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fågelvärden finns ett landskapsobjekt kring de största myrarna. Även 
stränderna utmed Sävarån söder om E4 pekas ut som område med höga 
naturvärden. (NVI Dåvamyran-Skellefteå 2016). Sävarån har mycket 
höga naturvärden och är tillsammans med biflöden skyddad som Natura 
2000-område. Sävarån är också klassad som riksintresse för naturvård 
(Miljöbalken 3 kap 6 §).

Norra Sävar
Kring norra Sävar (se Figur 6.8-1) är de främsta naturvärdena knutna 
till strandskogarna utmed Sävarån (höga naturvärden) och Pålböleån, 
som bedöms vara av värde för fåglar och bävrar. Kring Kroksjöbäcken/
Finnbäcken finns granskog med naturvårdsarter och stor andel död ved, 
delar av området är nyckelbiotop. I övrigt finns ett antal mindre myrar 
där merparten innehar påtagligt naturvärde. Myrarna är påverkade av 
äldre diken samt är omgivna av igenväxt myrmark och produktionsskog.

Sävar-Gryssjön
I sträckans norra del (se Figur 6.8-1) karakteriseras den flacka miljön 
av skog samt små och stora myrar. Spår av omfattande dikningar syns 
i landskapet men stora sammanhängande myrar med öppna blöta 
partier finns ännu kvar. Naturvärdesobjekten inom delområden är 
huvudsakligen myrar med naturvärdesklass 2 och 3. Det finns även några 
skogsområden med hällmarkstallar och barrblandskog.

Myrlandskapet
Det finns ett stort antal myrar med varierande storlek utspridda i 
utredningsområdet som har höga naturvärden enligt utförd naturvär-
desinventering (Greensway, Trafikverket, 2016). Mellan Täfteböle och 
Sävar finns ett flertal myrar i varierande storlek där merparten klassats 
till påtagligt eller högt naturvärde (klass 3 respektive 2). En myr klassas 
till högsta naturvärde (klass 1). Majoriteten av myrarna klassade till högt 
naturvärde mellan Täfteböle och Sävar ingår i ett landskapsobjekt och 
behandlas samlat nedan under ”Landskapsobjekt”. 

En myr med högt naturvärde (klass 2) och flertalet myrar med påtagligt 
naturvärde förekommer utanför landskapsobjektet mellan Täfteböle och 
Sävar, se Figur 6.8-1. Snottermossan, myren med högt naturvärde, utgörs 
av en stor blandmyr med tre sammanhängande myrar. Vegetationen på 
myren är delvis öppen och det finns glest stående senvuxen tall och yngre 
tallar. Det finns en viss påverkan på myren i form av en skoterled längs 
östra kanten och en korsande kraftledningsgata.

Landskapsobjekt Dåvamyran-Sävar (landskapsobjekt för fågelvärden)
Ett landskapsobjekt, Dåvamyran-Sävar, har pekats ut mellan Täfteböle 
och Sävar (se Figur 6.8-2). Objektet utgörs av ett landskap med närlig-
gande blandmyrar där det också finns en kärna med naturvärdesobjekt av 
högsta och näst högsta klass (se Figur 6.8-1). Landskapsobjektet omfattar 
11 naturvärdesobjekt där nio utgörs helt av myrar och två utgörs av 
myrmark samt hällmarkstallskog. Av dessa är fyra klassade till påtagligt 
naturvärde, sex till högt naturvärde och en till högsta naturvärde, se 
Figur 6.8-1. 

Landskapsobjektet har avgränsats med motiveringen: ”Utifrån skat-
tade fågelvärden har objektet skapats kring de största våtmarkerna i 
området. Bedöms vara ett viktigt kluster av myrar för fågellivet” (Romell, 
2016). Från detta område finns det även sedan tidigare inrapporterade 

observationer (SLU, 2016) av naturvårdsfåglar som orre, sångsvan, järpe, 
gök, trana och talltita. Det är myrarna i landskapsobjektet som står för 
majoriteten av fågelfynden längs sträckan (VR Infrapro AB och Calluna 
AB 2018).

Nedan beskrivs tre utvalda myrar som förekommer i landskapsobjektet:

• Väster-Skivsjömyran (ca km 16+500): Väster om Sävar och söder om 
E4 ligger myrkomplexet Väster-Skivsjömyran som ingår i landskaps-
objektet och är på 65 hektar varav 40 hektar ligger inom utrednings-
korridoren. På grund av dess storlek och sträng-flarkstrukturen 
definieras den enligt naturvärdesinventeringen (2016) som aapamyr, 
vilket är en prioriterad Natura 2000-naturtyp. Området bedöms 
inneha ett stort värde för fågellivet och då framförallt vadarfåglar. 
Den bedöms ha högsta naturvärdesklass (klass 1).

• Sör-Aggsjömyran (ca km 15+500): En annan av de större myrarna 
inom landskapsobjektet är Sör-Aggsjömyran, norr om E4, vilket är 
en långsmal blandmyr på cirka 1,75 kilometer väster om Tjärrotesjön. 
Myren bedöms ha höga biotopvärden och förutsättningar för artvär-
den med framför allt rastande och häckande fåglar. Myren bedöms ha 
högt naturvärde (klass 2).

• Norr om Svarttjärn (ca km 16+500): Ett stort myrkomplex norr om 
Svarttjärn som klassificeras som aapamyr enligt naturvärdesinvente-
ringen (2016) som är en prioriterad Natura 2000-naturtyp. Objektet 
är 20 hektar stort och omfattar de finaste delarna av den totalt drygt 
35 ha stora myren. Myren bedöms ha höga artvärden som viktig 
fågellokal och dessutom påtagliga biotopvärden med tydligt utbildad 
sträng-flarkstruktur, förekomst av gamla senvuxna tallar.

Myrar nordost om Sävar
• Orrmyran med omnejd (ca km 26+100): Området mellan Sävar och 

Gryssjön har ett flertal myrar där Orrmyran är en av de större som 
bedöms ha höga naturvärden (naturvärdesklass 2 och 3), främst 
den södra delen, på grund av sin storlek, varierande hydrologi och 
förekomsten av död ved. Väster om denna myr ligger en sträng-
flarkmyr vid Abborrtjärnen med stora inslag av öppna vattenspeglar 
och lösbottnar. Myren har ett högt biotopvärde delvis på grund av ett 
stort inslag av äldre träd och död ved.

• Abborrtjärnen (ca km 26+500): Området består av två naturvärdes-
objekt med naturvärdesklass 2 och 3, varav det område som omger 
Abborrtjärnen har höga naturvärden. Området har höga biotopvär-
den i form naturliga övergångar mellan skog och öppen myr med 
betydande inslag av gamla träd och död ved samt genom en naturlig 
och varierad våtmarksvegetation. Dessutom uppvisar området 
stora hydrologiska variationer med inslag av sträng-flarksystem och 
öppet vatten. Området bedöms vara av högt värde för olika arter av 
våtmarksfåglar, däribland vadare och simfåglar.

Vattenmiljöer
Täfteån
Täfteån rinner i riktning från norr till söder och har sitt utlopp i Lillfjä-
rden. Vattendraget är omkring 10 meter brett samt block- och stenrikt 
vilket lokalt skapar varierande strömförhållanden (se Figur 6.8-3). Ån 
utgör potentiellt lämplig biotop för att hysa öring och annan ädelfisk. 
Vattendraget har måttlig ekologisk status och är påverkat av hydrologiska 
och morfologiska förändringar, vilket delvis grundar sig i att vattendraget 
historiskt nyttjats som flottled (Spade, 2018) (VISS).

Sävarån
Sävaråns arter och habitat är skyddat som Natura 2000-område. Ån 
passerar genom samhället Sävar och har höga naturvärden kopplade 
till lövrika strandzoner. Vattendraget är omkring 20 meter brett med 
en relativt djup vattenfåra samt lugnflytande vatten där järnvägslinjen 
passerar. Vattendraget är en av Västerbottens så kallade index-älvar 
där det satsas extra nationella resurser för övervakning av lax- och 
öringstammarna. Viktiga och känsliga uppväxtlokaler för havsöring i 
fiskevårdsområdet finns norr om Sävar, i Pålböle och Stranden. I ån finns 
även bland annat sik, lake, stensimpa, gädda och abborre och Sävaråns 
dalgång har ett av Sveriges tätaste bäverbestånd. Även förekomst av utter 
finns kopplad till vattendraget. Det finns två mindre kraftverk i Sävarån, 
ett i Kroknäs och ett i Sävar men det sker ingen aktiv reglering av vat-
tenflödet. Växtligheten i vattendraget är särpräglad och det finns ett stort 
antal sällsynta arter som granbräken, grönskära, brunskära, svärdslilja, 
skogssäv, trubbpilblad och trubbnate. Området söder om Sävar med 
sumpiga löv- och blandskogar har även stor betydelse för fågellivet.

Till Sävarån ansluter ett antal biflöden; Öxbäcken, Malbäcken, Pålböleån 
och Kroksjöbäcken/Finnbäcken. Sävarån och samtliga biflöden omfattas 
av Natura 2000-området Sävarån.

Sävarån har historiskt nyttjats som flottled vilket resulterat i morfolo-
giska förändringar. Restaurering pågår i flera av avrinningsområdena till 
Sävarån för att återställa forsarna, både i huvudfåran och biflöden (Spade, 
2018).  Figur 6.8-2 Dåvamyran-Sävar. Foto: Naturvärdesinventering Norrbotniabanan – Sträckan 

Dåvamyran-Skellefteå, Greensway AB Trafikverket, 2016.
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Biflöden till Sävarån
Biflöden som ansluter till Sävarån ingår i Natura 2000-området Sävarån. 
Här beskrivs de biflöden som berörs av korridoren.

Öxbäcken
Öxbäcken rinner genom Sävar och ansluter till Sävarån strax söder 
om E4. Öxbäckens vattenförekomst är påverkad av hydrologiska och 
morfologiska förändringar samt har dålig konnektivitet för fiskvandring 
på grund av vandringshinder. En viss del av påverkan på Öxbäcken har 
orsakats av markavvattningsföretag.

Pålböleån
Pålböleån har historiskt nyttjats som flottled. Naturvärden längs 
sträckan/vattendraget finns i form av smala trädbårder med lövträd 
längs stränderna på båda sidorna av ån. Själva ån är omkring fem till 
tio meter bred med grus, sand och sediment samt enstaka stenar utmed 
stränderna. Vattenfåran är meandrande på vissa sträckor. Den planerade 
järnvägen kommer passera mellan Pålböleån och nuvarande E4.

Kroksjöbäcken/Finnbäcken
Kroksjöbäcken är en omkring 1 meter bred bäck påverkad av markav-
vattningsdikning, även kallad Finnbäcken nedströms E4. Den rinner i 
syd-västlig riktning och passerar under E4. Bäcken är lugnt rinnande och 
har en svagt meandrande form genom landskapet, stundvis forsande vid 
förekommande trösklar. Bland annat passerar bäcken genom en nyck-
elbiotop med granskog. Ån utgör lämplig biotop för att hysa öring och 
annan ädelfisk. Problematik finns kopplad till tidigare markavvattning.

Odlingslandskapet
Odlingslandskap i området finns i ådalarna och består främst av småska-
ligt odlingslandskap i Täfteböle, jordbrukslandskap söder om Sävar kring 
Sävaråns östra strand och vid Pålböle-Palmbrånet. Det är ett heterogent 
jordbrukslandskap längs Sävarån och Pålböleån med små åkrar och 
vallodlingar och äldre lövskogspartier vilket gör att dessa områden även 
är viktiga områden för häckande fåglar såsom stare, hussvala och skogs-
snäppa.

Värdefulla skogsområden
Utredningsområdet består till stor del av brukad skog men naturvärden 
återfinns i lövrika strandskogar, äldre granskog samt i hällmarkstallskog.

I området kring Täfteån finns lövrika strandzoner med vissa naturvärden 
och även förekomst av bäver. Längs Täfteån, norr om Täfteböle, finns det 
tall- och grandominerad barrblandskog med inslag av björk, gråal och 
asp.

Mindre ytor av hällmarkstallskog finns på flertalet platser mellan Täfte-
böle och Sävar, två av dem ligger väster om Sävar, båda i anslutning till 
en myr, och en ovan Väster-Skivsjömyran. Alla tre innehar höga värden 
till följd av låg skogsbrukspåverkan samt en stor andel tallar över 150 år, 
även träd uppåt 250 år förekommer. Död ved förekommer till viss del 
inom områdena samt flertalet naturvårdsarter som motaggsvamp (NT). 

Söder om Sävar längs Sävaråns östra och västra stränder finns lövdo-
minerad strandskog med träd av björk, rönn, sälg, hägg och asp. Det är 
gott om stående och liggande död lövved och mycket vedsvampar som 
aspticka, sälgticka och fnöskticka. Sävaråns stränder är även viktiga 
fågellokaler för hålhäckande fåglar, hackspettar samt vadarfåglar. Tecken 
på bäver är tydliga här.

Även norr om Sävar finns det lövrika strandskogar med höga naturvärden 
och då främst vid den västra stranden. Trädslag som förekommer här är 
asp, glasbjörk, trädformig rönn (diameter >7 cm), sälg, gråal och gran. 
Lövträden dominerar då gran endast utgör 10-20 procent av volymen. 
Liksom Sävarån söder om Sävar har området norr om Sävar ett högt 
biotopvärde och är viktigt för hålhäckande fåglar och bäver men även för 
insekter knutna till äldre löv- och barrved.

Mellan Kroksjömyran och E4 nordöst om Sävar ligger en storväxt gran-
skog där stora delar ingår i Holmen Skog AB frivilliga avsättningar och är 

klassad som nyckelbiotop under bolagets egen inventering (Figur 6.8-4). 
Området består av grov och högvuxen granskog längs en mindre bäckfåra 
(Kroksjöbäcken) och det finns gott om vedticka (signalart), trådticka 
(signalart) och pulverticka. De rödlistade arterna granticka (NT), ullticka 
(NT), gränsticka (NT) och kötticka (NT) förekommer även på ett flertal 
ställen. Då området kring nyckelbiotopen har avverkats är området 
numera utsatt för mycket kanteffekter (Greensway, 2016).

Intill Abborrtjärnen, nordost om Sävar finns ett mindre område häll-
markstallskog som även det till viss del ingår i Holmen Skog AB frivilliga 
avsättningar. Skogen är naturligt gles och består främst av äldre tall.

Skyddade och rödlistade arter
Artskyddsförordningen (2007:845) reglerar fridlysning av djur och 
växter. Enligt denna förordning är ett flertal arter skyddade. Artskydds-
förordningen innebär skydd som avser arters lokala, regionala och 
nationella bevarandestatus och därmed förbud mot sådana åtgärder som 
påverkar arten negativt i den grad att populationens bevarandestatus 
riskeras. I de paragrafer som är baserade på EU:s art- och habitatdirektiv 
samt fågeldirektiv (internationella bestämmelser) gäller skyddet även 
artens livsmiljö. 

Om planerade åtgärder strider mot Artskyddsförordningen krävs dispens. 
Dispens kan endast ges om verksamheten inte försvårar uppfyllandet av 
gynnsam bevarandestatus och alla rimliga skyddsåtgärder och anpass-
ningar vidtagits så att påverkan från projektet inte kan avses avsiktliga. 
Den vanligaste anledningen till att arter inte har gynnsam bevarandesta-
tus är att populationen inte är tillräckligt stor och/eller minskar, men kan 
även bero på undermålig livsmiljö eller begränsat utbredningsområde. 

Inom utredningskorridoren finns flera rödlistade arter, bland annat ett 
flertal vedsvampar. I närheten av planerad järnväg finns även observa-
tioner av ett flertal prioriterade fågelarter och däggdjur samt vattenan-
knutna arter, vilka är skyddade enligt Artskyddsförordningen. 

Flera däggdjursarter som är skyddade enligt artskyddsförordningen 

Figur 6.8-3 Täfteåns mosaiklandskap, mosaik av öppna marker och flikar av skogsmark. 
Foto på ängslada och åkermark. Foto: Landskapslaget.

Rödlistade	arter

Rödlistan (2015) är en bedömning över arters risk att dö ut och kan ses som 
en barometer på arternas tillstånd i Sverige.

Följande kategorier finns för rödlistade arter:

RE - Nationellt utdöd
CR - Akut hotad
EN - Starkt hotad
VU - Sårbar
NT - Nära hotad
LC - Livskraftig

Figur 6.8-4 Storväxt granskog mellan Kroksjömyran och E4 nordöst om Sävar där stora 
delar är klassad som nyckelbiotop.
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Ett fåtal fynd av mindre vattensalamander har påträffats i Umeå kom-
mun närmare kusten. Det finns viss möjlighet att arten förekommer inom 
korridoren. Arten bedöms som livskraftig i Sverige. 

Skogsödla, kopparödla och huggorm är vanliga och relativt allmänna 
förekommande. Samtliga arter är bedömda som livskraftiga. Sannolik-
heten är hög att huggorm, kopparödla och skogsödla finns inom området 
för planerad järnväg.

Generellt biotopskydd
Småvatten såsom öppna diken, stenmurar och odlingsrösen i jordbruks-
mark, åkerholmar samt alléer är exempel på biotoper som är skyddade 
med generellt biotopskydd i hela landet. Biotopskyddet syftar till att 
bevara den biologiska mångfalden. Förekomsten av dessa biotoper har 
minskat starkt till följd av rationaliserad markanvändning i de öppna 
jordbrukslandskapen. De biotoper som fortfarande finns kvar utgör 
därmed värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i övrigt påver-
kat landskap. Dessa är skyddade enligt 7 kap 11 § miljöbalken. 

Inom järnvägskorridoren förekommer flera öppna diken i jordbruksmark 
vilka omfattas av generellt biotopskydd. Öppna diken har ofta höga 
naturvärden då de fungerar som livsmiljöer och spridningskorridorer 
i landskapet. De flesta groddjur, fåglar, insekter och mindre däggdjur 
som är knutna till odlingslandskapet gynnas av såväl det skydd som den 
tillgång på föda som diket ger.

Dikena som omfattas av generellt biotopskydd finns vid Täfteböle och 
vid odlinglandskapet vid Pålböleån. Huvuddelen av de biotopskyddade 
dikena är grunda och är inte vattenhållande större delen av året (se Figur 
6.8-5 och 6.8-7). Detta gör att de i stort saknar värden knutna till vatten. 
För de två vattenhållande dikena som bedöms vara vattenförande året 
om, ett i Täfteböle (se Figur 6.8-6) och ett vid Pålböleån (se Figur 6.8-8), 
finns vissa värden knutna till dem som ledlinje i och längs vattnet och 
kan fungera som spridningsstråk och livsmiljö för vattenlevande organis-
mer och semikavatiska djur.

Tabell 6.8-2 Fågelarter som observerats under fågelinventeringen 2017 och 2018 som 
antingen är rödlistade och/eller skyddade enligt artskyddsförordningen, bilaga 1 fågeldirekti-
vet.
Område/naturtyp Fågelobservationer	(rödlista	2015/2020)

Hällmarkstallskog Kungsfågel (VU/ingen hotkategori), spillkråka 
(NT/NT), tjäder

Granskog Kungsfågel (VU/ingen hotkategori), tretåig 
hackspett (NT/NT)

Heterogent jordbrukslandskap (Pålböle–Palmbrånet) 
och längs Sävarån

Stare (VU/VU), buskskvätta (NT/NT), 
hussvala (VU/VU), storspov (NT/EN), bivråk 
(NT/ingen hotkategori)

Myrmarker Storspov (NT/EN), spillkråka (NT/NT), 
grönbena, orre, ljungpipare, trana, tjäder

Sjöar, gölar och vattendrag Smålom (NT/NT), fiskgjuse, sångsvan, trana, 
grönbena

Beteckning i parentes redogör för hotkategori: VU=sårbar, NT=nära hotad. Arter i fet stil avser arter i 
bilaga 1, fågeldirektivet.

förväntas finnas inom utredningskorridoren som brunbjörn, varg, skogs-
mård, utter och skogshare. Tydliga tecken på bäver, som också ingår i 
artskyddsförordningen, har observerats. Enligt en landskapsanalys gjord 
av Umeå kommun 2016 finns det även goda förutsättningar för art- och 
individrika fladdermusförekomster längs Sävarån (Nygårds och de Jong 
2016). Täfteån har även den potential att hysa fladdermusbiotoper. Alla 
fladdermusarter är även de skyddade genom artskyddsförordningen. 
Sävarån hyser även den starkt hotade flodpärlmusslan (EN).

Fågelinventering
Två fågelinventeringar (Trafikverket, 2017) har genomförts i områden 
som klassats till klass 1 och 2 i naturvärdesinventering (Greensway, 
2016) under 2017 och 2018, se Tabell 6.8-2. Arter som har ett sådant 
unionsintresse inom EU att särskilda skyddsområden behöver utses 
finns upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet och är angivna som särskilt 
skyddsvärda i artskyddsförordning (2007:845 med stöd av Miljöbalken 8 
kap 1§).

Under 2020, har rödlistan uppdaterats vilket innebär att rödlisteklass-
ningen av vissa arter förändrats jämfört med de som redovisas i invente-
ringar gjorda 2017 och 2018 (Trafikverket, 2017).

Flera rödlistade fågelarter 0ch fåglar skyddade av artskyddsförordningen 
har observerats. Fyra viktiga fågelmiljöer har pekats ut i inventeringen, 
så kallade hotspots, se Figur 6.8-1 (hotspot fåglar). Detta rör sig om tre 
större myrmarksområden och ett heterogent jordbruksområde med 
mycket inslag av äldre lövträd samt vattenmiljöer längs Sävarån. Sådana 
områden är viktiga att ta hänsyn till vid exploatering för att inte påverka 
de lokala fågelpopulationerna negativt.

Grod- och kräldjur
Inga fynd av grod- eller kräldjur har gjorts under genomförd NVI. Inga 
fynd finns registrerade inom utredningsområdet på analysportalen 
(Leidenberger et al., 2016).Vanlig groda, åkergroda och vanlig padda är 
dock vanliga och allmänna i större delen av landet och bedömda som 
livskraftiga i Sverige. Arterna förekommer med hög sannolikhet inom 
området för planerad järnväg. 

Figur 6.8-5 Dike vid Täfteböle. 

Figur 6.8-6 Vattenförande dike vid Täfteböle. Figur 6.8-7 Dike vid Pålböleåns odlingslandskap. 

Figur 6.8-8 Vattenförande dike vid Pålböleåns odlingslandskap. 
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6.8.2	 Inarbetade	åtgärder
Anpassningar
Ett flertal åtgärder har inarbetats för att minska järnvägens negativa 
effekter på naturmiljön. 

Lokaliseringen av järnvägen och vägar samt ytor för tillfälliga upplags- 
och etableringsytor har justerats för att så långt som möjligt undvika 
intrång i naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 och därmed 
minska projektets påverkan på natur- och vattenmiljön.

Där naturvärdesklassade myrar fragmenteras av järnvägen används 
genomsläppliga järnvägsbankar för att undvika att grundvattennivåerna 
sänks. Detta innebär att banken under grundvattenytan består av 
större bergkross som tillåter vatten att röra sig genom banvallen för att 
bibehålla den hydrologiska konnektiviteten på båda sidor av järnvägen 
där den passerar över myrmark. Bergbanken ska tätas vid behov för att 
undvika läckage av vatten utmed banvallen. 

Broar över Täfteån och Sävarån kommer att anläggas med brostöd under 
högsta högvattenstånd vid 100-års flöde men inte i vattenfåran.

Anpassningar och åtgärder som berör Natura 2000-området Sävarån 
med biflöden ska samrådas med länsstyrelsen för att fastställa vilka 
villkor som gäller för att säkerställa att bevarandestatus inte försämras 
för skyddade arter och habitat under både drift- och byggtid. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som fastställs i 
järnvägsplanen 
Skyddsåtgärderna består av passager som fastställs i planen och redovi-
sas i kap 6.7 Barriäreffekter, och redovisas i Tabell 6.7-1.

Magasin för fördröjning och rening av väg- och järnvägsdagvatten från 
skärning fastställs vid Sävaråns östra strand. De anläggs under byggske-
det och används även för byggdagvatten från anläggningsarbeten och 
upplagsytor.

Övriga åtgärder och försiktighetsmått som genomförs i projektet 
Längs den planerade järnvägen skapas förutsättningar för att minimera 
effekterna på biologisk mångfald och även skapa förutsättningar för det. 
En viktig del av arbetet är att minimera barriäreffekter för ekologiska 
spridningssamband. För utförligare beskrivning av utformning av pas-
sager se kapitel 6.7 Barriäreffekter.

Vid Täfteböle km 13+500 och Abborrtjärnen km 25+850 anläggs 
två ekodukter över E4 och järnväg. Ekodukterna ska utformas så att 
större däggdjur får fri sikt över passagen. Avskärmning mot ljus- och 
ljudstörningar på ekodukterna anläggs endast där det är nödvändigt så 
att ”tunnelkänsla” motverkas.

Broar över vattendrag anläggs med anpassningar till vattendragets bredd 
och för att skapa säkra passagemöjligheter för olika målgrupper anläggs 
torr strandpassage. Vid Täfteån, km 12+475 anläggs bro med anpassning 
till vattendragets bredd och passage bredvid vattenfåran för bland annat 
medelstora klövvilt/smådjur såsom utter. Vid Sävarån, km 19+050 
anläggs bro med anpassning till vattendragets bredd och passage bredvid 

vattenfåran för bland annat klövvilt, människor och medelstora/smådjur. 
Strandpassagerna har ett minimimått på tre meter. 

Avverkning av träd i strandzonen vid Täfteån och Sävarån ska föregås av 
en behovsprövning tillsammans med Trafikverkets ekologer och försik-
tighetsåtgärder ska vidtas för att spara fröbank och rötter i strandzonen 
för att främja snabb återväxt av befintlig strandvegetation samt för att 
begränsa skada på vegetationens funktion som ledlinje i landskapet.

Åtgärder för att minimera grumling ska vidtas vid samtliga naturliga 
vattendrag. Arbete i eller i direkt anslutning till vattendragen bör med 
hänsyn till grumling inte ske under höga flöden.

I Sävarån och Pålböleån ska grumlande arbeten undvikas under fiskleks- 
och fiskvandringsperioder för lax och öring.

Öxbäckens bantrumma anpassas i bredd och djup samt med bottensub-
strat för att underlätta fiskvandring. En torr strandpassage anläggs för att 
skapa passagemöjlighet för små- och medelstora däggdjur. Möjlighet till 
ljusinsläpp till bantrumman bör utredas och utformningen preciseras i 
kommande skede.

Dagvattnet vid mötesstationen vid Pålböleån planeras att rinna först till 
avskärande diken med utrymme för reningsåtgärd och avstängningsan-
ordning innan vattnet rinner vidare ut till ån för att minimera risker för 
utsläpp som kan påverka naturvärden och vattenkvalitet i ån. 

Bantrummorna utformas för att både vattenlevande och landlevande 
djur ska kunna passera. Det innebär att bantrummor anläggs med torra 
strandpassager eller intilliggande torrtrumma och att tillräckligt breda 
och höga strandzoner för större djur ordnas under broar.

De ytliga lagrena av erosionsskydd i vattendrag ska utformas och anpas-
sas för att efterlikna naturligt bottenmaterial och strandzon. Naturliga 
vattendrag återställs även i omgrävda sträckor och under broar. Detta 
kan komma att utformas med hjälp av använda avbaningsmassor med 
vegetation tillsammans med natursten i strandzonen eller genom plante-
ring av växtlighet. Underliggande material i erosionsskydd utgörs av ett 
krossmaterial.

För att locka utter att använda passager ska markeringsstenar läggas 
ut, detta gäller för samtliga passager vid vattendrag. Detaljutformning 
fastställs i senare skede. 

För de två biotopskyddade dikena som bedöms vara vattenförande året 
om, ett i Täfteböle (cirka 90 meter) och ett vid Pålböleån (cirka 45 meter), 
planeras anpassningar med kombinerade faunapassager för vattenlevan-
de och semikavatiska djur. Detta medför att de negativa konsekvenserna 
begränsas.

Nya öppna dagvattendiken kommer att anläggas utmed järnvägsanlägg-
ningen och skapa nya vattenmiljöer längs sträckan.

Nya diken som anläggs inom projektet ska avslutas innan strandzonen 
till naturliga vattendrag där förutsättningarna så tillåter eller att åtgärd 
för att minimera grumling vidtas. 

Strandskydd
Strandskyddet regleras i 7 kap 13 § miljöbalken och syftar till att lång-
siktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten 
samt säkerställa allmänhetens tillgång till vattenmiljön. Runt samtliga 
stränder vid havet, insjöar och vattendrag gäller generellt 100 meter 
strandskydd från strandkanten. Utökningar och undantag kan dock 
finnas. I Västerbottens län avgränsas strandskyddet till sjöar som syns 
på lantmäteriets terrängkarta i skala 1:50 000 medan mindre sjöar inte 
omfattas av strandskydd. 

Inom järnvägskorridoren omfattas följande vattenförekomster av 100 
meter strandskydd (se Figur 6.8-1): Täftebölesjön, Täfteån, Bussjön, del 
av Snottermossan, Tjärrotesjötjärn, Tjärrotesjön, Svarttjärnen (Figur 
6.8-9), Starrtjärnen, Sparvtjärnen, Sävarån (Figur 6.8-10), Pålböleån, del 
av Småtjärnmyran, del av Östertjärnmyran och Abborrtjärnen. 

Figur 6.8-9 Svarttjärnen.

Figur 6.8-10 Sävarån, nedströms.
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Längs följande sträckor kan åtgärder som bidrar till biologisk mångfald 
genomföras i projektet: Täfteån fram till ekodukt Täfteböle, Sävarådalen 
inklusive trafikplatserna, odlingslandskapet vid Pålböleån och ekodukt 
Abborrtjärnen samt där järnvägen går nära E4. Längs dessa sträckor 
föreslås att banvallen utförs som en grön banvall. Det innebär att ytskik-
tet på bankslänter som ligger under frostisoleringslagret samt anslutande 
slänter, täcks av finmaterial som i första hand utgörs av avbaningsmassor 
från platsen med naturlig fröbank. Om det finns invasiva arter så tillförs 
istället finmaterial. Med den gröna banvallen finns en potential att 
järnvägen fungerar som en spridningskorridor i den relativt ensartade 
skogsmarken. Utöver grön banvall kan återskapande av trä- och buskmil-
jöer, revegetering med hjälp av avbaningsmassor, insådd av ängsväxter 
och utläggande av död ved genomföras där det är lämpligt. I de fall 
ängsfröblandning används ska den utgöras av arter som naturligt växer 
på ängsmarker i Umeåregionen och som är gynnsamma för pollinatörer. 

I trädsäkringszonen kan högstubbar sparas för att skapa habitat åt 
vedlevande organismer. 

Kabeltrummor och kabelbrunnar utformas med möjlighet för grod- och 
kräldjursevakuering.

Där järnvägen passerar platser där det finns ökad risk för fågelkollis-
sioner vid naturvärdesklassade myrar och vid vattendrag bör ledningar 
och eventuella staglinor till stolpar eller annan kringutrustning kring 
järnvägen synliggöras med roterande fågelavvisare för att minska 
risken för kollisioner. För att minska risken för strömgenomgång samt 
att öka synligheten bör hjälpkraftledningar kläs i färgad plast och 
stolptransformatorer kan förses med skydd. Detta minskar risken för 
kollision och hindra större fåglar från att sätta sig på ledningar och annat 
strömförande. Sittovänliga koner kan också installeras på toppen av 
kontaktledningsstolparna för att förhindra att rovfåglar sitter och spanar 
efter påkört vilt.

Uppställnings- och serviceplatser för maskiner anordnas på större 
avstånd än 50 meter från vattendrag. 

Jordmassor med risk för innehåll av fröer och växtdelar från invasiva 
arter återanvänds ej utan hanteras enligt de hanteringsåtgärder som 
finns nationellt gällande invasiva arter.

Avverkningsarbeten/arbete i fågelmiljöer bör undvikas under fåglarnas 
häckningsperioder (april-juli) i passage av klass 2-myrar genom land-
skapsobjekt Dåvamyran-Sävar samt vid Abborrtjärnen.

Omgrävning av naturliga vattendrag ska ske i torrhet. Detta exempelvis 
genom att tillfälligt leda om vatten eller att vatten inte släpps på i den nya 
fåran förrän den har anlagts färdigt. 

Åtgärder för att minimera grumling ska vidtas vid samtliga naturliga 
vattendrag. 

Områden som lyfts fram i naturvärdesinventeringen inventeras och 
märks upp innan etablering av arbetsområde. De delar av naturvärdesob-
jekten som vetter mot anläggningsområdet ska stängslas in för att skydda 
naturvärden.

Kriterier för bedömning av värde
Högt	värde

Områden som har stor landskapsekologisk betydelse, stor betydelse för 
ekologiska samband och funktioner och/eller goda förutsättningar för artrike-
dom. Motsvaras ofta av naturvärdesklass 1 och 2 (mycket högt och högt 
naturvärde) enligt NVI. 

Måttligt	värde	

Områden som har viss landskapsekologisk betydelse, viss betydelse för 
ekologiska samband och funktioner och/eller vissa förutsättningar för artrike-
dom. Motsvaras ofta av naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) enligt NVI.

Lågt	värde	

Områden som har ordinär landskapsekologisk betydelse och har små förutsätt-
ningar för artrikedom. Motsvaras ofta av naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) 
enligt NVI.

Kriterier för bedömning av effekter
Stora	negativa	effekter	

Uppstår när ekologisk funktion eller artmångfald minskas. Uppstår även vid 
fragmentering av naturmiljön som påverkar arters rörelsemönster eller sprid-
ningsförmåga eller när samband mellan ekologiska strukturer/funktioner bryts 

Måttliga	negativa	effekter

Uppstår när ekologisk funktion eller artmångfald till viss grad minskas. Uppstår 
även om ekologiska strukturer/funktioner delvis påverkas negativt och frag-
mentering ökar i mindre skala. 

Små	negativa	effekter	

Uppstår utan varaktiga effekter eller med högst marginell påverkan på ekolo-
gisk funktion/ekosystem eller artmångfald. 

Positiva/Inga	effekter

Uppstår när förutsättningarna förbättrar status för arter och naturtyper, bidrar till 
ökad artmångfald samt främjar ett naturligt rörelsemönster och möjliggör 
spridning för naturligt förekommande arter.

Under byggskedet bör värdefull vegetation i Sävar skyddas. Det avser den 
så kallade skolskogen vid gång- och cykelbrons södra fäste (söder om 
E4), eken vid gång- och cykelbrons norra fäste (mellan Sävar skola och 
trafikplats Nord), en skogsridå på minst 20 meter vid ekodukterna, samt 
i etableringsytorna.

I de fall där äldre värdefulla träd påträffas i eller intill järnvägens trädsäk-
ringszon, är målsättningen att lämna högstubbar eller skapa faunadepåer 
av jättefuror eller äldre lövträd. 

6.8.3	 Bedömningsgrunder
Naturmiljö som begrepp beskriver olika naturtyper, livsmiljöer, arter och 
ekologiska funktioner inom ett område. Naturmiljö omfattar både orörda 
områden, miljöer som skapats av människan samt jord- och skogsmark. 
Olika naturmiljöer har olika förutsättningar för biologisk mångfald.

SIS-standarden för naturvärdesinventeringar har identifierat två kriterier 
för att beskriva värdet av biologisk mångfald på olika nivåer.

• I artkriteriet bedöms förekomsten av arter som är extra skyddsvärda, 
till exempel rödlistade arter, och arter som visar att ett område har 
höga naturvärden, så kallade signalarter. Dessutom bedöms om det 
finns en rik mångfald av arter i området. 

• I biotopkriteriet bedöms ekologiska förutsättningar för biotopen, dess 
biotopkvaliteter som naturlighet, strukturer och kontinuitet samt 
biotopens sällsynthet och hot. 

Därutöver är det viktigt att beakta ekologiska samband och sammansätt-
ning på landskapsnivå.

6.8.4	 Nollalternativets	effekter	och	konsekvenser
I nollalternativet förväntas markanvändningen i området i stort vara 
densamma som idag. Om ingen station byggs förväntas utvecklingen 
av Sävar ske i långsammare takt än vad som beskrivs i Umeå kommuns 
översiktsplan. Naturmiljön i Sävar kan komma att påverkas negativt 
längs Sävarån söder om dagens samhälle om samhället utvecklas i denna 
riktning. Markanvändningen utanför planområde bedöms till stor del se 
ut som idag. Skogsbruket kommer fortsätta att vara intensivt i området. 
Jordbrukslandskapet bevaras till stor del men en viss negativ påverkan 
uppstår genom fortsatt igenväxning av jordbruksmark. Nollalternativet 
bedöms medföra små negativa konsekvenser för naturmiljön.

6.8.5	 Järnvägsplanens	effekter	och	konsekvenser
Anläggandet av en järnväg innebär effekter på naturmiljön som kan delas 
in i olika kategorier; förlust av livsmiljöer, barriärverkan, fragmentering, 
trafikdödlighet, störningar och föroreningar samt skapande av nya 
livsmiljöer och korridorer. Olika miljöer har olika känslighet för dessa 
ingrepp och störningar. 

Den mest uppenbara effekten är förlusten av livsmiljöer. Längs järnvägs-
sträckan upprättas en trädsäkringszon om 25 meter på båda sidor av 
spåret. Inom zonen kan avverkning ske av träd i syfte att säkerställa 
spåranläggningens funktion, så att träd exempelvis inte faller och skadar 
kontaktledningar. Buskar och låga träd är dock tillåtna. Totalt avverkas 
och öppethålls en zon på cirka 60 meter, beroende på järnvägens bredd. 
Detta medför att förlusten av livsmiljöer i skogliga biotoper ökar i viss 
grad då en bredare öppen gata bildas i skogen. Även service- och byggvä-
gar samt etablerings- och upplagsytor tar mark i anspråk. Järnvägen 
kommer att ta cirka 123 hektar skog, myrmark, vattenmiljöer, öppen 
mark med mera i permanent anspråk. Till detta tillkommer ytor om cirka 
120 hektar för tillfällig nyttjanderätt under byggskedet. 

Järnvägsmiljöer fungerar på många ställen i Sverige som refuger för 
hävdgynnade växter och insekter vars ursprungsbiotoper, som exem-
pelvis sandmiljöer, försvunnit mer och mer i landskapet. Om solbelysta 
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områden på torr jord eller sand sköts med manuell slåtter utan kemiska 
bekämpningsmedel, skapas nya livsmiljöer längs den nya järnvägens 
slänter och den öppna trädsäkringszonen. Genom att genomföra andra 
åtgärder som främjar biologisk mångfald blir konsekvenserna av markan-
språken mindre.  

Påverkan på naturmiljön sträcker sig utanför själva järnvägsområdet 
i och med att markfuktigheten i närområdet kan förändras och att det 
uppkommer en bullerpåverkan. Buller från tågtrafik bedöms inte störa 
djurlivet nämnvärt, bland annat eftersom antalet tågpassager är begrän-
sade, se även kapitel 6.9 Rekreation och friluftsliv. 

Negativa konsekvenser för naturmiljön kan mildras genom skyddsåtgär-
der och kompensationsåtgärder, men det går aldrig att helt återställa de 
värden som fanns före byggandet av anläggningen.

Landskapsekologi
En järnväg kan även bilda en barriär för många djur och växter. Frag-
mentering av landskapet uppstår som resultat av förlust av livsmiljö 
och barriäreffekter. Då hela järnvägssträckningen stängslas kommer ett 
flertal passager att utformas för större och mindre däggdjur samt för 
utter i samband med naturliga vattendrag för att minska barriärverkan 
som uppstår, se även kapitel 6.7 Barriäreffekter.  

Järnvägen förstärker den befintliga barriären som E4 utgör samtidigt 
som de planerade ekodukterna förbättrar djurs möjlighet till fri rörelse 
och genutbyte över infrastrukturkorridoren. Vidare minskas den negativa 
effekten av den nya barriären genom samlokalisering med E4. Samman-
taget kan effekterna på landskapsekologin genom den nya järnvägen med 
skyddsåtgärder betraktas som små negativa.

Ekologiska samband
Även om möjligheterna vandring förbättras för stora djur genom anlägg-
ning av ekodukterna beror deras positiva effekt för övriga grupper  på 
effektområde på artgruppen. För mindre arter finns denna positiva effekt 
endast om deras hemområde befinner sig inom ett mindre avstånd från 
ekodukterna och även om ett flertal passager för mindre djur kommer 
att anläggas över hela sträckan kommer järnvägen ger upphov till en 
ny barriär för djur med mindre hemområden. Järnvägens effekt på de 
ekologiska sambanden varierar därmed mellan artgrupper och grundar 
sig i att arter har olika stort hemområde som de rör sig i. Effekterna 
beräknas uppkomma i ett spann från positiv till små negativa effekter, 
där positiva effekter väntas för arter som vanligtvis rör sig över stora 
områden och därmed gynnas av ekodukterna som möjliggör förflyttning 
över järnväg och E4, medan liten negativ effekt uppstår för arter vars 
hemområde är mindre.

Myrlandskapet
Anläggande av järnväg genom myrmarksområden riskerar att förändra 
områdenas geohydrologi. Risk finns att planerad järnväg leder bort 
vatten och avvattnar myrmarkerna, men järnvägen kan även ha en däm-
mande effekt som medför att områden översvämmas. En målsättning vid 
byggnation är att minimera ingreppen i naturvärdesklassade områden 
och bibehålla det naturliga hydrologiska kretsloppet och rådande till-
stånd så långt som möjligt genom att gå på bergbank som inte dämmer 
eller avvattnar och genom att undvika skärningar genom myrar. 

Järnvägens sträckning passerar dock oundvikligen över naturvärdesklas-
sade myrmarker och det innebär att det blir en habitatförlust och en 
fragmentering. Totalt kommer tre klass 2-myrar passeras och tangeras 
väster om Sävar varav två inom landskapsobjektet och en klass 2-myr 
tangeras nordost om Sävar. Sju klass 3-myrar kommer att passeras eller 
tangeras av järnvägen (se Tabell 6.8-3 och 6.8-4). Landskapsobjektet 
kommer att delas upp i och med järnvägens passage genom det. 

Sydväst om Sävar vid km 16+875 samt nordost om Sävar vid km 23+540 
sker passage i skärning genom eller intill två klass 3-myrar vilket bidrar 
till en grundvattensänkning i delar av dem. Myren vid 16+875 är påver-
kad sedan tidigare av dikning och är under igenväxning till följd av 
kraftig dikning. Naturvärdena är knutna till äldre träd och död ved 
(Greensway, 2016). Influensområdet för grundvattensänkning påverkar 
den norra delen av myren. Myren vid km 23+540 ligger till cirka 1/3-del 
inom beräknat influensområde. Myrens hydrologi är dock redan påver-
kad av markavvattningsföretag och skärningen bedöms ej påverka 
myrens naturvärden påtagligt. Naturvärden knutna till inslag av äldre 
träd och viss förekomst av död ved i form av talltorrakor samt övergångar 
mellan våtmark och skog med värde för fåglar. Dessa myrars naturvärden 
kommer främst påverkas genom habitatförlust men i mycket begränsad 
grad av grundvattensänkning. Direkt norr om Sävar går järnvägen i en 
djup lång skärning vilket medför en permanent grundvattensänkning 
som i sin tur påverkar några ej naturvärdesklassade mindre myrar. 
Vattenmiljöer
Påverkan som järnvägsanläggningen ger upphov till samt efterföljande 
effekt på förekommande vattendrag samt biflöden redovisas under 
respektive rubrik nedan. För diken förväntas påverkan av järnvägspla-
nen som liten då de kan passera järnvägen genom bantrummor som 
dimensioneras efter flöden och även möjliggör passage av vattenlevande 
organismer. Vattendragen med betydelse som spridningsväg eller ledlinje 
i landskapet förses även med passagemöjligheter för mindre och med-
elstor fauna för att minska påverkan på de ekologiska sambanden längs 
vattendraget.

Täfteån
Järnvägen kommer passera Täfteån över en bro med en sammantagen 
spännvidd på cirka 60 meter med strandpassager. Bron placeras nära 
befintlig bro för E4 och området är därmed redan påverkat av infrastruk-
tur och buller, varför järnvägens tillkommande bullerpåverkan endast 
bedöms medföra små effekter för den kringliggande miljön. 

Vid utformning av passagen har hänsyn tagits till vattendragets naturliga 
bäckfåra. Passagen kompletteras med strandzoner samt en driftväg 
med skyddande vall som innebär en viss artförlust och ett irreversibelt 
intrång i naturen. Vid anläggning av bro samt driftväg kan grumling 
uppstå vilket kan missgynna vattenlevande organismer. Åtgärder för att 
minska grumling såsom grumlingsskärmar kan med fördel nyttjas. Under 
bron kommer marken att modelleras för att uppnå en höjd om minst 0,2 
meter ovan medelhögvattennivå. Detta förändrar utformningen kring ån 
permanent men garanterar samtidigt en torrpassage för fauna även vid 
höga vattenflöden och upprätthåller på så vis de ekologiska sambanden 
kring ån. Täfteåns strandpassager skapar även förutsättningar för att öka 
de ekologiska spridningssambanden på landskapsnivå om bron för E4 
över Täfteån anpassas med en strandpassage i framtiden. Sammantaget 
bedöms järnvägen och dess anläggning medföra liten påverkan och effekt 
på vattenmiljön Täfteån.

Sävarån
Området längs med Sävarån har en viktig betydelse för rekreation men 
även för naturvård då området är utpekat Natura-2000 område och som 
Riksintresse för naturvård. Järnvägens sträckning passerar Sävarån där 
vattenmiljöns naturvärden klassas som höga. Järnvägen ger därmed 
upphov till ett permanent intrång i högt klassad natur, vilket medför en 
viss förlust av arter och livsmiljöer. Området genomskärs redan idag av 
E4 och järnvägen kommer att passera ån i nära anslutning till befintlig 
bro. Med bullerskärmar på både järnvägsbro och vägbro bedöms den 
totala bullerstörningen minska jämfört med idag.

Bron över Sävarån anläggs med ett brospann på cirka 100 meter och en 
naturlig utformning av strandzonen och strandpassagen eftersträvas. 
Järnvägsplanens påverkan på vattenmiljön Sävarån bedöms som liten till 
måttlig och effekten som liten till måttlig.

Öxbäcken 
Passagen under järnvägen anpassas genom en större och bredare ned-
sänkt bantrumma med lägre rinnhastighet för att underlätta fiskvandring 
samt med torr strandpassage för små och medelstora däggdjur vilket 
bedöms minska de negativa effekterna till små-måttliga på vattendragets 
funktion. Detaljutformningen i kommande skede är viktig. 

Pålböleån
Påverkan på Pålböleån bedöms som liten då järnvägssträckningen ligger 
cirka 35 meter från de närmaste åkrökarna och inga åtgärder behöver 
genomföras vid ån. För att minska risken för föroreningar och förlust av 
värden kopplade till vattenmiljön anläggs mötesstationen med avrinning 
mot avskärande diken innan dagvatten rinner ut i ån. Med skyddsåtgär-
der under byggtid bedöms effekterna bli små på vattendragets naturvär-
den. 

Kroksjöbäcken/Finnbäcken
Den fortsatta konnektiviteten i och kring vattendraget säkras genom en 
väldimensionerad bantrumma som säkerställer en låg vattenhastighet 
även vid höga flöden samt en torrtrumma med diameter om 0,8 meter 
i nära anslutning. Dessa ska möjliggöra vandring längs vattendraget för 
både vattenlevande och semi-akvatiska organismer.

Odlingslandskapet
Jordbruksmark påverkas i Täfteböle och vid Pålböleån. Vid dessa platser 
planeras järnvägen nära E4 och intrånget minimeras. Biotopskyddade 
diken i och intill åkrarna samt kantmiljöer till åkermarken inom järn-
vägsplanen kommer att försvinna. Ersättningsvägar anläggs till åkermar-
kerna för att säkerställa tillgängligheten och brukningsmöjligheten men 
på sikt finns risk oavsett om järnvägen byggs eller inte att kvarvarande 
odlingslandskap upphör att hävdas. Effekterna på jordbrukslandskapet 
naturvärden bedöms som små.

Värdefulla skogsområden
Längs Sävaråns stränder finns lövrika strandskogar som kommer att 
påverkas av projektet (ID 27, Tabell 6.8-4). Järnvägen innebär ett intrång 
i dessa naturvärden som delvis kommer att försvinna samt bidrar till 
fragmentering i området. Även kring Täfteån förekommer lövrika strand-
zoner med vissa naturvärden som järnvägen kommer att göra intrång på 
(ID 3, Tabell 6.8-3). Sammanlagt bedöms påverkan på dessa miljöer som 
påtaglig och effekterna bedöms som måttliga.
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Permanent	påverkade	naturvärdesobjekt

NVI	Objekt-ID Klass	2 Area	(ha)

10 Blandmyr 1,32

13 Blandmyr 0,53

19 Aapamyr 0,34

27 Lövskog, Limnisk strand 0,03

43 Granskog 0,59

48 Blandmyr sträng-flarktyp, 
Limnisk strand

0,1

Summa	klass	2-områden: 2,9

NVI	Objekt-ID Klass	3 Area	(ha)

3 Lövskog, Limnisk strand 0,3

5 Blandmyr 0,41

16 Blandmyr 0,65

21 Myr 0,39

38 Blandmyr 0,06

41 Granskog 0,37

49 Blandmyr 0,97

51 Blandmyr 0,54

Summa	klass	3-områden: 3,7

Tillfälligt	påverkade	naturvärdesobjekt

NVI	Objekt-ID Klass	2 Area	(ha)

10 Blandmyr 1,68

13 Blandmyr 0,66

19 Aapamyr 0,44

27 Lövskog, Limnisk strand 0,42

43 Granskog 0,48

48 Blandmyr sträng-flarktyp, 
Limnisk strand

0,18

Summa	klass	2-områden: 3,9

NVI	Objekt-ID Klass	3 Area	(ha)

5 Blandmyr 1,4

16 Blandmyr 0,94

21 Myr 0,51

38 Blandmyr 0,05

41 Granskog 0,43

49 Blandmyr 1,11

51 Blandmyr 0,58

Summa	klass	3-områden: 5,0

Tabell 6.8-3 Sammanfattning av de naturvärdeobjekt som påverkas permanent 
av vägrätt, äganderätt och servitut samt area av direkt påverkan på dessa.

Tabell 6.8-4 Sammanfattning av de naturvärdeobjekt som påverkas av tillfälligt 
nyttjanderätt samt area på dessa.

Nordost om Sävar kring Kroksjöbäcken korsar järnvägen ett skogsparti 
med höga naturvärden, klass 2 och klass 3 (ID 41 och 43, Tabell 6.8-3). 
Järnvägens passage innebär att en påtaglig del av skogen kommer att 
tas i anspråk och avverkas, vilket medför att nyckelbiotopen splittras 
upp och fragmenteras. Detta i sin tur medför ökade kanteffekter samt ett 
förändrat mikroklimat som ändrar förutsättningarna för de arter som är 
knutna till området. Förlust av rödlistade arter kommer därmed ske som 
följd. Lokalt bedöms påverkan som stor och effekterna som betydande.

Skyddade och rödlistade arter
Planerad järnväg kan på flera sätt komma att påverka skyddade och röd-
listade arter, dels direkt genom biotopförlust och trafikdöd dels indirekt 
genom barriäreffekter, fragmentering och störning som bland annat kan 
få försämrad genetisk variation och beteendeförändringar som följd. 

En stor andel av de livsmiljöer som påverkas är redan påverkade av 
skogsbruk eller annan verksamhet samt störning från E4. Trots det finns 
det ett inslag av känsliga miljöer framförallt vid myrmarker längs stora 
delar av sträckan. Påverkan på de mest värdefulla områden har dock i 
första hand undvikits och i andra hand minimerats genom anpassning av 
plan och profil på järnvägen och tillkommande vägar och tillfälliga ytor. 

Generellt bedöms järnvägsprojektet inte innebära en försämring av 
fridlysta arters bevarandestatus ur ett nationellt eller regionalt perspektiv. 
Även effekterna på lokal bevarandestatus bedöms vara små för majo-
riteten av fridlysta arter, men negativ effekt på individer av skyddade 
arter på lokal nivå är samtidigt svår att utesluta i vissa fall där det krävs 
detaljerat underlag. 

För skyddade arter kopplade till vattendrag, såsom utter och vissa 
fiskarter ska broutformningar och skyddsåtgärder säkerställa att djuren 
fortsatt kan röra sig naturligt längs vattendragen. Viss störning under 
byggskedet kommer att uppstå men järnvägen bedöms inte medföra 
någon bestående påverkan på skyddade arter kopplade till vattendrag.

För skyddade arter innebär projektet en viss habitatförlust och försämrad 
habitatkvalitet samt för fåglar en ökad risk för kollision med luftled-
ningar och eldöd.

Fåglar
Ett 40-tal fågelarter har noterats inom området för planerad järnväg. 
Dessa är så kallade naturvårdsarter, rödlistade arter och/eller arter 
upptagna i artskyddsförordningen. 

Negativa effekter på fågellivet utgörs av habitatförlust, störning för 
häckande fåglar vid anläggningsarbeten och drift, ökad dödlighet genom 
kontakt med strömförande delar av anläggningen och kollisioner med tåg. 
Planerad järnväg kommer att gå igenom områden, så som vattendrag och 
våtmarker som är viktiga för ett flertal naturvårdsfågelarter. 

Vissa fågelarter är mer störningskänsliga än andra. Häckande fåglar är 
generellt störningskänsliga och särskilt under exploatering kan häck-
ningar misslyckas av den oväntade förändringen i fåglarnas häckmiljö. 
Mer långsiktigt är det osäkert vilken negativ påverkan tågtrafik har 
på häckande fågelpopulationer men det finns studier som tyder på att 
närhet till järnväg har negativ inverkan på häckande våtmarksfåglar 
(Naturvårdsverket, 2004). 

Vidare så är habitatförlust i samband med exploatering en stor risk. 
Dels försvinner delar av habitat när marken läggs om till järnväg dels 
påverkas omkringliggande mark. Särskilt myrmarker är känsliga miljöer 
där förändringar i hydrologi genom t.ex. dikning längs med järnvägen 
kan få effekter på stora avstånd. Även fragmentering av habitat där större 
områden delas itu kan ha negativa effekter på fågelpopulationerna. Detta 
kan vara dels genom rena barriäreffekter, dels genom att fåglar som 
kräver stora sammanhängande områden av lämpligt habitat kan rata 
tidigare lämpliga miljöer när de fragmenterats.  

Rovfåglar är utsatta för kollisioner med tåg i samband med att de 
födosöker på tågdödade kadaver. Även kollisioner med kablar, stolpar 
och annan infrastruktur kan orsaka dödsfall bland rovfåglar. Då hela 
järnvägen ska stängslas och vilt och renar ledas över/under järnvägen via 
passager minskar risken för tågdödade djur längs med järnvägen. 

Planerad järnvägssträckning passerar i närhet av två hotspots som pekats 
ut som betydelsefulla för fågellivet och tangerar i båda fallen myrar som 
är utpekade inom hotspoten. Delar av myren och ytterligare myrar utgör 
ett myrkomplex med varierande myrar vilka tillsammans är en utpekad 
hotspot för bland annat häckande ljungpipare, storspov och grönbena.

Vid Abborrtjärnen är ytterligare en hotspot för fåglar utpekad. Järnvägen 
passerar här intill E4 igenom sydspetsen av en klass 3-myr och en klass 
2-myr som ingår i hotspot-området. Förekomst av häckande skyddsvärda 
fåglar. 

Ytterligare två hotspot-områden finns utpekade inom korridoren, dels en 
myr söder om E4 mellan Täfteböle och Sävar och dels ett vid jordbruks-
landskapet strax nordost om Sävar. Dessa bedöms ej påverkas. 

Gällande fågellivet så bedöms järnvägens anläggning främst innebära en 
påverkan på myrar som kan utgöra häckningsmiljöer för fåglar. Påverkan 
utgörs främst av förlust av livsmiljö, trafikdöd och störningar i form av 
ljud och ljus. Konsekvenserna är dock svåra att förutse. Vissa av stör-
ningarna som buller- och ljusstörningar samt trafikdöd sker bara då tåg 
passerar. Påverkan bedöms därmed bli begränsad och lokal. Med tanke 
på att det finns gott om snarlika biotoper i landskapet i övrigt bedöms 
inte fågelarternas gynnsamma bevarandestatus komma att påverkas. 

Fladdermöss
Fladdermöss kan påverkas negativt vid exploatering, som exempelvis vid 
anläggning av vägar, men effekten på olika arter beror på vilken typ av 
habitat de lever i (Kerth och Melber, 2009). Utpekade områden som har 
potential att hysa värdefulla fladdermusbiotoper finns längs med Sävarån 
och även vid Täfteån. Utifrån befintliga underlag bedöms ingen påverkan 
uppstå för fladdermöss.

Grod- och kräldjur
Längs med myrmarkerna utformas en genomsläpplig banvall. Detta 
för att undvika avvattnande diken och för att minska den hydrologiska 
påverkan på myrmarker. Denna anpassning bevarar groddjurens 
livsmiljöer i så stor utsträckning som det är möjligt. Kabelbrunnar 
utformas med grod- och kräldjursevakueringar vilket underlättar för 
vandrande djur att ta sig upp ur brunnarna om de trillar i. Troligen 
kommer planerad järnväg att leda till en viss ökad dödlighet lokalt genom 
kollision med tåg och på grund av den barriäreffekt som järnvägen 
medför.
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Generella biotopskydd
Cirka 480 meter biotopskyddade diken vid Täfteböle och Pålböleån 
berörs genom anläggning av järnvägsbank och tryckbank på jordbruks-
mark. Majoriteten av dikena som tas bort saknar vatten större delen av 
året och saknar värden för vattenlevande organismer. De vattenförande 
biotopskyddade dikena vid Täfteböle och Pålböle kommer att läggas i 
bantrumma med kombinerade faunapassager för både vattenlevande 
och semiakvatiska djur vilket gör att möjliga spridningsvägar finns kvar 
utmed diket och begränsar den negativa påverkan på värden knutna till 
vattnet. Längs järnvägsanläggningen kommer nya vattenmiljöer knutna 
till diken att skapas genom dagvattendiken.

Strandskyddade områden
Sjöar och vattendrag inom järnvägskorridoren omfattas av 100 meter 
strandskydd. Järnvägens passage kommer göra visst intrång i några av 
dessa genom dess färd genom landskapet. Vattendrag och sjöar som 
berörs är Täfteån, tjärn i Snottermossan, Tjärrotesjötjärn, Svarttjärn, 
Sävarån, Pålböleån och Abborrtjärnen. Järnvägslinjen passerar precis 
utanför strandskyddet för Tjärrotesjön, dock tangeras sjöns strandskydd 
av järnvägens tillfälliga nyttjanderätt. Intrång i kant av strandskydd görs 
för Tjärrotesjötjärnen, Svarttjärn och Pålböleån. Dessa vattenförekom-
ster bedöms dock bibehålla dess ekologiska funktion för både land- och 
vattenlevande arter.

Vid Täfteån och Sävarån sker intrång strandskyddat område för bland 
annat broanläggning, etableringsytor och anläggning av erosionsskydd. 
Kontinuerlig skötsel av trädsäkringszonen kommer även att ske för att 
undvika att träd riskerar att falla över spåret.

Vissa förändringar av förutsättningarna kommer ske genom påverkan 
på strandmiljöer och bottenförhållanden vid både Täfteån och Sä-
varån. Vid broanläggningsarbete och erosionsskyddsåtgärder riskerar 
strandzonvegetations förstöras. Återetablering av vegetation bör ske 
efter anläggningstiden men kortsiktigt kan strandmiljöns funktion som 
spridningsväg och livsmiljö att försämras i stor omfattning. På lång 
sikt, när strandvegetation återetablerats, ska strandremsor under bron 
möjliggöra spridning för arter. Långsiktigt bedöms Sävarån och Täfteån 
bibehålla dess ekologiska funktion för land- och vattenlevande arter.

6.8.6	 Samlad	bedömning
Järnvägsanläggningen med servicevägar och upplagsytor kommer att ta 
skogsmark och en del jordbruksmark i anspråk samt passera genom ett 
flertal naturvärdesklassade myrar. I huvudsak längs sträckan handlar 
det om produktionsskog eller mindre arealer åkermark. Men även flera 
utpekade naturområden, viktiga för den biologiska mångfalden, tas i 
anspråk. Då områdena blir mindre och fragmenteras minskar deras för-
måga att hysa en mångfald av arter. Förutom ytterligare fragmentering 
skapar järnvägen en ny barriär, men längs merparten av sträckan läggs 
järnvägen längs E4 som redan utgör en barriär. Med inarbetade åtgärder 
kommer djur fortfarande att kunna röra sig såväl längs med järnvägen 
som över och under den, om än i mindre omfattning än i nuläget. 

Det blir måttliga effekter på naturvärdesklassade myrar på grund av 
habitatförluster från järnvägen. Skärningar har så långt det är möjligt 
undvikits över naturvärdesklassade myrmarker. Vid två platser sker 
passager i skärning i klass 3-myrar men beroende på tidigare dikningar, 
utpekade naturvärden och hur de passeras bedöms påverkan på natur-
värdena begränsas. 

Landskapsobjektet Dåvamyran-Sävar kommer att splittras upp i och 
med järnvägens passage. Påverkan på en klass 1-myr har undvikits med 
planerad linjedragning. 

Förekommande nyckelbiotop påverkas kraftigt och permanent till följd av 
projektet genom fragmentering och förlust av livsmiljöer. Effekterna på 
naturmiljön utanför de utpekade naturvärdesobjekten bedöms samman-
taget som små till måttligt negativa. 

För Täfteån och Sävarån blir broanläggningarna inslag som permanent 
ändrar strandzonen/strandkanten under järnvägsbroarna. Påverkan 
bedöms vara som störst under bygg- och anläggningstid och minska 
under drifttid. Bantrumman till Öxbäcken är väl tilltagen och utformas 
för att inte utgöra vandringshinder.

Med lokaliseringen av järnvägen över Sävarån nära bron för E4 samt med 
skyddsåtgärder under både byggtid och drift vid Sävarån och biflöden 
kan skyddade arter och habitat i Natura 2000-området skyddas från ef-
fekter som påverkar bevarandestatus negativt. Kortsiktiga effekter under 
byggtid kan dock uppstå.

För skyddade arter innebär projektet en viss habitatförlust och försämrad 
habitatkvalitet samt för fåglar en ökad risk för kollision med luftled-
ningar och eldöd. En stor andel av de livsmiljöer som påverkas är dock 
redan påverkade av skogsbruk eller utdikning. Värdefulla livsmiljöer 
har genom valet av järnvägens dragning redan undantagits från direkt 
markanspråk och avståndet till kringliggande naturskyddade områden 
är också tillräckligt stort för att undvika störningar på skyddade arter i 
dessa. Projektet bedöms därför inte innebära en försämring av fridlysta 
arters bevarandestatus på nationell eller regional nivå. Effekterna på 
lokal bevarandestatus bedöms vara små för majoriteten av fridlysta arter, 
men viss negativ effekt på lokal nivå är samtidigt svår att helt utesluta. 
För att säkerställa att inga skyddade arter eller habitat påverkas negativt 
bör ett kontrollprogram upprättas samt följas upp.

Sammantaget bedöms måttliga negativa konsekvenserna uppstå för 
naturmiljön.
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6.9	 Rekreation	och	friluftsliv
6.9.1	 Förutsättningar
Enligt Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer (SFS 
2010:2008) definieras friluftsliv som: ”Vistelse utomhus i natur- och 
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på 
tävling”.

Friluftsliv är ett samlingsbegrepp för fritidsaktiviteter som genomförs 
utomhus och inkluderar både organiserade som oorganiserade verksam-
heter. Naturen har i alla tider svarat för en mycket viktig del av befolk-
ningens möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter. Allemansrätten 
är avgörande för friluftslivet och turismen. Den är en viktig tillgång för 
både stad och land, regional utveckling och lokala turistföretag. Al-
lemansrätten ger tillgång till naturen så att man kan ta del av det som 
naturen erbjuder. Friluftslivet ger god hälsa, naturförståelse och regional 
utveckling och omfattar alla människor. 

För friluftslivets och de allmänna intressenas behov har utpekade större 
besöksmål identifierats med hjälp av information från Umeå kommun. 
Utöver Umeå kommuns information har även områden som i tidigare 
utredningar i projektet pekats ut som intressanta besöksmål tagits med. 
Skoterleder har samråtts med skoterklubben i Sävar.

Rekreations- och friluftsområden 
Längs järnvägssträckan finns flera områden med upplevelsevärden för 
friluftslivet. Här finns även passager och stråk som är viktiga för till-
gängligheten till olika målpunkter för friluftslivet. Det gäller bland annat 
besöksmål, stråk för motion och tätortsnära natur. E4 med anslutande 
vägnät är viktig för tillgängligheten till målpunkterna. 

Figur 6.9-1 Områden och leder för rekreation och friluftsliv samt inarbetade åtgärder.
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Det finns bebyggelse i Täfteböle och Sävar, i övrigt saknas bebyggelse 
längs järnvägssträckan. Detta ger utrymme för naturen och aktiviteter 
som svamp- och bärplockning, fågelskådning, vandring, skidåkning, 
snöskoteråkning och mer därtill. De stora myrmarkerna i området ger 
tillfälle till både fågelskådning och under vintern skidåkning.

Sävar
Miljöerna i utredningsområdet har olika rekreations- och friluftsvärde. I 
Sävar finns ett friluftsområde vid Skogsvallens Idrottsplats, mellan 
Torparparken och Per-Larsmyran med tre motionsspår (1,8–3,7 kilome-
ter) som prepareras för skidåkning på vintern. Ett av spåren är ett 
elljusspår. Det finns också ett mindre, men välbesökt friluftsområde i 
kilen mellan Terminsvägen och E4 som har många stigar. Sävar har även 
många kortare gång- och cykelvägar som binder ihop tätorten, samt en 
populär gång- och cykelväg längs med E4 för pendling till Umeå.

Sävarån
I Sävarådalen som omsluter Sävarån finns det flera vandringsleder, bland 
annat en led som börjar vid Pålböle med både eldhus och vindskydd. 
Sävarån har bra fiskevatten och många utflyktsmål och sevärdheter. En 
viktig fiskesträcka finns där Sävarån korsar E4 från i nivå med vårdcen-
tralen till Skogforsk. Vattendragen i hela området ger goda möjligheter 
till fiske och att uppleva unik natur och fauna då det finns ett rikt djurliv i 
Sävaråns dalgång med exempelvis olika slags fåglar, men även bäver, 
utter, bisam och flodpärlmussla. I Sävaråns övre del finns bland annat 
öring och harr men även lax och havsvandrande öring och sik, medan 
nedre delarna möjliggör fiske av gädda, abborre och lake. Sävarån ger 
även goda möjligheter till paddling och det finns en kanotuthyrning nära 
vägbron där E4 passerar Sävarån.

Jakt
Längs hela järnvägslinje bedrivs jakt, i synnerhet älgjakt, vilket är kopplat 
till olika geografiska områden för varje jaktlag. I området Umeå–Grys-
sjön finns tre större jaktklubbar och älgjakt är en viktig del av det 
traditionella friluftslivet. Bedömningen är att även småviltsjakt bedrivs 
av enskilda markägare.

Skoterleder 
I området finns två aktiva skoterklubbar, Sävarådalens snöskoterklubb 
som har cirka 350 medlemmar samt Tavlefjärdens skoterklubb. Skoter-
klubbarna ansvarar för och sköter om cirka 32 mil skoterleder i området. 
Mellan Umeå och Sävar går en skoterled nordväst om E4, passerar Sävar 
med en ringled och fortsätter sedan längs med E4 norrut. Leden korsar 
E4 vid Täftebölesjön, mellan Tvärrotesjön och Svarttjärn, vid Såvärån 
samt ungefär vid vägen mot Ivarsboda.

6.9.2	 Inarbetade	åtgärder
Anpassningar
Lokaliseringen av järnvägen och vägar samt ytor för tillfälliga upplags- 
och etableringsytor har justerats för att så långt som möjligt undvika 
intrång i rekreations- och friluftsområden.

Järnvägen kommer inte att påverka tillgängligheten till de större vat-
tendragen längs sträckan, Sävarån och Täfteån. 

Längs sträckan anläggs ett flertal passager som kan nyttjas för att nå 
rekreations- och friluftsområden.
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Passagerna över och under järnvägen har i möjligaste mån placerats för 
att undvika allt för lång omledning av befintliga skoterleder och stråk 
som är viktiga för tillgängligheten till olika målpunkter för friluftslivet. 

Gång- och cykelväg från Umeå förlängs och ansluter till Tomternavägen.

Gång- och cykelbro planeras vid km 19+350. 

En bro över både järnväg och E4 vid km 20+075 ersätter befintlig skoter-
led i plan över E4.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som fastställs i 
järnvägsplanen
Vad gäller passager för skoter har skoterledernas sträckning anpassats 
något. Två planskilda passager för skoter och friluftsliv planeras varav en 
fastställs som skyddsåtgärd:

• En port under järnväg vid Svarttjärn km 16+525 nära befintlig 
skoterled. Passagen är placerad så att den även kan samordnas med 
faunapassage.

Strandpassagerna utmed Täfteån (vid km 12+475) och Sävarån (vid km 
19+050) är minst tre meter breda på båda sidorna under järnvägsbroarna. 
Strandpassagerna möjliggör för människor att röra sig utmed stränderna. 

Övriga åtgärder och försiktighetsmått som genomförs i projektet 
Passage till rekreations- och friluftsområden säkerställs under byggskede. 
Den barriär som byggarbetsplatsen medför ska mildras genom tillfälliga 
passager för allmänheten som är väl uppmärkta samt kända för allmän-
heten.

6.9.3	 Bedömningsgrunder

6.9.4	 Nollalternativet
I nollalternativet fortsätter området främst att utgöras av skogsmark 
och en del jordbruksmark. Människor kan även fortsättningsvis röra sig 
och använda området på liknande sätt som idag. Den väl använda med 
trafikfarliga skoterpassagen i plan över E4 öster om Sävar kvarstår. Små 
negativa konsekvenser bedöms uppstå.

6.9.5	 Järnvägsplanens	effekter	och	konsekvenser
Järnvägsplanen innebär att flertalet skogsområden skärs av och fram-
komligheten för det rörliga friluftslivet begränsas. Järnvägslinjen är dock 
längs en stor del av sträckan lokaliserad relativt långt från bebyggelse 
vilket innebär att antalet besökare är litet. Områdena nyttjas främst för 
friluftsliv av lokal karaktär, bärplockning, jakt, fiske, promenader och 
liknande. 

Vidare placeras järnvägen nära E4 på stora delar av sträckningen och 
därigenom minskas andelen mark som blir svårtillgänglig och bullerstör-
ningar på opåverkad natur. Därmed utgör den planerade järnvägen ingen 
ny barriär i landskapet utan förstärker barriäreffekten av den befintliga 
barriären som E4 utgör. Där järnvägens sträckning avviker från E4 
uppkommer dock en ny barriär som påverkar framförallt friluftslivet som 
rör sig utanför vägnätet. Upplevelsen vid sjöarna inom detta område mel-
lan Täfteböle och Sävar kommer att påverkas då det ligger infrastruktur 
på båda sidor av dem. Järnvägsanläggningen medför att ersättningsvägar 
och servicevägar anläggs. I vissa fall innebär det att tillgängligheten till 
skogsmarken förbättras för fotgängare, cyklister och skidåkare.

Järnvägen kommer inte att påverka tillgängligheten till de större vat-
tendragen längs sträckan, Sävarån och Täfteån, eftersom broar med 
minst 4,5 meter fri höjd och breda strandremsor kommer att anläggas vid 
de största och ur naturmiljösynpunkt viktigaste. Vistelsevärdet påverkas 
däremot av ökat buller. 

Passagemöjligheter för skoter över järnvägen säkerställs, viss omledning 
av skoterleder kommer dock att krävas.

Kriterier för bedömning av värden
Högt	värde

Områden med mycket goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv vad 
gäller tillgänglighet, mångformighet, storlek och upplevelser. Det kan vara 
naturmiljöer och stråk som nyttjas ofta och av många och som är utpekade i 
kommunala och regionala planer samt riksintressen för friluftsliv eller områden 
som är attraktiva nationellt och internationellt och som i stor grad bjuder stillhet 
och naturupplevelser. 
Måttligt	värde

Områden med goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv vad gäller 
tillgänglighet, mångformighet, storlek samt upplevelser. Det är områden som är 
särskilt lämpade för friluftsliv.

Lågt	värde

Områden med mindre goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv vad 
gäller tillgänglighet, mångformighet, storlek samt upplevelser.

Kriterier för bedömning av effekter
Stora	negativa	effekter

Uppstår om föreslagen åtgärd förstör möjligheten till nyttjande av ett frilufts- 
och rekreationsområde eller skapar barriärer mellan viktiga målpunkter. Om 
föreslagen åtgärd kraftigt försämrar upplevelsevärdet.

Måttliga	negativa	effekter

Uppstår om föreslagen åtgärd försämrar möjligheten till nyttjande av frilufts- 
och rekreationsområdet och i viss mån skapar barriärer mellan viktiga mål-
punkter. Om föreslagen åtgärd försämrar upplevelsevärde.

Små	negativa	effekter

Uppstår när föreslagen åtgärd inte ändrar nyttjandet av området. Åtgärden 
påverkar i liten grad områdets tillgänglighet och upplevelsevärde.

Positiva/Inga	effekter

Uppstår när föreslagen åtgärd förbättrar möjligheterna att nyttja naturen för 
friluftsliv och/eller minskar barriärer mellan målpunkter.

Figur 6.9-2 Skogsstig väster om Sävar.

6.9.6	 Samlad	bedömning
Förutsättningarna för rekreation påverkas måttligt negativt av de 
markanspråk järnvägsanläggningen ger upphov till. Störst påverkan 
uppstår till följd av att järnvägen utgör en barriär för det lokala, rörliga 
friluftslivet så som jakt och bärplockning. Rekreationsvärdet i området 
som påverkas bedöms totalt sett som måttligt.

Framkomligheten längs befintliga stråk och vattendrag kvarstår men 
kommer i vissa fall att medföra längre vägar till besöksmål till följd av 
omdragningar. Tillgängligheten till de viktigaste besöksmålen kvarstår. 

Järnvägen bedöms med de inarbetade åtgärder som görs sammantaget 
medföra små-måttligt negativa konsekvenser.
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Ämne Medelvärdestid MKN Miljömål1 Kommentar
NO2 1 år 40 mg/m3 20 mg/m3 Aritmetiskt medelvärde

1 dygn 60 mg/m3    - Får överskridas 7 gånger2 per kalenderår

1 timme 90 mg/m3 60 mg/m3 Får överskridas 175 gånger2 per kalenderår, förutsatt att halten inte 
överstiger 200 mg/m3 under en timme mer än 18 gånger2

PM10 1 år 40 mg/m3 15 mg/m3 Aritmetiskt medelvärde
1 dygn 50 mg/m3 30 mg/m3 Får överskridas 35 gånger2 per kalenderår

PM2,5 1 år 25 mg/m3 10 mg/m3 Aritmetiskt medelvärde gaturum
1 dygn    - 25 mg/m3 Oklar definition

1 Preciseringar av Frisk Luft, etappmål som ska eftersträvas tillår 2020
2 7 gånger per kalenderår motsvarar för dygnvärden 98-percentil, 175 gånger per kalenderår motsvarar för timvärden 98-percentil, 18 gånger per 
kalenderår motsvarar för timvärden 99,8-percentil, 35 gånger per kalenderår motsvarar för dygnsvärden 90-percentil

Tabell 6.10-1 Miljökvalitetsnormer och miljömål för kvävedioxid och partiklar.

6.10	 Luft
Den aktuella järnvägssträckan passerar jordbrukslandskap, skogsland-
skap samt norr om byn Täfteböle och genom tätorten Sävar. Majoriteten 
av bebyggelsen i Sävar är belägen norr om den planerade järnvägssträck-
ningen. Söder om planerad järnväg finns i nuläget mindre bostadsområ-
den och forskningsanläggningen Skogsforsk. Kommunen arbetar med en 
fördjupad översiktsplan med avsikt att utveckla Sävar med ny bebyggelse 
huvudsakligen söder om E4. I Sävar finns förutom bostäder även verk-
samheter med handel, verkstad och industri, varav den största är Sävar 
såg (Norra Timber). Ett antal allmänna vägar korsar området. Områdets 
luftkvalitet bedöms idag påverkas främst av vägtrafik från E4 och övriga 
allmänna vägar samt industri.

Miljökvalitetsnormer och miljömål
Miljökvalitetsnormer (MKN) för luftkvalitet är den svenska imple-
menteringen av EU:s ramdirektiv för luft och är ett juridiskt bindande 
styrmedel för att förebygga och åtgärda miljöproblem, uppnå miljökva-
litetsmålen och genomföra EG-direktiv. Europaparlamentet och Rådets 
direktiv 2008 (2008/50/EG) innebar en del nya regler vilka sedan 
arbetats in i Regeringens förordning om miljökvalitetsnormer från 2010 
(SFS 2010:477). Utifrån denna förordning har Naturvårdsverket utfärdat 
föreskrifter om kontroll av luftkvaliteten (NFS 2013:11). Naturvårdsver-
ket har även en handbok med allmänna råd om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft – Luftguiden (Naturvårdsverket 2019).  Miljökvalitetsnor-
mer för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10 och PM2,5) sammanfat-
tas i Tabell 6.10-1 tillsammans med miljömålen.

Anpassningar
Massbalans har eftersträvats i projektet vilket bidrar till minskade 
transporter i byggskede.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som fastställs i 
järnvägsplanen
Inga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått föreslås.

Övriga åtgärder och försiktighetsmått som genomförs i projektet
Åtgärder för att reducera dammning och utsläpp av partiklar genom 
sprängning, masshantering och transporter på obanad mark och vägar 
som saknar ytbeläggning ska eftersträvas vid torr väderlek (vattenbegjut-
ning). 

Fordon ska vid behov rengöras innan färd ut på allmän väg för att 
förhindra kontaminering.

6.10.1	 Bedömningsgrunder

6.10.2	 Nollalternativets	effekter	och	konsekvenser
Nollalternativet innebär att behovet av transporter kommer att ske i 
princip som i dag, det vill säga med gods- och persontrafik på framför 
allt på vägnätet. Målåret för nollalternativet är 2040 och fram till dess 
förväntas en marginell trafikökning på vägnätet i närheten av den 
planerade järnvägen. På E4 förväntas en större trafikökning framför allt 
av tung trafik. 

Luftkvaliteten år 2040 förväntas inte nämnvärt förändras jämfört med 
nuläget, möjligen kan bakgrundsnivåerna förbättras något. Detta beror 
på att emissioner från fordon kommer att minska väsentligt fram till år 
2040 genom strängare miljökrav, annan bränslemix och utskrotning av 
äldre fordon. I nollalternativet förväntas sammantaget inga väsentliga 
förändringar jämfört med nuläget, varför bedömningen är att inga 
konsekvenser uppstår.

6.10.3	Järnvägsplanens	effekter	och	konsekvenser
Effekterna om järnvägsplanen genomförs bedöms i huvudsak innebära 
att både godstrafik och persontrafik på vägarna minskar då transporter 
kan flyttas över från lastbil till järnväg. Därmed sjunker emissionerna 
från vägtransporter. Beräkningar visar att cirka 28 miljoner tonkilometer 
transportarbete årligen (prognosår 2040) kan överflyttas från väg till 
järnväg bara på sträckan Umeå-Skellefteå, vilket medför att halterna 
av kväve och PM10 respektive PM2,5 bedöms minska. Detta innebär 
positiva effekter. 

Slitagepartiklar från järnvägens räl, bromsar och gnistavtagare anses inte 
bidra signifikant till halter av partiklar i omgivningsluft. Trafik för service 
och tillsyn av järnvägen är obetydlig i sammanhanget. 

Under byggskedet skapar arbetsmaskiner, byggprocesser och transporter 
utsläpp till luft, vilket innebär att utsläppen tillfälligt ökar.

6.10.4	 Samlad	bedömning
Totalt sett bedöms konsekvenserna som positiva för luftmiljön på grund 
av att järnvägen innebär överflyttning av gods från väg till järnväg. I det 
lokala perspektivet bedöms järnvägen innebära obetydliga konsekvenser.

Kriterier för bedömning av effekter
Stora	negativa	effekter

Områden med hög luftkvalitet (högt värde) eller områden med måttligt eller 
högt värde i tätbebyggda områden får kraftigt försämrad luftkvalitet och/eller 
MKN överskrids vilket innebär att människors hälsa riskerar påverkas negativt i 
hög grad. 

Måttligt	negativa	effekter

Områden med måttlig luftkvalitet (måttligt värde) får försämrad luftkvalitet och/
eller luftkvaliten ligger över den nedre utvärderingströskeln för MKN vilket 
innebär att människor utsätts för fler luftföroreningar med försämrad hälsa som 
följd. 

Små	negativa	effekter

Luftkvaliteten förändras inte till det sämre och/eller miljömålets gränsvärden 
överskrids inte.

Positiva/Inga	effekter

Luftkvaliteten förbättras.

Kriterier för bedömning av värde
Högt	värde

Områden med mycket god luftkvalitet som inte riskerar överskrida miljömålets 
gränsvärden.

Måttligt	värde

Områden med luftkvalitet som överskrider miljömålets gränsvärden men håller 
sig under MKN. 

Lågt	värde

Områden med dålig luftkvalitet som överskrider miljömål och MKN. 
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Figur 6.11-1 Jordbruksmark längs delsträckan.

6.11	 Jordbruk
6.11.1	 Förutsättningar
Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jordbruksnäringen av nationell bety-
delse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

I den fördjupade översiktsplanen för Umeås framtida tillväxtområde 
beskrivs de riktlinjer som ska vara vägledande för den stadsnära jord-
bruksmarken. I denna har följande beslutats:

• Jordbruksområdena bör inte fragmenteras, detta gäller även igenväx-
ande marker som fortfarande har en bra potential för restaurering.

• Värdefulla ängs- och betesmarker bör bevaras och möjligheterna till 
utökat naturbete utredas.

• Möjligheter för boende med djurhållning i en liten skala, t.ex. häst-
nära boende eller småskalig odling är en attraktiv boenderesurs nära 
staden som bidrar till att kulturlandskapet hålls öppet.

• Odlingsmark får inte tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
annat än för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

Mindre odlingslandskap som brukas finns i Täfteåns dalgång kring 
Täfteböle samt i Sävaråns dalgång söder om Sävar och vid Pålböle-
Palmbrånet. Det är ett heterogent jordbrukslandskap längs Sävarån 
med små åkrar, vallodlingar och äldre lövskogspartier, vilket gör att det 
även är ett viktigt område för häckande fåglar såsom stare, hussvala och 
skogssnäppa. Brukbarheten på områdena varierar dock och endast ett 
fåtal områden bedöms brukas aktivt. I området har det historiskt varit 
betydligt mer brukad jordbruksmark som idag omvandlats eller håller på 
att omvandlas till skogsmark.

Inom järnvägskorridoren förekommer sju öppna diken i jordbruksmark 
vid Täfteböle och Pålböleån. Dikena omfattas av generellt biotopskydd 
enligt 7 kap 11 § miljöbalken. Totalt berörs cirka 480 meter biotopskyd-
dade diken. 

6.11.2	 Inarbetade	åtgärder
Anpassningar
Föreslagen järnväg har lokaliserats och utformats för att minimera 
intrång i jordbruksmark. Järnvägen passerar främst genom jordbruks-
mark som inte längre brukas aktivt men ett visst intrång har dock inte 
kunnat undvikas. Vid Täfteån och vid Pålböle-Palmbrånet kommer 
aktivt brukad jordbruksmark tas i anspråk för järnväg, ersättningsväg 
och tryckbankar. Därför har järnvägen lagts nära E4 för att undvika mer 
intrång än nödvändigt.
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Tillgänglighet till jordbruksmarkerna säkras genom anläggande av ett 
flertal planskilda passager samt ersättningsvägar. Ersättningsvägar och 
tryckbankar har samförlagts för att minimera intrång i jordbruksmark.

Lokalisering av ytor för tillfälliga upplag samt service- och byggvägar har 
valts för att undvika att ta jordbruksmark i anspråk.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som fastställs i 
järnvägsplanen
Inga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått föreslås.

Övriga åtgärder och försiktighetsmått som genomförs i projektet
Åtgärder för att bevara och/eller undvika skada på den ängslada som 
ligger i jordbrukslandskapet vid Täfteån och som berörs av tryckbank och 
ersättningsväg bör utredas vidare.

Under byggskedet ska entreprenören informera om tillgänglighet och 
framkomlighet. Under byggskedet ska hänsyn tas till de biotopskydd som 
förekommer i jordbruksmarken. Skador ska undvikas på biotopskyddade 
diken som ligger utanför järnvägsplanen. Det ska inte uppstå vandrings-
hinder i de diken som är vattenförande och dess funktion i markav-
vattningsföretaget ska kvarstå. Nya öppna dagvattendiken kommer att 
anläggas utmed järnvägsanläggningen och skapa nya vattenmiljöer längs 
sträckan.
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Kriterier för bedömning av konsekvenser
Stora	negativa	konsekvenser

Uppstår om betydande areal produktiv jordbruksmark eller mark som används 
för övrig odling tas i anspråk, eller brukandet av marken försvåras avsevärt till 
följd av fragmentering så att ekonomiskt lönsamt jordbruk inte kan bedrivas.

Måttligt	negativa	konsekvenser

Uppstår om produktiv jordbruksmark eller mark som används för övrig odling 
tas i anspråk, eller brukandet av marken försvåras till följd av fragmentering.

Små	negativa	konsekvenser

Uppstår vid ingrepp som kräver ringa markanspråk och möjligheterna att bruka 
marken kvarstår.

Positiva/Inga	konsekvenser

Uppstår om förutsättningar att bruka marken förbättras eller genom att tidigare 
improduktiv mark exempelvis genom fragmentering kan omföras till produktiv 
mark.

6.11.3	 Bedömningsgrunder

6.11.4	 Nollalternativet
I nollalternativet förväntas markanvändningen i området vara ungefär 
som nu. Eventuella negativa konsekvenser för jordbruksmark bedöms 
dock främst vara kopplade till fortsatt nedläggning och ändrade villkor 
för jordbruksnäringen. Små negativa konsekvenser bedöms uppstå.

6.11.5	 Järnvägsplanens	effekter	och	konsekvenser
Järnvägsplanen påverkar små arealer aktivt brukad jordbruksmark. 
Störst påverkan uppstår genom fragmentering av jordbruksområden 
samt ianspråktagande av åkermark, vilket försvårar brukandet av marken. 
De kilar av mark som blir kvar mellan järnväg och E4 kommer troligtvis 
inte kunna brukas i samma utsträckning som idag och på sikt kommer 
de sannolikt att växa igen. Då järnvägen har lokaliserats nära intill E4 är 
dock intrånget begränsat.

Del av aktivt brukad jordbruksmark tas i anspråk norr om Täfteböle. 
Järnvägen kommer passera genom jordbruksmarkens södra del. 

Vid Pålböleån passerar järnvägen genom ytterligare en åker vilket leder 
till fragmentering av mark. Arealen instängd mark mellan järnväg och E4 
kommer mest troligt inte kunna brukas och kvarstående areal norr om 
järnvägen bedöms vara relativt liten och blir svårare att bruka.

Järnvägen passerar även genom flertalet mindre jordbruksområden som 
är igenväxta. Ett större område historiskt brukad mark, nu igenväxande 
kommer att nyttjas till tillfälligt markanspråk. Området kan eventuellt 
återskapas till jordbruksmark efter det tillfälliga nyttjandet. Generellt 
bedöms ingen påverkan av järnvägen ske på jordbruksmark på dessa 
områden.

Odlingslandskapet söder om E4 vid Täfteböle, söder om Sävar längs 
Sävarån samt norr om järnvägen vid Pålböleån förblir opåverkat.

6.12	 Skogsbruk
6.12.1	 Förutsättningar
Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruksnäringarna av 
nationell betydelse. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska 
så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
rationellt skogsbruk.

Järnvägsplanen passerar till största delen barrskog med en låg andel 
lövskog. Skogen är generellt aktivt brukad och längs sträckan varierar 
bestånden från nyligen avverkat, ungskog till något äldre skog. Enligt 
kommunens översiktsplan har skogarna nära Sävar ett högre värde för 
rekreation jämfört med utpräglade skogsbruksområden i inlandet. 

Föreslagen järnvägslinje planeras till att gå genom företrädesvis skogs-
mark både sydväst och nordost om Sävar, se Figur 6.12-1. Sydväst om 
Sävar är arronderingen av de berörda fastigheterna bra med relativt stora 
sammanhängande skiften, med fastigheten Tväråmark 2:12 som största 
fastighet. Tväråmark 2:12 ägs av Holmen Skog AB. Närmre Sävar kän-
netecknas fastighetsindelningen av smalare skiften som järnvägen skär 
i ungefärlig 45-gradig vinkel. Umeå kommun äger ett antal fastigheter 
som järnvägen passerar i anslutning till Sävar. Nordost om Sävar är 
ägandet av skogen privat och där kännetecknas indelningen återigen av 
smala skogsskiften. Knappt tre kilometer nordost om Sävar är fastigheten 
Pålböle 5:1 belägen, och den sträcker sig sedan ända fram till kommun-
gränsen mot Robertsfors kommun. Fastigheten ägs av Holmen Skog AB.

Skogsbruket och träförädling är och har varit en betydande näring i Sävar. 
I norra Sävar ligger skogsindustrin Sävar såg (Norra Timber) och i södra 
Sävar ligger Sävar snickeri, Södra Interiör och Skogforsks anläggning. 
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av 
skogsnäringen och staten. Forskningsstationen i Sävar omfattar cirka 
80 hektar och innefattar bland annat plantskola, laboratorium och en 
anläggning för fröservice till skogsbruket.

6.12.2	 Inarbetade	åtgärder
Anpassningar
I järnvägsplanen har nya servicevägar, ägovägar samt passager av 
järnvägen anpassats för att bevara tillgängligheteten till skogsskiften på 
ömse sidor av järnvägsanläggningen.

Den fria höjden under järnvägsbron vid Täfteån där virkestransporter 
förväntas har en planerad frihöjd på 4,7 meter som möjliggör virkestran-
sport. Övriga passager för virkestransport sker över järnvägen. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som fastställs i 
järnvägsplanen
Inga skyddsåtgärder eller försiktighetsmått föreslås.

Övriga åtgärder och försiktighetsmått som genomförs i projektet
Under byggskedet ska entreprenören informera markägare om tillgäng-
lighet och framkomlighet.

Järnvägen kommer att ta cirka 1,6 hektar jordbruksmark i anspråk per-
manent. I detta innefattas järnvägens äganderätt, vägrätt för ombyggnad 
av E4 och servitut. Till detta tillkommer 0,2 hektar mark som kommer 
användas som tillfällig nyttjanderätt under byggskedet.

Dessutom tillkommer mindre arealer för jordbruksmark som fragmen-
teras och blir svåra att bruka, exempelvis när delar av fastigheten blir 
instängd mellan järnväg och E4. 

Vid Täfteböle, km 13+100-13+200, ligger fem biotopskyddade diken 
inom järnvägsfastigheten. Vid Pålböleån, km 21+000-21+100, berörs två 
biotopskyddade diken. Totalt berörs cirka 480 meter biotopskyddade 
diken. 

Majoriteten av de biotopskyddade dikena är grunda och är inte vattenhål-
lande större delen av året. Detta gör att dikena i stort saknar värden 
knutna till vatten. För de två dikena som bedöms vara vattenförande 
året om, ett i Täfteböle (cirka 90 meter) och ett vid Pålböleån (cirka 45 
meter), planeras anpassningar med kombinerade faunapassager för 
vattenlevande och semikavatiska djur. Detta medför att de negativa 
konsekvenserna begränsas.

6.11.6	 Samlad	bedömning
Den föreslagna järnvägsanläggningen bedöms sammantaget ge små nega-
tiva konsekvenser för jordbruket. Det finns möjlighet att fortsätta bruka 
den kvarvarande marken och tillgängligheten till åkermarken kvarstår, 
dock blir de något mindre till ytan. 
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6.12.3	 Bedömningsgrunder
 

6.12.4	Nollalternativet
I nollalternativet förväntas utvecklingen i området ske enligt pågående 
detaljplanearbete samt översiktsplan för Umeå kommun. Skogsmark 
kan komma att tas i anspråk med hänsyn till utvecklingen av Sävar, men 
påverkan på skogsbruket bedöms vara begränsad. Små negativa konse-
kvenser bedöms uppstå.

6.12.5	Järnvägsplanens	effekter	och	konsekvenser
Järnvägen har lokaliserats nära E4 i så stor utsträckning som möjligt 
och passerar därför till viss del skogsmarker som redan är påverkade av 
infrastruktur. På två delsträckor avviker järnvägen från E4 sträckning 
vilket resulterar i isolerade områden mellan de två infrastruktur- 
korridorerna. Längs cirka nio kilometer av järnvägsplanen ligger järnvä-
gen parallellt med E4 vilket innebär att längs den delen fragmenteras inte 
så många ytterligare skogsfastigheter än de som redan är påverkade av 
E4. De relativt små ytor som uppstår mellan E4 och järnvägen kan vara 
olönsamma att bruka.

Järnvägen kommer att ta cirka 92 hektar skogsmark i anspråk permanent 
av denna är 84 hektar produktiv skog och 8 hektar impedimentmark. I 
detta innefattas järnvägens äganderätt, vägrätt för ombyggnad av E4 och 
servitut. Dessutom tillkommer arealer för de skogsskiften som fragmen-
teras och blir svåra att bruka, exempelvis när delar av skogsfastigheten 
blir instängd mellan järnväg och E4. Ytor för tillfällig nyttjanderätt under 
byggskedet tillkommer att ta ytterligare 100 hektar i anspråk, varav 94 
hektar är produktiv skog och 6 hektar är impedimentmark.

Figur 6.12-1 Skogsbruksmark längs delsträckan.

Kriterier för bedömning av konsekvenser
Stora	negativa	konsekvenser

Uppstår om betydande arealer produktiv skogsmark tas i anspråk, eller 
brukandet av marken försvåras avsevärt till följd av fragmentering så att 
ekonomiskt lönsamt skogsbruk inte kan bedrivas.
Måttligt	negativa	konsekvenser

Uppstår om produktiv skogsmark tas i anspråk, eller brukandet av marken 
försvåras till följd av fragmentering.
Små	negativa	konsekvenser

Uppstår vid ingrepp som kräver ringa markanspråk och möjligheterna att bruka 
marken kvarstår.
Positiva/Inga	konsekvenser

Uppstår om förutsättningar att bruka marken förbättras eller genom att tidigare 
improduktiv mark kan omföras till produktiv mark.

Den mark som tas i anspråk tillfälligt kommer efter byggtiden att åter-
planteras med skog och på sikt återgå till skogsmark. 

Tillgängligheten till skogsmarken upprätthålls med broar och nya service- 
och ersättningsvägar. Vägar och annan infrastruktur kan både underlätta 
och försvåra brukandet av produktiv skogsmark. Risken är att brukandet 
av skogsmarken försvåras till följd av fragmentering.

En stor del av sträckan löper genom produktionsskog. Där järnvägen 
går i skärning kan det bli aktuellt med en grundvattensänkning vilket 
kan medföra förändrade grundvattenförhållanden för produktionsskog. 
Huruvida produktionsskog påverkas till följd av grundvattensänkning 
redovisas i PM vattenverksamhet.

6.12.6	 Samlad	bedömning
Konsekvenserna för skogsbruket/skogsnäringen bedöms som måttligt 
negativa på grund av fragmentering av skogsfastigheter och försvårande 
av brukandet av skogen.
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6.13	 Rennäring
6.13.1	 Förutsättningar
Inom området för den planerade järnvägen bedrivs renskötsel av Rans 
sameby. Rans sameby har sina åretruntmarker ovan odlingsgränsen 
inom Sorsele kommun. Vinterbetesmarkerna finns i Sorsele, Lycksele, 
Vindeln, Umeå och Vännäs kommuner. Samebyn har idag omkring 25 
registrerade renskötselföretag med ett fastställt maximalt antal renar om 
10 000 djur i vinterhjorden (Sametinget, 2018). 

Området från Bullmark ner till Sävar utgör huvudvinterbetesområde för 
flera av samebyns grupper och är klassat som riksintresse. I området runt 
Sävar finns betesmarker med trivselland, flyttleder och flera nyckelområ-
den som används varje år och vinterbetesområdet är av central betydelse 
för rennäringens fortsatta bedrivande. Större delen av marken (förutom 
Sävar samhälle) är kärnområde för samebyns renbete. 

Vinterbetesmarkerna omfattar Hjåggmark (nordost om Dåva), Sävarberg, 
Nordöst Sävar (Tväråmark och Pålböletomten), Gryssjömyran och ner 
mot kusten åt sydost (Sametinget, 2002). Holmön har använts både 
historiskt och inom senare tid för vinterbetesmark. I dagsläget delas 
vinterbetesområdet i en ostlig och västlig del och E4 utgör en stor bar-
riär för renskötseln. Fragmentering av de ekologiska sambanden har 
skett mellan Hjåggmark och Sävarberg och mellan områdena nordöst 
om Sävar och Gryssjömyran. En renflyttled vid avfart mot Gryssjön är 
utpekat som en strategiskt svår passage. Flytt österut och tillbaka över E4 
har tidigare skett med lastbil eller till fots med hjälp av polis och medfört 
säkerhetsrisker och onödig stress för renar och renskötare. 

På grund av svårigheter att nå marken öster om E4 i dagsläget används 
området först efter att områden som finns högre upp avbetats eller då 
det uppstår besvärliga betesförhållanden under vintern. På grund av det 
förändrade klimatet är det sannolikt att betesmarker öster om E4 kom-
mer att öka i betydelse för vinterbetet i framtiden.

Områden av riksintresse för rennäringen består av de områden och leder 
som är av stor betydelse för att kunna bedriva rennäring, till exempel 
kärnområden, områden för reproduktion, flyttleder och svåra passager. 
Område nordost om Sävar (vid Tväråmark och Pålböletomten) befin-
ner sig inom område av riksintresse för rennäringen (se Figur 6.13-1). 
Riksintresseområdet vid Pålböletomten sträcker sig ända fram till E4. 
Ett riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra för 
näringens bedrivande.

6.13.2	 Inarbetade	åtgärder
Anpassningar
Intrång i områden med stor betydelse för rennäringens bedrivande har 
undvikits och minimerats genom att förlägga järnvägen så nära E4 som 
möjligt.

Järnvägen stängslas för att förhindra att renar tar sig upp på banvallen. 

Det förekommer flera passager som är möjliga att nyttja för fritt strö-
vande ren längs hela sträckan. På karta 6.13-1 redovisas läget för passager 
för flyttleder samt övriga passager. 

Samtliga passagers läge och utformning har samråtts med berörd sameby.
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Rennäring
Riksintresse rennäring
Flyttled
Nyckelområde Ekodukt

Passage under järnv.
Passage över järnv.

Bergsskärning
Norrbotniabanan
Mötesstation
Regionaltågstation

Kärnområde
Kärnområden är områden som utgör kraftcentrum inom samebyn och 
som regelbundet används inom betestrakten.

Årstidsland
De ytor som används under olika årstider.

Trivselland
Områden inom årstidslanden som är viktiga för renen. Dit renarna söker 
sig naturligt för bete och vila under en längre period. Trivsellanden har 
betingelser i topografi och bete som gör att renarna trivs där.

Vinterbetesmarker
Områden som enbart får användas till renbete under tiden 1 oktober till 
och med 30 april.

Nyckelområde
Nyckelområden är ytterst viktiga områden med en totalkvalitet som har 
avgörande betydelse för möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel 
inom samebyn.

Figur 6.13-1 Renskötselområden och passagernas läge i förhållande till flyttlederna.
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Kriterier för bedömning av värde
Högt	värde

Renbetesområden med mycket goda förutsättningar för brukande vad gäller 
exempelvis tillgänglighet, ostördhet och fodertillgång.

Måttligt	värde

Renbetesområden med goda förutsättningar för brukande vad gäller exempel-
vis tillgänglighet, ostördhet och fodertillgång. 

Lågt	värde

Renbetesområden med mindre goda förutsättningar för brukande vad gäller 
exempelvis tillgänglighet, ostördhet och fodertillgång.

Kriterier för bedömning av effekter
Stora	negativa	effekter

Uppstår om områden för rennäringen kraftigt försämras så att de inte längre 
går att nyttja. Uppstår också om viktiga flyttleder bryts och om nyckelområden 
enligt renbruksplaner förlorar sin funktion. 

Måttliga	negativa	effekter

Uppstår när delar av områden för rennäringen till viss del försämras och 
därmed blir svårare att nyttja. 

Små	negativa	effekter

Uppstår när områden för rennäringen påverkas i liten omfattning men fortfa-
rande kan nyttjas. 

Positiva/Inga	effekter

Uppstår när tillgängligheten till områden av intresse för rennäringen förbättras.

6.13.4	Nollalternativets	effekter	och	konsekvenser
I nollalternativet förväntas utvecklingen i området och markanvänd-
ningen fortsätta ungefär som idag. Markerna bedöms kunna användas för 
bete och förflyttning i liknande utsträckning som idag. E4 bedöms fort-
sättningsvis att vara den enda riktigt stora barriären inom närområdet. 
Denna barriär kan dock bli mer betydande i framtiden då området sydost 
om E4 kan få ökad betydelse för renbete till följd av klimatförändringar 
och därmed ändrade betesförhållanden. Små negativa konsekvenser 
bedöms uppstå.

6.13.5	Järnvägsplanens	effekter	och	konsekvenser
Järnvägsplanen innebär en fragmentering och ianspråktagande av vinter-
betesmark. Vinterbetesland betraktas som flaskhalsar för renskötseln och 
är därför extra känsliga för negativ påverkan från exploateringsverksam-
het.

Intrånget i betesmarkerna och riksintresseområden har i möjligaste mån 
försökt minskas genom en linjesträckning nära E4 som är en befintlig 
barriär. Ändå uppstår en viss förlust av betesmarker genom järnvägs-
anläggningen och genom ett större avstånd mellan väg och järnväg på 
den norra delen av sträckan samt mellan Sävar och Snottermossan. 

Tabell 6.13-1 Översikt över markförluster för rennäring till följd av byggande av Norrbotnia-
banan. Tabellen redovisar både tillfälliga markförluster under byggskedet och permanenta.

Tabell 6.13-2 Intrång i riksintresset för rennäringen. Tabellen redovisar både påverkad area 
under byggskedet och permanent påverkan. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som fastställs i 
järnvägsplanen
Passagemöjligheter i form av 30 meter breda ekodukter har särskilt 
utformas för att kunna nyttjas av rennäringen och ska anläggas nära intill 
av samebyn utpekade flyttstråk vid följande km-tal:

• 13+500 läge anpassad till flyttled.

• 25+850 läge anpassad till flyttled.

Övriga åtgärder och försiktighetsmått som genomförs i projektet
Viltstängslet ska fungera som hinder och ledstruktur för renar. 

Stängslet ska vara platsanpassad och ansluta till byggnadsverken på ett 
sådant sätt att renar inte kan ta sig in på spårområdet. Dessutom ska 
stängslet anpassas till terrängen så att dess effektiva höjd på terrängsidan 
inte minskas och så att avståndet mellan stängslets underkant och 
markytan hindrar djur från att ta sig upp på järnvägen. Vid stängselavslut 
ska stängslet utformas så att djur inte leds mot järnvägen. Stängslets höjd 
ska vara anpassat till de lokala väderförhållandena och vara tillräckligt 
hög även vid stora snödjup. 

Ekodukterna ska utformas så att renar och större däggdjur får fri sikt 
över passagen. 

Släntlutning vid ekoduktens huvudstråk ska vara högst 1:10 och ekoduk-
terna förses med avskärmning mot ljud- och ljusstörningar från E4. För 
att underlätta för rennäringen monteras inte avskärmning på delen över 
järnvägen då renar kräver god sikt över passagen för att vilja använda 
den. Detta är särskilt viktigt vid renflytt.  Över järnvägen förses bron med 
fästen för avskärmning för att det ska vara möjligt att komplettera med 
det om det i senare skede visar sig behövas.

Under byggskedet ska entreprenören informera berörda samebyar om 
tillgänglighet och framkomlighet. 

6.13.3	 Bedömningsgrunder
Renar är känsliga för störningar och barriärer. Känsligheten är som 
störst när kalvarna föds på våren och när renarna samlas och drivs i 
hjordar till rengärden för kalvmärkning eller skiljning. Renar vandrar 
fritt inom respektive sameby men flyttas även aktivt mellan säsongerna. 
Vandringslederna kan innehålla svåra passager som till exempel älvar, 
vägar eller järnvägar. Barriärer och passager har därmed stor betydelse 
för funktionaliteten. 

Totalt förväntas cirka 509 ha betesmark påverkas under byggskedet och 
377 ha påverkas permanent (Tabell 6.13-1). I denna areal inkluderas 
betesmarker som kommer ligga isolerade mellan E4 och järnvägen samt 
järnvägens utbredning. Vid beräkning av den tillfälligt påverkade ytan 
har även exempelvis upplagsytor tagits med. 

 
Typ	av	markförlust Area	(ha) Area	(km2)

Isolerad mark mellan E4 och järnväg 261 2,6

Tillfällig nyttjanderätt 248 2,5

Markförlust	under	byggskede 509 5,1

Äganderätt (järnvägsanl.) 61 0,6

Vägrätt 27 0,3

Isolerad mark mellan E4 och järnväg 289 2,9

Permanent	markförlust 377 3,8

Även om intrång i riksintresset för rennäring har försökt att undvikas i 
största möjliga mån sker ett visst intrång i ett riksintresseområde nordost 
om Sävar (Tabell 6.13-2). Under byggskedet påverkas här cirka 38 ha 
genom tillfälligt nyttjande och isolering. Efter avslutat bygge kommer 34 
ha av riksintresset kvarstå som permanent påverkat. 
	

Intrång	i	riksintresse	rennäring	
(järnvägsanl.	och	isloerat	område)

Area	(ha) Area	(km2)

Tillfälligt 38 0,4

Permanent 34 0,4

Fragmenteringen och minskningen av betesmarker nordväst om E4, 
ökade störningar orsakade av mänskliga aktiviteter och intrånget i 
riksintresseområdet innebär en försämring av förutsättningarna för 
renskötsel i området framförallt nordväst om E4. Förlust av betesmark 
är svår att ersätta eftersom det finns en begränsad mängd mark lämplig 
för renbete, vilket innebär att betestrycket blir hårdare på de marker 
som finns kvar. Marginalerna för samebyarna minskar och renskötseln 
försvåras. Sammantaget förväntas Norrbotniabanan ha måttligt negativa 
effekter på betesförutsättningarna nordväst om E4.

En positiv effekt som förväntas uppstå av Norrbotniabanan är återupp-
rättandet av de ekologiska sambanden över E4 genom de två ekodukterna 
som samordnas med E4, se Figur 6.13-1. Passagerna anläggs på för 
rennäringen strategiska platser och ekodukt Abborrtjärnen (km 25+850) 
åtgärdar en av rennäringen utpekad svår passage. Ekodukten i Abborr-
tjärnen ökar därmed tillgängligheten till området mellan E4 och kusten. 
Området mot kusten bedöms få en ökad betydelse som vinterbete för 
rennäringen vid framtida klimatförändringar och därmed är ekodukterna 
en viktig åtgärd för att tillgängliggöra mark som under en längre tid har 
varit svårtillgänglig.

Förflyttning av renar till vinterbetesmarker underlättas av ekodukterna 
som utgör säkra passager över både järnvägen och E4. Passagernas place-
ring avviker några hundra meter från tidigare sträckning av flyttlederna 
men bedöms ändå kunna åtgärda tidigare barriäreffekt av E4 på ett bra 
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sätt och därmed förbättra möjligheten till renskötsel i området sydost om 
E4. Även förutsättningarna för renarnas fria strövning förbättras då de 
kan använda ekodukterna och ytterligare några av de  övriga passagerna 
för fauna.

Stängsel kommer att uppföras längs hela sträckan för att säkerställa att 
inga renar går upp på spåret och blir påkörda samtidigt som stängslet ska 
leda djuren mot säkra passager. Sammantaget bedöms Norrbotniabanan 
ha en positiv effekt på barriäreffekterna för rennäringen och betesför-
utsättningarna sydost om E4. För utförligare beskrivning av barriäref-
fekterna för rennäring se kapitel 6.7 Barriäreffekter.

6.13.6	 Samlad	bedömning
Den planerade järnvägen innebär en minskning och fragmentering av 
renbetesmarker. De permanenta markförlusterna uppgår till 377 hektar 
varav 34 hektar omfattas av riksintresse för rennäringen. Det sker 
därmed en måttlig negativ påverkan på betesförutsättningarna. Åtgärder 
har vidtagits för att minska markintrånget genom en placering nära E4 
och två ekodukter upprättas över både järnvägen och E4 för att minska 
barriäreffekterna i området. Ekodukterna ligger där flyttleder korsar 
järnvägen och underlättar därmed förflyttningen till betesmarkerna 
sydost om E4 vilket ger en positiv påverkan på barriäreffekterna i områ-
det och möjligheten till renskötsel mellan E4 och kusten. 

Den positiva effekten av ekodukterna bedöms till viss del kunna väga upp 
de negativa effekterna av förlusten av betesmark. Dock kan förluster av 
betesmark inte kompenseras fullt ut och Norrbotniabanan innebär därför 
små till måttliga negativa konsekvenser för rennäringen.
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6.14	 Grundvattenresurser
Grundvatten kallas det vatten som inte avdunstar eller tas upp av 
växter, utan infiltrerar ner i marken och fyller ut markens hålrum samt 
sprickor i berggrunden. Grundvatten har stor betydelse ur både ett 
naturresursperspektiv, såsom vattenförsörjning, samt ut ett naturmiljö-
perspektiv, som bärare av ekologiska värden. Schaktningsarbeten under 
grundvattennivå kan medföra förändringar i grundvattennivåer, vilket i 
sin tur kan medföra en påverkan på grundvattenberoende objekt. Objekt 
som kan vara beroende av grundvatten kan till exempel vara byggnader 
och anläggningar, som är känsliga för sättningar. Dricksvattenbrunnar 
och energibrunnar kan påverkas genom att en vattenbrunn sinar eller 
blir torrlagd medan energibrunnar främst påverkas av förändringar av 
grundvattennivån i berg. Även naturmiljöer och arkeologiska lämningar 
kan påverkas vid förändrade grundvattennivåer. I förorenade områden 
kan förändrade grundvattennivåer medföra en ökad rörlighet hos förore-
ningar och spridas via grundvattnet. 

Kapitlet nedan behandlar grundvatten som naturresurs och eventuell 
påverkan som bedöms kunna uppstå på känsliga objekt till följd av en 
grundvattensänkning eller grundvattenbortledning.

6.14.1	 Förutsättningar
Figur 6.14-1 visar de vattenskyddsområden, enskilda vattentäkter och den 
grundvattenförekomst som förekommer i närheten av planerad järnväg. 

Enligt VattenInformationsSystemSverige (VISS) finns en grundvatten-

förekomst i och norr om Sävar, Sävaråsen.  Grundvattenförekomsten 
har god kemisk- och kvantitativ status med utmärkta eller ovanligt goda 
uttagsmöjligheter i bästa delen av grundvattenförekomsten. Strax norr 
om Sävar ligger vattenskyddsområdet Sävar-Bullmark där grundvatten-
förekomsten Sävaråsen ingår. Vid Krutbrånet i södra Sävar ligger ett 
mindre vattenskyddsområde, Tomterna, se Figur 6.14-1 för grundvatten-
förekomstens och vattenskyddsområdenas utbredning. 

En brunnsinventering har utförts för delsträckan Dåva-Gryssjön samt 
jämförelse mot SGU:s brunnsarkiv. Inventeringsområdet avser fastighe-
ter inom Sävar tätort samt utanför Sävar tätort. De eftersökta brunnarna 
utgörs antingen av energibrunnar eller vattenbrunnar. Vid inventeringen 
identifierades 111 energibrunnar (enligt enkätundersökning) och 22  
vattenbrunnar (enligt enkätundersökning). Då inventeringen baseras på 
svar från fastighetsägare och samtliga fastighetsägare som fått utskick 
inte har svarat kan det finnas fler brunnar. I Figur 6.14-1 redovisas 
inventerade brunnar samt brunnar förtecknade i SGU:s brunnsarkiv. 

Längs den planerade järnvägen finns ett potentiellt förorenat område 
som kan påverka grundvattnets kvalitet. Området utgörs av en bensinsta-
tion (Preem Sävar) belägen direkt norr om E4 där markföroreningar 
tidigare sanerats i marken. 

Inget artesiskt grundvattentryck har påträffats längs sträckan. 

6.14.2	 Inarbetade	åtgärder
Anpassningar
En järnvägsdragning riskerar att påverka hydrologin inom området 
den passerar. Vald linje har anpassats för att i möjligaste mån minska 
påverkan på grundvattenförekomsten och grundvattentäkten som den 
passerar. Vald linje passerar grundvattenförekomsten på så kort sträcka 
som möjligt. Vid passage av grundvattenförekomsten har järnvägsanlägg-
ningens lägsta dränerande nivå anpassats så att järnvägsanläggningen 
inte ska ge upphov till grundvattenbortledning inom vattenförekomsten. 
Den valda järnvägslinjen är förlagd norr om E4 och går därmed inte 
igenom vattenskyddsområdet Tomterna. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som fastställs i 
järnvägsplanen
Inga skyddsåtgärder föreslås.

Övriga åtgärder och försiktighetsmått som genomförs i projektet
Kontrollprogram kommer att tas fram för att följa upp de dricksvatten-
brunnar som kan komma att påverkas i ett senare skede.

Där järnvägen passerar över myrområden och urgrävning av torv behöver 
utföras ska genomsläpplig bergbank anläggas vilket innebär en återfyll-
ning med krossat berg. Återfyll med krossat berg medför att vattnet i 
myren inte däms och att grundvattnet kan upprätthålla dess ursprungliga 
nivåer på båda sidor om banken.

Behov av åtgärder för naturmiljöer som kan riskera att påverkas vid 
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Figur 6.14-1 Grundvattenförutsättningar samt områden inom vilken permanent grundvattensänkning (större än 0,3 meter längs med järnvägsanläggningen) bedöms ske.
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en grundvattensänkning bedöms i kommande tillståndsprövningar för 
bortledning av grundvatten. Kontrollprogram kommer att tas fram inför 
byggskedet där grundvattensänkningar följs upp. Krav på uppföljning 
och kontrollprogrammens omfattning hanteras vid eventuella tillståndsä-
renden.

Under byggskedet ska erforderliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
vidtas för att minska påverkan på grundvattenförekomsten med avseende 
på kvalitet och kvantitet. Risken för påverkan kan minimeras genom 
exempelvis styrning av etableringsytor, ställa miljökrav på entreprenör 
rörande bland annat hantering av dag- och länshållningsvatten, uppställ-
ning av arbetsfordon samt lagring och hantering av kemiska produkter. 

Där järnvägen passerar bensinstationen (Preem Sävar) kvarstår risk att 
föroreningar påträffas i grundvattnet vilket bör bevakas under byggske-
det.  

6.14.3	Bedömningsgrunder
Miljöaspekten Grundvatten är avgränsad till den påverkan och de effekter 
och konsekvenser som järnvägen har på/för såväl grundvattenkvalitet 
som grundvattenkvantitet, dock ej påverkan på naturmiljöer. Aspekten 
inkluderar exempelvis risken för påverkan på vattenförsörjning eller 
skyddsobjekt kopplad till bortledning eller dämning av grundvatten. 
Åtgärder får inte leda till att miljökvalitetsnormer inte uppnås. Status får 
inte försämras.

6.14.4	Nollalternativets	effekter	och	konsekvenser
I nollalternativet förväntas utvecklingen i området ske enligt över-
siktsplanen för Umeå kommun samt fördjupad översiktsplan för Sävar. 
Planförslaget innebär bland annat förutsättningar för exploatering av 
bostäder och bedriva verksamhet i Sävar. 

I översiktsplanen för Sävar tas hänsyn till grundvattenförekomsten 
Sävaråsen och åtgärder för att säkerställa kvaliteten i grundvattenfö-
rekomsten. Geografisk placering av tillkommande bebyggelse har skett 
med hänsyn till genomsläpplighet i mark och känslighet i grundvatten-
tillgången. Nollalternativet bedöms innebära små negativa konsekvenser 
avseende grundvattenresurser.

6.14.5	Järnvägsplanens	effekter	och	konsekvenser
Beräkning av influensområde
Beräkningar har utförts för bedömning av influensområden inom 
vilket permanent grundvattensänkning kan uppstå. För beräkning av 
influensområden har analytiska beräkningar utförts. Beräkningarna 
är översiktliga och baserade på bland annat en rad antaganden samt 
hydrogeologiska- och geotekniska undersökningar vilket innebär att 
beräknade områden har utförts med hänsyn till topografi, geologi och 
hydrogeologiska förhållanden. För de aktuella skärningarna har berget 
antagits vara så pass tätt att påverkansområdet blir försumbart. Vid 
skärningen km 19+350-20+650 erfordras en relativt stor bergskärning 
och för denna skärning har ett influensområde beräknats. Avsänkningen 
som sker och influensområdet som uppstår till följd av avsänkningen 
har därför bara beräknats för jordlagren. Med influensområde avses det 
område inom vilket grundvattennivåerna avsänks till följd av grund-
vattenuttag eller grundvattenbortledning. Redovisade influensområden 
motsvarar en grundvattensänkning om mer än 0,3 meter i jordlagren och 
0,5 meter i berg.

Beräkningar för temporära influensområden i byggskedet har utförts 
där grundvattensänkning kan komma att erfordras vid grundläggning av 
byggnadsverk såsom broar och ekodukter. 

Beräkningarna är preliminära och kommer behöva ses över i ett senare 
skede vid ett eventuellt tillståndsärende för bortledning av grundvatten.

Skärningar
Där järnvägen går i skärning djupare än den rådande grundvattennivån 
kommer en grundvattensänkning att vara nödvändig för genomförandet. 
Den planerade järnvägen kommer sammanlagt gå genom 12 skärningar.  

Vid skärningen öster om Sävar samhälle, strax öster om Sävarån (km 
cirka 19+120–20+830) kommer grundvattnet att påverkas. Skärningen 
kommer som djupast uppgå till cirka 10–15 meter och avsänkningen 
av grundvatten kommer bli som djupast cirka 10–11 meter under 
grundvattennivån vilket avser både avsänkning i jord och berg. Grund-
vattensänkning i jord erfordrar ett influensområde som störst 30 meter 
från vardera skärningsdike och grundvattensänkningen i berg medför 
ett influensområde som störst 150 meter från vardera skärningsdike.  
Grundvattenavsänkningen i samband med bygg- och driftskedet kommer 
att minska det tillgängliga grundvattnet för träd och andra växter inom 
det beräknade influensområdet. De myrområden som passeras kan 
komma att bli torrare, dels på grund av sänkt grundvattenyta och dels på 
grund av bortledning av ytvatten. Inom det beräknade influensområdet 
förekommer infrastruktur (E4, trafikplats Nord), produktionsskog 
samt flertalet myrområden. Vid km 19+500 passerar järnvägen område 
för övrig kulturhistorisk lämning (RAÄ Sävar 56:1) vilket utgörs av ett 
område med lämningar efter bytomt/gårdstomt. Denna bedöms inte 
påverkas av grundvattennivåsänkningen. Inom influensområdet för 
grundvattensänkning i berg finns en energibrunn norr om järnvägen 
samt två energibrunnar söder om järnvägen. Brunnarnas totaldjup 
varierar mellan 200–250 meter. Ytterligare två energibrunnar ligger norr 
om järnvägen, strax utanför beräknat influensområde, med ett totaldjup 
på 144 meter respektive 152 meter. En sänkning av grundvattennivån i 
berg kan medföra att energibrunnar får sänkt kapacitet då grundvatten-
nivån i brunnen styr det uttagbara effektuttaget. Grundvattensänkningen 
i berg i direkt anslutning till skärningen bedöms bli som mest cirka 10 
meter vilket ger upphov till ett beräknat influensområde som störst 150 
meter från vardera skärningsdike. Brunnen norr om järnvägen ligger 
cirka 100 meter norr om järnvägen och brunnarna söder cirka 100 meter 
respektive 150 meter söder om järnvägen. Grundvattensänkningen 
bedöms innebära små negativa effekter med liten eller ingen påverkan på 
omgivande energibrunnar.

Vid skärningen väster om Sävar (km cirka 17+350–18+470) kommer 
grundvattnet att påverkas. Som djupast uppgår skärningen till mellan 
cirka 5–10 meter och en avsänkning på som mest cirka 7 meter erfordras. 
Influensområdet beräknas bli som störst cirka 120 meter från vardera 
skärningsdike. Influensområdet ligger inom en del av Sävars vatten-
skyddsområde, inom område för skyddade vattendrag samt inom område 
för övrig kulturhistorisk lämning och Skog och Historia. Inom influ-
ensområdet förekommer även produktionsskog och infrastruktur (E4, 
trafikplats Syd). Grundvattenavsänkningen i samband med bygg- och 
driftskedet kommer att minska det för träd och andra växter tillgängliga 
grundvattnet, inom det beräknade influensområdet. Effekten av grund-

Kriterier för bedömning av effekter
Stora	negativa	effekter

Uppstår om åtgärder kraftigt och varaktigt försämrar grundvattnet med avse-
ende på kvalitet eller kvantitet. Uppstår genom kraftigt avsänkta grundvatten-
nivåer som medför att enskilda eller allmänna intressen skadas på ett bestå-
ende och betydande sätt. 
Måttliga	negativa	effekter

Uppstår om åtgärder innebär en mindre försämring av eller tillfälligt försämrar 
grundvattnet med avseende på kvalitet eller kvantitet. Uppstår genom grund-
vattenbortledning som medför viss påverkan på allmänna eller enskilda 
intressen. 
Små	negativa	effekter

Uppstår om åtgärder marginellt eller kortvarigt förändrar grundvattenförhållan-
dena med avseende på kvalitet eller kvantitet. Påverkan bedöms ha endast 
liten eller ingen praktisk betydelse för allmänna eller enskilda intressen. 
Positiv/Inga	effekter

Uppstår om åtgärder medför att grundvattenförhållanden, med avseende på 
kvalitet eller kvantitet, förbättras där den tidigare varit låg eller där det tidigare 
har funnits problem.

Kriterier för bedömning av värde
Högt	värde

Områden vilka är utpekade som grundvattenförekomster och kommunala 
vattenskyddsområden samt enskilda brunnar. Vattenområde som har stor 
betydelse för ekologiska samband och funktioner och/eller goda förutsättningar 
för artrikedom.
Måttligt	värde

Vattenområde som ingår i skyddat område. Vattenområde som har viss 
betydelse för ekologiska samband och funktioner och/eller vissa förutsättningar 
för artrikedom.
Lågt	värde

Vattenområde som inte ingår i skyddat område. Vattenområde som har små 
förutsättningar för hög artrikedom.
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vattensänkningen bedöms som stor under såväl bygg- och driftskede då 
omfattande grundvattensänkningar sker längs skärningen och ett relativt 
stort influensområde erhålles. Skärningen passerar Kesenmyren vid km 
18+530 vilket medför måttligt till stora negativa effekter till följd av en 
grundvattensänkning. Då vattenskyddsområdets yttre gräns angränsar 
till beräknat influensområde bedöms små till måttligt stora negativa 
effekter kunna uppstå till följd av en grundvattensänkning.   

Vid skärningen mellan km cirka 22+820–24+325 kommer grundvattnet 
att påverkas. Linjen går genom en cirka 1,5 kilometer lång skärning 
genom skogsmark som genombryts av ett flertal mindre myrområden. 
Avsänkningen av grundvatten uppgår till som mest cirka 5–6 meter. 

Vid km 23+500 riskerar en klass 3-myr att delvis kunna avvattnas då 
järnvägen i skärning tangerar denna myr. Genom att lägga tätare mas-
sor mot myr vid anläggande av byggväg på myrsidan kan avvattningen 
begränsas. 

Vid km 24+000 ligger järnvägen i skärning genom en mindre oklassad 
myr som därmed kommer att avvattnas helt. Influensområdet, till följd 
av den permanenta grundvattensänkningen, varierar huvudsakligen efter 
bedömd jordart och jordlagrens genomsläpplighet mellan cirka 10 till 
cirka 130 meter från vardera skärningsdike. Där dikesbotten skär genom 
siltig-sandig morän erhålls ett influensområde med största utbredning 
på 30 meter från vardera skärningsdike. Där jordarten utgörs av något 
grovkornigare jord, grusig-sandig morän erhålls ett influensområde med 
största utbredning på 90 meter från vardera skärningsdiken. 

Där järnvägen passerar genom myrområden erhålls ett influensområde 
med störst utbredning på 130 meter från vardera skärningsdike. Inom 
influensområdet förekommer främst produktionsskog (se kapitel 6.8 
Naturmiljö för konsekvensbedömning). I övrigt förekommer inga kända 
skyddsobjekt inom beräknat influensområde. Inom influensområdet 
förekommer ingen grundvattenförekomst eller grundvattenuttag och 
konsekvenserna bedöms därmed som små negativa med hänsyn till 
grundvattenresurser. 

Vid skärningen vid km cirka 25+100–26+140 kommer grundvattnet att 
påverkas. Linjen går genom cirka 1 kilometer lång sträcka bestående av 
skogsmark. Avsänkningen av grundvatten uppgår till som mest cirka 6 
meter vilket ger upphov till ett influensområde med största utbredning 
cirka 90 meter från vardera skärningsdike. E4 går parallellt med järnvä-
gen och ligger inom beräknat influensområde. Produktionsskog förekom-
mer i huvudsak inom hela influensområdet (se kapitel 6.8 Naturmiljö 
för konsekvensbedömning). Nordöstra delen av influensområdet berör 
en våtmark med låga naturvärden (VMI). Grundvattenavsänkningen i 
samband med bygg- och driftskedet kommer att minska det tillgängliga 
grundvattnet för träd och andra växter inom det beräknade influensom-
rådet. Inom influensområdet förekommer ingen grundvattenförekomst 
eller grundvattenuttag och konsekvenserna bedöms därmed som små 
negativa med hänsyn till grundvattenresurser. 

Längs sträckan mellan km 12+300–17+200 går järnvägen i skärning 
på fem delsträckor, där skärningarnas djup varierar mellan 0–5 meter. 
Erhållna influensområden, till följd av den permanenta grundvatten-
sänkningen, varierar huvudsakligen efter bedömd jordart och jordlagrens 

genomsläpplighet mellan cirka 10 till cirka 130 meter från vardera 
skärningsdike. Störst influensområde erhålls vid km cirka 16+900, 
där järnvägen skär genom utkanten av ett större myrkomplex. Myren 
utgör en klass 3-myr och kommer delvis att påverkas genom förändrad 
hydrologi där en avsänkning av vattennivån i myren kan uppstå. Genom 
att lägga tätare massor mot myren vid anläggande av ersättningsväg på 
norra sidan av järnvägsskärningen kan avvattningen begränsas. Vattnet 
planeras att ledas ned i skärningen och vidare i nordöstlig riktning för 
att släppas till diket vid km 17 +350. Inom beräknade influensområden 
förekommer främst produktionsskog (se kapitel 6.8 Naturmiljö för 
konsekvensbedömning). Grundvattensänkningen i samband med bygg- 
och driftskedet kommer att minska det tillgängliga grundvattnet för träd 
och andra växter inom det beräknade influensområdet. Inom influens-
området förekommer ingen grundvattenförekomst eller grundvattenuttag 
och konsekvenserna bedöms som därmed som små negativa med hänsyn 
till grundvattenresurser. 

Mellan km 21+080-21+200 går föreslagen linje i skärning där dess 
största skärningsdjup bedöms till cirka 1,5 meter under markytan. 
Sträckan går genom produktionsskog parallellt med E4. Grundvatten-
nivån motsvarar dikesbotten eller strax under och bedöms inte ge upphov 
till någon grundvattensänkning. Eventuell grundvattensänkning längs 
sträckan bedöms som liten och ger inte upphov till ett influensområde 
som sträcker sig utanför järnvägsanläggningen. 

Längs sträckan mellan km 27+400–29+000 går järnvägen i skärning på 
två delsträckor där skärningen skär som djupast ned till 5 meter. Spår-
förslagen innebär en cirka 150 meter lång skärning genom moränmark 
samt ytterligare en cirka 150 meter lång skärning genom två mindre 
moränhöjder som delas åt av ett myrområde. 

Skärningen mellan km 27+450–28+000 ger upphov till ett influensom-
råde med störst utbredning cirka 190 meter från vardera skärningsdike. 
Inom det beräknade influensområdet förekommer främst produktions-
skog. Influensområdets västra och östra del angränsar till ett myrområde 
med låga naturvärden. 

Skärningen mellan km 28+600–29+900 skär som djupast ned till 2 
meter under markytan och ger upphov till ett influensområde med 
störst utbredning cirka 30 meter från vardera skärningsdike. Inom det 
beräknade influensområdet förekommer produktionsskog (se kapitel 
6.8 Naturmiljö för konsekvensbedömning). Grundvattenavsänkningen i 
samband med bygg- och driftskedet kommer att minska det tillgängliga 
grundvattnet för träd och andra växter inom det beräknade influensom-
rådet. Inom influensområdet förekommer ingen grundvattenförekomst 
eller grundvattenuttag och konsekvenserna bedöms som därmed som 
små negativa med hänsyn till grundvattenresurser.

Passager
Det finns passager där det kan bli aktuellt med grundvattensänkningar. 
Influensområden för dessa beräknas i ett senare skede.

Urgrävningar
Vid urgrävning av torv i myrområden kommer återfyllning ske med 
krossat berg. Krossat berg är så pass genomsläppligt att järnvägsbanken 
inte riskerar att dämma vattnet i myren och därmed inte påverka flödet 

av vatten som strömmar genom myren. Myrstråken sträcker sig främst i 
nordlig-sydlig riktning vilket medför att järnvägslinjen passerar myrar-
nas vattenflöde vinkelrätt vilket i sin tur minskar risken för att järnvägen 
skapar en dränerande funktion där myren grävts ur/återfyllts. 

6.14.6	Samlad	bedömning
Anläggande av järnvägen kommer att ge upphov till flertalet skärningar 
vilket under bygg- och driftskedet kommer påverka grundvattennivån 
genom permanenta grundvattensänkningar. Vid korsningar där väg 
eller järnväg går djupare än grundvattennivån kommer en sänkning av 
grundvattnet uppstå. 

Effekten av en permanent grundvattensänkning vid de långa och djupa 
skärningarna i jord och berg (i anslutning till Sävar) bedöms kunna 
medföra måttliga negativa konsekvenser till följd av planerad grundvat-
tensänkning då det finns förekomst av grundvattenuttag och grund-
vattenförekomst. Under förutsättning att skyddsåtgärder vidtas bedöms 
påverkan på grundvattenförekomsten Sävaråsen och vattenskyddsom-
rådet medföra små konsekvenser på grundvattnet med avseende på 
kvalitet och kvantitet. Med planerade skyddsåtgärder bedöms projektet 
inte medföra att miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten 
försämras. Grundvattensänkningen inom Sävar tätort bedöms innebära 
små negativa effekter med liten eller ingen påverkan på omgivande 
energibrunnar. Där järnvägen passerar utanför Sävar samhälle förekom-
mer inga grundvattenförekomster eller grundvattenuttag och effekterna 
bedöms där som små till måttligt negativa.

På sträckor där järnvägen föreslås grundläggas genom urgrävning av 
torv bedöms konsekvenserna som små negativa då järnvägen passerar 
myrområdena vinkelrätt mot järnvägen och återfyll sker med krossat 
berg. Återfyll med krossat berg medför att vattnet i myren inte däms samt 
att grundvattnet kan upprätthålla dess ursprungliga nivåer. 

Sammantaget bedöms projektet, med hänsyn till de osäkerheter som 
finns, medföra måttligt negativa konsekvenser med avseende på grund-
vattenresurser.

6.14.7	 Förslag	till	åtgärder	i	senare	skeden
De beräkningar som genomförts är preliminära och kommer att behöva 
ses över i senare skeden i samband med eventuella tillståndsärenden för 
bortledning av grundvatten.


