under anläggningstiden bedöms medföra negativ
påverkan av mindre art och omfattning som inte innebär någon betydande försämring eller skada av
värdet/aspekterna. Bedömningarna baseras i stor del på att anläggandet av erosionsskyddet innebär
konsekvenser under en begränsad och relativt kort tidsperiod.
Enligt miljökonsekvensbedömningen bedöms planerad verksamhet jämfört med nollalternativet i stort
däremot medföra positiva konsekvenser i ett längre perspektiv sett till tillgängligheten och säkerheten i
området. Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms ett antal miljöeffekter ge obetydliga konsekvenser i ett
längre perspektiv.
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1

INLEDNING

1.1

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Sökanden:

Umeå Vatten och Avfall AB

Organisationsnummer:

559028-8899

Adress:

Övägen 37, 904 22 Umeå

Kontaktperson i miljöfrågor:

Malin Edin

Kontaktuppgifter:

malin.edin@vakin.se, 070-378 40 94

Besöksadress:

Övägen 37

Fastighetsbeteckning:

Umeå Ön 2:32

Län:

Västerbottens län

Kommun:

Umeå kommun

1.2

UPPDRAGET

WSP Sverige AB har fått i uppdrag av Umeå Vatten och Avfall AB (härefter benämnt bolaget) att
utreda miljökonsekvenserna av planerad verksamhet och sammanställa en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n ingår som en del i bolagets tillståndsansökan till vattenverksamhet och
syftar till att beskriva den sökta verksamhetens inverkan på människor, miljö och hushållningen med
naturresurser. Föreliggande MKB kommer även utgöra underlag för en ny detaljplan.

1.3

BAKGRUND TILL ANSÖKAN

På Ön, ca 3 km sydväst om centrala Umeå, ligger det avloppsreningsverk som betjänar Umeå tätort.
Verksamheten vid avloppsreningsverket bedrivs inom fastigheten Ön 2:32. Fastigheten och de
byggnader som finns på den är lokaliserade i anslutning till Umeälven och vissa av byggnaderna inom
området ligger i direkt angränsning till en strandskog som växer i en slänt mot Umeälven.
Det pågår ständigt erosion av stränderna på Ön där reningsverket ligger. Detta beror bland annat på
att jordmaterialen i strandkanterna huvudsakligen består av de lätteroderade materialen sand och silt
samt att vattenflödet och vattenståndet i Umeälven varierar till följd av normala årstidsvariationer och
till följd av vattenkraftsregleringen.
De geotekniska undersökningar och stabilitetsutredningar som gjorts i området visar på skredrisk i
berörd slänt samt att en omfattande stranderosion sker längs hela den aktuella sträckan. För att
säkerställa stabiliteten i den slänt mot vilken befintliga byggnader angränsar och därmed säkra fortsatt
drift av verksamheten vid avloppsreningsverket planerar bolaget att genomföra stabilitetshöjande
åtgärder längs slänten mot Umeälvens strand.
För att förbättra stabiliteten i området och därmed skydda befintlig anläggning från skred och ras är
det nödvändigt att erosionen av strandkanten inom området upphör och att befintlig slänt flackas ut.
En stigande vattennivå beräknas vara en av de allvarligaste globala konsekvenserna av ett varmare
klimat. Planerade åtgärder bedöms vara en förebyggande åtgärd gällande förhöjda vattennivåer, som i
sin tur genererar en risk för ökad erosion. Planerade åtgärder i form av stabilitetshöjande åtgärder är
tillståndspliktiga enligt bestämmelser i 11 kap. miljöbalken.
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Enligt den nu gällande detaljplanen omfattas den strandskog som finns i området och som berörs av
planerade åtgärder av en skyddsbestämmelse (n1 strandskogen ska bevaras) vilket gör att de
stabilitetshöjande åtgärderna inte kan utföras under rådande planförutsättningar. Byggnadsnämnden
inom Umeå kommun har under hösten 2019 beslutat att inleda planläggning av Ön 2:32 m.fl. i syfte att
skapa planmässiga förutsättningar för att förebygga erosion längs strandkanten mot befintlig
bebyggelse. Arbetet med att ta fram en detaljplan för detta har påbörjats och enligt planbesked
beräknas planen antas kvartal 3 2021.

1.4

SAMRÅD OCH BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Bolaget har bedömt att den ansökta åtgärden inte medför betydande miljöpåverkan. Bolaget har därför
hållit undersökningssamråd med Länsstyrelsen i Västerbottens län. Vidare har skriftligt samråd
genomförts med Umeå kommun, myndigheter och organisationer samt med närboende. Under
samrådet har det getts möjlighet att inkomma med synpunkter på de planerade åtgärderna såsom de
beskrivits i samrådsunderlaget, som utgör en underbilaga till upprättad samrådsredogörelse, se
Bilaga 1.
I samrådsredogörelsen med bilagor redovisas de inkomna yttrandena i sin helhet och bolagets
bemötande av inkomna yttranden. Samrådsredogörelsen har skickats till Länsstyrelsen för beslut om
betydande miljöpåverkan. Tillsammans med samrådsredogörelsen skickades en enklare
alternativredovisning avseende erosionsskyddets utformning, då detta var något som länsstyrelsen
efterfrågade i sitt samrådsyttrande. Länsstyrelsen har beslutat att verksamheten inte medför
betydande miljöpåverkan, se Bilaga 2.
Efter det att bolaget tagit del av alla synpunkter har föreliggande MKB tagits fram.

1.5

RÅDIGHET

En förutsättning för att få bedriva vattenverksamhet är att verksamhetsutövaren har rådighet över
vattenområdet. Rådighet kan erhållas genom ägande eller nyttjanderättsavtal/servitut. Den fastighet
som berörs av planerad verksamhet är Umeå Ön 2:32 vilken ägs av Umeå Vatten och Avfall AB som
därmed har rådighet över det vatten där åtgärder planeras.
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2

ANSÖKTA ÅTGÄRDER

2.1

VATTENVERKSAMHET

Planerade stabilitetshöjande åtgärder är tillståndspliktiga enligt bestämmelserna i 11 kap. 9 § och 11
kap. 3 § pkt 2 och 4 miljöbalken. Bolaget avser att genom grävning och fyllning anlägga ett
erosionsskydd inom vattenområde (Umeälven). För att kunna anlägga erosionsskyddet behöver en
tillfällig arbetsväg anläggas i vattenområdet.

2.2

STRANDSKYDD

Umeälven omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten
för djur- och växtlivet. Strandskyddet innebär att det är förbjudet att anlägga, gräva eller bygga inom
100 m från strandlinjen. Erosionsskyddet innebär ändringar i vattenområden som idag omfattas av
strandskydd. Inom berört landområde är strandskyddet sedan tidigare upphävt genom gällande
detaljplan. Utgångspunkten för ny detaljplan, se avsnitt 3.4.4, är att strandskyddet fortsatt kommer att
vara upphävt på land.

2.3

TEKNISK BESKRIVNING
Stabilitetsutredning

WSP Sverige AB har genomfört geotekniska undersökningar avseende stabiliteten för den slänt som
verksamheten angränsar mot. Genomförda utredningarna med tillhörande beräkningar (översiktlig
utredning utförd 2018 och fördjupad utredning utförd 2019) redovisas i Bilaga 3.
Utredningarna visar att det för närvarande pågår en omfattande stranderosion längs hela den aktuella
släntsträckan och att skred redan skett i området. Lutningen på slänten varierar längs med sträckan
och den är delvis väldigt brant. Erosionen leder till att mark försvinner successivt och att älvbrinken
förflyttas inåt land. Av de utredningar som gjorts framgår att huvuddelen av slänten ligger inom ett
område med ej tillfredsställande stabilitet, se Figur 1. Det gäller de delar i figuren som ligger på
älvssidan av den linje som i figuren benämns som begränsningslinje. Av figuren framgår även
områden med tydlig volymförlust mellan åren 2011 och 2018.
Framtida översvämningsrisker och extrema flöden gör att erosionen kommer att förvärras ytterligare
och risk finns att erosionen i ett längre tidsperspektiv kan komma att påverka även övriga byggnader
inom verksamhetsområdet. Sker inga erosionsskyddande åtgärder kommer slänten successivt att
förflytta sig mot anläggningen med försämrade stabilitetsförhållanden som följd. En följd av detta blir
även att den strandskog som finns i slänten successivt kommer att försvinna.
I efterföljande avsnitt redovisas en teknisk beskrivning för planerade stabilitetsåtgärder som baseras
på den förprojektering som gjorts. Dimensionering av erosionsskydd har gjorts utifrån de geotekniska
förutsättningar som råder på platsen.
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Umeälven

Område med
volymförlust

Område med
volymförlust

Ej tillfredsställande stabilitet
Tillfredsställande stabilitet
Begränsningslinje

Figur 1 Områden med ej tillfredställande stabilitet omfattar huvuddelen av berörd slänt. Begränsningslinje redovisas med röd streckad linje.
Område med större volymförluster mellan 2011 och 2018 redovisas med röda ringar.

Arbetsområde
Stabilitetshöjande åtgärder i slänten kommer att genomföras på en sträcka om ca 320 m. I Figur 2
redovisas denna sträcka med en vit pilmarkering. Av figuren framgår fastighetsgränser som visas med
gula linjer. Arbetsområdet redovisas med orange markering i figuren. Arbeten kommer att utföras både
på land och i vatten längs den aktuella släntsträckan. Övriga ytor inom arbetsområdet kommer att
nyttjas för transporter, uppställning av maskiner och massor m.m.

Ön 2:32

Figur 2 Fastighetsgränser visas med gul linje. Ungefärligt arbetsområde är markerat i orange färg. Den sträcka där stabilitetshöjande åtgärder
planeras är markerad med vit pilmarkering. © Lantmäteriet.
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Anläggande av arbetsvägar
Arbetet inleds med anläggande av tillfälliga arbetsvägar/arbetsområden ner till strandlinjen, se Bilaga
4. Dessa anläggs på ett antal platser längs arbetsområdet. Detta för att på ett effektivt sätt dels kunna
transportera bort de massor som behöver schaktas ut från området och dels för att kunna transportera
ut och ner de massor som behövs för att kunna anlägga erosionsskyddet. Placeringen av dessa
arbetsvägar/arbetsområden har valts på sådana platser där det finns möjlighet att köra in och vända
med lastbil samt där det ur ett arbetsmiljöperspektiv är säkert att utföra arbeten utan risk för
skred/instabilitet. De platser som valts har även ur ett naturhänseende bedömts som mest lämpliga då
dessa platser ändå berörs av exempelvis schaktning eller att de är öppna ytor där ytterligera
avverkning inte krävs. En arbetsväg till strandlinjen anläggs från befintlig redan påverkad yta norr om
planerade stabilitetsåtgärder (punkt A i Bilaga 4). Ytterligare en väg till strandlinjen anläggs längre
söderut (punkt F i Bilaga 4) där det redan idag finns en sedan tidigare avverkad yta ned mot älven.
Däremellan anläggs tre till fyra arbetsområden inom vilka bl.a. nedtransport av massor till strandlinjen
kan ske (punkterna B-E i Bilaga 4).
När arbetsvägar anlagts fram till strandlinjen anläggs en arbetsväg utmed strandlinjen (i vattenområdet) längs hela det område som omfattas av planerade åtgärder. Vägen anläggs med sådan bredd
(uppskattningsvis ca 4-8 m) att ett arbetsfordon kan nyttja vägen. Vägen anläggs för att kunna utföra
arbeten i slänt, i strandlinjen och i vattenområdet. Vägen anläggs på den yta som kommer att utgöra
erosionsskydd och det material som ska användas för erosionsskydd förväntas kunna användas för
uppbyggnad av vägen. I det fall något material från den tillfälliga vägen blir över så kommer det att tas
om hand av entreprenören och köras bort från området.
Planerade arbeten kommer därefter i huvudsak att utföras från den arbetsväg som anläggs utmed
strandlinjen, dvs. från den nedre delen av slänten. Detta eftersom släntlutningen är brant och för att
stabiliteten inte medger arbeten med tunga fordon i släntkrön längs hela den berörda sträckan. Arbetet
utförs från ett eller flera håll längs slänten. När arbeten i slänten är klart flyttas de massor som lagts ut
som arbetsväg i vattnet och fördelas ut som erosionsskydd längs slänten/i vattenområdet.

Avverkning av träd
Inför arbete med schakt och anläggande av erosionsskydd (fyll) genomförs avverkning och
borttransport av träd. Avverkning sker inom områden där schakt och fyll kommer att ske. Träd som
står närmast schaktområdet behöver också tas bort på grund av risk för rotskador. Avverkningen blir
mer omfattande i de delar av slänten där lutningen är brantare och där en större del av slänten därför
behöver schaktas ut. Avverkningen blir mindre omfattande i de delar av slänten som har en flackare
lutning och där mindre schakt erfordras. Detta illustreras i Figur 3 respektive i Figur 4. Huvuddelen av
slänten utgörs av slänt med brantare släntlutning.
Vissa av de lågor som finns i området idag sparas och läggs på tillfällig upplagsplats för att senare
återföras i området. Ett antal träd från avverkningen sparas för att sättas in i erosionsskyddet, se
beskrivning under avsnitt 2.3.6.
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Figur 3 Illustration över avverkning i slänt med brantare släntlutning.
Det område där träd behöver tas bort illustreras med skuggning.

Figur 4 Illustration över avverkning i flackare släntlutning. Det
område där träd kommer att tas bort illustreras med skuggning.

Schakt och fyll
I Figur 5 visas de områden som berörs av åtgärder i form av schakt och fyll, se även Bilaga 5. Dessa
områden berörs även av avverkning. I Figur 6 redovisas motsvarande åtgärder på ett ortofoto. Som
framgår av bilderna berörs större delen av strandskogen av de planerade åtgärderna. Vattenståndshöjder i figurer och Bilaga 5 anges enligt RH2000.

Figur 5 Utsnitt ur planritning (se Bilaga 5) som visar område som berörs av schakt och anläggande av erosionsskydd. Inom
dessa områden kommer träd att behöva tas bort. Av bilden framgår även placering av sektionerna S1, S2 och A, se Bilaga 5.

Figur 6 Ortofoto med områden som berörs av schakt och anläggande av erosionsskydd, se även Bilaga 6.
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Släntlutningen längs hela den berörda sträckan varierar och ett antal sektioner längs sträckan har
därför tagits fram och legat till grund för de stabilitetsberäkningar som gjorts och för dimensioneringen
av det planerade erosionsskyddet. I Figurerna 7, 8, 9 visas sektionsritningar vilka även redovisas i
Bilaga 7. Av Bilaga 5 framgår även sektionernas placering.
Huvuddelen av området för planerade åtgärder har en brantare släntlutning. Inom dessa delar av
slänten kommer de träd som finns från släntkrön och ner till strandlinjen att behöva tas bort. Detta
eftersom stora delar av befintlig slänt behöver schaktas bort för att skapa en flackare släntlutning och
för att erosionsskydd ska kunna anläggas. Enstaka träd direkt vid släntkrön kan möjligen sparas och
träd som står på tillräckligt avstånd från släntkrön kan sparas. Inom det område där avverkning sker
kommer även rensning av stubbar, sly och buskar att genomföras.
I Figur 7 redovisas en sektion som visar hur schakt- och fyllnadsarbeten kommer att ske inom område
med brantare släntlutning, detta omfattar huvuddelen av området. Erosionsskydd anläggs i
storleksordningen ca 13 m ut i vattenområdet (mätt i plan och från medelvattennivån). Inom delar av
området kommer arbeten att utföras enligt den sektionsritning som visas i Figur 8. Erosionsskyddet
anläggs i storleksordningen ca 16 m ut i vattenområdet (mätt i plan och från medelvattennivån). Inom
en liten del av området är nuvarande släntlutningen sådan att endast en mindre delar av slänten
berörs av planerade åtgärder, se Figur 9. Erosionsskyddet anläggs i storleksordningen ca 14 m ut i
vattenområdet (mätt i plan och från medelvattennivån).
De stabilitetshöjande åtgärderna inleds med att slänten inom berört område schaktas ned till en
släntlutning på i storleksordning 1:2,4 och därefter förstärks genom utläggning av erosionsskyddande
material.
I Figur 10 redovisas en principskiss/schablonbild på hur ett erosionsskydd på en plan bottenyta är
uppbyggd och hur tjockleken på och längden/utbredningen av ett erosionsskydd dimensioneras.
Schablonmässigt räknat (enligt principskissen i Figur 10) skulle i det här fallet erosionsskyddande
material behöva läggas ca 2 m ut i vattenområdet från strandlinjen vid en plan bottenyta vilket i det här
fallet skulle innebära att ca 650 m 2 vattenyta/bottenyta berörs av erosionsskyddet.
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Figur 7 Sektionsritning (A-A) som visar planerade schakt- och fyllnadsarbeten i brantare släntlutning (se även Bilaga 7).

Figur 8 Sektionsritning (S1-S1) som visar planerade schakt- och fyllnadsarbeten i mellanbrant släntlutning (se även Bilaga 7).

Figur 9 Sektionsritning (S2-S2) som visar planerade schakt- och fyllnadsarbeten i flackare släntlutning (se även Bilaga 7).
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Figur 10 Principskiss av planerat erosionsskydd.

Släntlutningen/bottennivån under vattenytan varierar dock och är nu inmätt. Utifrån nu kända data
gällande bottennivåer, släntlutning, stabilitet m.m. kommer erosionsskyddet utformas enligt nedan
beskrivning och enligt ritningar som redovisas i Bilaga 5 och Bilaga 7. Mindre justeringar av detta kan
komma att göras när detaljprojekteringen är klar.
Erosionsskyddande material läggs ut i slänten ca 0,5 m över högsta högvattennivå (HHW +2,13) och
ner längs botten ca 13-19 m ut (i plan) från strandlinjen vid medelvattennivå (MW +0,43).
Erosionsskyddet anläggs med en tjocklek på minst en meter. Den vattenyta/bottenarea i plan som
kommer att beröras uppskattas till i storleksordningen ca 4 700 m2. Den släntarea (ej i plan) som
berörs uppskattas utgöra ca 3 000 m2. I Bilaga 7 visas sektioner över planerade åtgärder.
I Bilaga 8 redovisas en bild med ungefärlig markering av vattennivåer för den del av befintlig slänt som
berörs av anläggande av erosionsskydd. Det är viktigt att förtydliga att bilden ska ses som en
illustration och inte som en exakt redovisning av planerade åtgärder. Erosionsskyddet läggs som ovan
nämnts ut ca 0,5 m över högsta högvattennivån.

Anläggande av erosionsskydd
Erosionsskyddet kommer att anläggas genom utläggande av sprängstensmassor i ett lager om minst
en meter. Inom den del av erosionsskyddet som ligger mellan medelvattenståndet och högvattennivå
(härefter benämnd som kombinerat erosionsskydd) kommer ett antal sparade träd att tryckas in i
erosionsskyddet, se sektionsritningar i Bilaga 7. Syftet är att möjliggöra snabbare återetablering av
vegetation/växtlighet genom att väva in växtmaterial i erosionsskyddet.
Inom det kombinerade erosionsskyddet kommer vidare en växtbädd att anläggas inom fyra
delområden. Växtbädden inom varje delområde kommer att ha en varierande bredd om ca 15-40 m.
Inom delområdena kommer återplantering att ske med exempelvis buskplantor. För att inte
växtmaterialet ska spolas bort vid höga flöden eller tryckas undan av is vintertid kommer en väv av
något slag att läggas ovanpå växtbädden. Denna förankras med exempelvis krossmaterial som läggs
in ovanpå väven och mellan plantorna. Utanför bädden kan stora stenar komma att läggas ut i
strandlinjen för att förhindra yttre påverkan på erosionsskyddet.
Delar av erosionsskyddet kommer att anläggas som hårt erosionsskydd. I den mån det blir
avbaningsmassor över från schakt i de övre delarna av slänten kan även dessa komma att läggas ut
på de delar av erosionsskyddet som utgörs av sprängsten, på de ytor som ligger mellan växtbäddarna.
Här kan även lågor som sparats från området läggas ut.
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I Figur 11 visas en principskiss som exempel på hur erosionsskyddet kan komma att anläggas. Exakt
utformning av de olika delområdena liksom antal och placering av träd och grönytor beslutas i
detaljprojekteringsskedet. Utformningen, storleken och placeringen av dessa delar i figuren får därför
ses som ett exempel som kan komma att ändras.

Figur 11 Principskiss över tänkt erosionsskydd med delområden med kombinerat erosionsskydd och hårt erosionsskydd.

Återplantering av träd m.m.
För att återfå de naturvärden knutna till lövträd och död ved som kommer försvinna kommer en
återplantering av träd ske efter anläggandet av erosionsskyddet. Detta kommer att göras ovan
högvattennivå. Målbilden för området bör vara en lövdominerad strandskog med de trädslag som
förekommer naturligt i området, exempelvis asp, björk, gråal, sälg samt andra busk- och trädformiga
videarter. Bärande träd som hägg, oxel, och rönn som är intressanta för pollinatörer och fåglar kan
komma att planteras. Det rekommenderas att endast inhemska arter används.
Utöver detta avses död ved från avverkade lövträd och tidigare sparade lågor att läggas ut inom
området för att understödja den biologiska mångfalden fram till dess att skogen återetablerats.
Omfattningen av vilka träd (döda träd) som ska sparas och var dessa ska återföras bör bestämmas i
samråd med biologiskt sakkunnig inför det att planerade åtgärder ska påbörjas.
Ett erosionsskydd som består av en kombination av mjukt och hårt material i delen ovan
medelvattennivån möjliggör för återplantering och återetablering av träd. Utformningen av detta
kommer att ske i samband med detaljprojekteringen.

Hantering av massor
Enligt preliminära beräkningar förväntas i storleksordningen ca 3 000 m3 sandmassor schaktas ut från
befintlig slänt. Överskottsmassorna kommer att tillfalla entreprenören och transporteras från platsen.
De provtagningar som gjorts av massor i slänt påvisar inga föroreningar. I storleksordningen förväntas
ca 7 500 m3 sprängstensmassor behövas för anläggandet av erosionsskyddet. Till detta tillkommer i
storleksordningen ca 500-1 000 m3 jordmaterial för möjliggörande av återplantering av träd. Massorna
kommer att transporteras till platsen med lastbil. Erosionsskydd utförs preliminärt i två olika fraktioner
där det första undre lagret (ca 0,5 m tjocklek) utgörs av fraktionen 0-300 mm och det övre lagret består
av fraktionen 300-500 mm. Till fyllning för inledande utjämning av slänten används även bergkross 0300 mm. I den mån det blir avbaningsmassor över från schakt så kan dessa komma att återvändas
och läggas ut på det hårda erosionsskyddet i de delar som ligger mellan medelvattenstånd och
högvattenstånd.

Arbetstider
Avsikten är att genomföra de planerade åtgärderna så snart tillstånd erhållits, detaljprojektering är klar
och entreprenör är upphandlad. En detaljprojektering av arbetet har påbörjats och förväntas vara
klartunder våren 2021och förhoppningen är att en entreprenör är upphandlad kring årsskiftet
2021/2022 och att planerade arbeten därefter kan påbörjas så snart tillstånd erhållits.
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Plantering av träd och buskar liksom ängssådd sker företrädesvis så tidigt som möjligt under
växtsäsongen för att dessa ska få en chans att etablera sig. Det kan därför bli så att arbeten kan
komma att utföras över två säsonger. För genomförande av arbeten finns därför olika scenarier
beroende på när tillstånd erhålls, se ett exempel nedan.
Anläggande av arbetsvägar ner till vattenlinjen,
anläggande av väg längs vattenlinjen, avverkning,
schakt och anläggande av erosionsskydd:

juni-aug alternativt oktober-december år 1
(för grumlande arbetsmoment se avsnitt
2.3.10)

Plantering:

maj-juni år 2

Borttagande av arbetsväg i vattenlinjen:

juli-aug år 2

Anläggande av arbetsvägar och avverkning förväntas utföras under cirka 2-5 veckor. Arbetet med
schakt och anläggandet av erosionsskydd förväntas kunna genomföras under uppskattningsvis 2-3
månader.

Skyddsåtgärder
För att skydda vårlekande fisk och minska påverkan avses arbetsmoment i vatten som medför
grumling inte utföras under perioden 1 maj till 30 juni samt under september.
Vid utförande av arbeten vidtas särskild försiktighet för att minimera påverkan på miljön. Vid arbete
ska beredskap finnas för att kunna vidta åtgärder vid oförutsedda utsläpp till luft, mark och vatten.
Utrustning för att omhänderta eventuella utsläpp till mark och vatten ska finnas i arbetsfordon eller
inom arbetsområdet. Detta i form av exempelvis absorptionsmedel och oljelänsar.
Beredskap ska även finnas för oförutsedd händelse i form av exempelvis ett skred eller ökade
vattenflöden med grumling som negativ konsekvens.
Någon begränsning av arbetstider med hänsyn till häckande fågelarter bedöms ej som nödvändigt
med hänsyn till att planerade arbeten kommer att utföras i ett område som redan idag är bullerstört.
Entreprenören ansvarar för att i terrängen markera schaktlinje samt rotzon för träd som inte ska
avverkas men som ligger i anslutning till schaktområden.
Vissa av de lövträd som måste fällas kommer att i första hand sparas som död ved inom området
alternativt i ett närliggande lövskogsområde om så bedöms möjligt och lämpligt. Trädstammarna kan
läggas utspridda eller som en faunadepå, och bör placeras i solbelyst läge.
Sådan död ved som redan idag ligger i området flyttas i första hand till lämplig tillfällig
uppställningsplats till dess att dessa åter kan läggas ut i området. Alternativt kan dessa flyttas till annat
närliggande lövskogsområde om så bedömts lämpligt och möjligt.
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3

ÖVERGRIPANDE OMRÅDESBESKRIVNING

3.1

PLATS

Platsen för planerade stabilitetshöjande åtgärder ligger på den södra delen av Ön, ca 3 km från Umeå
centrum, längst strandlinjen som angränsar till Umeälven i den del av älven som benämns Storån, se
Figur 12. Aktuell släntsträcka som kommer att tas i anspråk är ca 320 m lång och ca 5–7 m hög, med
en varierande släntlutning (mellan ca 20º och 50º). Marken ovan släntkrönet är relativt plan. Lokalt är
slänten närmast vertikal ovan vattenlinjen. Från släntfot och ut mot Umeälvens strömfåra bedöms
mark- och bottenytan slutta svagt.

Figur 12 Översiktskarta. Röd kvadrat redovisar område för planerad åtgärd.
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3.2

OMGIVNING

Omgivningen i direkt anslutning till berörd slänt består av hårdgjorda ytor och gräsytor. Slänten mot
Umeälven består av trädbevuxen naturmark av typen strandskog. De närmsta byggnaderna tillhör
verksamheten vid avloppsreningsverket och inom verksamhetsområdet finns en väg som trafikeras av
tung trafik. Runt verksamhetsområdet finns ett staket. Söder om åtgärdsområdet löper Kolbäcksbron
och väg E4.
Längs med slänten och i strandkanten syns tydliga spår av pågående erosion och mindre skredärr
som lutande och omkullfallna träd. Naturmiljön i området beskrivs närmare under avsnitt 8.1.

3.3

STRÖMRIKTNING OCH VATTENNIVÅ

Vattenstånd (RH2000) i Umeälven anges nedan (Larsson 2017):
Högsta högvatten (HHW)

+2,13

Medelhögvatten (MHW)

+1,63

Medelvattennivå (MW)

+0,43

Medellågvatten (MLW)

-0,22

Lägsta lågvatten (LLW)

-0,77

SMHI har utfört beräkningar av förväntade vattenstånd för återkomsttider av 50 och 100 år (SMHI,
2010). Beräkningarna har utförts för vattennivån vid bl.a. reningsverket och har baserats på ett antal
faktorer som framtida klimatscenario 2050 inklusive en global höjning av vattenståndet på 30 cm
under perioden 1990-2050. Resultatet av beräkningarna visas i Tabell 1. Det erosionsskydd som nu
planeras utformas för att klara de nivåer som anges i tabellen.

Tabell 1 Resultat 2010 och 2050 för återkomsttiderna 50 och 100 år. Vattenstånd anges i m i RH2000, och nivån bygger på
relationen mellan medelvattenytan på Ratan och RH2000. Bidraget från dämningen mellan havet och Holmsund,
vinduppstuvning i Österfjärden och dämningen Österfjärden-Ön anges i m.

Öster om området för planerade åtgärder finns idag en moränklack på älvens botten som styr
huvudströmfåran bort från aktuell slänt, se Figur 13.
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Moränklack

Figur 13 Strömriktning i Umeävlen, (Brydsten 1998). Området för planerade åtgärder är markerat med rosa linje.

3.4

PLANFÖRHÅLLANDE
Översiktsplan

Den kommuntäckande översiktsplanen för Umeå kommun inklusive fördjupningar är
aktualitetsförklarad 2018. I den anges att förutsättningar ska skapas så att Umeå blir en
föregångskommun avseende utveckling och tillämpning av avloppsteknik. Bland annat ska detta
uppnås genom att i den fysiska planeringen iaktta nödvändiga skyddsområden runt befintliga
avloppsanläggningar för verksamhetens framtida utveckling.

Fördjupad översiktsplan Ön
Den fördjupade översiktsplanen för Ön anger att strandskogen ska bevaras. Översiktsplanen anger
även att strandområdet mellan reningsverket och älven ska vara tillgängligt för allmänheten, vilket
innebär att strandskogen inte får stängslas in. I översiktsplanen föreslås en gång- eller cykelstig längs
älven vid strandskogen. Den befintliga strandskogen längst älven är en del av ett större
sammanhängande skogsparti. Strandskogen har ett stort värde för den biologiska mångfalden i
älvslandskapet. I översiktsplanen anges att det inom en zon på 250 m från reningsverkets
fastighetsgräns endast bör etableras verksamhetslokaler. Detta med hänseende till störningar i form
av lukt.
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Gällande detaljplan
Det finns en fastställd detaljplan av kommunfullmäktige år 2011 för fastigheterna Ön 2:32 och del av
Ön 2:13 och Ön 6:17 (2480K-P11/33) i Umeå kommun, Västerbottens län. Detaljplanelagt område
redovisas i Figur 14. I detaljplanen har en skyddsbestämmelse för strandskogen införts baserat på vad
som anges i den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanens syfte var att möjliggöra utbyggnad av
reningsverket samt samlokalisering av bolagets verksamheter. Syftet var också att upphäva
strandskyddet för området.

Figur 14 Detaljplanelagt område. Rosa markering avser det område som berörs av erosion.

Planbesked
Umeå kommun har under hösten 2019 beslutat att inleda planläggning av Ön 2:32 m.fl. i syfte att
skapa planmässiga förutsättningar för att förebygga erosion längs strandkanten mot befintlig
bebyggelse. Arbetet med att ta fram en detaljplan för detta har påbörjats och enligt planbesked
beräknas planen antas kvartal 3 2021.
Planerade stabilitetshöjande åtgärder avses att genomföras för att motverka skred och ras samt för att
säkerställa den framtida driften av Öns avloppsreningsverk, men bedöms även indirekt kunna bidra till
upprätthållandet av allmänhetens tillgång till stränderna genom att området inte stängslas in.
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3.5

RIKSINTRESSEN OCH NATURA 2000-OMRÅDEN

Ön omfattas av riksintressen för kommunikationsanläggningar, dels genom att det ligger inom
flyghinderområde för Umeå flygplats, dels genom väg E4 som går över Ön.
Umeälven är av riksintresse för yrkesfisket.
Längre nedströms cirka 3 km från sydspetsen av Ön ligger två Natura 2000-områden som delvis
överlappar varandra, Umeälvens delta och slätter samt Umeälvens delta. Natura 2000-områden utgör
riksintresse enligt 4 kap miljöbalken.
Cirka 3 km nedströms Ön ligger två Natura 2000-områden, Umeälvens delta samt Umeälvens delta
och slätter. Umeälvens delta har utsetts att ingå i nätverket Natura 2000 för att det finns naturtyper och
arter utifrån habitatdirektivet som ska värnas inom området. Det aktiva deltat är stort och
förhållandevis ostört trots sin närhet till Norrlands största stad.
Det andra Natura 2000-området, Umeälvens delta och slätter, är utpekat med stöd av EU:s
fågeldirektiv. I området förekommer ett stort antal fågelarter som är extra skyddsvärda. Många av
dessa arter nyttjar Umeälvens delta och slätter som rastlokal, och för vissa är området en viktig
häckningsplats. Det övergripande syftet med Natura 2000-områdena, Umeälvens delta samt
Umeälvens delta och slätter, är att samtliga ingående naturtyper och arter skall ha en gynnsam
bevarandestatus.
Planerade åtgärder bedöms inte påverka ovanstående riksintressen eller Natura 2000-områden och
någon närmare beskrivning av detta görs därför inte i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning.

4

ALTERNATIVREDOVISNING

4.1

HUVUDALTERNATIV

Erosionsskyddet kommer att anläggas i syfte att säkerställa den befintliga verksamheten vid
reningsverket. Någon alternativ lokalisering är därför inte aktuell.
Sökande har valt att utgå ifrån ett huvudalternativ som omfattar en variant av ett kombinerat
erosionsskydd och ett hårt erosionsskydd. Ett kombinerat erosionsskydd innebär en kombination av
mjukt och hårt material i zonen mellan medelvattenstånd och högvatten och kan till exempel innebära
att stenskoning kombineras med vegetation, se principskiss i Figur 15.

Figur 15 Principskiss kombinerat erosionsskydd (SGI 2016).
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Under den förprojektering som gjorts av erosionsskyddet har flera svårigheter med att anlägga ett
kombinerat erosionsskydd för den nu aktuella platsen konstaterats. Dessa sammanfattas kort nedan:
Svårigheter att få växtmaterial att kvarstå
Umeälven är reglerad vilket innebär att vattennivån i älven fluktuerar utöver normala
vattenståndsvariationer i en älv. Vintertid ligger is på älven vilket innebär en ytterligare fysisk påverkan
på erosionsskyddet. Den naturliga erosion som vatten och is medför i strandskoningen innebär att det
naturliga växtmaterial som finns i zonen mellan medelvattenstånd och högvatten längs stränder av
detta slag lättare eroderar bort. Vid anläggande av ett kombinerat erosionsskydd på den här aktuella
platsen är risken stor att det växtmaterial som påförs kommer att erodera bort eller tryckas bort av is
vid vinterförhållanden. Även om en väv läggs ovanpå växtbädden och förankras väl så finns stor risk
att även den trycks bort vintertid vilket blottlägger växtbädden för vidare erosion. Risk föreligger att
inplanterade växter inte får bibehålla de förutsättningar som behövs för att kunna fortleva.
Tjockleken av erosionsskyddet
Ur stabilitetssynpunkt behöver erosionsskyddet vara minst en meter tjockt och kommer att utgöras av
sprängstensmaterial. På platser där det är möjligt att anlägga ett mindre tjockt erosionsskydd finns
möjlighet att plantera växter och träd genom erosionsskyddet så att dessa får en anknytning till det
naturliga material som finns under erosionsskyddet. Detta omöjliggörs i det erosionsskydd som
behöver anläggas på den här platsen, detta p.g.a. dess tjocklek. Tjockleken på erosionsskyddet
innebär också att en växtbädd som anläggs ovanpå erosionsskyddet kommer att ha problem med
vattentillgången då vatten som faller på erosionsskyddet eller rinner dit dräneras bort. De växter som
anläggs här kommer därför att ha svårt att kunna fortleva. För att växterna ska klara av att etablera sig
och fortleva så behöver de dels kunna stå under vatten vid högre vattenflöden men också under stora
delar av året klara sig utan vatten. Risken är mycket stor att de växter som inplanteras ovanpå
erosionsskyddet inte kommer att överleva.
Sättningar i erosionsskyddet
Ett alternativ att varva växtjordslager med sprängsten i erosionsskyddet alternativt att göra zoner med
mindre tjockt erosionsskydd har utretts men risken för sättningar har bedömts vara för stor. Risk för
sättningar skulle i sig innebära ett framtida behov av åtgärder/underhåll av erosionsskyddet. Detta
skulle vara negativt ur miljösynpunkt då framtida underhållsåtgärder skulle innebära en påverkan på
mark och vegetation som då hunnit återetableras.
Förordat alternativ
Förordat alternativ innebär att erosionsskyddet i vissa mindre partier anläggs som ett kombinerat
erosionsskydd medan delar utgörs av ett hårt erosionsskydd, se principskiss i Figur 11. Inom delar av
det hårda erosionsskyddet kommer avbaningsmassor som eventuellt blir över från schakt i de övre
delarna av slänten att sparas för att läggas ut ovanpå det hårda erosionsskyddet.
Genom valet av alternativ har sökanden valt att fokusera på att skapa förutsättningar för en naturlig
återetablering inom hela släntområdet. Huvudfokus för projektet har varit en återplantering ovan
högvattennivån, där träd och buskar har mer naturliga förutsättningar för att kunna växa och
återetableras naturligt.
Inom zonen mellan medelvattenstånd och högvattennivå har huvudfokus varit att skapa naturliga
förutsättningar för återetablering genom att föra in växtmaterial (jordmaterial, avverkade träd) i zonen.
Vissa tunnare träd (träd som avverkats i strandskogen) trycks in i erosionsskyddet för att skapa
kontakt med underliggande material. Vidare kommer död ved (träd som avverkats i strandskogen, eller
sparade lågor från området) att läggas ut längs strandlinjen samt att avbaningsmassor, om sådana blir
över, läggs på det hårda materialet för att naturligt förekommande frön/växtmaterial ska kunna ta sig in
mellan stenarna och för att växtmaterialet ska möjliggöra en naturlig återetablering.
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Även om svårigheter för etablering som ovan nämnts föreligger kommer växtjord och planteringar att
göras inom mindre delar av zonen mellan medelvattenstånd och högvattennivå. Anledningen till att
detta görs endast inom ett fåtal mindre delområden är att det i förväg inte går att säga om föreslagna
planteringar kommer att kunna etablera sig här. Resultaten av planteringarna i denna zon får
utvärderas i efterhand och kan därefter användas som input i framtida projekt för erosionsskydd i
liknande miljöer. Delar av zonen mellan medelvattenstånd och högvattennivå kommer att utgöras av
enbart hårt material.

4.2

ALTERNATIV UTFORMNING

Inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen har alternativ utformning av ett erosionsskydd utretts,
se nedan.
Hårda erosionsskydd, se Figur 16, är den traditionella metoden att förhindra erosion i vattendrag.
Dessa är effektiva för att förhindra erosion på den aktuella platsen, men kan medföra problem med
ökad erosion i anslutning till och nedströms skydden. Hårda erosionsskydd är ofta ogynnsamma för
den biologiska mångfalden, miljön i stort och kan beroende på var erosionsskyddet anläggs försämra
den estetiska upplevelsen. Ett erosionsskydd enligt detta alternativt skulle ge en fullgott skydd för den
här aktuella platsen, men ger sämre förutsättningar för den biologiska mångfalden jämfört med
föreslaget huvudalternativ. Detta då tiden för återetablering blir längre när det inte finns något material
i slänten som understödjer en återetablering. Delar av det planerade erosionsskyddet kommer att bli
anlagt som ett hårt erosionsskydd

Figur 16 Principskiss hårt erosionsskydd (SGI 2016).

Mjuka erosionsskydd, se Figur 17, byggs enbart av växter och kan i många fall ge en bättre biologisk
mångfald i och kring vattendrag. Detta alternativ kräver ett antal platsspecifika förutsättningar som till
exempel en flackare släntlutning. Då berörd slänt vid Ön är relativt brant, i synnerhet på vissa
släntsektioner, bedöms ett mjukt erosionsskydd inte som applicerbart för berörd slänt för att samtidigt
uppnå önskad stabilitet. Detta alternativ har därför inte utretts vidare.
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Figur 17 Principskiss mjukt erosionsskydd (SGI 2016).

Även möjligheten att undvika schakt i de övre delarna av slänten för att därigenom spara en större del
av strandskogen har utretts. Ett alternativ som utretts har varit att anlägga erosionsskyddet direkt mot
befintligt slänt och istället förlänga erosionsskyddet längre ut i älven. Detta alternativt skulle besvara
strandskogen till vissa delar men har inte bedömts lämpligt då detta skulle ha inneburit att
erosionsskyddet skulle behöva anläggas betydligt längre ut i älven jämfört med det som nu föreslagits.
Ett alternativ att schakta en mindre del av massorna (jämfört med förordat alternativ) i slänten har
också utretts men de stabilitetsutredningar som gjorts visar att detta inte är lämpligt då tillräcklig
stabilitet inte kan uppnås.
Någon alternativ lokalisering av reningsverket har inte utretts då detta ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv inte bedömts rimligt. Om reningsverket skulle flyttas till en annan plats så skulle även det
alternativet med stor sannolikhet innebära miljökonsekvenser av minst motsvarande grad som de nu
föreslagna stabilitetsåtgärderna innebär.

4.3

NOLLALTERNATIV

En MKB ska bland annat innehålla en redovisning av hur det nuvarande tillståndet i miljön förväntas
förändras i framtiden om den tänkta verksamheten inte kommer till stånd, ett så kallat framskrivet
nuläge eller nollalternativ. Syftet med redovisningen av nollalternativet är att ge ett underlag för att
kunna värdera vilken förändring verksamheten eller åtgärden medför ur miljösynpunkt.
Ett nollalternativ innebär i det här fallet att erosionsskydd inte anläggs och att slänten fortsätter
erodera. I förlängningen riskerar detta verksamheten vid reningsverket på Ön där en omlokalisering av
anläggningen erfordras. Detta skulle medföra omfattande ekonomiska konsekvenser men också
störningar på verksamheten. Ett sådant alternativ skulle även sannolikt medföra ekologiska
konsekvenser då ny mark skulle behöva tas i anspråk för verksamheten.
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5

UNDERLAG FÖR BEDÖMNING

5.1

MILJÖKVALITETSMÅL

Nedan redovisas relevanta nationella miljökvalitetsmål och det regionala delmål som berör planerade
åtgärder. Sammanställningen har utarbetats med utgångspunkt från uppgifter om miljökvalitetsmålen
från www.sverigesmiljomal.se, som är den officiella och aktuella portalen för information om de sexton
nationella miljökvalitetsmålen, samt från Regionala miljömål i Västerbottens län 2014–2020.
Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd”
Åtgärdernas inverkan på miljömålet
Ansökt verksamhet medför jämfört med nollalternativet en påverkan på den biologiska mångfalden.
Detta genom att träd i den befintliga strandskogen behöver avverkas för att hindra fortsatt erosion av
befintlig slänt. Åtgärder för återplantering av lövskog avses att genomföras. Detta innebär att
strandskogen i berört område bevaras över tid. Oavsett detta förloras vid genomförandet biologiska
värden. Planerade åtgärder bedöms i ett kortsiktigt perspektiv inte bidra till måluppfyllelse.
Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Åtgärdernas inverkan på miljömålet
Ansökt verksamhet medför jämfört med nollalternativet en påverkan på den biologiska mångfalden.
Detta genom att träd i den befintliga strandskogen behöver avverkas för att hindra fortsatt erosion av
befintlig slänt. Åtgärder för återplantering av lövskog avses att genomföras. Detta innebär att
strandskogen i berört område bevaras över tid. Oavsett detta förloras vid genomförandet biologiska
värden. Planerade åtgärder bedöms i ett kortsiktigt perspektiv inte bidra till måluppfyllelse. En del av
miljömålet är att tätortsnära skogar kan behöva anpassas för att öka tillgängligheten för människor att
vistas där. Planerade åtgärder kommer inte påverka människors tillgänglighet till området jämfört med
idag. Jämfört med nollalternativet innebär åtgärderna att tillgänglighet säkerställs något som inte skulle
vara möjligt på sikt i nollalternativet pga. instabilitet i slänten. I detta avseendet bedöms planerade
åtgärder bidra till måluppfyllelse.
Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.”
Umeå kommun har lokala miljömål som knyter an till de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.
Av de lokala målen har följande mål bedömts vara relevant: 2027 ska våra yt- och grundvattenförekomster ha god status. Den sammantagna bedömningen är att sökt verksamhet inte antas
förändra status eller bidra till försämrade förutsättningar att uppnå fastställd miljökvalitetsnorm.
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Åtgärdernas inverkan på miljömålet
Ansökt verksamhet bedöms jämfört med nollalternativet medföra en tillfällig påverkan av en tillfällig
och övergående grumling, som uppskattningsvis avtar efter ett par hundra meter nedströms älven.
Planerade stabilitetsåtgärder bedöms inte påverka möjligheten att uppnå redovisade
miljökvalitetsnormer, då åtgärderna bedöms vara så pass begränsade geografiskt och tidsmässigt.
Planerade åtgärder bedöms inte bidra till måluppfyllelse men bedöms inte heller motverka denna.

5.2

MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999.
Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att
genomföra EG-direktiv.
Enligt 5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer
som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen
kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Normvärden finns för timmar, dygn och år. En
miljökvalitetsnorm anses vara överträdd om minst ett av dessa normvärden överskrids.
Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska säkerställas att tillståndet inte medverkar till att några
miljökvalitetsnormer överskrids. I dag finns det miljökvalitetsnormer för:





olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Miljökvalitetsnormer för luft
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns fastställda miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och
kväveoxid, svaveldioxider, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren,
arsenik, kadmium, nickel och bly i luft. Normerna anger den halt av respektive ämne som maximalt får
förekomma i utomhusluften.
Till följd av att miljökvalitetsnormen kvävedioxid överskreds i Umeå antogs ett åtgärdsprogram
”Renare luft i Umeå” 2007, Kommunen har sedan dess arbetat mot programmet för att skapa en bättre
luftkvalitet i staden. Uppföljningsrapporten från 2019 visar att luften har blivit renare, årsmedelvärdet
för kvävedioxid låg under gränsvärdet och uppfyller nu miljökvalitetsnormen. Dock överskrids
fortfarande tim- och dygnsmedelvärdet.
Planerade åtgärders inverkan på fastställda miljökvalitetsnormer
Arbetsmaskiner och annan trafik från sökt verksamhet bedöms inte bidra till försämrade förutsättningar
för att uppnå fastställd miljökvalitetsnorm. Någon närmare beskrivning av detta görs därför inte.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten utvecklats. För
ytvatten innehåller normerna kvalitetskrav angående ekologisk status och kemisk status. Normer finns
även för konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster (t.ex. vattenkraftdammar). Som
huvudregel ska alla vattenförekomster uppnå normen om god status till 2021 och statusen får inte
försämras, dock kan undantag medges till år 2027.
Enligt VISS är Umeälven (SE708620-171973) ett vattendrag med en längd på 16 km. Vattenförekomstens ekologiska status är klassad som Måttligt vilket bl.a. beror på statusklassning av det
morfologiska tillståndet samt hydromorfologi då flottning tidigare förekommit i Umeälven, se Tabell 2.
Vattenförekomsten har tidigare även drabbats av vattenpest. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna
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hydrologisk regim samt morfologiskt tillstånd i vattendrag är klassade som Måttlig. Enligt VISS beror
befintligt tillstånd på att tidigare flottled har påverkat bl.a. vattendragets form, bottensubstrat,
flödesenergi och planform. Konnektivitet uppnår Hög status. Den kemiska statusen är klassad som
Uppnår ej god vilket beror på att gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar överskrids
på grund av atmosfärisk deposition. För att säkerställa god vattenkvalitet har miljökvalitetsnormerna
föreslagits till god ekologisk och god kemisk status med en förlängning av tidsfristen till 2027.
Vattenmyndigheten gör bedömningen att det är tekniskt omöjligt att vidta åtgärder för de ekologiska
problem som skulle behövas för att uppnå god ekologisk status år 2021. Möjliga åtgärder för att nå
god vattenstatus innebär insatser för att etablera ekologiskt funktionella kantzoner,
flottledsåterställning i Umeälven samt reducering av vattenpest.
Tabell 2 Klassificering och miljökvalitetsnorm för vattenförekomst Umeälven SE708620-171973 (Vatteninformationssystem Sverige (VISS),
www.viss.lansstyrelsen.se)

Vattenförekomst

Umeälven (SE708620171973)

Påverkas
av åtgärder

Fastställda MKN

God ekologisk status 2027
God kemisk ytvattenstatus

Ja

Bedömd status VISS

Måttlig ekologisk status
Uppnår ej god kemisk
status

Kvalitetsfaktorer
ekologisk status

Biologi
Fys-kem

Hydromorfologi

Kvalitetsfaktorer
kemisk status

Ej klassad

Kemisk status

Nej
Ej klassad

Nej

Konnektivitet

Hög

Nej

Hydrologisk
regim

Måttlig

Morfologiskt
tillstånd

Måttlig

Prioriterade
ämnen

Uppnår ej god

Nej
Ja
Nej

Planerade åtgärders inverkan på fastställda miljökvalitetsnormer
Vattendragets morfologiska tillstånd i dagsläget är så pass påverkat av den tidigare
flottningsverksamheten samtidigt som stabilitetsåtgärderna inte bedöms påverka möjligheten till
spridning eller fria passager för växter, djur, sediment och organiskt material. Den sammantagna
bedömningen är att sökt verksamhet inte antas förändra status eller bidra till försämrade
förutsättningar att uppnå fastställd miljökvalitetsnorm.

Miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten
Vattenförekomsten finns upptagen i Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som skall skyddas
enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Detta innebär att
vissa rikt- och gränsvärden i vattenförekomsten inte får överskridas; exempelvis gällande
uppslammade fasta substanser, mineraloljebaserade kolväten och ammoniak. Ett oljeutsläpp kan
orsaka skador på stränderna som kan påverka fågellivet, vattenlevande djur, stränderna och
strandskogarna. Med planerade skyddsåtgärder för oförutsedda utsläpp vid anläggningsarbetena
bedöms den planerade verksamheten inte kunna orsaka sådana skador att normerna för fisk- och
musselvattenkvalitet inte uppfylls.
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6

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Pelagia har under 2020 sammanställt ekosystemtjänster inom området. Ekosystemtjänster delas in i
fyra kategorier av ekosystemtjänster (försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster), nedan
kommenteras de förekommande ekosystemtjänsterna i området kategori per kategori. Nedan
kommenteras även om det är relevant med förslag till åtgärder som kan utföras för att stärka dessa
tjänster.
Försörjande tjänster - Resurser som människan kan använda direkt för sin överlevnad. Livsmedel,
bränsle, material med mera.
•

En begränsad mängd trävirke produceras i inventeringsområdets skogspartier, denna skog är
dock ej brukad, så dess försörjande tjänster bedöms vara obetydliga.
o Inget förslag till åtgärd.

Reglerande tjänster - Processer som påverkar ekosystemets funktion, innehåll och stabilitet. Luftoch vattenrening, erosionskontroll, pollinering med mera.
•

•

•

•

Skogen i området bidrar i viss omfattning med reglerande tjänster som luftrening, bullerdämpning,
bindning av koldioxid.
o Inget förslag till åtgärd. Planerade åtgärder medför marginell skillnad då det område som
tas i anspråk är litet ur den här aspekten.
De sälgar som finns området utgör pollenkällor för pollinatörer på våren och sandbranterna kan
utgöra bohabitat för vildbin.
o Vid val av träd för återplantering kan sälg, hägg, rönn och videbuskar väljas.
Trädens rotsystem binder jorden i slänten och står för en viss erosionskontroll, men denna är
uppenbarligen inte tillräcklig på längre sikt för att kunna säkerställa den viktiga infrastruktur som
reningsverket erbjuder. Meningen med åtgärderna är att genom tekniska lösningar förstärka
denna ekosystemtjänst.
o Inget förslag till åtgärd. Det erosionsskydd som anläggs tillgodoser detta.
Den höga strandkanten erbjuder ett översvämningsskydd som kommer att bestå och förstärkas
med de planerade åtgärderna.
o Inget förslag till åtgärd. Det erosionsskydd som anläggs kommer även det att kunna
bromsa vattenflödet.

Kulturella tjänster - Det som ger människan fysiskt och andligt välbefinnande av att uppleva/vara i
ekosystemet. Återhämtning, inspiration, rekreation och friluftsliv med mera.
•

•

Strandskogen ger visuellt en viss skönhetsupplevelse från älven då de ger intrycket av vildvuxen
naturmiljö snarare en ett rent industriområde, men döljer bara delvis reningsverksanläggningen
bakom.
o Återplantering av träd föreslås.
Området bedöms inte vara av stor vikt för bär-/svampplockning, rekreation eller friluftsliv,
strandskydd på land är upphävt genom gällande detaljplan.
o Inget förslag till åtgärd.

Stödjande tjänster - Indirekta processer och förhållanden som stödjer övriga ekosystemtjänster.
Vattnets- och näringens kretslopp, fotosyntes och biologisk mångfald med mera.
•

Utöver att upprätthålla allmänna processer som fotosyntes, biogeokemiska kretslopp och
upprätthållandet av näringsvävarnas dynamik, som alla skogsbestånd gör i någon utsträckning så
tillhandahåller strandskogen även spridningskorridor och habitat för populationer av arter med
olika funktioner och därmed en viss biologisk mångfald.
o Återplantering av träd föreslås liksom återföring av död vet.

29

7

METOD FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

7.1

AVGRÄNSNING

En avgränsning av innehållet i MKB:n innebär en fokusering på
väsentliga frågor och miljöeffekter som ska konsekvensbedömas. De
miljöeffekter som bedömts väsentliga och som beskrivs fördjupat i denna
MKB är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtgärdens påverkan på pågående markanvändning och berört
vattenområde
Skyddade områden och naturmiljö
Landskapsbild och friluftsliv
Ytvatten och grumling
Yttre händelser
Risk och säkerhet
Buller
Transporter och utsläpp till luft
Kemiska produkter och avfall

Konsekvenser för miljömål och miljökvalitetsnormer har beskrivits i
avsnitt 5.
Miljökonsekvensbedömningen avgränsas även i tidsperspektiv och inom
det geografiska område som en påverkan kan ske.
Med planerad verksamhet avses stabilitetshöjande åtgärder som i
korthet innebär att befintlig slänt schaktas ned och därefter förstärks med
utläggning av erosionsskydd. Miljökonsekvensbedömningen avgränsas i
sak till planerade stabilitetshöjande åtgärder.
Geografiskt har konsekvensbedömningen i huvudsak avgränsats till det
område som är direkt berört av planerade åtgärder i enlighet med vad
som redovisas under avsnitt 2. Den geografiska avgränsningen för
respektive miljöeffekt kan dock variera och belyses i den omfattning som
bedömts vara nödvändig. I Figur 18 redovisas de tillvägagångssätt som
leder fram till hur den geografiska avgränsningen bestäms.
Tidsmässigt bedöms miljöeffekterna i kort och lång sikt.

7.2

Figur 18 Arbetsgång för att
identifiera geografisk avgränsning i
MKB

BEDÖMNINGSGRUNDER

Utgångspunkten i föreliggande MKB är att redovisa planerad åtgärds miljöeffekter utifrån ett värsta
fall-scenario.
Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar som här
benämns som bedömningsgrunder. Genom att tillämpa bedömningsgrunderna kan den planerade
verksamhetens miljöeffekter sättas i relation till respektive effekts värde.
Under avsnitt 8 Konsekvensbedömning används till att börja med begreppet Förutsättningar, vilket
beskriver den aktuella aspektens förutsättningar, i detta projekt; en beskrivning av aspekten på den
aktuella platsen.
Vidare används begreppen påverkan, effekt (miljöeffekt) och konsekvens. I dagligt tal görs inte alltid
en åtskillnad i betydelsen mellan begreppen påverkan, effekt och konsekvens. Effekt och konsekvens
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används t.ex. ofta som synonymer. I miljökonsekvensbedömningar används däremot begreppen med
skilda betydelser, detta för att göra beskrivningarna så entydiga som möjligt.
För att underlätta förståelsen av innehållet i de kommande kapitlen om effekter och konsekvenser ges
här korta förklaringar till hur begreppen används i miljökonsekvensbedömningen:
•
•

•

Påverkan är den fysiska förändring som projektet/verksamheten orsakar, t.ex. att bilar släpper
ut avgaser, att en ny väg tar en viss markareal i anspråk eller att fordon alstrar oönskat ljud.
Effekten är den förändring av miljökvaliteter som uppstår till följd av projektets påverkan, t.ex.
högre omgivningsbuller eller förändrad landskapsbild. Effekter kan ofta, men inte alltid,
beskrivas i kvantitativa termer.
Konsekvensen är effektens, eller flera effekters, betydelse för olika intressen, såsom
människors hälsa och välbefinnande, landskapets kulturhistoriska värden eller den biologiska
mångfalden. Ibland är det inte möjligt att göra en konsekvensbedömning varför endast
påverkan och effekter kan redovisas.

Miljöeffekten och/eller konsekvensen av relevanta aspekter kan vara både direkt eller indirekt och
relatera till intressets värde, men kan också ställas i relation till nationella, regionala och lokala
miljömål, miljökvalitetsnormer samt nationella riktvärden, gränsvärden och gällande praxis.
För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov olika åtgärder
(skyddsåtgärder).
Den slutliga bedömningen görs sedan genom en sammanvägning av miljöeffektens värde och av den
planerade åtgärdens omfattning. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala; positiv
konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor
negativ konsekvens, se nedan Tabell 3. Bedömningen görs i förhållande till nollalternativet som
beskrivs i avsnitt 4.3. I förekommande fall bör även en bedömning göras av de kumulativa effekterna
från andra verksamheter.
Tabell 3. Bedömningsgrunder
Positiv
konsekvens

Verksamheten medför en förbättring
för människans hälsa och/eller miljö
som ges vikt vid bedömning mellan
värden/aspekter.

-

Verksamheten bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i miljömålens
riktning.

Obetydlig
konsekvens

Verksamheten bedöms inte medföra
någon effekt, antingen positiv eller
negativ, på värdet/aspekten.

-

Inga relevanta objekt i området som kan påverkas.

Liten negativ
konsekvens

Verksamheten bedöms endast
medföra negativ påverkan av
mindre art och omfattning som inte
innebär någon betydande
försämring eller skada av
värdet/aspekten.

-

Vanligt förekommande påverkan.

Måttlig negativ
konsekvens

Verksamheten bedöms medföra
påverkan av måttlig art och
omfattning som innebär en
försämring av eller mindre skada på
värdet/aspekten.

-

Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden.

Stor negativ
konsekvens

Verksamheten bedöms medföra
påverkan av större art och
omfattning som innebär en allvarlig
försämring av eller skada på
värdet/aspekten.

-

Påverkan på ett unikt värde.

Ingen uppenbar effekt på relevanta objekt.

Påverkan på vanligt förekommande värden som tål viss påverkan.
Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och
rekommendationer.

För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan dessa
istället komma att bedömas som en liten negativ eller obetydlig
konsekvens.

För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan dessa
istället komma att bedömas som måttlig eller liten negativ konsekvens.
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8

KONSEKVENSBEDÖMNING

De miljöeffekter som uppstår till följd av planerade åtgärder bedöms vara relaterade främst till
anläggningsskedet. De aspekter som bedöms under detta avsnitt är: strandskog, skyddade områden
och naturmiljö, landskapsbild och friluftsliv, ytvatten, lukt, risk och säkerhet/kemiska produkter,
transporter, utsläpp till luft och buller samt åtgärdens och sårbarheten kopplat till klimatförändringar.

8.1

NATURMILJÖ
Förutsättningar

Naturvärden i området
Berört område för planerade åtgärder har inte pekats ut som skyddsvärda. I en GIS-baserad
landskapsanalys över nedre Umeälven redovisas dock området i kategorin Lövskogar med höga
naturvärden – nyckelbiotoper (Umeå kommun 2008). Området ingår också i en värdetrakt för vitryggig
hackspett (akut hotad enligt svenska rödlistans kategorier) som täcker in stora delar av Umeälvens
nedre dalgång, kustmiljöer samt Holmöarna (Naturvårdsverket 2017). Vitryggig hackspett har
observerats på Ön men uppgifter om förekomst i den aktuella strandskogen saknas. Den aktuella
strandskogen utgör en liten del av det totala ytor lövskog som finns på ön och en än mindre del av det
område som utgör kategorin lövskogar med höga naturvärden.
Inga rapporterade artfynd har gjorts inom inventeringsområdet (Artportalen 2020). På andra delar av
Ön finns relativt nyliga fynd av de rödlistade arterna borsttagging (sårbar) och koralltaggsvamp (nära
hotad), knutna till död eller döende lövträdsved.
Fågellivet på Ön är rikt, med ett flertal regionalt sett ovanliga arter knutna till lövskogsmiljöer som
mindre hackspett (nära hotad), stenknäck, rosenfink (nära hotad), grönsångare (nära hotad),
svarthätta och härmsångare. En ropande kattuggla har på senare år uppehållit sig i skogspartierna på
södra/mellersta delen av Ön.
Ön har inventerats för fladdermöss och arterna nordfladdermus (nära hotad), tajga/mustaschfladdermus, gråskimlig fladdermus, trollpipistrell, brunlångöra (nära hotad) och större brunfladdermus har
observerats (Artportalen). Alla arter utom de första två är regionalt ovanliga och befinner sig nära
nordgränsen av sina utbredningsområden.
Resultatet av en tidigare genomförd inventering av fladdermöss indikerar att den södra delen av Ön
(se gulmarkerat område i Figur 19) innehåller livsmiljöer som potentiellt är viktiga födosöksområden
eller viloplatser för fladdermöss (Ecocom 2015). Det är enligt utredningen de strandnära lövskogarna
som kan göra området intressant i egenskap av födosöksmiljö för fladdermöss.
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Figur 19 Inventeringsområde för fladdermus. Planerade åtgärder redovisas med lila norr om inventeringsområdet (Ecocom,
2015).

En naturvärdesinventering har utförts inom området för planerade åtgärder. Inventeringen som utförts
av Pelagia AB sammanfattas nedan samt redovisas i sin helhet i Bilaga 9. I Figur 20 redovisas
området för inventeringen samt de naturvårdsobjekt som inventerats.
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Figur 20 Inventeringsområde, identifierade naturvårdsobjekt, värdeelement och påverkansområde (Pelagia 2020).

Strandskogen utgörs av yngre-medelålders blandskog, med björk, gråal, asp, sälg, tall och gran. Den
pågående stranderosionen är högst påtaglig och på flera ställen har större ras inträffat vilket har blottat
sandiga, nipartade slänter. Stranderosion, födosökande bäver samt maskinell trädröjning har gett
upphov till död ved av både barr- och lövträd. Strandskogen längs den södra delen av sträckan är tät,
med påtaglig graninväxning. Ställvis förekommer uppemot 100 år gamla spärrgreniga tallar, men
överlag är träden medelålders eller yngre. Enstaka grova aspar förekommer. Just intill vattenkanten
förekommer en smal bård med gråal. Markvegetationen är av ristyp med främst blåbär, lingon och
enbuskar. Förnatäcket med fallna löv och mull är överlag tjockt. I den södra delen av
inventeringsområdet förekommer även ett parti med 50–70-årig barrblandskog på ett flackt parti
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ovanför strandskogen. I höjd med reningsverket södra ände har strandskogen röjts bort helt i ett parti
och norrut från punkten syns genomgående spår av trädröjningar. Längs denna sträcka förekommer
en lövblandskog med asp, björk, sälg, gråal, tall och gran. Graninslaget är varierande men generellt
lägre än i det södra partiet. Vegetationen utgörs fortsatt av ris-typ fram till de sista hundra meterna där
marken är mer näringsrik med förekomst av gullris, björkpyrola, rönn- och lönnföryngring. Många träd i
den norra halvan av inventeringsområdet bär spår av bävergnag och vissa sådana träd har fällts
maskinellt för att inte orsaka skada.
En artrik men trivial flora av vedsvampsarter på lövved förekommer i inventeringsområdet. Följande
arter noterades: algröppa, dallergröppa, purpurskinn, raggskinn, sammetsskinn, styvskinn, kantöra,
sälgplätt, björkmussling, grönmussling, stinkmussling, aspticka, björkticka, eldticka, sälgticka,
sprängticka, tvåfärgsticka, vinterticka, zonticka. På gran noterades rotticka, blåticka, violticka, och
vedmussling. Av marksvampar noterades rödgrå grynskivling och poppelmusseron.
Inventeringen har inte utförts under häckningstid, men vid besöket noterades ett par av större
hackspett födosöka samt talgoxe, nötväcka, skata och kråka. I Storån syntes havstrutar och en flock
med minst hundra storskrakar.
Strandskog i sig, nästan oavsett karaktär, har ett allmänt landskapsekologiskt naturvärde som
spridningskorridor och födosökningshabitat för artgrupper som fåglar och fladdermöss. I det
förekommande området förekommer ytterligare biotopkvaliteter i form dess naturgivna förutsättningar
med eroderande sandiga branter, samt förekomst av olika strukturer och värdelement som flerskiktad
lövskog, förekomst av grova träd samt stående och liggande död ved, förekomst av nyckelart (bäver).
En begränsande faktor är att trädåldern är relativt låg med yngre-medelålders träd samt en tydlig
mänsklig påverkan genom röjningsspår samt olika anläggningar av avloppsrör och
undervattenskablar. Graninväxningen i södra delen av området är negativ då granen skuggar ut
lövträden vilket minskar värdet för vedlevande insekter och hackspettar.
Inom inventeringsområdet har två naturvärdesobjekt av Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde och
ett av Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde avgränsats. En närmare beskrivning av dessa redovisas i
Bilaga 9.
Inga rödlistade arter påträffades på den döda ved som förekom, till viss del beror nog detta på att
träden överlag är relativt unga och att kontinuitet saknas.
Inventeringsområdet i sig bedöms vara av marginell betydelse som habitat för vitryggig hackspett,
dock återfinns vissa viktiga strukturer i området, främst i form död lövved som till stor del är solbelyst.
Överlag är dock den genomsnittliga trädåldern för låg (uppskattningsvis 30-50 år) och mängden död
ved är troligtvis för låg för att området ska räknas som fullgott revir. En betydande andel av den
liggande döda veden är delvis nedsjunket i vatten, där den inte är till någon nytta för arten. De döda
eller döende stående lövträden i närheten av strandkanten bedöms i nuläget utgöra det huvudsakliga
födounderlaget. Att strandskogen längs norra delen är smal och solbelyst från flera håll är positivt,
även om graninslagen bitvis är något högt. Totalt utgör de delar av inventeringsområdet med potential
för att i framtiden ingå i ett vitryggsrevir cirka 0,5 hektar. Högt räknat kan området alltså utgöra 0,5%
av ett häckningsrevir.
Det är fullt möjligt att strandskogen i området skulle kunna användas tillfälligt av födosökande vitryggig
hackspett, särskilt utanför häckningstiden då arten rör sig över stora ytor, men det finns inte vare sig
sådana uppgifter eller tecken. Strandskogarna runt Ön kan ha en viktig roll som spridningsväg för
vitryggig hackspett som rör sig uppströms och nedströms längs Umeälvens lövskogar, och
inventeringsområdets strandskog utgör då en liten pusselbit i detta. Den södra delen av
inventeringsområdet är generellt av lägre värde då gran skuggar ut en stor del av lövträden.
Strandskyddet inom land är upphävt genom gällande detaljplan.
I Bilaga 10 redovisas bilder från platsbesök genomfört av WSP 2020-09-21.
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Påverkan, effekter och konsekvenser
Utgångspunkten för projektet är att bevara så stor del av den befintliga strandskogen som möjligt. De
tekniska utredningar som gjorts visar emellertid att stora delar av slänten kommer att behöva schaktas
bort som en del i att uppnå önskvärd stabilitet i området, vilket i sin tur kräver att huvuddelen av
strandskogen avverkas. Detta innebär att i stort sett samtliga träd som ligger från strandlinjen upp till
den kant där slänten slås ut inklusive erforderligt arbetsområde ovan detta tas bort på en sträcka av ca
320 m. Vid avverkning inom beståndet är vidare risken stor att eventuella kvarvarande högväxta och
smalstammiga individer vindfälls.
Genom att fortsatt erosion av strandkanten hindras så innebär dock åtgärderna samtidigt att
förutsättningarna för att bevara strandskogen över tid förbättras. På sikt kan strandskogen därmed
återfå sina nuvarande naturvärden och behålla dessa sett över en längre tid än vid nollalternativet.
Möjligheten finns att enstaka träd kan sparas i partier där släntlutningen är flackare. Detsamma gäller
träd som ligger på sådant avstånd från släntkrön att de inte berörs av schakt för utjämning av befintlig
slänt. Erosionsskyddet är tänkt att anläggas med både hårt och mjukt material som kan ge
förutsättningar för en återetablering av vegetation också i vattenkanten.
Planerade åtgärder bedöms enligt den naturvärdesinventering som är gjord medföra följande negativa
på naturmiljön:
•

•
•

•

•

•

•

Alla eller den stora merparten av träden i strandskogen inklusive de förekommande
värdeelementen i form av grova lövträd kommer att avverkas. Längs vissa begränsade partier kan
möjligen några enstaka träd högst upp i slänten sparas.
Värdeelement i form av stående och liggande död ved kommer sannolikt att förstöras vid
arbetena.
De stabilitetshöjande åtgärderna kommer att ändra topografin i slänten så att lutningen minskas.
De naturliga erosionsprocesser som ger en geomorfologiskt dynamisk strandmiljö med ras,
sandblottor samt tillskapande av död ved kommer sedan permanent att upphöra. Förekomsten av
sandbranter, som är en potentiell boplats för arter som backsvala (sårbar) och vildbin, kommer att
försvinna.
En minskad släntlutning gynnar teoretiskt granen som missgynnas på bekostnad av lövträd i
instabil mark. Dock förekommer gran redan i nuläget i varierande omfattning i stora delar av
strandskogen. Hantering av gran behöver beskrivas i skötselplan.
Där erosionsskyddet endast består av hårt material kommer den nedre delen av strandskogen att
vara vegetationsfri. Det är oklart hur tät vegetationsbård som kommer kunna etablera sig även i de
partier där mjukt material kan inkorporeras i erosionsskyddet. Den skyddande effekt som de
nedersta, överhängande lövträdens bladverk har för t.ex. sjöfågel, kan därför komma att minska,
också som en effekt av att slänten blir flackare och antalet lutande träd kommer minska.
De stabilitetshöjande åtgärderna som är planerade kommer sannolikt att försämra strandskogens
ekologiska funktion som spridningskorridor på kort sikt. Strandskogarna på Ön i form av
oexploaterad naturmark har i nuläget ett ekologiskt värde som spridningskorridor för arter som
fåglar och fladdermöss. Strandskogarnas omfattning på Ön kommer enligt den fördjupade
översiktsplanen att vara cirka 1 km, vilket skulle innebära att den sträcka på 320 m där åtgärder
ska vidtas i framtiden kommer utgöra en betydande del av den kvarvarande strandskogen på Ön.
Planerade stabilitetshöjande åtgärder kan i viss mån påverka sedimenteringsprocesserna
nedströms. Påverkan nedströms beror på den minskade tillförseln av sediment som inte längre
eroderas bort från de stränder som blivit erosionsskyddade. Åtgärderna innebär varken på kort
sikt (10 år) eller på lång sikt (ett par tusen år) någon minskad tillförsel av sediment som skulle
innebära betydande påverkan på de nedströms liggande Natura 2000-områdena Umeälvens delta
samt Umeälvens delta och slätter.
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•

Påverkan i form av bullerstörning från planerade anläggningsarbeten förväntas uppstå under en
begränsad tid. Ljudnivån från planerade arbeten bedöms vara av sådan omfattning att de inte
kommer att påverka ljudnivån i närmiljön på ett betydande sätt. Det område inom vilket åtgärderna
ska genomföras är redan idag bullerstört dels från versamhet inom reningsverksområdet, dels från
transporter till och från reningsverket men också i form av buller från väg E4 och Kolbäcksbron
som ligger i den direkta närheten.

Skyddsåtgärd
Förslag till skyddsåtgärder har tidigare redovisats under avsnitt 2.3.10. Ett erosionsskydd som består
av en kombination av mjukt och hårt material möjliggör för återetablering av växtlighet. Återplantering
av träd kommer att ske efter anläggandet av erosionsskyddet. Utöver detta avses död ved från
avverkade träd sparas och läggas ut ovanpå erosionsskyddet för att understödja den biologiska
mångfalden fram till att skogen återetablerats. I Figur 21 visas exempel på ett sådant område där detta
är gjort vid befintlig slänt.

Figur 21. Glänta där ett fallet träd kapats av och lagts ut som liggande död ved; exempel på åtgärd som kan hjälpa till att understödja den
biologiska mångfalden fram till dess att skogen återetablerats.

Innan avverkning bör möjligheten att spara alternativt flytta och jordslå för att senare återplantera
lämpliga enstaka exemplar av framförallt sälg övervägas. Samtliga barrträd bör däremot avlägsnas
eftersom deras rotsystem har en destabiliserande effekt på slänten.

Samlad bedömning
Nollalternativ
I ett nollalternativ bedöms strandskogen påverkas negativt genom att fortsatta volymförluster i slänten
minskar dess utbredning på sikt.

37

Stabilitetshöjande åtgärder
Strandskogen innehar i nuläget naturvärden kopplade till förekomst av lövträd och lövdominerade partier, samt en störningsdynamik av erosion som ger upphov till intressanta
biotoper samt förekomst av död ved. De föreslagna stabilitetshöjande åtgärderna kommer
leda till vissa permanenta förändringar i strandskogens struktur gällande topografi och
erosionsprocesser. Påverkan på träd och vegetation kan inom några decennier att börja
kompenseras då ett planterat trädskikt börjat mogna till ett yngre skogsbestånd, vilket
kommer göra att strandskogen börjat återfå naturvärden samt vissa ekologiska funktioner
t.ex. som spridningskorridor. Med en långsiktig skötselplan kan området på lång sikt att
kunna få högre värden knuten till lövrikedom och död ved än vad som finns i nuläget.
Påverkan på naturmiljön i området bedöms innebära en måttlig negativ konsekvens i det
korta perspektivet, men som på lång sikt (30-50 år) kan minska i takt med att de planterade
träden längs slänten sluter sig till ett strandskogsbestånd vilket delvis kompenserar för den
ursprungliga miljöpåverkan. Notera att eftersom nollalternativet för strandskogen medför att
strandskogen på ett naturligt sätt eroderar bort, är det rimligt att främst beakta den
långsiktiga miljökonsekvensen där den tydligaste negativa konsekvensen är upphörandet
av den naturliga erosionsdynamiken och förekomsten av sandiga branter.

8.2

LANDSKAPSBILD, REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Förutsättningar

Området är relativt plant fram till strandsluttningen där marken lutar brant nedåt mot älven.
Strandskogarna på Ön är viktiga ur ett landskapsperspektiv då skogarna har en sammanhållande
funktion mellan skogarna ned- och uppströms Umeå.
För hela Umeås älvslandskap har det genomförts en landskapsanalys över Umeälvslandskapet
(Umeå kommun, 2008). Landskapet bedömdes utifrån kategorierna:
•
•
•

Egenhet (graden av landskapsenheten ojämförlighet)
Mångfald (variationsrikedom i landskapsbilden)
Naturnärhet (landskapsenhetens naturlighet, det vill säga graden av mänsklig påverkan)

Ön bedömdes ha ett högt värde med hänsyn till egenhet och mångfald och måttligt värde med hänsyn
till naturnärhet. Den samlade bedömningen av Öns landskapsvärden enligt landskapsanalysen
motsvarar måttlig betydelse.
Strandskogen utgör idag en grön ridå som avskärmar den befintliga verksamheten vid reningsverket
för den som har utblickar mot området från Kolbäcksbron och från den östra sidan av Umeälven.
Strandskogarna har ett stort värde för rekreation och friluftsliv för besökare på Ön och boende i
närheten. Det råder dock begränsad tillgänglighet närmast strandbrinken för aktuellt läge och friluftsliv
och rekreation närmast strandzonen antas vara i liten omfattning. Området ingår i Umeälvens
stadsfiskevårdsområde som upplåter gratis fiske till allmänheten.
Tillgängligheten till strandskogen är idag begränsad till en smal, upptrampad stig längs staketet som
inhägnar bolagets verksamhetsyta. Att ta sig ner till strandkanten är svårt och riskfyllt på grund av den
ogenomträngliga vegetationen och branta släntlutningen. Sprängstenspartiet som avgränsar området i
norr är även det svårforcerat. I den södra delen finns en öppen glänta med utblick ner mot älven, se
Figur 21.
Strandskyddet på land är upphävt genom gällande detaljplan men inte inom vattenområdet.
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Påverkan, effekter och konsekvenser
Vid anläggandet av erosionsskyddet kommer huvuddelen av den aktuella strandskogen att avverkas.
Detta kommer att påverka den visuella upplevelsen av området. Dels i form av att området upplevs
mindre grönt och mer öppet, samtidigt som verksamheten vid reningsverket kommer att bli mer
framträdande jämfört med idag. Det kommer att ta tid för träden att åter växa upp och strandskogen
kan komma att bli mindre tät för sökt verksamhet jämfört med idag. Strandskogen kommer också att
bli något smalare och sannolikt kommer färre träd att hänga ut över vattnet längs dessa sträckor.
Genom återplantering av träd kommer dock, vid jämförelse med nollalternativet, en mindre skillnad att
upplevas. Detta då strandskogen på sikt även för nollalternativet förväntas att påverkas av erosion och
därmed försvinna.
Strandskyddet inom området är redan idag upphävt genom gällande detaljplan. Gående har dock
tillgänglighet genom området genom en smal upptrampad stig som går längs med stängslet som
inhägnar verksamheten i området. Möjligheten att passera kommer även fortsättningsvis finnas kvar
för sökt verksamhet. Upplevelsevärdet längs denna sträckan bedöms dock lågt då den som passerar
här gör det direkt i anslutning till befintligt verksamhetsområde.

Skyddsåtgärd
Ingen skyddsåtgärd utöver de som tidigare beskrivits gällande återplantering av skog bedöms vara
relevant för denna aspekt.

Samlad bedömning
Nollalternativ
I ett nollalternativ bedöms strandskogen påverkas negativt genom att fortsatta volymförluster i slänten
minskar dess utbredning och att den på sikt kommer att försvinna. Vidare innebär den fortsatta
eroderingen att slänten blir brantare vilket försvårar tillgängligheten för besökare.
Stabilitetshöjande åtgärder
För rekreation och friluftsliv bedöms stabilitetshöjande åtgärder sammantaget medföra små
positiva konsekvenser med hänsyn till åtkomst till stränderna och små negativa
konsekvenser med hänsyn till upplevelsevärdet/landskapsbilden. Berört område i sig utgör
dock inte en naturlig plats för rekreation.

8.3

YTVATTEN
Förutsättningar

Umeälven
Den berörda vattenförekomsten för planerade stabilitetshöjande åtgärder är Umeälven som är ett cirka
470 km långt vattendrag huvudsakligen beläget i Umeå kommun. Medelvattenföringen (MQ) uppgår till
440 m³/s (station vid utloppet till Bottenviken).
Bredden på vattendraget är vid Ön vid medelvatten (MW) cirka 700 meter. Umeälvens
avrinningsområde utgörs av cirka 62% urbant, 31% skogsmark och 7% sjö. Umeälven mynnar från
norska fjällkedjan vid sjön Överuman. Älven är 45 mil lång och är Sveriges femte största älv. Älvens
två största biflödena är Vindelälven och Juktån.
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Umeälven är helt utbyggd vilket har förändrat dess vattenregim då naturliga flöden, som exempelvis
vårfloden, har försvunnit. Kraftverksdammarna skapar vandringshinder för fisken och det konstgjorda
vattenflödet missgynnar växter och djur som lever i vattnet och längs stränderna. Umeälven har varit
allmän flottled.
Fisk
Umeälven är en vattenled för flera vandrande fiskarter såsom lax, havsöring, braxen och id. Umeälven
hyser även abborre, gädda, lake och sik. Perioderna när fiskarna söker sina lekplatser varierar;
fiskarter som lax och havsöring vandrar om hösten och abborre är en vårlekande fisk. För att leken
ska kunna lyckas krävs bottnar med grus och mindre sten med god vattengenomströmning.
Kräftor
I Umeälven har det tidigare funnits flodkräftor. Länsstyrelsen genomförde 2014 provfiske efter kräftor i
delar av både Umeälvens och Vindelälvens strömfåror utmed en sträcka på cirka 40 km, från Spöland
ned till Rinneln (cirka 5 km nedströms Ön). Vid provfisket 2014 som är den senast utförda
inventeringen fångades inga kräftor vilket indikerar att det relativt goda beståndet som funnits i
Umeälven på 1990-talet inte finns kvar i samma utsträckning längre.
Umeälvens delta
Umeälvens delta är en mycket aktiv och föränderlig miljö i samverkan mellan två krafter;
strandförskjutningen (landhöjningen) och sedimentationsprocesserna. Strandförskjutningen motsvarar
för närvarande till 8,3 mm/år och innebär att landmassorna blir större för varje år. Omfattande erosion
och deposition inom själva deltat är en följd av att deltat är beläget i en landhöjningsmiljö.
Landhöjningen skapar en omfattande, intern erosion som bedöms utgöra ända upp till hälften av den
sedimenttransport som sker genom deltat. Volymberäkningar visar att den totala mängden
sedimenterat material uppgår till ca 100 000 ton/år vilket motsvarar en sedimenteringshastighet i
samma storleksordning som strandförskjutningen (Länsstyrelsen i Västerbotten, 2002).
Sedimenttransporten består nästan uteslutande av transport av suspenderat material och endast till
liten del av bottentransport.
Deposition och erosion i deltat leder således till en ständig omlagring av de tillförda
sedimentmassorna, se Figur 22. I de övre delarna av deltat där vattenflödet är som högst sker den
största delen av erosionen. På flera av öarnas uppströmssidor förekommer branta, meterhöga
strandbrinkar till följd av erosionsprocesser. I strandbrinken på norra änden av Storsandskär har
stenskoning anlagts för att minska erosionen (Länsstyrelsen i Västerbotten, 2002). Sedimentationen,
det vill säga depositionen av silt och sand, i de nedre delarna av deltat är omfattande. Sedan
sekelskiftet har flera landmassor tillkommit på grund av den stora mängden sediment som deponerats.
Några av de förändringar som ägt rum är ön Tuvan som i början av 1800-talet var ett litet grund men
som idag är en av deltats största öar.
Strandängarna vid Villanäs fanns överhuvudtaget inte på 1902 års karta och landarealen vid StorSandskär samt Flisbergsgrundet har expanderat kraftigt. Växtligheten etablerar sig förhållandevis fort
efter uppkomsten av ett skär; det tar knappt 200 år från tiden för den första sandbanken har bildats tills
att skog har bevuxit de nya landmassorna. En framtidsprognos fram till år 2046 över Umeälvens delta
har gjorts som tar hänsyn både till strandförskjutning och tillskott av sedimentvolymer (Lindgren och
Nilsson, 2001). Framtidsprognosen visar att den sammanlagda arealökningen är förutsagd till 256 ha
vilket motsvarar en landutvecklingstakt på 4,1 ha/år. Stora förändringar i landskapet prognosticeras att
Tuvan kommer att förlängas i sydsydostlig riktning och en påtaglig uppgrundning i Österfjärdens av
bland annat de östra delarna av fjärden där Lillsandskär och Flisberggrundet idag finns.
Miljökvalitetsnormer för Umeälven redovisades i avsnitt 5.2.2.
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Figur 22 Vy nedströms planerade åtgärder (Länsstyrelsen i Västerbotten 2002).

Markteknisk sedimentundersökning
En sedimentprovtagning utfördes av WSP 2020 i samband med upprättandet av denna MKB.
Resultatet av provtagningen visade att sedimenten på fastigheten bedömds ha låg benägenhet för
slamning/resuspension, då de ej är av ackumulationstyp, och det översta lagret sediment var grövre
än silt i samtliga provpunkter. Vid eventuell slamning bedöms sedimenten enligt utredningen inte
utgöra någon risk för föroreningsspridning. Samtliga analyserade metaller låg inom Naturvårdsverkets
klassningar 1, mycket låg halt till 2, låg halt (NV 4913). Övriga organiska föroreningar låg under
laboratoriets rapporteringsgräns.
Undersökningen och dess resultat redovisas i sin helhet i Bilaga 11.

Påverkan, effekter och konsekvenser
Grumling
Påverkan på Umeälven (Storån) bedöms i huvudsak härledas till anläggandet av erosionsskyddet i
vattenområdet närmast släntkanten. Påverkan bedöms bestå av en tillfällig och övergående grumling,
som uppskattningsvis avtar efter ett par hundra meter nedströms.
Grumling kan vara skadlig för vattenlevande organismer så som fisk. Ett flertal olika studier har visat
att olika fiskarter har ett minskat födosök vid ökad turbiditet. Försämrat födosök minskar vidare fiskens
förmåga till tillväxt, reproduktion och överlevnad, medan minskad risk att bli uppäten samtidigt leder till
ökad överlevnad för framförallt mindre fiskar. Lax och öring kan överleva och äta under åtminstone
några veckor i grumligt vatten, men möjligheten att hitta mat påverkas vid ökad grumlighet (Barrett et
al.1992).
Strömriktning
De planerade stabilitetshöjande åtgärderna skulle kunna påverka ytvattnet på så sätt att det leder om
strömmarna något, så de styrs mot andra älvstranden nedströms. Idag finns dock redan en
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moränklack på älvens botten som styr huvudströmfåran bort från stranden för planerade åtgärderna,
och med bakgrund av detta bedöms inte det nya erosionsskyddet ha annat än möjligtvis marginell
påverkan på strömriktningen.
Kräftor
Utmed aktuell sträcka förekommer som redovisats inga populationer av flodkräftor. Om kräftbeståndet
skulle återvända medför stabilitetshöjande åtgärder främst påverkan efter anläggningstiden.
Permanenta eller längre tids habitatförändringar är oftast mer skadliga än tillfälliga förändringar under
anläggningsarbeten. Årsyngel av flodkräftan undviker normalt släta sand- och dybottnar och
predationsrisken ökar betydligt i dessa områden jämfört med heterogena stenbottnar.
Anläggande av erosionsskydd kan därför innebära en positiv utveckling för beståndet av flodkräfta vid
en återetablering i området.
Vid förekomst av flodkräftor kan en ökad turbiditet innebära störningar under lekperiod, vilket leder till
habitatsförlust.

Skyddsåtgärd
De grumlande arbetena genomförs med fördel då vattennivån i älven är låg. För att skydda vårlekande
fisk och minska påverkan avses grumlande arbetsmoment inte utföras under perioden 1 maj till 30 juni
samt under september.

Samlad bedömning
Nollalternativ
Vid ett nollalternativ tillförs ingen grumling i Umeälven, bortsett från den grumling som kan uppstå vid
eroderingen. Inga eventuella kräftdjur eller fisk påverkas i området.
Stabilitetshöjande åtgärder
Vid eventuell slamning anses sedimenten inte utgöra någon risk för föroreningsspridning då
samtliga analyserade ämnen enligt den marktekniska sedimentundersökningen låg under
tillämpliga bedömningsgrunder.
Genom tidsstyrning av arbetet till perioder som inte utgör vandringstid för vårlekande fisk
bedöms konsekvenserna vara små.
Planerade stabilitetsåtgärder bedöms inte påverka möjligheten att uppnå redovisade
miljökvalitetsnormer, då åtgärderna bedöms vara så pass begränsade geografiskt och
tidsmässigt.
Sammanfattningsvis bedöms aspekten ytvatten få en liten negativ konsekvens under
anläggningsskedet. Vidare när åtgärderna är utförda bedöms aspekten ha en obetydlig
konsekvens.

42

8.4

LUKT
Förutsättningar

Verksamheten vid avloppsreningsverket på Ön kan ge upphov till dålig lukt om syrefria förhållanden
uppstår i vissa processer. Vid tömning och transport av slam kan kortvarigt störande lukt uppstå. I
samband med tömning av rötgasslam kan lukt uppstå som kan upplevas i området som är aktuellt för
stabilitetshöjande åtgärder. Tömningen av slammet görs ca 2–3 ggr/veckan. Luftutsläpp och luktande
verksamhet redovisas i Figur 23.
Inga klagomål avseende lukt har framförts från allmänheten senaste tre åren.

Figur 23 Luftutsläpp och luktande verksamhet från verksamheten väster om planerade åtgärder.

43

Påverkan, effekter och konsekvenser
I och med planerade åtgärder kommer huvuddelen av befintlig strandskog att tas bort. Den strandskog
som finns i området idag består av en smal skogsremsa i en brant slänt och bedöms inte ha någon
betydande effekt vad gäller begränsning av luktspridning. Den påverkan som avverkningen av skogen
har bedöms därför inte medföra någon betydande påverkan (minskning) gällande spridning av lukt.

Skyddsåtgärd
Om klagomål från störande lukt inkommer till verksamheten på Ön hanteras detta inom ramen för
verksamhetens tillstånd.

Samlad bedömning
Nollalternativ
Även i nollalternativet förväntas strandskogen på sikt att försvinna i och med att den ligger i en slänt
som pga. erosion kommer att försvinna mer och mer. Strandskogen bedöms inte ha någon betydande
påverkan (minskning) gällande spridning av lukt.
Stabilitetshöjande åtgärder
Strandskogen ligger inom ett område som enligt den fördjupade översiktsplanen är utpekat
som skyddszon för lukt. Skyddszonen sträcker sig 250 m ut från fastighetsgränsen. De
planerade åtgärdernas påverkan på lukt bedöms i huvudsak bli lokal. Återplantering av träd
kommer att ske. Aspekten lukt bedöms därför ha en obetydlig konsekvens.

8.5

RISK OCH SÄKERHET/KEMISKA PRODUKTER
Förutsättningar

För att förbättra stabiliteten i området och därmed skydda befintlig verksamhet på Ön från skred och
ras är det nödvändigt att erosionen av strandkanten inom området upphör och att befintlig slänt
flackas. En stigande vattennivå beräknas vara en av de allvarligaste globala konsekvenserna av ett
varmare klimat. Planerade åtgärder bedöms vara en förebyggande åtgärd gällande förhöjda
vattennivåer, som i sin tur genererar en risk för ökad erosion. Erosionsskyddet kommer att anläggas i
syfte att säkerställa den befintliga verksamheten vid reningsverket.
Under arbetet kommer petroleumprodukter som drivmedel, hydrauloljor och smörjmedel hanteras.

Påverkan, effekter och konsekvenser
Vid olyckor som maskinhaveri eller oljespill kan viss påverkan ske i omgivande mark och
vattenområden.
Under arbetet med anläggningen av erosionsskyddet hanteras en rad ämnen som vid olycka eller spill
kan påverka vatten negativt.
Tankning innebär hantering av större volymer av diesel, som kan ha stor negativ påverkan på miljön
vid spill. Lokalisering och utformning av platser för tankning, förvaring och annan hantering av större
mängder miljöskadliga produkter har stor påverkan på risken för en olycka med allvarliga
konsekvenser för fågellivet, stränder, vattenlevande djur och strandskogen. Vid normalt
tillvägagångssätt ska inga utsläpp ske som påverkar mark och vatten. Vid olyckor såsom ett
maskinhaveri eller oljespill kan viss påverkan ske. Uppdragstagaren ska ha riskberedskap vid
oförutsedda utsläpp till luft, mark eller vatten t.ex. med absorptionsmedel, uppsamlingsplats och
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oljelänsar. Bolaget kommer i upphandlingen av entreprenaden ställa krav på riskberedskap i händelse
av kraftiga flöden, grumling eller skred för att förhindra att negativa konsekvenser uppstår.

Skyddsåtgärd
Den som utför anläggningsarbetena ska ha beredskap vid oförutsedda utsläpp till luft, mark eller
vatten. Utrustning som exempelvis absorptionsmedel, saneringsvätska och oljelänsar ska finnas i
arbetsfordon eller inom arbetsområdet. Uppsamlingsplats för omhändertagen olja ska vara utsedd.

Samlad bedömning
Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär i det här fallet att erosionsskydd inte anläggs och att slänten fortsätter
erodera. I förlängningen riskerar detta verksamheten vid reningsverket på Ön där en omlokalisering av
anläggningen erfordras. Detta skulle medföra omfattande ekonomiska konsekvenser men också
störningar på verksamheten.
Stabilitetshöjande åtgärder
Med planerade skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna vid oförutsedda händelser bli
små. Med planerade skyddsåtgärder för oförutsedda utsläpp vid anläggningsarbetena
bedöms påverkan inte kunna orsaka sådana skador att normerna för vattenkvalitet inte
uppfylls.
Planerade stabilitetsåtgärder bedöms innebära en ökad säkerhet för Öns
avloppsreningsverks framtida drift och därmed att en verksamhet av betydande
samhällsfunktion kan fortgå. Den sammantagna bedömningen för aspekten risk och
säkerhet/ kemiska produkter bedöms därför innebära en positiv konsekvens.

8.6

TRANSPORTER, UTSLÄPP TILL LUFT & BULLER
Förutsättningar

I samband med anläggandet av planerade stabilitetshöjande åtgärder kommer det att uppstå buller.
Transporter med material kommer också bidra till förhöjda ljudnivåer under anläggningstiden.
De huvudsakliga källorna till luftutsläpp från anläggningsskedet bedöms i huvudsak komma från
transporter till och från platsen för åtgärder samt från arbetsmaskiner på platsen.

Påverkan, effekter och konsekvenser
Enskilda ämnen från utsläpp till luften som kan antas ha störst betydelse för negativ miljöpåverkan
bedöms vara:
•
•
•

koldioxid som påverkar det globala klimatet,
kväveoxider som bland annat bidrar till försurning och regional övergödning och
partiklar som kan ge hälsoeffekter vid lokalt höga halter.

Buller är ett oönskat ljud och uppfattas olika av människan. Faktorer som kan vara avgörande för hur
bullret upplevs är att toleransen är beroende av inställning till verksamheten samt uppfattningen om
vad som anses vara normalt. Kontinuiteten på bullret är avgörande för hur störande människan
upplever att ljudet är.
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Skyddsåtgärd
Inga skyddsåtgärder gällande utsläpp till luft och buller bedöms vara erforderliga.

Samlad bedömning
Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär för denna aspekt inga transporter, utsläpp till luft eller bullrande aktiviteter.
Stabilitetshöjande åtgärder
Ansökta åtgärder förväntas bidra till lokalt tillfälligt ökade halter av luftutsläpp i förhållande
till nollalternativet. Den tillfälliga ökningen bedöms dock inte innebära någon risk för
överskridande av miljökvalitetsnormer för luft då trafikvolymerna bedöms behöva bli mycket
större än vad som beräknas bli aktuellt med ansökta åtgärder för att komma upp i sådana
halter. Vidare bedöms att buller från åtgärderna är av tillfällig karaktär. Sammantaget
bedöms aspekten utsläpp till luft ha en liten negativ konsekvens.

8.7

ÅTGÄRDERNAS KLIMATPÅVERKAN

Verksamhetens klimatpåverkan består i huvudsak av utsläpp av växthusgaser samt den inverkan
transporter har på luft, vatten, mark och resurser.
En stigande vattennivå beräknas vara en av de allvarligaste globala konsekvenserna av ett varmare
klimat. Planerade åtgärder bedöms vara en förebyggande åtgärd gällande förhöjda vattennivåer, som i
sin tur genererar en risk för ökad erosion.

8.8

SÅRBARHET FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Ökad temperatur medför en ökad nederbörd med ökad risk för skyfall, vilket i sin tur kan medföra stora
lokala översvämningar. Enligt en översvämningskartering som gjorts för Umeälven förväntas en
mycket begränsad del av slänten beröras av översvämning vid ett 100-årsregn (MSB 2020). Detta kan
t.ex. innebära en ökad risk för erosion, vilket de planerade åtgärderna avser att motverka.
Det erosionsskydd som nu planeras utformas för att klara de nivåer som anges i tabellen.

8.9

FÖRSLAG TILL EGENKONTROLL

Kontroll av buller från verksamheten avses genomföras i det fall klagomål framförs under byggtiden.
Kontroll genomförs i första hand genom beräkning och i andra hand genom mätning.
Beställaren går tillsammans med entreprenören igenom området för kontroll av vilka träd som ska
sparas innan dess att planerade arbeten påbörjas. De träd som avses sparas och återföras markeras
med snitsel.
Innan arbetena påbörjas ska entreprenören upprätta en plan för arbetets genomförande bl.a. med
avseende på kemikaliehantering. I denna ska bl.a. skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
beskrivas.
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9

SAMLAD BEDÖMNING

I tabell 4 nedan har bedömningen för samtliga aspekter som beskrivs i föreliggande MKB
sammanställts. Därefter görs en samlad bedömning av projektets totala miljökonsekvenser för
människors hälsa och miljö.
Tabell 4. Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö. Bedömningen tar hänsyn till de skyddsåtgärder
som planeras och som har redovisats under respektive avsnitt.

Positiv konsekvens

Bedömd
aspekt
Naturmiljö

Landskapsbild,
rekreation och
friluftsliv

Ytvatten

Obetydlig
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Måttlig negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Sammanfattning bedömning
Påverkan på naturmiljön i området bedöms innebära en måttlig negativ
konsekvens i det korta perspektivet, men som på lång sikt (30-50 år) kan
minska i takt med att de planterade träden längs slänten sluter sig till ett
strandskogsbestånd vilket delvis kompenserar för den ursprungliga
miljöpåverkan. Strandskogen har ett högt värde och åtgärderna ger på kort sikt
medför en markant försämring på aspekten. Dessa negativa effekter kan dock
mitigeras genom skyddsåtgärder så som återplantering av träd samt att död ved
från avverkade träd sparas och läggas ut ovanpå erosionsskyddet för att
understödja den biologiska mångfalden fram till dess att skogen återetablerats.
Genom åtgärderna förhindras dessutom fortsatta volymförluster och därmed
minskande skogsareal över tid. Notera att eftersom nollalternativet för
strandskogen medför att strandskogen på ett naturligt sätt eroderar bort, är det
rimligt att främst beakta den långsiktiga miljökonsekvensen där den tydligaste
negativa konsekvensen är upphörandet av den naturliga erosionsdynamiken
och förekomsten av sandiga branter.
För rekreation och friluftsliv bedöms stabilitetshöjande åtgärder sammantaget
medföra små positiva konsekvenser med hänsyn till åtkomst till stränderna och
små negativa konsekvenser med hänsyn till upplevelsevärdet/landskapsbilden.
Berört område i sig utgör dock inte en naturlig plats för rekreation.
Vid eventuell slamning anses sedimenten inte utgöra någon risk för
föroreningsspridning då samtliga analyserade ämnen enligt den marktekniska
sedimentundersökningen låg under tillämpliga bedömningsgrunder.
Genom tidsstyrning av arbetet till perioder som inte utgör vandringstid för
vårlekande fisk bedöms konsekvenserna vara små.
Planerade stabilitetsåtgärder bedöms inte påverka möjligheten att uppnå
redovisade miljökvalitetsnormer, då åtgärderna bedöms vara så pass
begränsade geografiskt och tidsmässigt.
Sammanfattningsvis bedöms aspekten ytvatten få en liten negativ konsekvens
under anläggningsskedet. Vidare när åtgärderna är utförda bedöms aspekten
ha en obetydlig konsekvens.

Lukt

Strandskogen ligger inom ett område som enligt den fördjupade översiktsplanen
är utpekat som skyddszon för lukt. Skyddszonen sträcker sig 250 m ut från
fastighetsgränsen. De planerade åtgärdernas påverkan på lukt bedöms i
huvudsak bli lokal. Återplantering av träd kommer att ske. Aspekten lukt
bedöms därför ha en obetydlig konsekvens.
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Risk och
säkerhet/kemiska
produkter

Med planerade skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna vid oförutsedda
händelser bli små. Med planerade skyddsåtgärder för oförutsedda utsläpp vid
anläggningsarbetena bedöms påverkan inte kunna orsaka sådana skador att
normerna för vattenkvalitet inte uppfylls.
Planerade stabilitetsåtgärder bedöms innebära en ökad säkerhet för Öns
avloppsreningsverks framtida drift och därmed att en verksamhet av betydande
samhällsfunktion kan fortgå. Den sammantagna bedömningen för aspekten risk
och säkerhet/ kemiska produkter bedöms därför innebära en positiv
konsekvens.

Transporter,
utsläpp till luft
och buller

Ansökta åtgärder förväntas bidra till lokalt tillfälligt ökade halter av luftutsläpp i
förhållande till nollalternativet. Den tillfälliga ökningen bedöms dock inte
innebära någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft då
trafikvolymerna bedöms behöva bli mycket större än vad som beräknas bli
aktuellt med ansökta åtgärder för att komma upp i sådana halter. Vidare
bedöms att buller från åtgärderna är av tillfällig karaktär. Sammantaget bedöms
aspekten utsläpp till luft ha en liten negativ konsekvens.

Sammanfattningsvis har de flesta aspekter bedömts ha en liten negativ konsekvens vilket innebär att
planerade stabilitetshöjande åtgärder främst under anläggningstiden bedöms medföra negativ
påverkan av mindre art och omfattning som inte innebär någon betydande försämring eller skada av
värdet/aspekterna. Bedömningarna baseras i stor del på anläggandet av erosionsskyddet vilket
innebär konsekvenser under en begränsad och relativt kort tidsperiod.
Enligt den utförda konsekvensbedömningen jämfört med nollalternativet bedöms planerad verksamhet
i stort däremot medföra positiva konsekvenser i ett längre perspektiv sett till tillgängligheten och
säkerheten i området. Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms ett antal miljöeffekter ge obetydliga
konsekvenser i ett längre perspektiv.
Ansökta stabilitetshöjande åtgärder bedöms vara förenlig med gällande planer då pågående
planändring är genomförd.
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11 REDOVISNING AV SAKKUNSKAP
I arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen har vi utgått från en mall som WSP:s
miljöjurister har tagit fram för att säkerställa att allt relevant underlag redovisas. I arbetet med att ta
fram miljökonsekvensbeskrivningen har följande personer deltagit:
Johanna Lindvall – Uppdragsledare och handläggare
Johanna har en bred kompetens inom miljöområdet. I egenskap som konsult har Johanna i huvudsak
arbetat inom infrastrukturprojekt i tidiga skeden, men har även erfarenhet från bygg- och utförandeskedet. Dels inom miljöområdet men även i ett bredare perspektiv utifrån planläggningsprocessen.
MKB och MB samt bullerfrågor hör till Johannas specialområde. Genom sin tvärvetenskapliga bakgrund sätter hon fokus på helheten. Johanna har ett stort intresse av hållbar samhällsutveckling och
att inspirera andra i miljö- och hållbarhetsfrågor. Johanna har haft en rad olika roller såsom biträdande
uppdragsledare, teknikansvarig miljö, ansvarig byggledare, granskare, utredare och handläggare.
Belinda Norman – Biträdande uppdragsledare och handläggare
Belinda har arbetat i fyra år med miljörättsliga frågor på WSP, varav en stor del av arbetet har varit
med tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet samt vattenverksamhet. Belinda har innan WSP
studerat kandidatprogrammet i Miljö- och hälsoskydd.
Petra Berggrund – Handläggare och teknikstöd
Petra är teknisk kandidat inom energiteknik med miljöinriktning och har mer än 20 års erfarenhet av
arbete som miljöteknikkonsult. Petra har arbetat i en mängd olika typer av uppdrag som omfattar miljö
(tillståndsprocesser, miljökonsekvensbeskrivningar), mark/gata (bostäder, industrianläggningar,
förskolor, gruppboenden, gator) m.m. och har lång erfarenhet av arbete både som uppdragsansvarig
internt (med ansvar för WSPs uppdrag gentemot kund) men även som projektledare med ansvar för
att leda och driva projekt hos kund. Petra har mycket lång erfarenhet av arbete med tillståndsärenden
enligt miljöbalken inklusive miljökonsekvensbeskrivningar samt samråds- och dialogprocesser. Hon
har bl.a. arbetat med tillståndsprövning av hamnar, gruvor, vindkraftverk, energianläggningar och har
både erfarenhet av tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Arbetet har
inkluderat både ansvar för hela tillståndsprocessen inklusive upprättande av tekniska beskrivningar
och miljökonsekvensbeskrivningar, genomförande av samrådsprocesser, deltagande i upprättande av
ansökningar samt att vara föredragande vid domstolsförhandlingar m.m.
Sari Lindvall Östling – Handläggare och landskapsarkitekt
Sari är landskapsarkitekt och har arbetat på WSP sen juni 2019. Hon kommer närmast från Umeå
kommun där hon jobbat både som planarkitekt på detaljplaneavdelningen och som landskapsarkitekt
på parkavdelningen. Sari har därmed en bred erfarenhet och kunskap som sträcker sig från tidiga
planskeden via anläggning till långsiktig skötsel och förvaltning av offentliga miljöer. Under sin tid på
kommunen arbetade hon bland annat med att ta fram en skötsel- och utvecklingsplan för
Bölesholmarna och tillhörande strandskogsområde.
Maria Vamling – Granskare
Maria har arbetat i 8 år med miljörättsliga frågor, varav en stor del av arbetet har varit med
tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. Hon har dessutom arbetat med tillsyn över miljöfarliga
verksamheter. Maria har jobbat som konsult på WSP i ett år och har dessförinnan arbetat i 8 år som
miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Dessförinnan har hon arbetat som miljöingenjör
på ett avfallseldat kraftvärmeverk.
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10301483
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BILAGA 1

SAMRÅDSREDOGÖRELSE UNDERSÖKNINGSSAMRÅD
Inför upprättande av ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende stabilitetshöjande åtgärder Ön, Umeå
kommun, Västerbottens län har undersökningssamråd genomförts enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken.
Undersökningssamrådet utgör underlag för undersökning om verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan eller ej.
I denna samrådsredogörelse redovisas hur samrådet har gått till, vilka som bjudits in till samrådet och vad som
framkommit under samrådet.

Undersökningssamråd
Ett inledande undersökningssamråd med Länsstyrelsen i Västerbottens län har efter överenstämmelse med berörd
handläggare på länsstyrelsen hållits skriftligen. Detta för att få en enklare och effektivare hantering delvis till följd av
rådande Coronapandemi. Inför samrådsmötet skickades ett samrådsunderlag ut 2020-04-23, se Bilaga 1.
Länsstyrelsen inkom med ett skriftligt utlåtande på samrådsunderlaget 2020-06-16, se Bilaga 2, som bemöts i
föreliggande samrådsredogörelse. Protokoll från det inledande undersökningssamrådet ersätts därmed med
Länsstyrelsens skriftliga utlåtande.
Inför projektstart avseende planerade stabilitetshöjande åtgärder vid berörd slänt har ett platsbesök med
naturvårdsplanerare på Umeå kommun genomförts 2019-01-28, där erosionsproblematiken beskrevs samt en
översiktlig översyn av strandskogen gjordes. Samrådsunderlaget skickades även till naturvårdsplanerare på Umeå
kommun 2020-04-23.
I Länsstyrelsens samrådsyttrande anges sammanfattningsvis följande. Yttrandet anges i sin helhet i Bilaga 4:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommande ansökan med MKB behöver redogöra för olika alternativ av erosionsskydd, både när det gäller
material och utformning. Naturanpassat material bör användas. En redogörelse för andra metoder som inte
kräver lika mycket schakt, samt andra materialval för att öka stabiliteten krävs.
Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning och motivering av planerade åtgärder med ritningar, syftet med
åtgärderna ska beskrivas tydligt i ansökan samt varför erosionsskyddet planeras som en platå (där för- och
nackdelar ska beskrivas).
Så stor andel träd och vegetation som möjligt ska bevaras.
Lokaliseringen av den föreslagna tillfälliga arbetsvägen måste vara utredd och beskriven i ansökan, samt
alternativ ska anges.
Masshantering är av stor vikt och måste beaktas i kommande ansökan.
Ansökan bör innehålla foton på hur området ser ut idag samt bör med fördel markeras med olika vattenstånd.
Strandskogarna på Ön är av stort naturvärde och är därmed en viktig aspekt att belysa i MKB:n.
MKB:n ska innehålla gällande vattenstånd (HHW, MHW, MH etc.) samt beskrivning hur vattennivån varierar
över året. En redovisning hur strömmarna i älven rör sig bör anges.
Känsliga perioder avseende grumling behöver redogöras samt eventuella villkor anges. Hänsyn till sikens
vandring i september och påverkan på kräftor ska beskrivas.
Beredskap för oförutsedda händelser under pågående arbeten ska finnas.
Risken för erosion på andra platser då erosion hindras vid aktuell slänt är viktig att belysa.
Villkor kring arbetstid för att inte störa häckade fågelarter, i synnerhet vitryggig hackspett kan behövas.
Risk för lukt från reningsverket till följd av färre träd behöver utredas.
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Länsstyrelsen meddelar att det är viktigt att de stabilitetshöjande åtgärderna genomförs på bästa sätt för naturmiljön.
Länsstyrelsen lämnar ingen kommentar avseende vilka samrådsparter som det fortsatta undersökningssamrådet ska
ske med.
Umeå och vatten och avfall AB:s bemötande:
Umeå vatten och avfall AB tackar för Länsstyrelsens synpunkter i det sammanställda samrådsyttrandet.
Länsstyrelsen anger i sitt samrådsyttrande att det är önskvärt att bolaget lämnar in en alternativredovisning i samband
med att samrådsredogörelsen lämnas in till länsstyrelsen. Bolaget har tagit fram en enklare alternativredovisning
avseende utformning och materialval av erosionsskyddet som skickas tillsammans med framtagen
samrådsredogörelse. I kommande ansökan med MKB kommer därefter alternativa utformningar redovisas mer
ingående samt ett huvudalternativ presenteras.
Syftet med de stabilitetshöjande åtgärderna, föreslagen plattform och utförandet av planerade åtgärder inkluderad
(bl.a. arbetsvägens föreslagna sträckning) kommer att tydliggöras i ansökan med MKB samt översiktliga
ritning/ritningar kommer att tas fram och biläggas ansökan.
Umeå vatten och avfall AB har för avsikt att bevara så stor andel av strandskogen som möjligt samtidigt som att
erosionen av strandkanten vid befintlig slänt avstannas.
I MKB:n kommer strandskogen att belysas särskilt. Masshantering, gällande vattenstånd, beskrivning av vattennivåns
variation under året och strömmarnas rörelser, grumling, beredskap för oförutsedda händelser under pågående
arbeten, risk för erosion och lukt kommer att beaktas i MKB:n som biläggs ansökan. I ansökan kommer eventuella
villkor att preciseras, där känsliga perioder avseende grumling samt begränsningar i arbetstid till följd av bl.a. häckade
fåglar beaktas.

Fortsatt samråd
Samråd har härefter skett skriftligen med närboenden samt myndigheter och organisationer mellan perioden 2020-0508-2020-06-09.
Samråd med myndigheter och organisationer
Det fortsatta skriftliga samrådet med myndigheter och organisationer skedde genom att samrådsunderlaget, se Bilaga
1, skickades ut 2020-05-18 till följande samrådskrets:
•

Umeå Kommun, Miljö- och hälsoskydd

•

Naturvårdsverket

•

Havs- och vattenmyndigheten

•

Vattenfall Vattenkraft AB

•

Sveriges geologiska undersökning, SGU

•

Sveriges geologiska institut, SGI

•

Myndighet för samhällsskydd och beredskap, MSB

•

Umeå Energi

•

Teg och Öns byamän
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•

Degernäs byamän

•

Umeå Naturskyddsförening

Under det fortsatta samrådet inkom totalt 5 st skriftliga synpunkter från myndigheter och organisationer via mejl och
sammanfattas enligt nedan, efterföljt av sökandes bemötande. Yttrandena anges i sin helhet i Bilaga 4:
Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Havs- och vattenmyndigheten har
återkopplat att de tagit del av samrådsunderlaget, men avstår att lämna synpunkter på underlaget eller ta ställning i
sakfrågan. Utöver dessa har yttrande rörande kontaktperson för Degernäs bymän inkommit, där byåldermannen i
Degernäs byamän tilldelats samrådsunderlaget. Inga ytterligare yttrande har inkommit.
Umeå vatten och avfall AB:s bemötande:
Umeå vatten och avlopp AB tackar för visat intresse.
Efter samrådstidens slut inkom två ytterligare yttrande från SGI 2020-06-15 och SGU 2020-06-16. Yttrandena anges i
sin helhet i Bilaga 4.
I SGI:s yttrande anges sammanfattnings följande:
•

SGI efterfrågar utförda geotekniska undersökningar och stabilitetsutredningar till nästa skede.

•

SGI önskar en bedömning om det planerade erosionsskyddet kan förändra erosionsförhållandena nedström
och om det finns konstruktioner som kan påverkas.

•

SGI undrar om det finns risk för att bottensedimenten eller stranden är förorenade? Förorenade
sediment/massor medför risk för spridning av föroreningar under arbetets gång samt att eventuella
kommande saneringsåtgärder försvåras av det planerade erosionsskyddet. SGI rekommenderar därför
miljöteknisk undersökning av sedimenten och strandkanten innan arbetet påbörjas.

Umeå vatten och avfall AB:s bemötande:
Umeå vatten och avfall AB tackar för visat intresse.
Genomförda geotekniska undersökningar och stabilitetsutredningar kommer att biläggas den MKB som kommer att
tas fram i nästa skede.
En bedömning om det planerade erosionsskyddet kan förändra erosionsförhållandena nedström och om det finns
konstruktioner som kan påverkas kommer att göras i kommande MKB.
Umeå vatten och avfall AB har för avsikt att genomföra en miljöteknisk undersökning av sedimenten och strandkanten
innan arbetet påbörjas.
SGU meddelar att de inte har några synpunkter i rubricerat ärende.
Umeå vatten och avfall AB:s bemötande:
Umeå vatten och avlopp AB tackar för visat intresse.
Efter avstämning med Detaljplanering på Umeå kommun 2020-06-25 har även Trafikverket och Sjöfartsverket
inkluderats i samrådskretsen och samrådsunderlag, se Bilaga 1, skickades ut 2020-06-25. Eventuella inkommande
yttrande från dessa parter tillsammans med Umeå vatten och avfall AB:s bemötande kommer att skickas till
Länsstyrelsen separat samt biläggs samrådsredogörelsen, som ingår i kommande tillståndsansökan om
vattenverksamhet.
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Samråd med närboende
Det skriftliga samrådet med närboende genomfördes genom att ett justerat samrådsunderlag, se Bilaga 3, skickades
ut till samtliga närboenden 2020-05-18 inom det område som markerats i Figur 1 nedan. För ytterligare information till
närboende lades samrådsunderlaget, se Bilaga 1, upp på sökandes hemsida under länken http://www.vakin.se/on.
Totalt skickades 138 samrådsunderlag ut inom det aktuella området.

Figur 1 Samrådskrets närboende

Under det fortsatta samrådet inkom totalt 2 skriftliga synpunkter från närboende via mail. De synpunkter som
framkommit sammanfattas enligt nedan:
Inkomna yttrande rör bl.a. transporter, arbetstider, planerade åtgärder, påverkan på tillgänglighet och djurliv samt
ungefärlig tidplan för upprättande av MKB och inlämning av ansökan.
Umeå vatten och avfall AB:s bemötande:
Umeå vatten och avlopp AB tackar för visat intresse. I samrådsunderlaget (se Bilaga 1) bemöts de flesta av
efterfrågade aspekterna översiktligt. En av de närboende som yttrat sig efterfrågade samrådsunderlaget och fick
underlaget skickat per mejl.
Vad gäller transporter till och från projektområdet bedöms dessa i huvudsak ske via Kolbäcksbron, för att undvika
påverkan på Öns vägnät. Eventuellt kan transporter via Umeälven bli aktuellt.
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1

INLEDNING OCH BAKGRUND

Det pågår ständigt erosion av stränderna på Ön, belägen ca 3 km sydöst om centrala Umeå. Detta
bedöms bland annat bero på att jordmaterialen i strandkanterna huvudsakligen består av de
lätteroderade materialen sand och silt samt att vattenflödet och vattenståndet i Umeälven varierar på
grund av vattenkraftsregleringen. Umeå Vatten och Avfall AB (anges som Bolaget nedan) planerar till
följd av detta att genomföra stabilitetshöjande åtgärder längs slänten mot Umeälvens strand inom Öns
avloppsreningsverk, belägen inom fastigheten Ön 2:32 och del av 2:13 och 6:17, i Umeå kommun. För
att förbättra stabiliteten i området och därmed skydda befintlig anläggning från skred och ras är det
nödvändigt att erosionen av strandkanten inom området upphör och att befintlig slänt flackas. En
stigande vattennivå beräknas vara en av de allvarligaste globala konsekvenserna av ett varmare
klimat. Planerade åtgärder bedöms vara en förebyggande åtgärd gällande förhöjda vattennivåer, som i
sin tur genererar en risk för ökad erosion.
En begäran om planbesked skickades in till Umeå kommun under hösten 2019, med syftet att skapa
planmässiga förutsättningar för att förebygga erosion längs strandkanten mot befintlig bebyggelse.
Syftet är vidare att stabiliseringshöjande åtgärder utformas på ett sätt så att de inte medför en
betydande påverkan på befintlig naturskog på slänten. Beslut att påbörja planen togs av
byggnadsnämnden 2019-11-13.
WSP Sverige AB har genomfört geotekniska undersökningar som visar på skredrisk i slänten inom
Bolagets anläggning samt att skred redan skett. En översiktlig stabilitetsutredning år 2018 och en
fördjupad/detaljerad stabilitetsutredning år 2019 ska ligga till grund för dimensionering av
förstärkningsåtgärder längs aktuell sträcka av slänten längs Umeälven. Enligt genomförda
stabilitetsutredningar sker en omfattande stranderosion längs hela den aktuella sträckan. Lutningen på
slänten skiljer sig längs med sträckan och är delvis väldigt brant.
Planerade åtgärder, i form av stabilitetshöjande åtgärder, är tillståndspliktiga enligt bestämmelser i 11
kapitlet miljöbalken. Detta innebär att en specifik miljöbedömning ska genomföras, vilket i sin tur
innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram i ett samrådsförfarande och att
prövningsmyndigheten vid tillståndsprövningen slutför miljöbedömningen.
Planerade åtgärder omfattas inte av bestämmelser i miljöbedömningsförordningen (2017:966) som
innebär att betydande miljöpåverkan alltid ska antas föreligga. Bolaget önskar därför undersöka om
åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte, genom ett
undersökningssamråd. När undersökningssamrådet har genomförts kommer Bolaget att sammanställa
vad som framkommit under samrådet och begära att Länsstyrelsen beslutar om åtgärderna kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Om Länsstyrelsen beslutar att så är fallet kommer ytterligare
samråd att genomföras i form av ett avgränsningssamråd. Detta samråd syftar bl.a. till att komma fram
till vilka undersökningar och utredningar av åtgärdernas påverkan på människors hälsa och miljö som
behöver utföras och att specificera innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas.
Om Länsstyrelsen beslutar att planerade åtgärder inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
kommer en liten MKB att upprättas. I Figur 1 nedan sammanfattas detta:
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Figur 1: Undersökningssamråd kan leda fram till liten MKB eller MKB.

Föreliggande handling utgör underlag för undersökningssamrådet. Detta samråd ska enligt
bestämmelserna i 6 kap 23 och 24 § miljöbalken hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de
enskilda som kan antas bli särskilt berörda av åtgärderna.
Bolaget önskar nu era synpunkter när det gäller frågan om betydande miljöpåverkan kan antas
föreligga eller ej. Bolaget önskar också synpunkter på vilka väsentliga miljöeffekter som ni anser att
planerade åtgärder kan förväntas ge.

2

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Verksamhetsutövare:

Umeå Vatten och Avfall AB

Organisationsnummer:

559028-8899

Adress:

Övägen 37, 904 22 Umeå

Kontaktperson i miljöfrågor:

Malin Edin

Kontaktuppgifter:

malin.edin@vakin.se, 070-378 40 94

Besöksadress:

Övägen 37

Fastighetsbeteckning:

Ön 2:32 och del av 2:13 och 6:17 (Ön 2:32 m.fl.)

Län:

Västerbottens län

Kommun:

Umeå kommun
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2.1

MILJÖRELATERAD LAGSTIFTNING SOM BERÖR ÅTGÄRDERNA

Vattenverksamhet
Planerade stabilitetshöjande åtgärder är tillståndspliktiga enligt bestämmelserna i 11 kap 9 §
miljöbalken. Bolaget avser att genom grävning och fyllning anlägga ett erosionsskydd inom
vattenområde. Eventuellt kan spont/pålning även bli aktuellt. Detta kommer att utredas vidare i
kommande skede.
Strandskydd
Erosionsskydd är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och avser att skydda just
strandområden från erosion. Förutsättningar för strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 c § första
stycket punkt 3 miljöbalken bedöms därför vara uppfyllda.

3

LOKALISERING

3.1

PLATS

Platsen för planerade stabilitetshöjande åtgärder ligger på den södra delen av Ön, ca 3 km från Umeå
centrum, längst strandlinjen som angränsar till Storån i Umeälven, se figur 2 och 3. Aktuell
släntsträcka som kommer tas i anspråk är ca 320 m lång och ca 5-7 m hög, med en varierande
släntlutning (mellan ca 20º och 50º). Marken ovan släntkrönet är relativt plan. Lokalt är slänten
närmast vertikal ovan vattenlinjen. Från släntfot och ut mot Umeälvens strömfåra bedöms mark- och
bottenytan slutta svagt.

Figur 2 Översiktskarta, Röd rektangel redovisar område för åtgärd.
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Figur 3 Platsen för planerad åtgärd. Rosa linje redovisar platsen för planerade stabilitetshöjande åtgärder.
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3.2

OMGIVNING

Omgivningen i direkt anslutning till berörd slänt består av hårdgjorda ytor och gräsytor. Slänten mot
Umeälven består av trädbevuxen naturmark av typen strandskog. De närmsta byggnaderna tillhör
Umeås avloppsreningsverk och strax öster om dessa löper en asfaltväg som trafikeras av tung trafik
och utanför den finns ett staket som omgärdar avloppsreningsverket. Söder om åtgärdsområdet löper
Kolbäcksbron.
Längs med slänten och i strandkanten syns tydliga spår av pågående erosion och mindre skredärr
som lutande och omkullfallna träd.
Vattennivåerna i älven är enligt underlag hämtade ur PM geoteknik för Öns avloppsreningsverk
(upprättad av teknikkonsultföretaget Ramböll, 2010):

Genomförda geotekniska undersökningar (WSP) 2018-10-22 visade att vattenytan i älven, vid
mättillfället låg på nivån ca +0,2.

3.3

PLANER

3.3.1

Översiktsplan

Den kommuntäckande översiktsplanen för Umeå kommun antogs 1998. I den anges att förutsättningar
ska skapas så att Umeå blir en föregångskommun avseende utveckling och tillämpning av
avloppsteknik. Bland annat ska detta uppnås genom att i den fysiska planeringen iaktta nödvändiga
skyddsområden runt befintliga avloppsanläggningar för verksamhetens framtida utveckling.

3.3.2

Fördjupad översiktsplan Ön

Den fördjupade översiktsplanen för Ön antagen december 2008 anger att strandskogen ska bevaras.
Översiktsplanen anger även att strandområdet mellan reningsverket och älven ska vara tillgängligt för
allmänheten, vilket innebär att strandskogen inte får stängslas in. Den befintliga strandskogen längst
älven är en del av ett större sammanhängande skogsparti. Strandskogen har ett stort värde för den
biologiska mångfalden i älvslandskapet.

3.3.3

Gällande detaljplan

Det finns en fastställd detaljplan av kommunfullmäktige år 2011 för fastigheterna Ön 2:32 och del av
Ön 2:13 och Ön 6:17 (2480K-P11/33) i Umeå kommun, Västerbottens län. Detaljplanelagt område
redovisas i Figur 4 nedan. I detaljplanen har en skyddsbestämmelse för strandskogen införts baserat
på vad som anges i den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad
av reningsverket samt samlokalisering av bolagets verksamheter. Syftet är också att upphäva
strandskyddet för området.
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Figur 4 Detaljplanelagt område. Röd markering avser det område som berörs av erosion.

3.3.4

Begäran om planbesked Ön 2:32 - reningsverk

En begäran om planbesked skickades in till Umeå kommun under hösten 2019, med syftet att skapa
planmässiga förutsättningar för att förebygga erosion längs strandkanten mot befintlig bebyggelse (Se
rödmarkerat område i Figur 4). Syftet är vidare att stabiliseringsåtgärderna utformas på ett sätt så att
de inte medför en betydande påverkan på befintlig naturskog på slänten. Beslut att påbörja planen
togs av byggnadsnämnden 2019-11-13.
Planerade stabilitetshöjande åtgärder avses att genomföras för att motverka skred och ras samt för att
säkerställa den framtida driften an Öns avloppsreningsverk, men bedöms även indirekt kunna bidra till
upprätthållandet av allmänhetens tillgång till stränderna genom att området inte stängslas in samt
genom att planerat erosionsskydd anläggs med typ av platå. Åtgärderna bedöms därför stå i
överensstämmelse med planerna.
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4

VERKSAMHETSBESKRIVNING

4.1

AVGRÄNSNING OCH OMFATTNING

Nedan anges ungefärligt arbetsområde avseende stabilitetshöjande åtgärder (se Figur 5).
Stabilitetshöjande åtgärder innebär i korthet att berörd slänt schaktas ned till en släntlutning i
storleksordning 1:2,4 och därefter förstärks med utläggning av erosionsskydd med en antagen total
tjocklek av 1 m, förslagsvis 0,5 m över högsta högvattennivån (HHW +2,13). Erosionsskyddet (se
Figur 6) bedöms anläggas ca 2 m ut i älven, varav den bottenarea som kommer att behöva tas i
anspråk uppskattas till ca 650 m 2. Ytan för slänten bedöms till ca 2 250 m2.

Figur 5 Ortofoto över berörd sträcka där stabilitetshöjande åtgärder planeras markerat med ungefärligt arbetsområde.

Figur 6 Principskiss av planerat erosionsskydd.
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I och med att lutningen skiljer sig längs hela slänten kommer storleken på schaktarbeten att variera
över sträckan. På de sektioner där slänten är väldigt brant kommer djupare schakt att krävas, vilket
innebär att större delen av den befintliga strandskogen på dessa sektioner kommer att behöva
avverkas (se Figur 7). Vid sektioner med flackare lutning kommer ingen eller eventuellt mindre schakt
att krävas, vilket innebär att delar av strandskogen kommer att kunna bevaras på dessa sektioner (se
Figur 8).

Platå

Figur 7 Principskiss slänt med brantare lutning.

Platå

Figur 8 Principskiss slänt med flackare lutning.

För att kunna utföra aktuella förstärkningsåtgärder längs strandlinjen krävs åtkomst för
arbetsmaskiner. Detta innebär att förutom att befintlig väg kommer att användas bedöms även en
tillfällig arbetsväg komma att behöva anläggas under utförandet. Arbetsvägen utgör ingen
vattenverksamhet, men bedöms komma att innebära en viss påverkan på strandskogen.
Arbetsvägens sträckning är inte fastställd i nuläget.
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Eventuellt kan även en pråm tänkas att användas under utförandeskedet.
En diskussion avseende anläggande av en gång- och cykelväg (gc-väg) i samband med planerade
stabilitetshöjande åtgärder vid berörd slänt har förts med Umeå kommun. Kommunen anger per mejl
2019-11-12 att de i nuläget ställer sig tveksamma till nyttan av en gc-väg inom berört område, då
gång- och cykelanslutningen under Kolbäcksbron troligtvis inte kommer att byggas utifrån den
information som finns i nuläget samt med tanke på att området ligger i direkt anslutning till
avloppsreningsverket som utgör instängslat område. Mot denna bakgrund kommer Bolaget inte ta höjd
för anläggande av en gc-väg i sin vidare projektering av stabilitetshöjande åtgärder. Erosionsskyddet
föreslås dock utformas så att en typ av platå anläggs (se figur 7-8), vilket möjliggör passage av
fotgängare.
En mer ingående beskrivning avseende stabilitethöjande åtgärder, inklusive arbetsvägens sträckning,
erosionsskyddets omfattning samt påverkan på strandskogen kommer att beaktas i den
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tas fram inom ramen för tillståndsansökan.

4.2

ALTERNATIV LOKALISERING

Stabilitetshöjande åtgärder behöver genomföras för att säkerställa den fortsatta driften av Öns
avloppsreningsverk. Utan åtgärd bedöms till en början delar av anläggningen komma att behöva
flyttas samt på längre sikt hela anläggningen. Den pågående erosionen av aktuell strandlinje i
Umeälven utgör därmed en risk för en verksamhet av betydande samhällsfunktion. Inga alternativa
lokaliseringar aktualiseras således.

4.3

ALTERNATIV UTFORMNING

Alternativa utformningar på de stabilitetshöjande åtgärderna, inklusive nollalternativ och eventuellt
övriga alternativ kommer att beaktas i kommande MKB.

4.4

ARBETSTIDER

Arbetet med de stabilitetshöjande åtgärderna bedöms i huvudsak ske dagtid. Det kan dock inte
uteslutas att vissa arbeten kommer att utföras även på andra tider. Naturvårdsverkets allmänna råd
om buller vid byggarbetsplatser (NFS 2004:15) kommer att följas.

4.5

LOGISTIK

Transporter till och från projektområdet bedöms i huvudsak ske via Kolbäcksbron (se Figur 3), för att
undvika påverkan på Öns vägnät. Eventuellt kan transporter via Umeälven bli aktuellt.
Logistikfrågan kommer att beskrivas mer ingående i kommande MKB.

4.6

HANTERING AV AVFALL OCH KEMISKA PRODUKTER

Under arbetet kommer petroleumprodukter som drivmedel, hydrauloljor och smörjmedel att hanteras i
mindre omfattning. Lokalisering och utformning av platser för tankning, förvaring och annan hantering
av miljöskadliga produkter har stor påverkan på risken för en olycka med allvarliga konsekvenser för
fågellivet, stränder, vattenlevande djur och strandskogen.

4.7

UTSLÄPP TILL VATTEN

Planerad åtgärd bedöms inte innebära några utsläpp till vatten som i detta fall utgörs av Umeälven
annat än vid oförutsedd olycka i samband med arbeten som innefattar användande av maskiner. Ett
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oljeutsläpp från fordon kan orsaka skador på stränderna som kan påverka fågellivet, vattenlevande
djur, stränderna och strandskogarna.

4.8

UTSLÄPP TILL LUFT

Utsläpp till luft bedöms komma från arbetsmaskiner och transporter i samband med åtgärdsarbetet.

5

MILJÖNS KÄNSLIGHET I OMRÅDEN SOM KAN
ANTAS BLI PÅVERKADE

5.1

GEOLOGI

Geotekniska undersökningar har visat på skredrisk i aktuell slänt samt ras har redan skett. Enligt
genomförda stabilitetsutredningar sker en omfattande stranderosion längs hela den aktuella sträckan.
Lutningen på slänten skiljer sig längs med sträckan och är delvis väldigt brant.
Jordlagren inom området består av sand ovan silt som underlagras av sulfidsilt som övergår till lerig
silt. Djup till fast jord (morän) är ca 25 meter.

5.2

ANVÄNDNING AV NATURRESURSER

De naturresurser som berörs i samband med planerade åtgärder är utvinning av energi som bl.a.
innefattar den energi som arbetsfordon kräver. Andra naturresurser utgörs av den mark som behöver
tas i anspråk samt det material, så som sprängsten, som behövs för de stabilitetshöjande åtgärderna.

5.3

LANDSKAPSBILD OCH FRILUFTSLIV

Från Sofiehem på andra sidan Umeälven kan man se Bolagets kontorsbyggnad samt slänten skymta
från Ön.
Området där stabilitetshöjande åtgärder planeras i söder är beväxt med strandskog, som i huvudsak
består av ung strandnära lövskog, se avsnitt 5.4. Området är relativt plant fram till strandsluttningen
där marken sedan lutar brant nedåt mot älven.
Strandskogarna på Ön är viktiga ur ett landskapsperspektiv då skogarna har en sammanhållande
funktion mellan skogarna ned- och uppströms Umeå. Strandskogarna på södra Ön har generellt ett
stort värde för rekreation och friluftsliv för besökare och boende. Däremot är värdet avseende
rekreation och friluftsliv begränsat vid aktuell slänt, då det i nuläget råder begränsad tillgänglighet
närmast strandbrinken med tanke på närheten till Öns avloppsreningsverk, som utgör instängslat
område.
Området, där stabilitetshöjande åtgärder planeras, ingår i Umeälvens stadsfiskevårdsområde som
upplåter gratis fiske till allmänheten.
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5.4

HYDROLOGI

I Figur 10 redovisas grundvattentillgången i berg och jord enligt SGU. Det finns en bedömd
uttagningsmöjlighet i berg på 600-2000 l/h för det ansökta området för åtgärder.

±

Område för åtgärd

Figur 9 Grundvattentillgång i berg och jord. Det finns en bedömd uttagningsmöjlighet i berg på 600-2000l/h för det ansökta
området för åtgärder.

Umeälven har karterats av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i Figur 10 nedan redovisas
områden som sätts under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år.

±

Figur 10 Områden som sätts under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år.
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5.5

SKYDDADE OMRÅDEN OCH NATURMILJÖ

Ön omfattas av riksintressen för kommunikationsanläggningar genom Umeå flygplats, Botniabanan
samt väg E12 och E4.
Umeälven är av riksintresse för yrkesfisket. Nedströms Ön finns Natura 2000-områdena Umeälvens
delta och slätter samt Umeälvens delta. Umeälvens delta har utsetts att ingå i Natura 2000 för att det
finns naturtyper och arter utifrån habitatdirektivet som ska värnas inom området.
Berörd del av Umeälven berörs av fisk- och musselförordningen.

5.5.1

Strandskog och skötselplaner

För gällande detaljplan för del av fastigheten Ön 2:13 m fl har en kartläggning av utbredningen av olika
typer av strandskog genomförts. Strandskogen har kategoriserats i fyra naturtyper (naturtyp N1,
naturtyp N2, naturtyp N3 samt naturtyp Park) med rekommenderade skötselplaner för respektive
naturtyp.
Aktuell plats för de stabilitetshöjande åtgärderna bedöms utgöra s.k. Naturtyp N1, sluten strandskog
med krontäckning. Naturtyp N1 är ekologiskt mest värdefull av de utredda strandmiljöerna och
omfattar berörd slänt utmed Storån. Den här typen av strandskog består av uppvuxen skog och har
begränsad genomsikt men sikt finns i luckor och partier med grövre stamdimensioner. Sluten
krontäckning och grövre stamdimensioner hindrar uppkomsten av sly. Från stranden råder begränsad
kontakt med älven.
Strandskog av Naturtyp N1 fungerar som naturligt strandskogshabitat för växter och djur.
Rekommenderad skötsel för N1 är regelbunden och varsam gallring (5–10 års intervall) för att främja
en olikåldrig lövskog med 5-10% dödved.
Inför projektstart avseende planerade stabilitetshöjande åtgärder vid berörd slänt har ett platsbesök
med naturvårdsplanerare på Umeå kommun genomförts 2019-01-28, där erosionsproblematiken
beskrevs samt en översiktlig översyn av strandskogen gjordes. Naturvårdsplanerare instämde i
erosionsproblematiken samt förstod att en del av strandskogen inte kommer att gå att bevara om
stabilitetshöjande åtgärder genomförs. Naturvårdsplanerare betonande dock att markanvändningen
vid aktuell slänt ska utgöras av strandskog, varav det är viktigt att behålla den strandskog som går att
bevara samt att strandskog ska återplanteras på de sektioner där avverkning gjorts.
Naturvårdsplanerare lyfte bland annat att samtliga barrträd bör avlägsnas eftersom deras rotsystem
har ett destabiliserande effekt för släntstabiliteten samt lyfte vidare vikten av att behålla större alar,
aspar, hägg etc. och en tät undervegetation som skyddar marken från att sköljas ur vid större
regnskurar.

5.5.2

Fladdermöss

Inom ramen av detaljplanearbetet för gällande detaljplan (2480K-P11/33) genomfördes en
fladdermusinventering (Ecocom 2015). Resultatet av inventeringen indikerar att den södra delen av
Ön innehåller livsmiljöer som potentiellt är viktiga födosöksområden eller viloplatser för fladdermöss.
Det är de strandnära lövskogarna som kan göra området intressant i egenskap av födosöksmiljö för
fladdermöss.

5.5.3

Fåglar

Strandskogen på Öns södra del utgör livsmiljö för hotade arter så som exempelvis mindre hackspett.
Arter så som spillkråkan och den tretåiga hackspetten trivs i lövskogarna, och strandskogarna har
tidigare hyst den utrotningshotade vitryggiga hackspetten. I närområdet har bland annat storspov,
kungsfågel, backsvala och havsörn observerats.
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Inom ramen av detaljplanearbetet för gällande detaljplan (2480K-P11/33) har en häckfågelinventering
genomförts (Umeå Universitet 2015). Resultatet av den utförda häckfågelinventeringen visade på
förekomst av bland annat lövsångare (16 st), björktrast (14 st), rödhake (3 st) och mindre hackspett (1
st).
Enligt utsök i Artportalen mellan åren 2010-2020 har totalt 10 st observationer av de rödlistade
arterna: Nötkråka, Skrantärna, Kungsfågel, Silversmygare samt Violettkantad guldvinge registrerats,
se Figur 11 nedan.

Teckenförklaring
Stabilitetshöjande åtgärder

±

Figur 11 Utsök från Artportalen, en del av ArtDatabanken. Rödmarkerat område utgörs av utsökningsområdet.

5.6

MILJÖKVALITETSNORMER

För Umeälven gäller miljökvalitetsnormer enligt förordningen (2001:544) om miljökvalitetsnormer för
fisk- och musselvatten samt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Förslag till miljökvalitetsnormer för Umeälven (SE708620-171973) finns efter preliminär bedömning av
ekologisk och kemisk status. Preliminär ekologisk status har klassificerats till måttlig status. Det beror
bland annat på regleringen och historisk flottledsanvändning. Den preliminära kemiska
ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver och pentabromerad difenyleter) uppnår god kemisk status. För
att säkerställa god vattenkvalitet har miljökvalitetsnormerna föreslagits till god ekologisk och god
kemisk status med en förlängning av tidsfristen till 2027. Vattenmyndigheten gör bedömningen att det
är tekniskt omöjligt att vidta åtgärder för de ekologiska problem som skulle behövas för att uppnå god
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ekologisk status år 2021. Möjliga åtgärder för att nå god vattenstatus innebär insatser för att etablera
ekologiskt funktionella kantzoner, flottledsåterställning i Umeälven samt reducering av vattenpest.
Tittar man specifikt vad som bedöms för sträckan som löper längst Storån (SE708510-760630) finns
bedömningen att den ekologiska statusen är god med en naturlig Tillkomst/härkomst, som innebär att
vattnet klassas som Naturligt då det idag inte bedöms vara kraftigt modifierat eller konstgjort.

5.7

NÄRBOENDE

Ca 350 m öster om planerade stabilitetshöjande åtgärder finns stadsdelen Sofiehem (se Figur 12), där
boende närmast älvskanten bedöms beröras av åtgärderna främst gällande aspekten landskapsbild.
Väster om planerat åtgärdsområde, på Ön, finns bostäder belägna också på ett avstånd om ca 350 m.
Närmsta närboende återfinns norr om åtgärdsområdet på ett avstånd om ca 150 m. Dessa bedöms
framförallt komma att beröras under anläggningstiden.

±
Sofiehem

Östertegs industriområde

Teckenförklaring
Stabilitetshöjande åtgärder

Figur 12 Närboende i förhållande till planerad åtgärd.

5.8

AVFALL

Avfall som skulle kunna bli aktuellt i projektet är eventuella överskottsmassor från planerade
schaktarbeten.
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6

FÖRUTSEDDA MILJÖEFFEKTER

Med miljöeffekter menas direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, tillfälliga eller
bestående, kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på
miljön eller människors hälsa. Miljöeffekter är inte begränsade till geografiskt, det vill säga de kan
uppstå både i närområdet och långt bort. De kan uppstå både inom och utanför Sveriges gränser.
Bedömningen utgör från följande definitioner av miljöpåverkan och effekt:
•

Miljöpåverkan är den faktiska förändringen av miljö- och hälsoaspekter, tex. utbyggnad av en
väg.

•

Miljöeffekt är en förändrad miljökvalitet orsakad av en påverkan, t.ex. buller.

•

Miljökonsekvens är följden av miljöeffekterna för något intresse. Konsekvensen uttrycks oftast
som en värderande bedömning, t.ex. påverkan vatten och risken för spridning av föroreningar
i vatten. Konsekvensen kan vara av direkt eller indirekt art på en nationell, regional och/eller
lokal nivå. För att undvika eller för att minimera negativa konsekvenser föreslås
skyddsåtgärder där det är aktuellt.

6.1

ANVÄNDNING AV NATURRESURSER

De stabilitetshöjande åtgärderna kommer att kräva ett visst användande av naturresurser, se avsnitt
5.2. I projektet eftersträvas bland annat att organiskt material, så som avbaningsmassor, återanvänds i
så stor utsträckning som möjligt vilket minskar effekten på miljön.

6.2

HYDROLOGI

Planerad åtgärd bedöms inte påverka möjligheten till uttag av grundvatten som redovisats i avsnitt 5.3.
Det planerade erosionsskyddet innebär att slänten förstärks och bedöms därför bättre stå emot ett
100-årsregn som redovisas i Figur 11.

6.3

SKYDDADE OMRÅDEN OCH NATURMILJÖ

Då planerade stabilitetshöjande åtgärder är av lokal karaktär bedöms inget av de redovisade
skyddade områdena, se avsnitt 5.4 påverkas nämnvärt.
Utgångspunkten i föreliggande projekt är att bevara så stor del av befintlig strandskog som möjligt,
samtidigt som önskvärd stabilitet uppnås.
Planerade stabilitetshöjande åtgärder bedöms påverka strandskogen på befintlig sträcka i olika
omfattning. Den del av åtgärdsområdet som bedöms påverkas i större grad utgörs av de brantaste
partierna på slänten. För att uppnå önskvärd stabilitet i området begränsar tekniska och
arbetsmiljömässiga aspekter möjligheten att bevara strandskogen i dessa partier. Samtidigt, genom att
hindra fortsatt erosion av strandkanten av befintlig slänt, förbättras förutsättningarna att strandskogen i
berört område bevaras över tid.
Då avsikten är att bevara strandskogen över tid, genom spontan återväxt och eventuell återplantering
av lövskog, upprätthålls en livsmiljö som bevarar potentiellt viktiga födosöksområden eller viloplatser
för fåglar och fladdermöss.

6.4

YTVATTEN OCH GRUMLING

Påverkan på Umeälven (Storån) bedöms i huvudsak härledas till anläggandet av erosionsskyddet i
vattenområdet närmast släntkanten. Påverkan bedöms bestå av en tillfällig och övergående grumling,
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som uppskattningsvis avtar efter ett par hundra meter nedströms. Planerade stabilitetsåtgärder
bedöms inte påverka möjligheten att uppnå redovisade miljökvalitetsnormer, då åtgärderna bedöms
vara så pass begränsade geografiskt och tidsmässigt.
För att försäkra att det riktvärde som finns för fisk-, och musselvatten, <25 mg/L uppslammade fasta
substanser, upprätthålls behöver provtagning av turbiditet utföras.
Med planerade skyddsåtgärder för oförutsedda utsläpp vid anläggningsarbetena bedöms påverkan
inte kunna orsaka sådana skador att normerna för vattenkvalitet inte uppfylls.

6.5

LANDSKAPSBILD OCH FRILUFTSLIV

Efter anläggningstiden kommer området kring erosionsskyddet att upplevas som mer öppet än idag,
men med tiden kommer mer vegetation att etableras utmed strandzonen och till viss del återställas.
Upplevelsevärdet på befintlig del av Ön kommer att försämras något genom den visuella förändring
erosionsskyddet medför, framförallt under perioder med lågvatten. Åtgärderna bedöms medföra att
tillgänglighet för allmänheten ökar något i samband med anläggande av erosionsskydd med typ av
platå. Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv bedöms bli marginella med tanke på att berört
område i sig inte utgör en naturlig plats för rekreation.
Projektet kommer att medföra påverkan främst med hänsyn till invanda stråk och utblickar. Området
kommer att upplevas som mer öppet, men med tiden kommer mer vegetation att etableras och till viss
del återställas. Sammantaget bedöms projektet medföra små konsekvenser med hänsyn till
landskapsbilden.

6.6

LUFT OCH BULLER

I samband med anläggandet av planerade stabilitetshöjande åtgärder kommer det att uppstå buller,
dock bedöms inte aktuella arbeten utgöras av särskilt bullrande arbeten. Transporter med material
kommer också ha en bidragande effekt till förhöjda ljudnivåer under anläggningstiden. Buller från
åtgärderna bedöms dock vara av tillfällig karaktär.
De huvudsakliga källorna till luftutsläpp från verksamheten bedöms i huvudsak komma från transporter
till och från platsen för åtgärd samt från arbetsmaskiner.
Enskilda ämnen som kan antas ha störst betydelse för negativ miljöpåverkan bedöms vara:




koldioxid som påverkar det globala klimatet,
kväveoxider som bland annat bidrar till försurning och regional övergödning och
partiklar som kan ge hälsoeffekter vid lokalt höga halter.

Den planerade verksamheten bedöms dock inte innebära utsläpp till luft i nivåer som försämrar
möjligheten till att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

6.7

AVFALL

Vald utformning av de stabilitetshöjande åtgärderna kommer påverka mängden massor, som sedan
kommer att behöva hanteras inom projektet. Eventuella överskottsmassor kan då behöva hanteras
som avfall. Uppskattad mängd och hantering av massor kommer att redovisas i kommande MKB.

6.8

ÅTGÄRDERNAS KLIMATPÅVERKAN

Verksamhetens klimatpåverkan består i huvudsak av utsläpp av växthusgaser samt den inverkan
transporter har på luft, vatten, mark och resurser.
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En stigande vattennivå beräknas vara en av de allvarligaste globala konsekvenserna av ett varmare
klimat. Planerade åtgärder bedöms vara en förebyggande åtgärd gällande förhöjda vattennivåer, som i
sin tur genererar en risk för ökad erosion.

6.9

SÅRBARHET FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Ökad temperatur medför en ökad nederbörd med ökad risk för skyfall, vilket i sin tur kan medföra stora
lokala översvämningar. I Figur 11 redovisas kartering av ett 100-årsregn för den del av Umeälven som
åtgärderna berör. Karteringen visar översvämning som berör små delar av slänten. Detta kan t.ex.
innebära en ökad risk för erosion, vilket de planerade åtgärderna avser att motverka.

6.10 SÅRBARHET FÖR YTTRE HÄNDELSER
Den sårbarhet som bedöms kunna uppstå i samband med projektet härleds till allmänhetens tillgång
till området, varav det är av stor vikt att området avgränsas under anläggningstiden.

6.11 RISK OCH SÄKERHET
Planerade stabilitetsåtgärder bedöms innebära en ökad säkerhet för Öns avloppsreningsverks
framtida drift och därmed att en verksamhet av betydande samhällsfunktion kan fortgå.
Under arbetet kommer petroleumprodukter som drivmedel, hydrauloljor och smörjmedel hanteras. Vid
olyckor som maskinhaveri eller oljespill kan viss påverkan ske.
Föreslagna skyddsåtgärder kopplat till redovisade risker anges under avsnitt 7.

7

FÖRSLAG PÅ SKYDDSÅTGÄRDER
•

Arbetstiden ska göras så kort som möjligt för att minimera påverkan på djurliv.

•

Markanvändning inom åtgärdsområdet ska fortsättningsvis utgöras av strandskog. Som en del
i detta arbete kommer avbaningsmassor att återställas på de delar av slänten där schakt blir
aktuellt, vilket möjliggör spontan återväxt av träd och övrig växtlighet. Förutom detta kommer
även återplantering av lövträd troligtvis bli nödvändig på delar av slänten.

•

Grumlande arbeten kommer att undvikas under de känsligaste perioderna.

•

Växtlighet och jord som rensas bort ska samlas upp så att det inte hamnar i vattnet.

•

Drivmedel, avfall eller kemikalier får inte förvaras eller hanteras nära vatten. Tankning av
maskiner och fordon ska ske med väl tilltaget säkerhetsavstånd.

•

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, kommer att gälla
för projektet.
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8

UNDERSÖKNINGSSAMRÅD

I enlighet med miljöbalken 6 kap. 23 § ska den som avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
som medför tillstånd undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande
miljöpåverkan (BMP). Nedan undersöks om planerade åtgärder kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Då åtgärderna inte antas medföra betydande miljöpåverkan per automatik enligt
miljöbedömningsförordningen 6§, ska undersökningen enligt miljöbedömningsförordningen 10 §
utökas till att omfatta verksamhetens eller åtgärdens;
1. Utmärkande egenskaper
2. Lokalisering
3. Möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper

8.1

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

I Tabell 1 redogörs för planerade åtgärders, i form av stabilitetshöjande åtgärder, utmärkande
egenskaper enligt § 11 miljöbedömningsförordningen.
Tabell 1. Verksamhetens utmärkande egenskaper.
Enligt § 11 miljöbedömningsförordningen

Planerade stabilitetshöjande åtgärder

1. åtgärdens omfattning och
utformning

Stabilitetshöjande åtgärder innebär i korthet att berörd
slänt, som är ca 320 m lång och ca 5-7 m hög
schaktas ned till en släntlutning samt förstärks med ett
erosionsskydd som bedöms anläggas ca 2 m ut i
älven.

2. kumulativa miljöeffekter

De kumulativa effekterna som bedöms uppstå till följd
av planerade åtgärder bedöms utgöras av den del av
strandskogen som inte kommer att kunna bevaras,
vilket ger följdeffekter på den biologiska mångfalden.

3. användning av naturtillgångar och
fysisk miljö

Platsen för åtgärder ligger inom ett detaljplanelagt
område avseende Öns avloppsreningsverk. De
stabilitetshöjande åtgärderna kommer innebära ett
nyttjande av naturtillgångar, så som stenkross.

4. avfall

Projektet kan komma att innebära att
överskottsmassor uppkommer som kan behöva
hanteras som avfall.

5. föroreningar och störningar

Inga kända föroreningar finns inom åtgärdsområdet.

6. sannolikheten för allvarliga olyckor

Sannolikheten för allvarliga olyckor i samband med
utförandet av åtgärderna bedöms som små.

7. risker för människors hälsa

Det bedöms inte finnas några risker för människors
hälsa kopplat till utförandet av åtgärderna.
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8.2

LOKALISERING

I Tabell 2 redogörs för verksamhetens lokalisering enligt § 12 miljöbedömningsförordningen.
Tabell 2. Verksamhetens lokalisering.

Enligt § 12 miljöbedömningsförordningen

Planerade stabilitetshöjande åtgärder

1. pågående eller tillåten
markanvändning

Tillåten markanvändning, genom ändring av gällande
detaljplan (2480K-P11/33).

2. naturresurser som finns i det
område som kan antas bli påverkat

Strandskogen kommer att påverkas, där släntens
lutning är avgörande hur stor del av strandskogen
som kan bevaras. En viss tillfällig påverkan på
Umeälven (Storån) bedöms kunna uppstå.

3. naturresursernas, naturmiljöns och
kulturmiljöns tålighet

Genom planerade åtgärder säkerställs släntens
bevarande över tid. Genom att bevara så stor del av
strandskogen som möjligt, samt genom spontan
återväxt och återplantering av lövträd säkras den
unika naturmiljön i berört område av södra Ön.

8.3

MILJÖEFFEKTERNAS TYP OCH UTMÄRKANDE EGENSKAPER

I Tabell 3 redogörs för miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper enligt § 13
miljöbedömningsförordningen.
Tabell 3. Miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

Enligt § 13 miljöbedömningsförordningen

Ansökt verksamhet

1. effekternas storlek, utbredning, karaktär,
intensitet och komplexitet

Effekterna av planerade åtgärder bedöms bli
begränsade geografiskt samt tidsmässigt.

2. sannolikheten för att effekterna
uppkommer, hur de uppkommer, vilken
varaktighet eller frekvens de har och hur
reversibla de är

Miljöeffekterna som redovisas i föreliggande
samrådsunderlag bedöms vara av lokal och
övergående karaktär.

3. hur gränsöverskridande effekterna är

Effekterna bedöms ej vara
gränsöverskridande.

4. effekternas kumulativa verkan tillsammans
med effekterna av andra verksamheter som
bedrivs

Planerade åtgärder bedöms innebära att
driften av Öns avloppsreningsverk säkerställs
över tid.

5. möjligheten att begränsa effekterna på ett
effektivt sätt

Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms
effekterna kunna begränsas på ett effektivt
sätt.
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8.4

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Sammanfattningsvis bedömer Bolaget att planerade stabilitetshöjande åtgärder inte medför betydande
miljöpåverkan p.g.a. att åtgärdsområdet utgörs av ett begränsat område, i direkt anslutning till ett
verksamhetsområde, samt då uppskattade miljöeffekter bedöms vara av lokal och övergående
karaktär. Förutsedda miljöeffekter bedöms med föreslagna skyddsåtgärder kunna begränsas samt
ingen risk för människors hälsa, eller betydande påverkan på miljön bedöms uppstå kopplat till
utförandet av åtgärderna.
Strandskogen inom åtgärdsområdet kommer att påverkas, där släntens lutning är avgörande hur stor
del av strandskogen som kan bevaras. Genom att bevara så stor del av strandskogen som möjligt,
samt genom spontan återväxt och återplantering av lövträd säkras den unika naturmiljön i berört
område av södra Ön. Utifrån dessa förutsättningar bedöms påverkan på den biologiska mångfalden i
området inte bli betydande på längre sikt. Genom att planerat erosionsskydd föreslås anläggas med
en typ av platå (se Bild 6-9) kommer området vara tillgängligt för allmänheten.
Den pågående erosionen av aktuell strandlinje i Umeälven utgör en risk för en verksamhet av
betydande samhällsfunktion, varav åtgärderna är av stor vikt för Öns avloppsreningsverks fortsatta
drift över tid.
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WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
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medarbetare på 550 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4100
medarbetare. www.wsp.com

WSP Sverige AB
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Besök: Östra Strandgatan 24
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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BILAGA 1

SAMRÅDSPARTER

Nedan redovisas ett förslag på
samrådskrets.
NÄRBOENDE
Sökanden har i samrådet valt
att avgränsa samrådskretsen
inom en sträcka om ca 500 m
åt alla väderstreck med
utgångspunkt från åtgärdernas
placering. Vi bedömer att det
är ett avstånd som innefattar
de bostäder närmast
planerade stabilitetshöjande
åtgärder och som kan
påverkas av olika aspekter,
främst under arbetstiden.
Boende på Sofiehem bedöms
påverkas främst genom
aspekten landskapsbild.
Fastigheter som inkluderats i
samrådet redovisas med lila
färg i Figur 1 till höger.
MYNDIGHETER
- Länsstyrelsen Västerbotten
- Umeå kommun
- Vattenfall vattenkraft AB
- Umeå energi AB
FÖRENINGAR
- Teg och Öns byamän
- Degernäs byamän

Figur 1. Samrådskrets närboende

Yttrande

1(3)

Datum

Ärendebeteckning

2020-06-15

531-3696-2020
Arkivbeteckning

531
Umeå Vatten och Avfall AB
c/o WSP Environmental
johanna.lindvall@wsp.com

Samrådsyttrande gällande stabilitetshöjande åtgärder
på Ön vid Vakin i Umeå kommun
Ni planerar att söka tillstånd för stabilitetshöjande åtgärder längs stranden
mot Umeälven nedanför Umeås avloppsreningsverk på Ön. Anledningen är
att hindra pågående erosion så att anläggningen skyddas från skred och ras.

Länsstyrelsens synpunkter
Alternativa utformningar
Kommande ansökan med MKB behöver redogöra för olika alternativ av
erosionsskydd, både när det gäller material och utformning. Det är svårt för
oss att ta ställning i nuläget då det inte finns några alternativ att jämföra
med. Generellt anser vi att erosionsskydd ska vara så kallade naturanpassade
(se rapport från SGI). Stenkross bör undvikas ovan vattenytan, och det är
bra att bevara växtlighet.
Enligt samrådsunderlaget strävar ni efter att bevara så stor del som möjligt
av strandskogen, vilket vi tycker är bra. Ni beskriver dock att det krävs både
schakt och fyll vilket betyder att träd kommer avverkas. Vi vill påpeka att
vegetation och trädens rötter hjälper till att binda jorden i marken och
minskar erosionen. Marken klarar då en brantare rasvinkel innan det
eroderar jämfört med när vegetationen är borta. Därför är det viktigt att inte
skada rötterna till de träd som sparas. Med denna utgångspunkt vill vi att ni
redogör för andra metoder som inte kräver lika mycket schakt, samt andra
materialval för att öka stabiliteten.
Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning och motivering av planerad
åtgärd med ritningar.
Användning av stranden
Det är viktigt att syftet med åtgärderna är tydligt beskrivna i ansökan, samt
varför det planeras att utformas som en platå. För- och nackdelar måste
beskrivas både utifrån påverkan på naturmiljön samt ev. passage för gående
utmed stranden.
Ni nämner att frågan om gc-väg har ställts till kommunen men att de inte ser
någon nytta av det i nuläget. Vi anser inte heller att stranden behöver

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Miljöenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt-tfn 010-2254394

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Länsstyrelsen
Västerbotten

Yttrande
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Datum

Ärendebeteckning

2020-06-15

531-3696-2020

anpassas för möjligheterna till en gc-väg där. Vi ser en större nytta med att
bevara så mycket träd och vegetation som möjligt.
Arbetsväg och byggskede
Vid utförandet anger ni att det behövs en tillfällig arbetsväg. Denna
lokalisering måste vara utredd och beskriven i ansökan. Även här måste ni
redogöra för alternativ. Vi anser att så mycket skog som möjligt måste
bevaras, och att det är negativt med avverkning av träd som bara behövs för
en tillfällig arbetsväg. Det är därför intressant ifall arbetet med
erosionsskydd skulle kunna utföras från vattnet.
Frågan om masshantering är också av stor betydelse då det är ett smalt
område att arbeta från.
Påverkan, konsekvenser och skyddsåtgärder
Kommande ansökan behöver innehålla foton på hur det ser ut idag. Det är
en fördel om olika vattenstånd kan markeras på bilderna.
Som ni själva beskriver är strandskogarna på Ön av stort naturvärde. Därför
är det en viktig aspekt att belysa i MKB:n. Ni måste redogöra för vilka
skyddsåtgärder som krävs för att inte skada rötterna på de träd som sparas.
Kanske det går att undvika ingrepp över nivån för medelhögvattenståndet.
MKB:n ska innehålla gällande vattenstånd (HHW, MHW, MW etc.) samt en
beskrivning hur vattennivån i älven varierar över året. Dessutom bör ni
redovisa hur strömmarna i älven rör sig.
Arbetet kommer medföra en viss grumling, därför behöver ni redogöra för
känsliga perioder (t.ex. maj-juni, sep) och avgöra ifall det behövs villkor,
t.ex. tidsperioder grumling inte får ske. Under framför allt september
vandrar siken upp för att leka vilket kräver extra hänsyn. Även påverkan på
kräftor ska beskrivas.
Utöver skyddsåtgärder måste även beredskap finnas för oförutsedda
händelser under pågående arbeten. En annan viktig aspekt att belysa är
risken för erosion på andra platser då man hindrar erosion här.
Det kan också behövas villkor kring arbetstid för att inte störa häckande
fågelarter. Ni måste särskilt redogöra för vitryggig hackspett som häckar på
Tuvan.
Ytterligare en konsekvens som behöver utredas är om det finns någon risk
att lukt från reningsverket kan spridas längre om antalet träd minskas längs
stranden.

Länsstyrelsen
Västerbotten
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Övrigt
Nästa steg för er är att lämna in en samrådsredogörelse efter att alla samråd
med särskilda berörda är avklarade. Eftersom vi bara har tagit del av ett
alternativ på erosionsskydd är det önskvärt att ni, om ni har tagit fram fler
förslag på utformningar, lämnar in en alternativredovisning i samband med
samrådsredogörelsen.
Vi förstår att det är en viktig samhällsfunktion som måste skyddas från
ytterligare erosion. Men åtgärden ska ändå utföras på bästa sätt för
naturmiljön.

De som medverkat i beslutet
Yttrandet har fattats av miljöhandläggare Sofia Ohlsson.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Diarienummer: UVA 18-1115
2020-04-23

Samråd gällande tillståndsansökan om vattenverksamhet,
stabilitetshöjande åtgärder på Ön
Du som läser detta brev äger en fastighet eller bor i närheten av Öns avloppsreningsverk eller på
Sofiehem med vy mot Ön. Vi skriver till Dig eftersom de planerade stabilitetshöjande åtgärderna ska
prövas enligt gällande miljölagstiftning och Du har därmed möjlighet att yttra Dig om detta.

Beskrivning av åtgärder
Det pågår ständigt erosion av stränderna på Ön i Umeå. Detta bedöms bland annat bero på att
jordmaterialen i strandkanterna huvudsakligen består av de lätteroderade materialen sand och silt
samt att vattenflödet och vattenståndet i Umeälven varierar på grund av vattenkraftsregleringen.
Verksamhetsutövaren Umeå vatten och avfall AB planerar med bakgrund av detta att genomföra
stabilitetshöjande åtgärder längs slänten ca 320 m mot Umeälvens strand inom området för Öns
avloppsreningsverk, se Figur 1.

För att förbättra stabiliteten i området och därmed skydda befintlig anläggning från skred och ras är
det nödvändigt att erosionen av strandkanten inom området upphör och att befintlig slänt flackas. En
stigande vattennivå beräknas vara en av de allvarligaste globala konsekvenserna av ett varmare
klimat. Planerade åtgärder bedöms vara en förebyggande åtgärd gällande förhöjda vattennivåer, som
i sin tur genererar en risk för ökad erosion. Stabilitetshöjande åtgärder innebär i korthet att aktuell
slänt schaktas ned till en släntlutning och därefter förstärks med utläggning av erosionsskydd.
Erosionsskyddet bedöms anläggas ca 2 m ut i älven.

Diarienummer: UVA 18-1115
2020-04-23

Förutsedd miljöpåverkan
Planerade stabilitetshöjande åtgärder kommer att innebära att delar av den befintliga strandskogen
på slänten kommer att behöva avverkas. Efter anläggningstiden kommer området kring
erosionsskyddet att upplevas som mer öppet än idag, men med tiden kommer mer vegetation att
etableras utmed strandzonen och till viss del återställas. I och med att lutningen skiljer sig längs hela
slänten kommer storleken på schaktarbeten att variera över sträckan. Befintlig strandskog innehåller
livsmiljöer som potentiellt är viktiga födosöksområden eller viloplatser för fladdermöss samt utgör en
livsmiljö för hotade arter så som exempelvis mindre hackspett.
Påverkan på Umeälven (Storån) bedöms i huvudsak härledas till anläggandet av erosionsskyddet i
vattenområdet närmast släntkanten. Påverkan bedöms bestå av en tillfällig och övergående
grumling, som uppskattningsvis avtar efter ett par hundra meter nedströms.
I samband med anläggandet av planerade stabilitetshöjande åtgärder kommer det att uppstå buller,
dock bedöms inte aktuella arbeten utgöras av särskilt bullrande arbeten. Transporter med material
kommer också ha en bidragande effekt till förhöjda ljudnivåer under anläggningstiden samt utsläpp
till luft.

Tillståndsprövning enligt miljöbalken
Planerade stabilitetshöjande åtgärder är tillståndspliktiga enligt bestämmelserna i 11 kap 9 §
miljöbalken. Prövningen omfattar en rad moment som ska ske med stor öppenhet för att ge berörda
parter möjligheten att påverka kommande beslut. Första tillfället att lämna synpunkter är under
samrådsprocessen. Denna information är en del av den processen och genomförs innan ansökan
upprättas och ges till Mark och Miljödomstolen.

Vad händer efter samrådet?
För dig som är berörd av verksamheten är det viktigt att känna till hur tillståndsprövningen enligt
miljöbalken går till. Här följer en sammanfattning:
• Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse. Av den ska det bland annat framgå vilken
information som lämnats samt vilka synpunkter och förslag som framförts från berörda parter.
• Efter att samrådet har genomförts upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och
ansökan som inges till Mark- och miljödomstolen
• MKB och ansökan kungörs i ortspressen och skickas på remiss till berörda myndigheter,
även allmänheten ges tillfälle att yttra sig
• Inkomna yttranden granskas och översänds till sökanden för bemötande
• Vid behov krävs komplettering av handlingarna
• Mark- och miljödomstolen fattar beslut
• Beslutet kan överklagas av verksamhetsutövaren, grannar, kommunen eller andra berörda
• Överklagande avgörs av Mark- och miljödomstolen

Kontakter gällande synpunkter
För ytterligare information hänvisas till samrådsunderlag www.vakin.se/on
Har du synpunkter, förslag eller invändningar är du välkommen att ta kontakt med
Johanna Lindvall enligt uppgifter nedan:
Telefon: +46 10-721 04 62
mail: johanna.lindvall@wsp.com
Brev: Johanna Lindvall, WSP Sverige AB, Box 502, 903 33 Umeå

Muntliga eller skriftliga synpunkter ska vara oss tillhanda senast 8 juni 2020
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Alternativredovisning med illustrationsskisser avseende stabilitetshöjande
åtgärder Ön, Umeå kommun
Inledning och bakgrund

Kombinerade erosionsskydd
Kombinerade erosionsskydd, se Figur 2, innebär som namnet antyder en kombination av mjukt och hårt
material och kan till exempel innebära att stenskoning kombineras med vegetation. Detta alternativ bedöms som
applicerbart för berörd slänt, se vidare rubrik Alternativredovisning med illustrationsskisser (sid. 2).

Umeå vatten och avfall AB planerar att genomföra stabilitetshöjande åtgärder längs berörd slänt mot Umeälvens
strand inom Öns avloppsreningsverk, belägen inom fastigheten Ön 2:32 m.fl. För att förbättra stabiliteten i området
och därmed skydda befintlig anläggning från skred och ras är det nödvändigt att erosionen av strandkanten inom
området upphör och att befintlig slänt flackas. Aktuell släntsträcka som kommer tas i anspråk är ca 320 m lång och
ca 5-7 m hög, med en varierande släntlutning (mellan ca 20º och 50º). I och med att lutningen skiljer sig längs hela
slänten kommer storleken på schaktarbeten att variera över sträckan. Stabilitetshöjande åtgärder innebär i korthet
att berörd slänt schaktas ned till en släntlutning i storleksordning 1:2,4 och därefter förstärks med utläggning av
erosionsskydd med en antagen total tjocklek av 1 m, förslagsvis 0,5 m över högsta högvattennivån (HHW +2,13).
Detta kommer att redovisas tydligare i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Anläggande av erosionsskydd
Det finns tre typer av erosionsskydd att välja mellan:
• mjuka erosionsskydd
• kombinerade erosionsskydd
• hårda erosionsskydd.
Det finns flera varianter att välja mellan för respektive typ av erosionsskydd. De olika varianterna kommer dock inte
beskrivas mer ingående i föreliggande PM.

Figur 2 Principskiss kombinerat erosionsskydd. © SGI

Hårda erosionsskydd
Hårda erosionsskydd, se Figur 3, är den traditionella metoden att förhindra erosion i vattendrag. Dessa är effektiva
att förhindra erosion på just den specifika platsen, men kan medföra problem med ökad erosion i anslutning till och
nedströms skydden. Hårda erosionsskydd är ofta ogynnsamma för den biologiska mångfalden, miljön i stort och
försämrar den estetiska upplevelsen. Detta alternativ bedöms som applicerbart för berörd slänt, se vidare rubrik
Alternativredovisning med illustrationsskisser (sid. 2).

De så kallade naturbaserade erosionsskydden kan antingen vara mjuka skydd eller kombinerade skydd.
Naturbaserade erosionsskydd bedöms öka möjligheterna för en god ekologisk potential längs stränderna och
minskar den negativa inverkan på den biologiska mångfalden.
Mjuka erosionsskydd
Mjuka erosionsskydd, se Figur 1, byggs enbart av växter och kan i många fall ge en bättre biologisk mångfald i
och kring vattendrag. Detta alternativ kräver ett antal platsspecifika förutsättningar som till exempel en flackare
släntlutning. Då berörd slänt vid Ön är relativt brant, i synnerhet på vissa släntsektioner, bedöms ett mjukt
erosionsskydd inte som applicerbart för berörd slänt för att samtidigt uppnå önskad stabilitet.
Figur 3 Principskiss hårt erosionsskydd. © SGI

Figur 1 Principskiss mjukt erosionsskydd. © SGI

1

2020-06-29 Johanna Lindvall/Anna Kassberg
Tillståndsansökan vattenverksamhet, Stabilitetsåtgärder Ön

Alternativredovisning med illustrationsskisser

Alternativ 2 – kombinerat erosionsskydd

Nedan redovisas två olika alternativa utformningar på erosionsskydd som bedöms applicerbara för berörd
slänt. Redovisningen sker utifrån två olika typsektioner från aktuell slänt, se Figur 5 (sid. 3). Typsektion 1 visar
en principsskiss med brantare lutning som kräver djupare schakt, vilket innebär att merparten av den befintliga
strandskogen bedöms behöva avverkas. Typsektion 2 visar en principsskiss med flackare lutning som kräver ingen
eller eventuell mindre schakt, vilket innebär att delar av den befintliga strandskogen kommer att kunna bevaras.
Typsektionerna utgår från genomförda geotekniska undersökningar och bör inte ses som representativa för hela
slänten.

Alternativ 2 visar ett kombinerat erosionsskydd i form av stenskoning med vegetation, se Figur 8 och 9 (sid. 4). Vid
val av sten beaktas hållbarhetsaspekterna och i första hand bör samma kornstorlek och rundhet som förekommer
naturligt i vattendraget användas. Stenskoning behövs då slänten är brantare än ca 1:3 och det finns spår av
pågående erosion. Strandskogen bevaras i möjligaste mån. Växternas rötter, i synnerhet trädens mer djupgående
rotsystem, binder och armerar sediment längs strandbrinken. Växterna har en positiv effekt genom att absorbera
vatten i marken och således minska avrinningen till vattendraget. Växtligheten är också viktig för fisk och liv i
vattnet samt för fåglar och insekter i strandkanten.

Hur mycket schakt som kommer att krävas längs hela slänten och därmed hur mycket av den befintliga
strandskogen som kommer att kunna bevaras behöver utredas vidare. Som en del i detta arbete kommer till
exempel en trädinventering att göras. En illustration över hela slänten kommer att tas fram och redovisas i
kommande tillståndsansökan om vattenverksamhet.

En förutsättning för att träd kan bevaras är att det i nuläget finns träd på just den yta där slänten är av flackare
karaktär. Detta måste dock undersökas ytterligare för att kunna göra en mer realistisk bedömning av hur stor andel
av träden som kan bevaras vid anläggande av det redovisade erosionsskyddet. Illustrationsskisserna syftar även till
att visa hur slänten skulle kunna se ut efter ett antal år (10-15 år), se Figur 10 och 11 (sid. 4).

I samtliga illustrationsskisser illustreras i nuläget en typ av platå ovan högsta högvattennivå. Huruvida om det
planerade erosionsskyddet kommer att utformas med en platå eller inte kommer att utredas vidare i nästa skede
och är idag inte beslutat. En bedömning avseende nyttan med platån i förhållande till potentiellt negativ påverkan
på den biologiska mångfalden till följd av att fler träd eventuellt behöver avverkas vid anläggandet av en platå
kommer bland annat att göras.

Bolaget har ännu inte beslutat att gå vidare med Alternativ 2 avseende utformning och materialval på
erosionsskyddet. Alternativet kommer istället ingå i kommande alternativredovisning i MKB:n, där sedan
huvudalternativet kommer att anges.

Alternativ 1 – traditionellt hårt erosionsskydd
Alternativ 1 visar ett traditionellt hårt erosionsskydd med stenskoning, se Figur 4.

Figur 4 Principskiss av planerat erosionsskydd utformat som ett traditionellt hårt erosionsskydd

Typsektion 1, se Figur 6 (sid. 3), visar en släntsektion med brantare lutning där djupare schakt krävs. Detta innebär
att mer av den befintliga strandskogen bedöms behöva avverkas.
Typsektion 2, se Figur 7 (sid. 3), visar en flackare släntsektion där ingen eller eventuellt mindre schakt krävs. Detta
innebär att mer av den befintliga strandskogen bedöms kunna bevaras.
Alternativ 1 är det alternativ som utförda geotekniska utredningar har utgått ifrån i sina beräkningar, dels då
ett hårt erosionsskydd kan garantera önskad stabilitet utifrån ett geotekniskt perspektiv samt dels då liknade
erosionsskydd finns i områdets närhet (Lillån). Detta innebär dock inte att bolaget har beslutat sig för att gå vidare
med alternativ 1 avseende utformning och materialval på erosionsskyddet. Alternativet kommer istället ingå som
ett av de alternativ som kommer att redovisas i MKB:n, där sedan även huvudalternativet anges.
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Brant släntlutning

S1

S2

S1

TYPSEKTION 1:
Visar bevarade träd i
full styrka och träd som
avverkas i svag ton.

S2

UPPSKATTNING:
Här avverkas merparten av
träden på grund av behovet
av schakt och fyll.

SCHAKT

FYLL
SPRÄNGSTEN

Figur 6 Typsektion 1, brantare slänt

Flackare släntlutning
TYPSEKTION 2:
Visar bevarade träd i
full styrka och träd som
avverkas i svag ton.

SCHAKT
FYLL

UPPSKATTNING:
Här finns möjlighet att
bevara fler träd tack vare
släntens flackare lutning.

SPRÄNGSTEN

Figur 7 Typsektion 2, flackare slänt

Figur 5 Lägen för sektion 1 och 2 vid berörd slänt
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Typsektioner - Alternativ 2, Kombinerat erosionsskydd
SLÄNT I TYPSEKTION 1
Efter 10-15 år
SLÄNT I TYPSEKTION 1
Nyanlagd

Sektionen visar ny slänt
med ev befintliga träd,
erosionsskydd upp till 50
cm över HHW, övertäckt
med avbaningsmassor och
de inplanterade lövträden
ner till nivå för MW. Även
självsådda lövträd har
etablerat sig.

Sektionen visar ny slänt
med ev befintliga träd,
erosionsskydd upp till 50
cm över HHW, övertäckt
med avbaningsmassor och
nyplanterade små lövträd
ner till nivå för MW.

Figur 8 Typsektion 1, brantare slänt, nyanlagd

Figur 10 Typsektion 1, brantare slänt, efter 10-15 år

SLÄNT I TYPSEKTION 2
Efter 10-15 år
SLÄNT I TYPSEKTION 2
Nyanlagd

Sektionen visar ny slänt
med ev befintliga träd,
erosionsskydd upp till 50
cm över HHW, övertäckt
med avbaningsmassor och
de inplanterade lövträden
ner till nivå för MW. Även
självsådda lövträd har
etablerat sig.

Sektionen visar ny slänt
med ev befintliga träd,
erosionsskydd upp till 50
cm över HHW, övertäckt
med avbaningsmassor och
nyplanterade små lövträd
ner till nivå för MW.

Figur 9 Typsektion 2, flackare slänt, nyanlagd

Figur 11 Typsektion 2, flackare slänt, efter 10-15 år
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Exempel-vy från Umeälven vid kombinerat erosionsskydd

Nyanlagd slänt.
•
•
•
•

Sparade befintliga träd
där marken kan bevaras
Nya trädplantor
Avbaningsmassor
återställs
Växtlighet i hela
slänten, ner till nivån
för MW.

Slänt 10-15 år
efter utförd åtgärd.

Uppskattad växtlighet:
• Sparade befintliga
träd träd
• Planterade träd
• Träd som vuxit upp
ur de återställda
avbaningsmassorna
• Växtlighet i hela
slänten, ner till nivån
för MW.
• Barrträd avlägsnas
efter uppkomst.
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BILAGA 2
BESLUT BETYDANDE MIL JÖPÅVERKAN

Beslut

BILAGA 2

Datum

Ärendebeteckning

2020-09-17

531-5855-2020

1(2)

Arkivbeteckning

531
Umeå Vatten och Avfall AB
c/o WSP Environmental
belinda.norman@wsp.com

Ej betydande miljöpåverkan för stabilitetshöjande
åtgärder på Ön vid Vakin i Umeå kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att de planerade åtgärderna inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.

Motivering
Vakin planerar att genomföra stabilitetshöjande åtgärder längs ca 320 m av
stranden mot Umeälven nedanför Umeås avloppsreningsverk på Ön, på
fastigheten Ön 2:32 och del av 2:13 och 6:17. Syftet är att hindra pågående
erosion så att anläggningen skyddas från skred och ras. Slänten kommer i
stora drag att schaktas och fyllas med erosionsskyddande stenmaterial.
Länsstyrelsen ska i sin bedömning om en verksamhet eller åtgärd kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan ta hänsyn till utmärkande egenskaper,
lokalisering och miljöeffekter. På Ön växer det värdefulla strandskogar med
höga naturvärden. Planerad åtgärd berör endast en kortare sträcka, och med
en lämplig utformning av erosionsskyddet kan den negativa påverkan
minimeras. Negativa konsekvenser kan också uppstå av t.ex. grumling, men
då Umeälven är relativt stor och med rätt skyddsåtgärder bör
grumlingseffekten bli kortvarig.
Eftersom åtgärderna anses vara av liten och lokal omfattning med en
begränsad påverkan gör vi bedömningen att verksamheten inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter
Ni har gett in en alternativredovisning på utformningen av erosionsskyddet.
Den var bra och illustrativ. Länsstyrelsen kan redan nu framföra att vi är
mer positiv till det alternativ med kombinerat erosionsskydd. Det är dock
viktigt att geotekniska utredningar kompletteras så korrekta
stabilitetsberäkningar kan presenteras för planerad åtgärd. Det ska vara
tydligt på skisserna var nivåerna för olika vattenstånd går. Ingrepp över
högsta högvatten behöver minimeras.

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ

Storgatan 71 B
Miljöenheten

Växel 010-225 40 00
Direkt-tfn 010-2254394

Fax 010-225 41 10

vasterbotten@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Länsstyrelsen
Västerbotten

Beslut
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Datum

Ärendebeteckning

2020-09-17

531-5855-2020

Beskrivning av ärendet
Den 30 juni 2020 lämnade ni in en samrådsredogörelse för planerad ansökan
om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för stabilitetshöjande åtgärder i
Umeå kommun. Av samrådsredogörelsen framgår det att ni har samrått med
enskilda berörda (fastighetsägare och närboende), olika myndigheter och
organisationer.

Lagstiftning
Länsstyrelsen ska efter undersökningen (samrådet) avgöra om verksamheten
eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 26 §
miljöbalken). Detta beslut kan inte överklagas särskilt (6 kap. 27 §
miljöbalken).
Om Länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas
ska en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Innehållet i den lilla
miljökonsekvensbeskrivningen framgår av 6 kap. 47 § miljöbalken.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av biträdande enhetschef Joacim Jacobsson med
miljöhandläggare Sofia Ohlsson som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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1

UPPDRAG

På uppdrag av Vakin har WSP Samhällsbyggnad utfört en kompletterande
stabilitetsberäkning i anslutning till befintlig pumpstation efter att
konstruktionsritningar införskaffats som visar en djupare grundläggningsnivå
än vad som tidigare antagits, vilket ger förändrade förutsättningar.

2

OBJEKTBESKRIVNING

WSP har utfört en stabilitetsundersökning längs Umeälvens västra brink
(WSP 2018-08-15). I samband med utredningen placerades
beräkningssektion S1-S1 i den norra delen av området, i anslutning till en
befintlig pumpstation som ägs Umeå Energi. Byggnaden antogs då vara
ytligt grundlagd med platta på mark. Beräkningar visade att stabiliteten för
byggnaden ej var tillfredsställande.
Efter införskaffande av konstruktionsritningar visar dessa att byggnaden är
grundlagd på ca 6 m djup under omkringliggande mark. Med anledning av
dessa förändrade förutsättningar har en förnyad beräkning utförts i läget för
pumpstationen för att bestämma om pumpstationen, endast byggnaden, har
betryggande stabilitet.

3

UNDERLAG

Underlag för den kompletterande stabilitetsberäkningen har varit följande
handlingar:
Vakin, Översiktlig stabilitetsutredning Ön, Pm beräkningar, WSP
2018-08-15, ingår som etapp 1 i aktuellt projekt
Vakin Ön, Pm stabilitet, WSP 2019-03-01, ingår som etapp 2 i
aktuellt projekt
Vakin Ön, Markteknisk undersökningsrapport, WSP 2019-03-01,
ingår som en del av etapp 2 i aktuellt projekt.
Konstruktionsritning pumpstation Ön, VBB 1983-12-15

4

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Se Pm stabilitet daterat 2019-03-01.

5

STABILITET

Beräkningarna har utförts med programmet GeoStudio Slope/W 16, dels
som odränerad analys Fcu, dels som kombinerad analys Fkomb med
cirkulärcylindriska glidytor och tidigare redovisade materialparametrar, se Pm
beräkningar, WSP 2018-08-15.
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Vald beräkningsmetod för samtliga sektioner är Morgenstern-Price.
För befintlig pumpstation har gjorts en lastnedräkning som ger ett grundtryck
av ca 70 kPa på nivån ca +0,1. I läget för pumpstationen har jorden avlastats
med ca 35 kPa vid urschaktning för pumpstationen.
I övrigt se kap 9 i Pm stabilitet daterad 2019-03-01 och Pm beräkningar
daterad 2018-08-15.

6

RESULTAT AV
STABILITETSBERÄKNINGAR

Beräkningarna visar att stabiliteten för befintlig pumpstation är i nuläget
tillfredsställande enligt redovisade förutsättningar som framgår av befintliga
handlingar i ärendet samt bilagorna 16 och 17.
Beräkningarna visar också att stabiliteten nära släntkrön mot Umeälven är
fortsatt otillfredsställande. Risk för ytliga skred i anslutning till släntkrön
föreligger med fortsatt erosion i strandzonen.
Säkterhetsfaktorn för glidytor i anslutning till pumphuset varierar för
kombinerad analys (Fkomb) mellan 1,4 och 1,5 och för odränerad analys (Fc)
mellan 1,5 och högre.
Rekommendationen för fördjupad utredning i enlighet med
Skredkommissionens ”Anvisningar för släntstabilitetsutredningar” Rapport
3:95 är Fkomb 1,30-1,20 och Fc 1,4-1,3. Gäller vid beräkning med valda
värden.
Valet inom spannet avgörs av aktuella förutsättningar och med hänsyn till
gynnsamma och ogynnsamma förhållanden.
I detta fall bedöms förhållandena vara varken gynnsamma eller
ogynnsamma, det vill säga att erforderliga säkerhetsfaktorer bör ligga mitt i
spannet, Fkomb ca 1,25 och Fc ca 1,35.

7

SAMMANFATTNING

Resultaten av nu utförda stabilitetsberäkningar visar att befintlig pumpstation
i nuläget har betryggande stabilitet och några särskilda förstärkningsåtgärder
erfordras ej.
I övrigt gäller handlingarna som redovisats i kap 3 ”Underlag” där bl.a
föreslagna förstärkningsåtgärder redovisats.
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WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

VI ÄR WSP

WSP Sverige AB
Box 502
901 10 Umeå
Besök: Storgatan 59
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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Beräkningssektion S1- Odränerad analys
Color

Phi' Piezometric C-Top C-Rate of
Unit
Line
of
Weight (°)
Change
Layer ((kN/m²)/m)
(kN/m³)
(kPa)

Name

Model

Sand

Mohr-Coulomb 18

34

1

Silt

Mohr-Coulomb 17,5

30

1

Sulfidsilt 1,
odränerad

S=f(depth)

16,5

1

34

1,84

Sulfidsilt 2,
odränerad

S=f(depth)

16,5

1

46

0,96

Morän

Mohr-Coulomb 20

Betong

High Strength

40

1

1

1

Factor of Safety
≤ 1,000 - 1,100
1,100 - 1,200
1,200 - 1,300
1,300 - 1,400
1,400 - 1,500
≥ 1,500

10

0,926
10

5

5

70 kPa
0

0

LLW: -0,77

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20

-20

-25

-25

-30
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

-30
70
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Beräkningssektion S1 - Kombinerad analys
Color

Name

Model

Unit
Phi'
Weight (°)
(kN/m³)

Piezometric Cu-Top Cu-Rate of C/Cu
Line
of
Change
Ratio
Layer
((kN/m²)/m)
(kPa)

Sand

Mohr-Coulomb

18

34

1

Silt

Mohr-Coulomb

17,5

30

1

Sulfidsilt 1, Combined, S=f(depth) 16,5
kombinerad

30

1

34

1,84

0,1

Sulfidsilt 2, Combined, S=f(depth) 16,5
kombinerad

30

1

46

0,96

0,1

Morän

Mohr-Coulomb

20

40

1

Betong

High Strength

1

1

Factor of Safety
≤ 1,000 - 1,100
1,100 - 1,200
1,200 - 1,300
1,300 - 1,400
1,400 - 1,500
≥ 1,500

0,926

10

10

5

5

70 kPa
0

0

LLW: -0,77

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20

-20

-25

-25

-30
-15

-30
-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70
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1

UPPDRAG

På uppdrag av Vakin har WSP Samhällsbyggnad utfört en
stabilitetsutredning längs Umeälven (Storån) inom Vakins anläggning på Ön.
Utredningen har gjorts i två etapper där etapp 1 omfattar en översiktlig
stabilitetsutredning färdigställd 2018-08-15 och som utgör underlag för etapp
2 som omfattar en fördjupad/detaljerad stabilitetsutredning som ska ligga till
grund för dimensionering av förstärkningsåtgärder längs aktuell sträcka.
Det har sedan tidigare utförts ett antal detaljerade stabilitetsutredningar inom
aktuellt område som har inarbetats i etapp 1 av aktuellt projekt, se även kap.
5 Tidigare utförda undersökningar nedan.

2

OBJEKTBESKRIVNING

Aktuellt projekt omfattar förslag på stabilitetshöjande åtgärder av Umeälvens
(Storåns) västra brink längs Vakins anläggning på Ön, i stort mellan Vakins
kontor i norr och fastighetsgränsen i söder, se planritning G-10-1-02. Kraven
på erforderliga säkerhetsfaktorer efter åtgärder ska följa
Skredkommissionens anvisningar för stabilitetsutredningar Rapport 3:95 och
IEG:s tillämpningsdokument Rapport 4:2010. Undersökningen är utförd i
enlighet med Geoteknisk kategori 2 (GK2)

3

UNDERLAG

Underlag för stabilitetsutredningen har varit följande handlingar:
Vakin, Översiktlig stabilitetsutredning Ön, Pm beräkningar, WSP
2018-08-15, ingår som etapp 1 i aktuellt projekt
TK Geo 13, TDOK 2013:0668
TR Geo 13, TDOK 2013:0668
Sulfidjord – geoteknisk klassificering och odränerad skjuvhållfasthet,
SGI Rapport 69
Eurokod SS – EN 1997-1 kapitel 11 och 12 slänter och bankar
IEG:s tillämpningsdokument Rapport 6:2008, Rev 1
Skredkommissionen, Anvisningar för släntstabilitetsutredningar,
Rapport 3:95
IEG:s tillämpningsdokument Rapport 4:2010
Markteknisk undersökningsrapport daterad 2019-03-01

4

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Aktuell släntsträcka som ligger i nord-sydlig riktning är ca 320 m lång och
ligger på den östra sidan av Ön längs Umeälven, se planritning G-10-1-02.
Marken ovan släntkrönet är relativt plan med marknivåer varierande mellan
ca +5 och +8. Slänten ned mot Umeälven är ca 5-7 m hög och med en
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släntlutning som varierar mellan ca 20º och 50º. Lokalt är slänten närmast
vertikal ovan vattenlinjen. Från släntfot och ut mot Umeälvens strömfåra
sluttar mark- och bottenytan svagt.
Området består av hårdgjorda ytor och gräsytor samt i slänten mot
Umeälven av trädbevuxen naturmark. Närmast befintliga byggnader och
anläggningar löper en asfaltväg som trafikeras av tung trafik och utanför den
finns ett staket som omgärdar anläggningen.
Det finns även ledningar som löper längs brinken bl.a el, fjärrvärme och
dagvatten.
Längst i norr av undersökningsområdet ligger en elcentral med måtten ca 6 x
6 m. Byggnaden ligger ca 4-5 m från släntkrönet. Övriga byggnader ligger ca
15-20 m från släntkrönet. Befintliga asfaltytor ligger ca 5-20 m från
släntkrönet.
I aktuell sektion A-A där slänten är som brantast inom området uppgår
lutningen till ca 1,2:1 (50 grader).
Längs med slänten och i strandkanten syns tydliga spår av pågående
erosion och mindre skredärr liksom lutande och omkullfallna träd.
Slänten längs aktuell sträcka är heterogen med varierande släntlutningar och
lokala platåer, vilket tydligt framgår av redovisad släntlinje på ritning G-10-102.
I samband med uppförandet av byggnad B2 utfördes stabilitetshöjande
åtgärder genom utskiftning av jord mot lättfyllning mellan byggnaden och
släntkrönet på en sträcka av ca 45 m.

5

TIDIGARE UTFÖRDA
UNDERSÖKNINGAR

Tidigare utförda geotekniska undersökningar och stabilitetsutredningar inom
aktuellt område är följande som utgör underlag för aktuell handling:
WSP PM beräkningar, Vakin, Översiktlig stabilitetsutredning Ön.
Daterad: 2018-08-15. Uppdragsnummer: 10267482, etapp 1 i
gällande projekt.
WSP PM Stabilitet , detaljplan Ön södra delen. Daterad: 2013-07-01,
reviderad :2013-10-01. Uppdragsnummer: 10180445.
WSP Detaljerad stabilitetsutredning , Öns avloppsreningsverk.
Daterad: 2011-09-30. Uppdragsnummer: 10152555.
WSP PM beräkningar, Umeva Öns reningsverk. Daterad 2010-1202. Uppdragsnummer: 10143819.

6

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Geotekniska undersökningar har utförts i sektion A-A av WSP
Samhällsbyggnad under december 2018, läge se planritning G-10-1-02.
Undersökningarna omfattade CPT-sondering i två punkter, elektrisk
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vingsondering i en punkt, upptagning av störda jordprover med skruvborr i en
punkt samt kontroll av grundvattenytans läge i två stycken öppna rör med
filterspets.
Laboratorieundersökningarna har omfattat okulär benämning av upptagna
prover och kolorimeteranalys på tre st. prover belägna på ca 10-13 m djup
under markytan.
CPT-sonderingarna har utvärderats med programvaran Conrad.
Förnyad inmätning av slänt och lodning av bottenytan har utförts av Charta
under hösten 2018. Den tidigare inmätningen utfördes av Charta 2011.
Resultatet av de två mätningarna framgår av bilaga 12, inmätningsritning, av
vilken det framgår att erosion pågår.
Genomförda stabilitetsberäkningar för denna handling framgår av bilaga 11.
Koordinatsystem för undersökningarna är i plan SWEREF 99 20 15 och i
höjd RH 2000.
Resultatet av undersökningarna är redovisat i en Markteknisk
undersökningsrapport daterad 2019-03-01.

7

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

7.1

SEKTION A-A

Befintlig markyta bakom släntkrönet ligger mellan nivåerna ca +6 och +5,5.
Slänten har i sektionen en lutning på ca 1,2:1 (50 grader) vilket är brantast
inom området.
Jorden i den undersökta sektionen A-A liksom för hela den undersökta
sträckan består överst av ca 10 m sand ovan ca 10 m sulfidsilt vilande på
fast lagrad jord, sannolikt morän.
Sedimentens lagringstäthet är ned till ca 10 m djup under markytan lös till
mycket lös och därunder mycket lös.
Djupet till jord med fast lagringstäthet uppgår till ca 20 m.
Sulfidsiltens reducerade skjuvhållfasthet varierar mellan ca 33-49 kPa.
Den odränerade skjuvhållfastheten i förekommande sulfidsilt har reducerats
enligt SGI Rapport 69.

8

GEOHYDROLOGISKA
FÖRHÅLLANDEN

8.1

SEKTION A-A

Grundvattnets trycknivå har kortidsobserverats 2019-01-03 i borrhål 2 och 3
och där uppmätts till +0,5 resp. +0,1 belägna 7 m resp. 3 m från
strandkanten.
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Vattennivåerna i älven är enligt underlag hämtade ur Pm geoteknik för Öns
avloppsreningsverk daterad 2010-11-05 upprättad av Ramböll:
HHW: +2,13
MW:
+0,43
LLW: -0,77
Vattenytan i älven låg 2018-10-22 på nivån ca +0,2.

9

STABILITET

9.1

ALLMÄNT

Föreliggande stabilitetsutredning är klassad som en fördjupad utredning i
enlighet med Skredkommissionens ”Anvisningar för
släntstabilitetsutredningar” Rapport 3:95.
Stabilitetsutredningen omfattar 1 st. ny sektion ner mot Umeälven.
Genomförda stabilitetsberäkningar finns redovisade i Bilaga 11.
Aktuell handling etapp 2 i projektet är baserad på föreliggande undersökning
i sektion A-A och tidigare utförda undersökningar i området som är
redovisade i en etapp 1 daterad 2018-08-15.

9.2

JORDMODELL OCH
HÅLLFASTHETSPARAMETRAR

Använd jordmodell för stabilitetsberäkningarna vilken framgår av
beräkningssektionen i bilaga 11 har upprättats utifrån de genomförda
markundersökningarna redovisade i Markteknisk undersökningsrapport
daterad 2019-03-01.
Jordlagerföljden från markytan kan indelas enligt följande:
Sand
Sulfidsilt
Sannolikt morän
Använda valda materialparametrar i beräkningssektionen ses i Tabell 1.
Tabell 1: Använda valda materialparametrar för beräkningssektionen.

Jordlager
Sand
Sulfidsilt
Morän

Tunghet
[kN/m3]
18
17
40

Friktionsvinkel
[°]
35
30
40

Odränerad skjuvhållfasthet
[kPa]
33-49
-

Skjuvhållfasthetsvärden i sulfidjorden har reducerats för sulfidjord enligt SGI
Rapport 69. Vid kombinerade analyser användes kohesionsinterceptet c’ =
0,1* fu.
Materialparametrarna är valda utifrån utförda CPT-sonderingar,
vingsonderingar, jordartsbestämningar och laboratorieanalyser.

10267482 • Vakin Ön Pm stabilitet | 7

9.3

GEOHYDROLOGI

Grundvattnets trycknivå har för att motsvara sämsta stabilitetsförhållanden
som anses rimliga satts till 0,5 m över uppmätt grundvattenyta i jordprofilen.
Denna nivå har sedan anpassats ned mot lägsta lågvattennivån (LLW) i
älven, -0,77 (RH2000). Antagen portrycksprofil och antaget vattenstånd i
älven är streckade och framgår av beräkningssektionen bilaga 11.

9.4

ÖVRIGA BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Beräkningar har utförts med programmet GeoStudio 2016, dels som
odränerad analys Fcu samt kombinerad analys Fkomb med cirkulärcylindriska
glidytor och tidigare redovisade materialparametrar. Vald beräkningsmetod
för samtliga sektioner är Morgenstern-Price.
I beräkningsbilagan är samtliga glidytor redovisade genom användande av
”safety map”. Den visar samtliga glidytor i olika färger beroende på
säkerhetsfaktor. Kritisk glidyta är markerad med bred vit linje.
Utförda stabilitetsberäkningar baseras på redovisad jordmodell, uppmätta
portrycksnivåer och vattenstånd i älven. Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt
Skredkommissionens ”Anvisningar för släntstabilitetsutredningar” är Fkomb
1,30-1,20 och Fc 1,4-1,3. Gäller vid beräkning med valda värden. Valet
inom spannet avgörs av aktuella förutsättningar och med hänsyn till
gynnsamma och ogynnsamma förhållanden.
I detta fall bedöms förhållandena vara varken gynnsamma eller
ogynnsamma, det vill säga att erforderliga säkerhetsfaktorer bör ligga mitt i
spannet, Fkomb ca 1,25 och Fc ca 1,35.
Släntstabilitetsberäkningar har utförts utifrån befintliga marknivåer.
Vid beräkningarna har förutsättningarna varit att finna ett avstånd från
släntkrönet där en yttre last kan placeras med bibehållen betryggande
släntstabilitet.

10 RESULTAT AV
STABILITETSBERÄKNINGAR
10.1 GENERELLT
Beräkningarna visar att stabiliteten nära släntkrön mot Umeälven inte är
tillfredsställande. Farligaste glidytan har en säkerhetsfaktor Fkomb på lägre än
1,00 vilket beror på släntens branta lutning i kombination med rådande
friktionsvinklar. Risk för ytliga skred i anslutning till släntkrön föreligger.

10.2 BERÄKNINGSSEKTION A-A
Beräkningarna (bilaga 11) visar att tillfredsställande stabilitet för befintlig
anläggning uppnås på ett avstånd av ca 15 m från slänkrönet.
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10.3 FÖRESLAGEN BEGRÄNSNINGSLINJE
På basis av aktuell stabilitetsutredning och tidigare utförda utredningar inom
aktuellt område redovisas på bilaga 12 inmätningsritning, en bedömd
begränsningslinje utanför vilken stabiliteten ej bedöms som tillfredställande
enligt uppsatta krav på erforderliga säkerhetsfaktorer. Eftersom slänten är
heterogen med mycket varierande släntlutningar finns det delar av marken
utanför begränsningslinjen som uppvisar erforderlig stabilitet.
Linjen är grovt interpolerad mellan utförda beräkningssektioner men även
bedömd utifrån topografin längs sträckan. Föreslagen begränsningslinje
förutsätter att erosionsskyddande åtgärder vidtagits längs stränderna.
Fortgår erosionen över tid kommer redovisad begränsningslinje att flyttas
längre in mot befintlig anläggning.

11 SAMMANFATTNING
Resultaten av utförda stabilitetsutredningar med tillhörande beräkningar
längs aktuell sträcka visar att huvuddelen av aktuell släntsträcka har i
nuläget tillfredsställande stabilitet fram till redovisad begränsningslinje, se
bilaga 12. Det betyder att stabiliteten i nuläget är tillfredsställande i läget för
befintliga byggnader och anläggningar inklusive hårdgjorda ytor enligt
skredkommissionens anvisningar. Undantag är befintlig elcentral där
stabiliteten är otillfredsställande beroende på att den endast ligger ca 4-5 m
från släntkrönet.
Utanför begränsningslinjen där stabiliteten ej bedöms som tillfredsställande
enligt Skredkommissionens anvisningar ska inga byggnader, andra
anläggningar, vägar uppföras eller uppfyllnader ske.
Det pågår en omfattande stranderosion längs hela den aktuella älvsträckan,
vilket framgår av bilaga 12 som bl.a. visar områden med tydlig volymförlust
mellan åren 2011 och 2018. Erosionen leder till att mark försvinner
successivt och att älvbrinken förflyttas bakåt. Framtida översvämningsrisker
och extrema flöden gör att erosionen kommer att ytterligare förvärras. Sker
inga erosionsskyddande åtgärder kommer slänten att successivt förflytta sig
mot anläggningen med försämrade stabilitetsförhållanden som följd.

12 FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER
För att på sikt säkerställa slänten och Vakins anläggning på Ön måste
förstärkningsåtgärder vidtas. I första hand att erosionen stoppas längs hela
älvsträckan så att rådande stabilitetsförhållanden ej försämras ytterligare.
Erosionsskydd utlägges förslagsvis mellan lägsta lågvattennivån (LLW -0,77)
och upp till högsta högvattennivån (HHW +2,13).
Utläggande av erosionsskikt längs hela älvsträckan kommer till viss del även
att förbättra släntstabiliteten genom att material läggs på mothållande sidan.
I området kring elcentralen med ej tillfredsställande stabilitet utlägges
erosionsskydd kombinerat med förslagsvis utflackning av slänten. Ytterligare
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stabilitetshöjande åtgärder kan vara utskiftning av jord som ersätts av
lättfyllning.
För att förbättra stabiliteten och minska risken för ytliga skred längs hela
älvsträckan kan befintlig slänt utflackas med en bedömd släntlutning i
storleksordningen 1:2,4.

13 ÖVRIGT
Kompletterande geotekniska undersökningar kan erfordras i detaljskedet vid
dimensionering av förstärkningsåtgärder.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB
Box 502
901 10 Umeå
Besök: Storgatan 59
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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1

SAMMANFATTNING

Stabilitetsförhållandena har kontrollerats översiktligt för en transportväg och
en förrådslokal som är nära belägna intill släntkrönet mot Storån (Umeälven)
inom området för VAKINs reningsverk på Ön, Umeå kommun. Stabiliteten
har kontrollerats i 3 st. beräkningssektioner. Se ritning G-10-1-01 för
beräkningssektionernas lägen i plan. WSP har sedan tidigare utfört
stabilitetsberäkningar inom området varav 4 st. beräkningssektioner är
redovisade i föreliggande handling.
Jordlagren inom området består av sand ovan silt som underlagras av
sulfidsilt som övergår till lerig silt. Djup till fast jord (morän) är cirka 25 meter.

2

UPPDRAG

På uppdrag av Vakin har WSP Samhällsbyggnad i Umeå genomfört
kompletterande stabilitetsberäkningar för att kontrollera släntstabiliteten för
befintlig slänt mot Umeälven. Bakom släntkrönet finns bl.a. en transportväg
för tung trafik samt en förrådslokal som kan hotas av potentiella
stabilitetsproblem till följd av pågående erosion av Umeälvens strandlinje.

3

UNDERLAG

Inga geotekniska undersökningar har utförts inför denna stabilitetsutredning.
Dimensionerande jordprofil, materialegenskaper och grundvattennivåer har
erhållits från underlag angivna under detta avsnitt.
Underlag för stabilitetsutredningen har varit följande:




4

WSP. PM Stabilitet, Detaljplan Ön södra delen. Daterad: 2013-0701, reviderad: 2013-10-01. Uppdragsnummer: 10180445.
WSP. Detaljerad stabilitetsutredning, Öns avloppsreningsverk.
Daterad: 2011-09-30. Uppdragsnummer: 10152555.
WSP. PM Beräkningar, Umeva öns reningsverk. Daterad: 2010-1202. Uppdragsnummer: 10143819.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Området består av hårdgjorda ytor och närmast Umeälven av trädbevuxen
naturmark. Slänten har en generell lutning på 1:1,2 vilket motsvarar naturlig
rasvinkel och längs strandkanten syns spår efter erosion och mindre skred.
Lokalt är slänten närmast vertikal ovan vattenlinjen.
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5

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

I detta avsnitt redovisas den jordprofil som använts i beräkningarna. För
geotekniska materialegenskaper som använts i beräkningarna se Avsnitt 7.2
i denna rapport.

5.1

BERÄKNINGSSEKTION 1

Befintlig markyta i sektionen ligger på cirka +6,0 - +7,5 bakom släntkrönet.
Slänten i sektionen har en lutning på ungefär 1:1,2.
Jorden i sektionen består överst av cirka 9-10 meter sand som underlagras
av cirka 2 meter silt och därunder cirka 12,5 meter finsediment på morän.
Finsedimenten består av sulfidhaltig silt som övergår till lerig sulfidsilt.

5.2

BERÄKNINGSSEKTION 2

Befintlig markyta i sektionen ligger på cirka +8,0 bakom släntkrönet. Slänten i
sektionen har en genomsnittlig lutning på ungefär 1:2,3.
Jorden i sektionen består överst av cirka 11 meter sand som underlagras av
cirka 2 meter silt och därunder cirka 12,5 meter finsediment på morän.
Finsedimenten består av sulfidhaltig silt som övergår till lerig sulfidsilt.

5.3

BERÄKNINGSSEKTION 3

Befintlig markyta i sektionen ligger på cirka +5,0 - +5,5 bakom släntkrönet.
Slänten i sektionen har en lutning på ungefär 1:2,9.
Jorden i sektionen består överst av cirka 3 - 4 meter sand som underlagras
av cirka 4,5 meter silt och därunder cirka 12,5 meter finsediment på morän.
Finsedimenten består av sulfidhaltig silt som övergår till lerig sulfidsilt.

6

GEOHYDROLOGISKA
FÖRHÅLLANDEN

Grundvattnets trycknivå har uppmätts till mellan +0,4 till +0,6 cirka 30-40
meter från strandkant enligt tidigare utförda geotekniska undersökningar.
Vattennivåerna i älven är enligt underlag hämtade ur PM Geoteknik för öns
avloppsreningsverk daterad 2010-11-05 skapad av Ramböll:




HHW: +2,13
MW:
+0,43
LLW: -0,77

För stabilitetsberäkningar har antagits en högsta grundvattennivå i närhet till
slänten på cirka 0,5 meter högre än ovan redovisade uppmätta värden. I
älven har lägsta lågvattennivå (LLW) använts i beräkningarna. För övriga
portrycksnivåer, se beräkningssektioner i Bilaga 1 tom 3.
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7

STABILITET

7.1

ALLMÄNT

Föreliggande stabilitetsutredning är klassad som en detaljerad utredning i
enlighet med Skredkommissionens ”Anvisningar för
släntstabilitetsutredningar” Rapport 3:95.
Stabilitetsutredningen omfattar 3 st. sektioner ner mot Umeälven.
Genomförda stabilitetsberäkningar finns redovisade i Bilaga 1-3.
Tidigare stabilitetsberäkningar utförda i sektionerna B-B, E-E, I-I och K-K
redovisas i plan på ritning G-10-1-01 och i sektion i Bilaga 4-7.
Sektion B-B bilaga 4 är beräknad enligt Eurocodes med krav på FEN=1,0 i
säkerhetsklass 2 (SK 2). Övriga beräkningssektioner är beräknade enligt
Skredkommissionens anvisningar.
Redovisade beräkningssektioner I-I och K-K bilaga 6-7 gäller innan delar av
jorden utskiftades mot lättfyllning.

7.2

JORDMODELL OCH
HÅLLFASTHETSPARAMETRAR

Använd jordmodell, vilken framgår i respektive sektion, har upprättats utifrån
resultat från tidigare geotekniska undersökningar utförda av WSP.
Jordlagerföljden är från markytan räknad:
1.
2.
3.
4.
5.

Sand
Silt
Sulfidsilt (Benämns ”sulfidsilt 1” i beräkningssektion)
Lerig sulfidsilt (Benämns ”sulfidsilt 2” i beräkningssektion)
Morän

Materialparametrar använda i beräkningarna är direkt hämtade från tidigare
utförda beräkningar för att kunna jämföra resultat från de nya beräkningarna
med de gamla. Använda materialparametrar i samtliga beräkningssektioner
ses i Tabell 1.
Tabell 1: Använda materialparametrar för samtliga beräkningssektioner.

Jordlager
Sand
Silt
Sulfidsilt 1
Sulfidsilt 2
Morän

Tunghet
[kN/m3]
18
17,5
16,5
16,5
40

Friktionsvinkel
[°]
34
30
30
30
40

Odränerad skjuvhållfasthet
[kPa]
34-46
46-52
-

Skjuvhållfasthetsvärden i sulfidjorden har reducerats för sulfidjord enligt SGI
Rapport 69. Vid kombinerade analyser användes kohesionsinterceptet c’ =
0,1*τfu.
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Grundvattnets trycknivå har för att motsvara sämsta förhållanden som anses
rimliga att inträffa satts till 0,5 meter över uppmätt grundvattenyta i
jordprofilen. Denna nivå har sedan anpassats ned mot lägsta lågvattennivå i
älven, -0,77 (RH2000).

8

ÖVRIGA
BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Beräkningar har utförts med programmet GeoStudio 2016, dels som
odränerad analys Fcu samt kombinerad analys Fkomb med cirkulärcylindriska
glidytor och tidigare redovisade materialparametrar. Vald beräkningsmetod
för samtliga sektioner är Morgenstern-Price.
I beräkningsbilagorna är samtliga glidytor redovisade genom användande av
”safety map”. Den visar samtliga glidytor i olika färger beroende på
säkerhetsfaktor. Kritisk glidyta är markerad med bred vit linje. Valda glidytor
av betydelse för exempelvis befintliga konstruktioner visas med svarta linjer
tillsammans med säkerhetsfaktorn i bilagorna.
Utförda stabilitetsberäkningar baseras på tidigare redovisade jordmodeller,
portrycksnivåer och vattenstånd i älven. Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt
Skredkommissionens ”Anvisningar för släntstabilitetsutredningar” är Fkomb ≥
1,35-1,45 och Fc ≥ 1,5-1,7. Valet inom spannet avgörs av aktuella
förutsättningar och med hänsyn till gynnsamma och ogynnsamma
förhållanden.
I detta fall är förhållandena varken gynnsamma eller ogynnsamma, det vill
säga att erforderliga säkerhetsfaktorer bör vara Fkomb cirka 1,4 och Fc cirka
1,6.
Vid beräkningarna har utgåtts från att ingen last tillkommer jorden från det
befintliga avloppsreningsverket pga. djupgrundlagda byggnader.
Släntstabilitetsberäkningar ned mot Umeälven har utförts utifrån befintliga
marknivåer.
Vid beräkning i sektion S1 användes ett antaget värde om 20 kPa för
lagerlokalens grundtryck på markytan då verkligt grundtryck ej var känt. Som
dimensionerande trafiklast på transportväg i sektion S2 användes 19 kPa
enligt TK Geo 13 avsnitt 4.3.1.1.

9

RESULTAT AV
STABILITETSBERÄKNINGAR

9.1

BERÄKNINGSSEKTION S1

Beräkningarna visar att stabiliteten i läge för den befintliga lagerlokalen
uppgår till Fkomb = 1,32 och Fc = 1,32 för glidytor med lägsta säkerhetsfaktor
som går in under lagerlokalen, finns redovisad i Bilaga 1.
För den kritiska glidytan, som inte påverkas av lasten från byggnaden, har
säkerhetsfaktorerna Fkomb = 1,17 och Fc = 1,1.
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9.2

BERÄKNINGSSEKTION S2

Beräkningarna visar att stabiliteten i läge för den befintliga transportvägen
uppgår till Fkomb = 1,69 och Fc = 1,69 för glidytor med lägsta säkerhetsfaktor
som går in under transportvägen, finns redovisad i Bilaga 2.
För den kritiska glidytan, som inte påverkas av lasten från vägen, har
säkerhetsfaktorerna Fkomb = 1,64 och Fc = 1,65.

9.3

BERÄKNINGSSEKTION S3

Beräkningarna visar att stabiliteten i sektion S3 uppgår till Fkomb = 1,82 och Fc
= 1,79 för djupare glidytor, finns redovisad i Bilaga 3.
Det finns glidytor med lägre säkerhetsfaktorer, dock är dessa mycket ytliga.
Glidytor med lägst säkerhetsfaktor uppgår till Fkomb = 1,3 och Fc = 1,27.

10 SLUTSATS
Beräkningarna visat att stabiliteten i beräknade sektioner överlag är
betryggande med undantag för sektion S1 som har glidytor med
säkerhetsfaktorer under Skredkommissionens gränsvärden. Detta beror
mest troligt på släntens branta lutning och avsaknad av mothåll i släntens tå.
I princip alla glidytorn går ut ur slänten under vattenytan i slänten, med
undantag för några av de mest ytliga glidytorna.
I sektion S2 och S3 uppnås erforderlig säkerhet med undantag för mycket
ytliga glidytor i sektion S3.
Slutsatsen från stabilitetsutredningen är att större delen av de kritiska
glidytorna inte drivs utav den påförda lasten ovan släntkrönet utan av
släntens lutning och avsaknad av mothåll längs med strandlinjen. För att
motverka framtida stabilitetsproblem rekommenderas kompletterande
geotekniska undersökningar samt mer detaljerade stabilitetsberäkningar för
att dimensionera tryckbankar i sektioner med branta slänter. I kombination
med tryckbankar bör även hela strandlinjen erosionsskyddas för att förhindra
fortsatt erosion och ytterligare försämring av släntens stabilitet.
Det rekommenderas även att hela slänten besiktas med avseende på att
kartlägga i hur stor omfattning Umeälven eroderar strandlinjen och för att
lokalisera eventuella skred som uppkommer på grund av erosionen.
Vidare föreslår WSP en detaljerad inmätning av slänten som utförs av
Charta. Resultatet kan sedan jämföras med Chartas tidigare utförda
inmätning från 2011. Jämförelsen kan ge indikationer på hur omfattande
erosionen av strandkanten är över tid.
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1 Inledning
Pelagia Nature & Environment AB har fått i uppdrag av VAKIN att utföra en
naturvärdesinventering av en cirka 400 m lång sträcka med strandskog på östra delen av
Ön i Umeå kommun (Figur 1.1). Strandkanten i området är brant och instabil och erosion
längs delar av sträckan kommer på sikt hota VAKINs reningsverk som ligger i nära
anslutning. För att motverka denna process ska slänten erosionsskyddas, en åtgärd som
kommer att medföra att stora delar av den nuvarande strandskogen avverkas och att
slänten planas ut samt förstärks med ett erosionsskydd kring strandkanten.

Figur 1.1. Inventeringsområdet (svart linje) ligger vid VAKINs reningsverksanläggning på Ön i Umeå
kommun.
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2 Genomförande
Föreliggande naturvärdesinventering har utförts enligt Svensk Standard 199000:2014 (SIS
2014) där inventeringen har skett på fältnivå med detaljeringsgraden Detalj (kapitel 4.1 –
4.4 i Svensk Standard). Tilläggen Naturvärdesklass 4 (kapitel 4.5.2), Fördjupad artinventering
(kapitel 4.5.6 i Svensk standard) med särskilt fokus på rödlistade arter och signalarter, samt
Detaljerad redovisning av artförekomst (kapitel 4.5.5 i Svensk standard) har beaktats.
Inför inventeringen inhämtades dokumenterad information om områdets naturvärden.
Följande källor har kontrollerats: Skogsstyrelsen (2020), Länsstyrelserna (2020),
Artportalen (2020), SLU Artdatabanken (2020), och Naturvårdsverket (2020a).
Fältinventeringen utfördes den 28 oktober 2020 av Isak Sarac, Pelagia Nature &
Environment AB.
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3 Bedömningsgrunder och naturvärdesklasser
Den naturvärdesinventering och bedömning som gjorts i denna rapport följer svensk
standard för naturvärdesinventering SS199000:2014 (SIS 2014), där betydelsen av ett
geografiskt område för den biologiska mångfalden bedöms.

Högsta naturvärde
Naturvärdesklass 1

Påtagligt
artvärde

Mindre sannolikt resultat

Visst artvärde

Högt naturvärde
Naturvärdesklass 2

Visst naturvärde
Naturvärdesklass 4

Obetydligt
artvärde

Bedömningsgrund art

Högt artvärde

Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotopvärde (område med
enhetlig miljö och artsammansättning) och artvärde (Figur 3.1).

Lågt naturvärde

Visst naturvärde
Naturvärdesklass 4

Obetydligt
biotopvärde

Visst biotopvärde

Påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 3

Mindre sannolikt resultat

Påtagligt
biotopvärde

Högt biotopvärde

Bedömningsgrund biotop
Figur 3.1. Förhållandet mellan bedömningsgrunderna art och biotop och deras utfall i naturvärdesklasser.
Motsvarar schema i svensk standard för naturvärdesinventering (SIS 2014), men är modifierad med
avseende på färger.
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Biotopvärde
Biotopvärdet bedöms baserat på två aspekter: Biotopkvalitet och/eller Sällsynthet och hot,
där den aspekten med högre värde styr. Enligt aspekten Biotopkvalitet kan följande aspekter
tas i beaktande vid naturvärdesbedömning: naturlighet, processer och störningsregimer,
strukturer, element, kontinuitet, naturgivna förutsättningar, förekomst av nyckelarter
samt läge, storlek och form (SIS 2014). Den andra aspekten: Sällsynthet och hot, utgår från
hur vanlig den givna biotopen är i regionen och huruvida områdestypen är minskande.

Artvärde
Artvärde utvärderas baserat på aspekterna förekomst av naturvårdsarter och/eller
artrikedom. Naturvårdsarter är arter med särskild betydelse för biologisk mångfald eller
arter som indikerar områden med höga naturvärden som exempelvis hotade och
rödlistade arter (se Figur 3.2), ansvarsarter, signalarter, nyckelarter, typiska arter i Natura
2000-habitat och fridlysta arter (Hallingbäck 2013, SIS 2014). I denna rapport används
förkortningarna för rödlistningskategorierna (Figur 3.2) samt förkortningen ”S” vid
benämning av ej rödlistade signalarter för skyddsvärd skog. Antalet naturvårdsarter anges
som inga, enstaka, flera eller ett stort antal. Naturvärdesbedömning utifrån artrikedom kan
framför allt vara lämpligt i biotoper där naturvårdsarter inte tidigare anammats vid
naturvärdesbedömning.

Nationellt utdöd RE
Regionally Extinct

Endangered

Sårbar VU

Rödlistade

Starkt hotad EN

Hotade

Critically Endangered

Data deficient

Kunskapsbrist DD

Akut hotad CR

Vulnerable

Nära hotad NT
Near Threatened

Livskraftig LC
Least Concern

Figur 3.2. Den svenska rödlistans kategorier för rödlistade och hotade arter enligt SLU Artdatabanken, som används i
föreliggande rapport.

De båda bedömningsgrunderna biotop och art samverkar. Förekomst av vissa arter är ett
kvitto på vilka kvaliteter en biotop har. De kvaliteter en biotop har kan i sin tur tala om hur
bra biotopen fungerar som livsmiljö för olika arter. Ju fler sällsynta eller mer specialiserade
arter desto högre kvalitet torde en biotop ha. Mer allmänt förekommande arter som inte
ställer några speciella krav på sin livsmiljö säger mindre om den plats de förekommer på.
De båda bedömningsgrunderna bidrar även var för sig till biologisk mångfald. Mer
välutvecklade biotoper och sällsynta biotoper bidrar mer till mångfald av ekosystem än
vad vanligare biotoper gör. Sällsynta arter ger ett mervärde till biologisk mångfald.
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Naturvärdesbedömningen utifrån art och biotop resulterar i fem kategorier enligt följande:
•

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1, vilket till exempel kan innebära att en
biotop är nationellt eller internationellt sällsynt eller hotad (till exempel vissa
Natura 2000-naturtyper) och att hotade arter förekommer.

•

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2. Varje enskilt område med denna
naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional eller nationell nivå. Till exempel kan Skogsstyrelsens
nyckelbiotoper vara exempel på sådana områden.

•

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Varje enskilt område av en viss
naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för
att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det
bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller
förbättras. Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt kan vara exempel på sådana
områden.

•

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Naturvärdesklass 4 är användbar för
områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex.
äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer
och värdeelement saknas. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större
nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär
områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier
för högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4 är ett valbart tillägg till
grundutförandet som har tillämpats i föreliggande inventering.

•

Lågt naturvärde, är områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa
omfattning bidrar till biologisk mångfald, som till exempel ung produktionsskog,
intensivt brukad åkermark eller liknande.

4 Kända naturvärden i området
Inventeringsområdet i sig är inte utpekat enligt de standardkällor som undersökts.
I en GIS-baserad landskapsanalys över nedre Umeälven har området dock fallit ut i
kategorin Lövskogar med höga naturvärden – nyckelbiotoper (Umeå kommun 2008b). Området
ingår också i en värdetrakt för vitryggig hackspett (Naturvårdsverket 2017) som täcker in
stora delar av Umeälvens nedre dalgång, kustmiljöer samt Holmöarna. Vitryggig
hackspettCR har observerats på Ön men är skyddsklassad under häckningstid varför de
exakta fyndlokalerna är dolda, se avsnitt 5.5.
Inga rapporterade artfynd har gjorts inom inventeringsområdet (Artportalen 2020).
På andra delar av Ön finns relativt nyliga fynd av de rödlistade arterna borsttaggingVU och
koralltaggsvampNT, knutna till död eller döende lövträdsved.
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Fågellivet på Ön är rikt, med ett flertal regionalt sett ovanliga arter knutna till
lövskogsmiljöer som mindre hackspettNT, stenknäck, rosenfinkNT, grönsångareNT,
svarthätta och härmsångare. En ropande kattuggla har på senare år uppehållit sig i
skogspartierna på södra/mellersta delen av Ön.
Ön
har
inventerats
för
fladdermöss
och
arterna
nordfladdermusNT,
tajga/mustaschfladdermus, gråskimlig fladdermus, trollpipistrell, brunlångöraNT och
större brunfladdermus har observerats (Artportalen). Alla arter utom de första två är
regionalt ovanliga och befinner sig nära nordgränsen av sina utbredningsområden.

5 Inventeringsresultat
5.1 Allmän beskrivning av området
Inventeringsområdet utgörs av en smal remsa med strandskog i en 5–7 m hög slänt som
bitvis är mycket brant. Strandskogen går längs Öns östra strand, norr om Kolbäcksbron
och fram till VAKINs kontorsbyggnad. Stranden kantar den östra delen av Umeälven som
kallas Storån. Inventeringsområdet är knappt 400 m långt, där åtgärder är planerade längs
en sträcka på 320 m.
Strandskogen utgörs av yngre-medelålders blandskog, med björk, gråal, asp, sälg, tall och
gran. Den pågående stranderosionen är högst påtaglig och på flera ställen har större ras
inträffat vilket har blottat sandiga, nipartade slänter. Stranderosion, födosökande bäver
samt maskinell trädröjning har gett upphov till död ved av både barr- och lövträd.

Figur 5.1. Rasbranter förekommer på flera platser längs strandkanten, bilden visar en av de mest omfattande.

Strandskogen längs den södra del av sträckan är tät, med påtaglig graninväxt. Ställvis
förekommer uppemot 100 år gamla spärrgreniga tallar, men överlag är träden medelålders
eller yngre. Enstaka grova aspar förekommer. Just intill vattenkanten förekommer en smal
bård med gråal. Markvegetationen är av ristyp med främst blåbär, lingon och enbuskar.
Förnatäcket med fallna löv och mull är överlag tjockt. I den södra delen av
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inventeringsområdet förekommer även ett parti med 50–70-årig barrblandskog på ett
flackt parti ovanför strandskogen.

Figur 5.2. Påtaglig graninväxt i strandskogen söder om VAKINs anläggning.

I höjd med reningsverkets södra ände och norrut syns genomgående spår av trädröjningar.
I vissa korta partier har strandskogen helt röjts bort. Längs denna sträcka förekommer en
lövblandskog med asp, björk, sälg, gråal, tall och gran. Graninslaget är varierande men
generellt lägre än i det södra partiet. Vegetationen utgörs fortsatt av ris-typ fram till de
sista hundra meterna där marken är mer näringsrik med förekomst av gullris, björkpyrola,
rönn- och lönnföryngring. Många träd i den norra halvan av inventeringsområdet bär spår
av bävergnag; flera aspar inklusive grova träd har fällts av bäver.

Figur 5.3. Bäver har fällt ett flertal träd i området.
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En artrik men trivial flora av vedsvampsarter på lövved förekommer i
inventeringsområdet. Följande arter noterades: algröppa, dallergröppa, purpurskinn,
raggskinn, sammetsskinn, styvskinn, kantöra, sälgplätt, björkmussling, grönmussling,
stinkmussling, aspticka, björkticka, eldticka, sälgticka, sprängticka, tvåfärgsticka (Fig. 5.4),
vinterticka, zonticka. På gran noterades rotticka, blåticka, violticka, och vedmussling. Av
marksvampar noterades rödgrå grynskivling och poppelmusseron.

Figur 5.4. Tvåfärgsticka är en av de vedsvampar som noterats i området.

Inventeringen har inte utförts under häckningstid, men vid besöket noterades ett par av
större hackspett födosöka samt talgoxe, nötväcka, skata och kråka. I Storån syntes
havstrutar och en flock med minst hundra storskrakar.

5.2 Naturvärdesbedömning
Strandskog i sig, nästan oavsett karaktär, har ett allmänt landskapsekologiskt naturvärde
som spridningskorridor och födosökshabitat för artgrupper som fåglar och fladdermöss. I
det förekommande området förekommer ytterligare biotopkvaliteter i form av dess
naturgivna förutsättningar med eroderande sandiga branter, samt förekomst av olika
strukturer och värdelement som flerskiktad lövskog, förekomst av grova träd samt stående
och liggande död ved och förekomst av en nyckelart (bäver). En begränsande faktor är att
trädåldern är relativt låg med yngre-medelålders träd samt en tydlig mänsklig påverkan
genom röjningsspår samt olika anläggningar av avloppsrör och undervattenskablar.
Graninväxten i södra delen av området är negativ då granen skuggar ut lövträden vilket
minskar värdet för vedlevande insekter och hackspettar.
Inga rödlistade arter påträffades på den döda ved som förekom, till viss del beror nog detta
på att träden överlag är relativt unga och att kontinuitet saknas. I finare lövmiljöer på Ön
finns sentida fynd av borsttaggingVU och koralltaggsvampNT, och det är tänkbart att dessa
även skulle kunna spridas till inventeringsområdet på längre sikt. Inventeringens tidpunkt
har gett begränsade möjligheter att inventera växtfloran i området.
Inom inventeringsområdet har två naturvärdesobjekt av Naturvärdesklass 3 – Påtagligt
naturvärde och ett av Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde avgränsats (Figur 5.5).
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Figur 5.5. Utpekade naturvärdesobjekt. Inventeringsområde markerat med svart avgränsning.
12/25

Naturvärdesinventering av strandskog vid VAKINs reningsverk på Ön, Umeå kommun, år 2020.

Objekt 1. Blandlövskog - Naturvärdesklass 3
Naturtyp
Sekundär triviallövskog, Strandskog
Beskrivning
Blandlövskog med asp, björk, tall, sälg, gråal och mindre inslag av gran. Bitvis brant brink
sluttande ned i älven. Trädåldern är främst yngre-medelålders. Grova träd av tall, asp och
sälg förekommer ställvis. En grov tall borrades och ålder uppskattades till 75 år. Sannolikt
är de äldre lövträden runt 50 år gamla, medan huvuddelen är yngre. Död ved av lövträd
förekommer måttlig-rikligt i form av lågor och stående döda träd (Figur 5.6). Flera träd har
fällts av bäver och vissa av lågorna ligger nedsjunkna i vattnet. I fältskiktet noterades
gullris, björkpyrola och lönnplantor som indikerar att marken är relativt näringsrik.
Skogen har karaktär av sekundär triviallövskog på igenväxande jordbruksmark.
Bedömning
Biotopvärdet bedöms vara visst. Biotopkvaliteter finns i form av lövrik strandskog med
genomgående förekomst av medelgrov asp och björk, ställvis förekomst av grova träd,
måttlig-riklig förekomst av död ved av olika lövträd, erosionsbranter, näringsrik mark, lågmåttlig graninväxt, förekomst av nyckelart (bäver). Ung-medelålders beståndsålder och
bristande kontinuitet begränsar biotopvärdet. Artvärdet bedöms i nuläget vara visst, med
generella värden knutna till strandskog och solbelyst död ved för artgrupper som fåglar,
fladdermöss samt insekter. Området är också relativt artrikt vad gäller vedsvamp.

Figur 5.6. Lövträdslågor bidrar till biotopvärdet i Objekt 1.

13/25

Naturvärdesinventering av strandskog vid VAKINs reningsverk på Ön, Umeå kommun, år 2020.

Objekt 2. Heterogena blandskogspartier - Naturvärdesklass 3
Naturtyp
Blandskog, Strandskog
Beskrivning
Objektet karaktäriseras av smala strandskogspartier av blandskogkaraktär med asp, björk,
sälg, gråal, tall och gran (Figur 5.7). Bitvis är slänten mycket brant sluttande ned mot älven;
skred har förekommit. Trädåldern är främst yngre-medelålders. Död ved av lövträd
förekommer måttligt i form av lågor och stående döda träd. Ett flertal träd står instabilt
och lutar ut över vattnet. Flera träd har fällts av bäver. Enstaka grova aspar förekommer.
Objektet är tydligt påverkat av röjning och trädfällningar, och är bitvis luckigt eller endast
några få träd brett. Graninslaget är genomgående men måttlig.
Bedömning
Biotopkvaliteter finns i form av erosionspåverkad strandskog med varierande andel
lövträd, ställvis förekomst av grov asp, förekomst av död ved av olika lövträd, måttlig-hög
graninväxt, branter med blottad sand, förekomst av nyckelart (bäver). Det generella
biotopvärdet är mycket heterogent, där vissa röjda partier utgör ett lågt biotopvärde och
andra partier med värdeelement har ett visst biotopvärde. Bedömningen landar i ett visst
biotopvärde för biotopen som helhet, men notera att detta är till stor del baserat på enstaka
värdeelement. Artvärdet bedöms i nuläget vara visst, med generella värden knutna till
strandskog, solbelyst död ved och sandiga branter för artgrupper som fåglar, fladdermöss
samt insekter. Området är också relativt artrikt vad gäller vedsvamp.

Figur 5.7. Objekt 2 utgörs av blandskog med barr och lövträd. Bilden visar den södra änden med förekomst av grov asp.
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Objekt 3. Albård – Naturvärdesklass 4
Naturtyp
Albård, Strandskog
Beskrivning
Objektet utgörs av en smal strandskogsremsa, endast 1-2 m bred, med gråal och glasbjörk
vid foten av en mycket brant slänt (Figur 5.8). Beskuggning av gran som förekommer
längre upp i slänten, dock solbelyst under förmiddagen. Förekomst av flera döda eller
döende lövträd. Mindre ras har förekommit i slänt.
Bedömning
Biotopkvaliteter i form av döda, delvis solbelysta lövträd men merparten är beskuggade
en stor del av dygnet. Biotopvärdet bedöms vara visst, artvärdet bedöms vara obetydligt.

Figur 5.8. Objekt 3 utgörs av en smal albård i inventeringsområdets södra del.
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5.3 Värdeelement
I nedanstående karta visas de värdeelement som noterades i fält (Figur 5.8). Detta bör inte
ses som en fullständig redogörelse av värdeelement, där särskilt förekomsten av liggande
död ved av klenare dimensioner är betydligt större i verkligheten. Det finns också ett flertal
lutande träd i strandkanten som inte har markerats ut.

Figur 5.8. Noterade värdeelement vid fältinventering. Inventeringsområde markerat med svart avgränsning.
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5.4 Betydelse för vitryggig hackspett
Vitryggig hackspett är en av de mest fåtaliga häckfåglarna i den svenska faunan och
rödlistad i kategorin Akut hotad (CR) (Naturvårdsverket 2017). Arten kräver revir med
passande lövskog på uppåt 100-150 ha. Passande habitat kan förekomma utspritt i ett
område på 500 hektar. Vinterreviren är i snitt 450 hektar stora. Lövskogen bör vara
åtminstone 60 år gammal (vissa källor säger 80 år) med hög andel döda och döende träd.
Solbelyst stående död ved är av stor betydelse för att gynna utvecklingen av de vedlevande
skalbaggar som utgör huvudfödan. Asp, björk, al och sälg är de viktigaste trädslagen. I
svenska revir har granandelen ofta varit lägre än 5%, och den bör inte överstiga 25 %.
Området kring nedre Umeälven utgör en värdetrakt för arten (Figur 5.9), den enda i länet
(Naturvårdsverket 2017).

Figur 5.9. Utpekad värdetrakt för vitryggig hackspett kring Umeå (Naturvårdsverket 2017).

År 2020 häckade ett vitryggspar på Stora Tuvan i Umeälvens delta vilket är den första
bekräftade häckningen i området sedan 1995; paret fick ut två ungar. Under 2020 har även
noterats ytterligare ett par och tolv ensamma individer i lämplig häckningsmiljö i länet
(Olsson 2020). Vitryggig hackspett har noterats på Ön år 2017, men vad denna författare
känner till finns inga kända häckningar av arten på Ön.
Vid inventering eftersöktes födosöksspår i form av hackmärken, samt bohål, spår som kan
tyda på att området är av intresse för hackspettar. Ett potentiellt bohål och födosöksspår
på en stående sälg noterades (Figur 5.10). Vidare noterades ett par av större hackspettar
uppehålla sig i området. Hade området varit av större betydelse för lövskogsknutna arter
som mindre hackspett och vitryggig hackspett kunde fler spår av hackspettar förväntas.
Dock ingår inventeringsområdet sannolikt i ett revir av större hackspett, en art som
förekommer i flera olika skogstyper.
Inventeringsområdet i sig bedöms vara av marginell betydelse som habitat för vitryggig
hackspett, dock återfinns vissa viktiga strukturer i området, främst i form död lövved som
till stor del är solbelyst. Överlag är dock den genomsnittliga trädåldern för låg
(uppskattningsvis 30-50 år) och mängden död ved är troligtvis för låg för att området ska
17/25

Naturvärdesinventering av strandskog vid VAKINs reningsverk på Ön, Umeå kommun, år 2020.

räknas som fullgott revir. En betydande andel av den liggande döda veden är delvis
nedsjunket i vatten, där den inte är till någon nytta för arten. De döda eller döende stående
lövträden i närheten av strandkanten bedöms i nuläget utgöra det huvudsakliga
födounderlaget. Att strandskogen längs norra delen är smal och solbelyst från flera håll är
positivt, även om graninslagen bitvis är något högt. Totalt utgör de delar av
inventeringsområdet med potential för att i framtiden ingå i ett vitryggsrevir cirka 0,5
hektar. Högt räknat kan området alltså utgöra 0,5% av ett häckningsrevir.
Det är fullt möjligt att strandskogen i området skulle kunna användas tillfälligt av
födosökande vitryggig hackspett, särskilt utanför häckningstiden då arten rör sig över
stora ytor. Strandskogarna runt Ön kan ha en viktig roll som spridningsväg för vitryggig
hackspett som rör sig uppströms och nedströms längs Umeälvens lövskogar, och
inventeringsområdets strandskog utgör då en liten pusselbit i sammanhanget. Noterbart
är att en födosökande vitrygg rapporterades på Artportalen vid strandpromenaden, på
andra sidan älven i höjd med Sofiehem, dagen efter inventeringstillfället. Den södra delen
av inventeringsområdet är generellt av lägre värde då gran skuggar ut en stor del av
lövträden.

Figur 5.10. Födosöksspår av hackspett (t.v.), bohål i sälg (t.h.).
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5.5 Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster delas in i fyra kategorier av ekosystemtjänster (försörjande, reglerande,
kulturella och stödjande tjänster), nedan kommenteras de förekommande
ekosystemtjänsterna i området kategori per kategori (Naturvårdsverket 2015).
Försörjande tjänster - Resurser som människan kan använda direkt för sin överlevnad. Livsmedel,
bränsle, material med mera.
-

En begränsad mängd trävirke produceras i inventeringsområdets skogspartier, denna
skog är dock ej brukad, så dess försörjande tjänster bedöms vara obetydliga.

Reglerande tjänster - Processer som påverkar ekosystemets funktion, innehåll och stabilitet. Luftoch vattenrening, erosionskontroll, pollinering med mera.
-

-

Skogen i området bidrar i viss omfattning med reglerande tjänster som luftrening,
bullerdämpning, bindning av koldioxid.
De sälgar som finns området utgör pollenkällor för pollinatörer på våren och
sandbranterna kan utgöra bohabitat för vildbin.
Trädens rotsystem binder jorden i slänten och står för en viss erosionskontroll, men
denna är uppenbarligen inte tillräcklig på längre sikt för att kunna säkerställa den
viktiga infrastruktur som reningsverket erbjuder. Meningen med åtgärderna är att
genom tekniska lösningar förstärka denna ekosystemtjänst.
Den höga strandkanten erbjuder ett översvämningsskydd som kommer att bestå och
förstärkas med de planerade åtgärderna.

Kulturella tjänster - Det som ger människan fysiskt och andligt välbefinnande av att uppleva/vara
i ekosystemet. Återhämtning, inspiration, rekreation och friluftsliv med mera.
-

-

Strandskogen ger visuellt en viss skönhetsupplevelse från älven då de ger intrycket av
vildvuxen naturmiljö snarare en ett rent industriområde, men döljer bara delvis
reningsverksanläggningen bakom.
Området bedöms inte vara av stor vikt för bär-/svampplockning, rekreation eller
friluftsliv, se avsnitt 6.4 om strandskydd.

Stödjande tjänster - Indirekta processer och förhållanden som stödjer övriga ekosystemtjänster.
Vattnets- och näringens kretslopp, fotosyntes och biologisk mångfald med mera.
-

Utöver att upprätthålla allmänna processer som fotosyntes, biogeokemiska kretslopp
och upprätthållandet av näringsvävarnas dynamik, som alla skogsbestånd gör i någon
utsträckning så tillhandahåller strandskogen även spridningskorridor och habitat för
populationer av arter med olika funktioner och därmed en viss biologisk mångfald.
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6 Miljökonsekvensbedömning för naturmiljön
6.1 Negativa effekter för naturmiljön
De åtgärder som ska företas för att stabilitetssäkra slänten kommer medföra att träd
avverkas när slänten schaktas ur och fylls ut i sin nedre del. För att på så sätt skapa en lägre
och mer stabil lutning. Den nedersta delen av slänten kring medelvattenlinjen förstärks
sedan med ett erosionsskydd. Schaktningens omfattning beror på hur stor den nuvarande
lutningen i slänten är, där brantare slänter kräver mer omfattande schaktning. I praktiken
kommer dock den övervägande majoriteten av träden i slänten att behöva avverkas och
det blir snarare i undantagsfall att några av träden kan sparas. Det finns en ambition att ha
ett erosionskydd med både hårt och mjukt material som kan ge förutsättningar för en
återetablering av vegetation också i vattenkanten, men detta kanske inte kommer att vara
praktiskt genomförbart ur stabilitetssynpunkt längs hela sträckan.
Dessa åtgärder kommer att ha vissa negativa effekter på naturmiljön som listas nedan.
•

Alla eller den stora merparten av träden i strandskogen inklusive de
förekommande värdeelementen i form av grova lövträd kommer att avverkas.
Längs vissa begränsade partier kan möjligen några enstaka träd högst upp i slänten
sparas. Se Figur 6.1 för en grov uppskattning av påverkansområdet i förhållande
till utpekade naturvärdesobjekt och värdeelement.

•

Värdeelement i form av stående och liggande död ved kommer sannolikt att
förstöras vid arbetena.

•

De stabilitetshöjande åtgärderna kommer att ändra topografin i slänten så att
lutningen minskas. De naturliga erosionsprocesser som ger en geomorfologiskt
dynamisk strandmiljö med ras, sandblottor samt tillskapande av död ved kommer
därefter permanent att upphöra. Förekomsten av sandbranter, som är en potentiell
boplats för arter som backsvalaVU och vildbin, kommer att försvinna.

•

Att minska lutningen i slänten kommer teoretiskt att gynna granen som
missgynnas på bekostnad av lövträd i instabil mark. Dock förekommer gran redan
i nuläget i varierande omfattning i stora delar av strandskogen.

•

Där erosionsskyddet endast består av hårt material kommer den nedre delen av
strandskogen att vara vegetationsfri. Det är oklart hur tät vegetationsbård som
kommer kunna etablera sig även i de partier där mjukt material kan inkorporeras i
erosionsskyddet. Den skyddande effekt som de nedersta, överhängande lövträdens
bladverk har för t.ex. sjöfågel, kan därför komma att minska, också som en effekt
av att slänten blir flackare och antalet lutande träd kommer minska.

•

De stabilitetshöjande åtgärderna som är planerade kommer sannolikt att försämra
strandskogens ekologiska funktion som spridningskorridor på kort sikt.
Strandskogarna på Ön i form av oexploaterad naturmark har i nuläget ett
ekologiskt värde som spridningskorridor för arter som fåglar och fladdermöss.
Strandskogarnas omfattning på Ön kommer enligt aktuell översiktsplan att
minskas ner till en sträcka på cirka 1 km (Umeå kommun 2008), vilket skulle
innebära att den sträcka på 320 m där åtgärder ska vidtas i framtiden kommer
utgöra en betydande delen av den kvarvarande strandskogen på Ön.
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Figur 6.1. Påverkansområdets längd i förhållande till utpekade naturvärdesobjekt och värdeelement.
Påverkansområdet är ungefärligt och syftar främst till att ge en grov uppfattning av de föreslagna stabilitetshöjande
åtgärdernas omfattning.
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6.2 Förslag på skyddsåtgärder för naturmiljön
Undvik avverkning av lövträd, särskilt grova sådana om möjligt. De lövträd som måste
fällas bör sparas som död ved inom området alternativt i ett närliggande lövskogsområde.
Trädstammarna kan läggas utspridda eller som en faunadepå, och bör placeras i solbelyst
läge. Detsamma gäller den förekomst av död ved som är befintlig i området, om det finns
möjligheter att flytta dessa lågor.

6.3 Förslag till återställningsplan för naturmiljön
För att återfå de naturvärden knutna till lövträd och död ved som kommer försvinna bör
målbilden för området vara en lövdominerad strandskog med de trädslag som
förekommer naturligt i området, främst asp, björk, gråal, sälg samt andra busk- och
trädformiga videarter. Bärande träd som hägg, oxel, och rönn som är intressanta för
pollinatörer och fåglar är lämpliga att plantera i solbelysta bryn. Det rekommenderas att
endast inhemska arter används.
Det finns planer på att återplantera iallafall delar av slänten vilket kan vara lämpligt för att
kunna snabba på processen av att återetablera en strandskog med slutet krontak. Området
bör på sikt få vara relativt slutet och svårframkomligt med gott om död ved. En avvägning
kommer på sikt få göras mellan att gynna ett glesare bestånd med grova solitära träd eller
att vilja ha ett mer tätstammigt, slutet bestånd som snabbare kommer ge större mängder
död ved genom självgallring. Här kan den sistnämnda målbilden vara mer passande för
att efterlikna en naturlig strandskog snarare än ett glest parklikt bestånd, men det är
möjligt att dessa målbilder med skötsel kan varieras inom området för att maximera
naturvårdsnyttan.
För att uppnå målbilden kommer det vara behövligt att utföra kontinuerliga
skötselåtgärder efter den initiala återplanteringen. Riktad röjning eller gallring kan utföras
för att gynna vissa träd. Framför allt kommer röjning av gran vara lämplig som en
kontinuerlig åtgärd.

6.4 Sammanfattande konsekvensbedömning för naturmiljön
Strandskogen innehar i nuläget naturvärden kopplade till förekomst av lövträd och
lövdominerade partier, samt en störningsdynamik med strandkantserosion som ger
upphov till intressanta biotoper samt förekomst av död ved. De föreslagna
stabilitetshöjande åtgärderna kommer leda till vissa permanenta förändringar i
strandskogens struktur gällande topografi och erosionsprocesser. Påverkan på träd och
vegetation kan inom några decennier börja kompenseras för då ett planterat trädskikt
börjat mogna till ett yngre skogsbestånd, vilket kommer göra att strandskogen börjat återfå
naturvärden samt vissa ekologiska funktioner t.ex. som spridningskorridor. Med en
långsiktig skötselplan kan området på lång sikt kunna få högre värden knuten till
lövrikedom och död ved än vad som finns i nuläget.
Enligt bedömningsskalan för miljöpåverkan se Figur 6.2 bedöms påverkan på naturmiljön
i området innebära en Måttlig negativ konsekvens i det korta perspektivet, men att den på
lång sikt (30-50 år) kan minska till Liten negativ konsekvens i takt med att de planterade
träden längs slänten sluter sig till ett strandskogsbestånd vilket delvis kompenserar för den
ursprungliga miljöpåverkan.
Notera att eftersom nollalternativet för strandskogen medför att strandskogen på ett
naturligt sätt eroderar bort, är det rimligt att främst beakta den långsiktiga
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miljökonsekvensen där den tydligaste negativa konsekvensen är upphörandet av den
naturliga erosionsdynamiken och förekomsten av sandiga branter, vilken bedöms vara en
Liten negativ konsekvens.

Figur 6.2. Bedömningsgrunder miljökonsekvens

6.5 Påverkan på strandskydd
Strandskyddet syftar till ”att långsiktigt 1) trygga förutsättningarna för allemansrättslig
tillgång till strandområden och 2) bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten” (Naturvårdsverket 2020b). De stabilitetshöjande åtgärderna kommer påverka
livsvillkoren för djur- och växtlivet, se avsnitt 6.2-6.3.
Inga tydliga tecken på att allmänheten använder strandområdet har noterats inom
inventeringsområdet. Det är dock möjligt att promenera på en stig mellan stängslet och
strandkanten (Fig. 6.3). Den påtagliga lukt som sprids från reningsverket gör att det inte är
helt naturligt att vilja uppehålla sig där en längre tid. Strandskogen och slänten är generellt
brant och svårframkomlig, och bedöms inte vara av något värde för friluftsliv och
rekreation. Under Kolbäcksbron söder om inventeringsområdet förekommer bad på
sommaren. Någon har hängt upp en improviserad slänggunga från en brobalk (Fig. 6.4).
De föreslagna stabilitetshöjande åtgärderna bedöms inte försämra förutsättningarna för
den allemansrättsliga tillgången till strandområdet. Det är snarare så att dessa
förutsättningar förbättras då slänten blir flackare och det därmed blir lättare och säkrare
att beträda slänten, förutsatt att inga nya avspärrningar införs så att allmänhetens tillträde
begränsas.
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Figur 6.2. Stig längs VAKINs staket.

Figur 6.3. Badplats under Kolbäcksbrons brofäste.
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BILAGA 10
BILDER STRANDSKOG
Bilder tagna från platsbesök 2020-09-01. Vypunkter redovisas på kartbilderna nedan.
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Område för platsbesök
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Vypunkt 1: Det befintliga erosionsskyddet i slänten framför Vakins kontorsbyggnad är delvis utfört i
sprängsten. Området närmast strandskogen är svårforcerat med stora, löst sittande stenblock.
Strandskogen är mycket svår att nå från denna punkt.

Vypunkt 1: Strandskogen är uttunnad i partiet som ligger framför huvudbyggnaden, där en större gräsyta
(ca 350 kvm) omges av ett staket. Fasaden lyses upp med effektbelysning som syns tydligt från andra
sidan älven, särskilt kvällstid under den mörka delen av året.

Vypunkt 2: Den del av strandskogen som berörs av åtgärderna är ungefärligt markerat med röd rektangel.

Vypunkt 3: Sprängstenspartiet är delvis överväxt med örtartad vegetation.

Vypunkt 3: Bild tagen från bryggan utanför Vakins kontorsbyggnad.

Vypunkt 4: Parti med mycket brant släntlutning (närmare 1:2).

Vypunkt 5: Vy från släntkrön genom strandskogen ner mot älven, i närheten av pumpstationen.

Vypunkt 6: Träden klamrar sig fast i den brantaste partierna med rötter som till viss del ligger i dagen.

Vypunkt 7: Strandskogen har hög krontäckningsgrad.

Vypunkt 8: Smal passage med upptrampad stig mellan staketet och strandskogen.

Vypunkt 9: En lucka i vegetationen möjliggör sikt ner mot älven.

Vypunkt 10: En stor del av befintlig vegetation utgörs av smalstammiga träd med gängligt växtsätt och
ytliga rötter.

Vypunkt 11: Ett tydligt skredärr vid en av punkterna som drabbats av en större volymförlust.

Vypunkt 12: Glänta med kapad och utlagd död ved. Platsen påverkas dagtid av lukt från bolagets
verksamhet.
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PM - RESULTAT FÖR SEDIMENTPROVTAGNING VID ÖN, UMEÅ
Syfte & bakgrund
Föreliggande PM innehåller resultat från en sedimentprovtagning vid strandkanten av fastigheten Ön 2:32, där
stabiliseringsåtgärder i form av erosionsskydd planeras att utföras. Under samrådsprocessen har det inkommit
yttranden om att genomföra en miljöteknisk undersökning av sedimenten och strandkanten. Detta för att få en
uppfattning om huruvida bottensedimenten och stranden är förorenade och därmed om risk för spridning av
föroreningar under arbetet kan finnas.

Områdesbeskrivning
Fastigheten är belägen cirka 3 kilometer från Umeå centrum inom stadsdelen Ön och angränsar vattenförekomsten
Umeälven (VISS_EU_CD: SE708510-760630). Tidigare undersökningar och bedömningsunderlag för
föroreningshalter i sediment saknas för detta område. Den östra delen av fastigheten har en strandlinje på ca 420 m
som angränsar till Umeälven. Enligt SGU:s geokarta1 består marken på fastigheten av älvsediment och sand.

Genomförande av undersökningen och laboratorieanalyser
Provtagningen utfördes genom att fyra samlingsprov togs (figur 1). 20Wstrand bestod utav fem stickprov i stranden
tagna med mindre spade. 20Wsed1-3 bestod av sediment tagna i transekter vinkelrätt mot strandlinjen med hjälp av
kolvprovtagare. Provtagningsplanen kan ses i Bilaga 1.
Proverna skickades till Synlab för analys av vattenhalt, organisk halt, metaller, fraktionerade alifater och aromater,
BTEX, PAH samt PCB.

1

SGU. Geokartan. https://apps.sgu.se/geokartan/#mappage. [2020-08-18].
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Figur 1. Provtagningspunkter längs med strandlinjen för fastigheten Ön 2:32. Kartunderlag © Lantmäteriet.

Utvärdering av analysresultat
Jord
Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämfördes med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark,
MKM (Naturvårdsverket, 2016) som ett verktyg i riskbedömningen. Halter över riktvärdena KM och MKM kan innebära
en oacceptabel risk för människor och miljö, men behöver inte göra det.
Faktaruta Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenarier, KM och MKM
Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:
Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning. Marken ska t.ex. kunna
användas till bostäder, daghem, odling etc. Grundvatten skyddas som naturresurs inom området och ska kunna
används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under
en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas.
Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvändning. Marken kan t.ex.
användas för kontor, industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m nedströms området. De
exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och
äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten
skyddas.
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Sediment
Generella riktvärden saknas för sediment och vanligtvis används nationella bakgrundshalter eller effektvärden
avseende effekter på det akvatiska livet. Redovisningen för sedimentprovtagningen innefattar en jämförelse med
Havs- och Vattenmyndighetens bedömningsgrund för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2019:25) samt nationella
jämförelsedata från SGU och Naturvårdsverket.

Resultat
Fältobservationer
20Wstrand:
Stickproven tagna ca 1-3 m ifrån strandbrynet och på ett djup av 0-20 cm. Det sydligaste provet togs i brant ner mot
vattnet och bestod av mull och sand. Det nordligaste provet togs strax ovan stranden då stranden bestod av sten,
jordarten var grus och mull/växtdelar. De övriga tre proven kunde tas på stranden och bestod av sand-finsand.
20Wsed1:
Mycket stenigt område vilket innebar att prov endast kunde tas ner till ca 10 cm djup. Platsen för provtagningen kan
ses i Figur 2. Detta gjorde att fler stick fick tas (6 st) jämfört med provtagningsplanen. Sedimentet bestod av sandig silt
till siltig finsand. Vattendjupet var ca 10–30 cm. Bottnen bedömdes ej vara av ackumulationstyp, om än något fint slam
kunde ses bland stenarna.

Figur 2. 20Wsed1, sedimentproven togs till höger om bryggan mellan stenarna.
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20Wsed2:
På grund av grov sand närmast stranden, flyttades transekten en meter ut och togs istället 1–3 m från stranden.
Sticken kunde tas 0–30 cm djupt. Sedimentet bestod av finsand och kan ses i Figur 3. Vattendjupet var ca 30-50 cm.
Bottnen bedöms ej vara av ackumulationstyp.

Figur 3. 20Wsed2, sedimenten bestod av finsand.

20Wsed3:
På grund av grov sand närmast stranden flyttades transekten ut. Transekten togs 2,5–3,5 m ifrån stranden.
Sedimentet bestod av 5 cm finsand överlagrandes blågrå silt-lera. Vattendjupet var ca 50–100 cm och brant sluttande
neråt i slutet av transekten. Bottnen bedöms ej vara av ackumulationstyp då leran dels var mycket fast, men även
överlagrad av finsand. Bild på sedimentet kan ses i Figur 4 nedan.

Figur 4. 20Wsed3, sedimenten bestod av finsand som överlagrar lera.
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Laboratorieanalyser
Samtliga resultat av fraktionerade alifater och aromater, PAH, BTEX samt PCB låg under laboratoriets
rapporteringsgräns, därav redovisas ingen jämförelse med HVMFS 2019:25 eller SGU:s jämförelsedata.
Metallhalterna i samtliga prover ligger i spannet klass 1-2 i NV4913 sediment, vilket kan ses i Tabell 1. Metallhalterna i
strandprovet jämfört med Naturvårdsverkets riktvärden för jord kan ses i Tabell 2. Samtliga halter är lägre än KM samt
MRR. Samtliga analysresultat kan ses i Bilaga 2.
Tabell 1. Analysresultat från sedimentprovtagning 2020-08-31. Tabellen visar halter av metaller. Samtliga provpunkter visade på en ”mycket låg
halt” till ”låg halt” i jämförelse med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

NV 4913, Avvikelse från jämförvärde
Analysresultat (mg/kg torrsubstans)
Prov

Klass 1 Mycket
låg halt

Klass 2Låg halt

Klass 3Medelhög
halt

Klass 4Hög halt

Klass 5Mycket
hög halt

Strand

Sed3

Sed2

Sed1

Arsenik

3,3

4,5

<2,5

<2,5

<5

5 - 10

10 - 30

30 - 150

>150

Barium

21

32

21

39

-

-

-

-

-

Bly

2,8

4,1

2,2

4,1

<50

50 - 150

150 - 400

400 - 2000

>2000

Kadmium

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,8

0,8 - 2

2-7

7 - 35

>35

Kobolt

2,4

4,1

2,4

3,8

-

-

-

-

-

Krom

10

16

9,1

14

<10

10 - 20

20 - 100

100 - 500

>500

Koppar

<5

7,3

<5

6,4

<15

15 - 25

25 - 100

100 - 500

>500

Nickel

6,3

11

6,8

8,7

<5

5 - 15

15 - 50

50 - 250

>250

Vanadin

9,2

16

9,7

14

-

-

-

-

-

Zink

25

47

29

44

<150

150 - 300

<0,15

0,15 - 0,3

Kvicksilver <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

300 - 1000 1000 - 5000
0,3 - 1

Tabell 2. Analysresultat mot jämförvärden jord (naturvårdsverket).

Analysresultat (mg/kg TS)

Mindre än ringa risk KM

MKM

FA

Strand
Arsenik

3,3

10

10

25

1000

Barium

21

-

200

300

10000

Bly

2,8

20

50

400

2500

Kadmium

<0,2

0,2

0,8

12

1000

Kobolt

2,4

-

15

35

2500

Krom

10

40

80

150

10000

Koppar

<5

40

80

200

2500

Nickel

6,3

35

40

120

1000

Vanadin

9,2

-

100

200

10000

Zink

25

120

250

500

2500
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Slutsats
Sedimenten på fastigheten bedöms ha låg benägenhet för slamning/resuspension, då de ej är av ackumulationstyp,
och det översta lagret sediment var grövre än silt i samtliga provpunkter. Vid eventuell slamning anses sedimenten
inte utgöra någon risk för föroreningsspridning. Samtliga analyserade metaller låg inom Naturvårdsverkets klassningar
1, mycket låg halt till 2, låg halt (NV 4913). Övriga organiska föroreningar låg under laboratoriets rapporteringsgräns.

Skellefteå 2020-10-20
WSP Sverige AB

Linda Eckardt och Nils Edblom
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BILAGA 1

PM PROVTAGNINGSPLAN ÖN, UMEÅ
Syfte & bakgrund
Föreliggande PM innehåller en provtagningsplan för en sedimentprovtagning vid strandkanten av fastigheten Ön 2:32,
där stabiliseringsåtgärder i form av erosionsskydd planeras att utföras. Under samrådsprocessen har det inkommit
yttranden om att genomföra en miljöteknisk undersökning av sedimenten och strandkanten. Detta för att få en
uppfattning om huruvida bottensedimenten och stranden är förorenade och därmed om risk för spridning av
föroreningar under arbetet kan finnas.

Områdesbeskrivning
Fastigheten är belägen cirka 3 kilometer från Umeå centrum inom stadsdelen Ön och angränsar vattenförekomsten
Umeälven (VISS_EU_CD: SE708510-760630). Tidigare undersökningar och bedömningsunderlag för
föroreningshalter i sediment saknas för detta område. Den östra delen av fastigheten har en strandlinje på ca 420 m
som angränsar till Umeälven. Enligt SGU:s geokarta1 består marken på fastigheten av älvsediment och sand.

Provtagningsstrategi och undersökningens omfattning
Undersökningsområdet avgränsas till det område som kommer att beröras av det planerade arbetet med att anlägga
erosionsskydd, ett område som motsvarar 650 m2. Området löper ca 430 m längs med strandkanten och 2 m ut från
strandkanten.
Vid undersökningar av sediment är det viktigt att karaktärisera bottenförhållandena för val av provtagningspunkter
samt som underlag för utvärdering av undersökningarna. Om möjligt bör provtagning av sediment göras på
ackumulationsbottnar, där sediment i huvudsak inte resuspenderas och omblandas. Troligt är att botten vid den
aktuella fastigheten är en erosionsbotten, då det är vanligt förekommande i vattendrag. Provtagning av denna
sedimenttyp rekommenderas i regel ej eftersom att halterna ofta blir missvisande låga för en vattenförekomst. Detta
eftersom att erosionssediment kan omlagras av vågpåverkan och strömmar, och dess förmåga att binda metaller och
organiska miljögifter är låg. Därför kommer provtagningen inledas med att bottens beskaffenhet undersöks innan
prover tas. Sannolikheten att föroreningar finns i bottenmaterialet är liten om det inte finns mjukbottnar.
Tre provpunkter kommer att utplaceras längs med strandkanten i vattnet. Fyra delprover kommer att tas för varje
punkt. Dessa delprover kommer att spridas i en transekt som löper från strandkanten och två meter ut mot djupare
vatten (Figur 1). Beroende på bottenbeskaffenhet kan provpunkterna komma att flyttas så att representativa prover
kan tas. Provtagningen kommer att ske från en liten båt, alternativt med vadarbyxor beroende på djupet. Fem
provpunkter kommer att utplaceras längs med stranden. Dessa kommer att slås ihop till ett representativt
samlingsprov.

1

SGU. Geokartan. https://apps.sgu.se/geokartan/#mappage. [2020-08-18].
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Samtliga provpunkter kommer att lägesbestämmas med lämplig positioneringsutrustning. Djup kommer att mätas vid
provpunkten. Provtagningsutrustning kommer att anpassas efter sedimenttypen, primärt kommer en kolvprovtagare
att användas, men om bottensubstratet eller strömming i vattnet inte tillåter detta kan eventuellt en Ekmanhuggare
komma att användas. Om möjligt kommer prover att tas ned till ett djup av 30 cm. Provtagning kommer att ske i slutet
på augusti.

Figur 1. Planerade provtagningspunkter för sedimentprovtagning längs med strandlinjen för fastigheten Ön 2:32. Kartunderlag © Lantmäteriet.

Laboratorieanalys
Proverna kommer att skickas till ackrediterat laboratorium för analys och analyseras med ett screeningpaket för b.la.
metaller, alifatiska kolväten och PAH:er. Vattenhalt och organisk halt bestäms genom analys av torrsubstans och
glödgningsrest enligt svensk standard.
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UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

Tillståndsansökan vattenverksamhet stabilitetsåtgärder Ön

Linda Eckardt

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10301483

2020-08-17

Utvärdering av analysresultat
Generella riktvärden saknas för sediment och vanligtvis används nationella bakgrundshalter eller effektvärden
avseende effekter på det akvatiska livet. Redovisningen för sedimentprovtagningen kommer att innefatta en
jämförelse med Havs- och Vattenmyndighetens bedömningsgrund för miljökvalitetsnormer (HVMFS 2019:25) samt
nationella jämförelsedata från SGU och Naturvårdsverket.
Eventuellt kan ekotoxikologiska kanadensiska och holländska riktvärden komma att användas om det bedöms
lämpligt. Värt att notera är att dessa referensvärden som regel alltid är baserade på ackumulationssediment. Detta
innebär att om sedimenttypen vid fastigheten inte är en ackumulationsbotten kan en jämförelse med dessa värden
vara missvisande. Därför kommer även jämförelse utifrån glödförlusten kommer att göras.

Skellefteå 2020-08-17
WSP Sverige AB

Linda Eckardt
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Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 20386461
Uppdragsgivare

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wstrand
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-EN 12880-1:2000
SS-EN 15936:2012 mod
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN 16173,SS-EN 1483:2007
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
Beräknad

Torrsubstans
TOC
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn
Kvicksilver, Hg
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener

86.5
1.0
3.3
21
2.8
<0.2
2.4
<5
10
6.3
9.2
25
<0.025
<12
<20
<10
<10
<20
<10
<0.8
<2
<1
<0.03
<1
<1
<1

±8.65
±0.30
±1.6
±3.2
±1.2
±0.10

%
% av TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

±0.53
±2.8
±1.5
±0.95
±5.0
±3.8
±0.009
±6.0
±5.0

±0.011
±0.25
±0.30

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 20386461
Uppdragsgivare

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wstrand
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Beräknad
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
Beräknad (*)
GC-MS, egen metod (*)
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019

TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Krysen + Trifenylen
Dibens(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
PCB-28 Triklorbifenyl
PCB-52 Tetraklorbifenyl
PCB-101 Pentaklorbifenyl
PCB-118 Pentaklorbifenyl

<1
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.15
<2
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

Mätosäkerhet

Enhet

±0.0004
±0.0004
±0.0004
±0.0004

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
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Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 20386461
Uppdragsgivare

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wstrand
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
Beräknad

PCB-138 Hexaklorbifenyl
PCB-153 Hexaklorbifenyl
PCB-180 Heptaklorbifenyl
PCB Summa 7 st

<0.001
<0.001
<0.001
<0.004

±0.0004
±0.0004
±0.0004

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2020-09-04

Kopia sänds till
nils.edblom@wsp.com

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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TS
TS
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Rapport Nr 20386454
Uppdragsgivare

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wsed1
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-EN 12880-1:2000
SS-EN 15936:2012 mod
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN 16173,SS-EN 1483:2007
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
Beräknad

Torrsubstans
TOC
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn
Kvicksilver, Hg
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener

71.1
0.20
<2.5
39
4.1
<0.2
3.8
6.4
14
8.7
14
44
<0.025
<12
<20
<10
<10
<20
<10
<0.8
<2
<1
<0.03
<1
<1
<1

±7.11
±0.20
±1.6
±5.9
±1.2
±0.10

%
% av TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

±0.57
±2.8
±2.1
±1.3
±5.0
±6.6
±0.009
±6.0
±5.0

±0.011
±0.25
±0.30

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 20386454
Uppdragsgivare

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wsed1
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Beräknad
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
Beräknad (*)
GC-MS, egen metod (*)
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019

TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Krysen + Trifenylen
Dibens(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
PCB-28 Triklorbifenyl
PCB-52 Tetraklorbifenyl
PCB-101 Pentaklorbifenyl
PCB-118 Pentaklorbifenyl

<1
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.15
<2
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

Mätosäkerhet

Enhet

±0.0004
±0.0004
±0.0004
±0.0004

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

TS
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TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
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TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS

RAPPORT

Sida 3 (3)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025
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Rapport Nr 20386454
Uppdragsgivare

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wsed1
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
Beräknad

PCB-138 Hexaklorbifenyl
PCB-153 Hexaklorbifenyl
PCB-180 Heptaklorbifenyl
PCB Summa 7 st

<0.001
<0.001
<0.001
<0.004

±0.0004
±0.0004
±0.0004

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2020-09-04

Kopia sänds till
nils.edblom@wsp.com

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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TS
TS
TS
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Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wsed2
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-EN 12880-1:2000
SS-EN 15936:2012 mod
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN 16173,SS-EN 1483:2007
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
Beräknad

Torrsubstans
TOC
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn
Kvicksilver, Hg
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener

78.6
<0.2
<2.5
21
2.2
<0.2
2.4
<5
9.1
6.8
9.7
29
<0.025
<12
<20
<10
<10
<20
<10
<0.8
<2
<1
<0.03
<1
<1
<1

±7.86
±0.20
±1.6
±3.2
±1.2
±0.10

%
% av TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

±0.53
±2.8
±1.4
±1.0
±5.0
±4.4
±0.009
±6.0
±5.0

±0.011
±0.25
±0.30

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 20386456
Uppdragsgivare

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wsed2
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Beräknad
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
Beräknad (*)
GC-MS, egen metod (*)
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019

TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Krysen + Trifenylen
Dibens(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
PCB-28 Triklorbifenyl
PCB-52 Tetraklorbifenyl
PCB-101 Pentaklorbifenyl
PCB-118 Pentaklorbifenyl

<1
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.15
<2
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

Mätosäkerhet

Enhet

±0.0004
±0.0004
±0.0004
±0.0004

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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TS
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TS
TS
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TS
TS
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TS
TS
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Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 20386456
Uppdragsgivare

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wsed2
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
Beräknad

PCB-138 Hexaklorbifenyl
PCB-153 Hexaklorbifenyl
PCB-180 Heptaklorbifenyl
PCB Summa 7 st

<0.001
<0.001
<0.001
<0.004

±0.0004
±0.0004
±0.0004

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2020-09-04

Kopia sänds till
nils.edblom@wsp.com

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

Kopia

Rapport Nr 20386457
Uppdragsgivare

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wsed3
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-EN 12880-1:2000
SS-EN 15936:2012 mod
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN16173,EN16171/ISO11885
EN 16173,SS-EN 1483:2007
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
SS-EN ISO 22155:2016 mod
Beräknad

Torrsubstans
TOC
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Koppar, Cu
Krom, Cr
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn
Kvicksilver, Hg
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater summa >C5-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35
Bensen
Toluen
Etylbensen
Xylener

71.6
0.70
4.5
32
4.1
<0.2
4.1
7.3
16
11
16
47
<0.025
<12
<20
<10
<10
<20
<10
<0.8
<2
<1
<0.03
<1
<1
<1

±7.16
±0.21
±1.6
±4.8
±1.2
±0.10

%
% av TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

±0.61
±2.8
±2.4
±1.7
±5.0
±7.1
±0.009
±6.0
±5.0

±0.011
±0.25
±0.30

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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Ackred. nr 1006
Provning
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Kopia

Rapport Nr 20386457
Uppdragsgivare

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wsed3
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Beräknad
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
SS-EN 16181:2018 (*)
Beräknad (*)
Beräknad (*)
GC-MS, egen metod (*)
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019

TEX, Summa
Acenaften
Acenaftylen
Naftalen
PAH-L,summa
Antracen
Fenantren
Fluoranten
Fluoren
Pyren
PAH-M,summa
Benso(a)antracen
Benso(a)pyren
Benso(b)fluoranten
Benso(k)fluoranten
Benso(ghi)perylen
Krysen + Trifenylen
Dibens(a,h)antracen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
PAH-H,summa
PAH,summa cancerogena
PAH,summa övriga
PCB-28 Triklorbifenyl
PCB-52 Tetraklorbifenyl
PCB-101 Pentaklorbifenyl
PCB-118 Pentaklorbifenyl

<1
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.05
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.08
<0.15
<2
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

Mätosäkerhet

Enhet

±0.0004
±0.0004
±0.0004
±0.0004

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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Kopia

Rapport Nr 20386457
Uppdragsgivare

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Avser

Projekt
Projekt
Konsult/ProjNr
Provtyp

Sediment
: 10301483 (WSP)
: Malin Edin
: Sediment

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Provets märkning
Provtagare
Provtagningsdjup

:
:
:
:
:

2020-08-25
20Wsed3
-

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Laboratorieaktivitet startad

: 2020-08-28
: 0840
: 2020-08-31

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
SS-EN 16167:2018+AC:2019
Beräknad

PCB-138 Hexaklorbifenyl
PCB-153 Hexaklorbifenyl
PCB-180 Heptaklorbifenyl
PCB Summa 7 st

<0.001
<0.001
<0.001
<0.004

±0.0004
±0.0004
±0.0004

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2020-09-04

Kopia sänds till
nils.edblom@wsp.com

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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