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1. Uppdrag 

Denna PM ingår i Trafikverkets projekt Vägplaner Sollefteå väg 953, sträckningen 

Östgranvåg-Forsmo. 

Väg 953, se figur 1, mellan Östgranvåg och Forsmo är ett utpekat viktigt stråk när det 

gäller tunga transporter. På grund av brister i vägens avvattning uppstår problem med 

bärigheten under tjällossningsperioden vilket medför att vägen inte kan trafikeras med 

tunga fordon under den perioden. Trafikverket planerar åtgärder för att vägen 

fortsättningsvis ska kunna uppnå bärighetsklass 4, BK4 året om. Vägens diken och 

vägtrummor ska ses över för att förbättra avvattningen samt att vägen förstärks. 

Åtgärderna planeras i befintlig stäckning med undantag av ett par partier längs sträckan 

där framkomligheten är begränsad på grund av tvära kurvor. Vid kurva norr om 

Faxälven samt vid Sandmon frångår planerad åtgärd befintlig sträckning då kurvorna 

kommer att rätas ut. 

Denna PM avser väg 953 som omfattar ca 10,5 km väg mellan Östgranvåg och Forsmo. 

Längdmätningen för projektet sträcker sig från Östgranvåg i söder till Forsmo i norr. 

 

Figur 1 Översiktskarta väg 953. 
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2. Syfte 

Tekniskt PM Avvattning syftar dels till att beskriva utformning och dimensionering av 

de funktioner som behandlas i TK Avvattning och dessutom vattenflöde och 

vattennivåer som ger tillräckligt underlag för att dimensionera bro, tunnel och tråg.  

Tekniskt PM Avvattning ska beskriva de platsspecifika krav som ställs ur 

avvattningsperspektiv för en robust och tillförlitlig väg- och järnvägsanläggning. 

Tekniskt PM Avvattning ska beskriva omgivningens krav på avvattningsanläggningen.  

Tekniskt PM Avvattning ska beskriva höjdsättningen och utsträckningen av väg- och 

järnvägsområdet, så att det blir tydligt att avvattning kan ske på ett effektivt sätt. Vidare 

ska en avvattningsanläggning som kan klara de uppställda kraven och krav enligt TK 

Avvattning beskrivas. Beskrivningen ska vara tillräckligt noggrann för att en översiktlig 

kostnadsberäkning ska kunna göras. 

3. Underlag och styrande dokument 

Till grund för denna PM ligger Trafikverkets förfrågningsunderlag. Handlingen har 

upprättats enligt de krav som specificeras i bilaga E3.03, version 5.0 daterad 2014-05-

16, reviderad 2015-09-03 (avsnitt 1 med förutsättningar enligt avsnitt 7 samt avsnitt 3 

med förutsättningar enligt avsnitt 8).  

Vid upprättandet av denna PM har följande styrande dokument beaktats:  

• MB310 – Avvattningsteknisk dimensionering och utformning, TDOK 

2014:0051, version 1.0, 2014-05-01  

• TK Avvattning – Trafikverkets tekniska krav för avvattning, TDOK 2014:0045, 

version 1.0, 2014-05-01  

• Vägdagvatten – Råd och rekommendationer för val av miljöåtgärd, TDOK 

2011:356, 2011-10-11  

• TRV Handbok Yt- och grundvattenskydd, Publikation 2013:135 

Underlagsmaterial för denna PM är:  

• Miljöbeskrivning 

• SGU:s jordartskarta  

• VISS karta över vattenförekomster och vattenskyddsområden  

• SMHI:s vattenwebb med hydrologiska förhållanden  

• PM Truminventering, 1W140004, Sweco 2016-09-01 
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• MUR/Geo tillhörande denna vägplan, 1G140003 

• PM Geoteknik, 1G140001   

• Samrådsunderlag tillhörande denna vägplan, 1C020001 

• Vägplan, Samrådshandling, 2017-05-29 

3.1. Avsteg  

Avsteg från TK avvattning, TDOK 2014:0045, version 1.0, 2014-05-01 anges i kapitel 6.2 

Föreslagen avvattning. 

4. Befintliga förhållanden  

4.1. Avrinningsområden 

Väg 953 ligger enligt VISS (2017) inom fem delavrinningsområden, se figur 2. 

Information om varje delavrinningsområde ses i tabell 1.  

 

Figur 2. Avrinningsområden i anslutning till väg 953 (©VISS).  

  

1 

2 

3 

4 
5 
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Tabell 1. Sammanställning av avrinningsområden i anslutning till väg 953 (källa: VISS.se). 

Nr Namn Vattenförvaltningens 

ID-nr 

1 Ovan VDRID = Kölsbäcken i Ångermanälvens 

vattendragsyta 

701002-157148 

2 Mynnar i Ångermanälvens vattendragsyta 701169-156906 

3 Ovan VDRID = Faxälven i Ångermanälvens 

vattendragsyta 

701403-157087 

4 Mynnar i Ångermanälvens vattendragsyta 701839-156632 

5 Ovan VDRID = Tiansbäcken i Ångermanälvens 

vattendragsyta 

701839-156977 

 

4.2. Vattendrag 

Längs etappen korsar vägen ett flertal bäckar och en älv – Faxälven. Två av vattendragen 

utgör fastställda ytvattenförekomster enligt vattenförvaltningen – Faxälven (km 3/140) 

och Sandsbäcken (km 7/484). De statusklassningar och miljökvalitetsnormer som finns 

fastställda för vattenförekomsterna redovisas i Planbeskrivningen tillhörande denna 

vägplan. Samtliga bäckar och vattendrag som berörs redovisas i tabell 2.  

Öst om vägen ligger Ångermanälven. 

Tabell 2. Korsande vattendrag väg 953. 

Längdmätning Vattendragets 

namn 

Vattenförekomst 

enligt 

vattenförvaltningen 

Truminventering Vattenförvaltningens 

ID-nr 

0/180 Ljungåbäcken Nej Trum1  

0/969 

Vattendrag vid 

Granvåg Nej Trum5 

 

3/140 Faxälven Ja BRO SE701081-156758 

7/484 Sandsbäcken  Ja  BRO SE701725-156852 

10/250 

Vattendrag vid 

Västerås Nej 

Trumma, ej 

inventerad, fotad 
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4.3. Topografi 

Väg 953 löper på västra sidan om Ångermanälven längs hela sträckan. Den generella 

marklutningen i området är mot Ångermanälven i öst. Området är ett niplandskap med 

stora höjdskillnader. Längs stora delar av sträckan ligger vägen i skärning på vänster 

sida och på bank på höger sida i längdmätningen. Lokalt där vägen går igenom 

samhällena i Ön och Forsmo är terrängen mer flack. Lokalt förekommer även svackor 

där vattendragen korsar vägen (km 0/180, km 0/969, km 3/140, km 7/848 och km 

10/250). 

4.4. Våtmarker 

Länsstyrelsen har inget registrerat Våtmarksinventeringsobjekt (VMI) inom området. 

Inga våtmarker identifierades under Naturvärdesinventeringen i fält. 

4.5. Jordartsförhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta, se figur 3, består de ytliga jordlagren i Östgranvåg och cirka 

2,5 km norrut av silt och kortare sträckor av morän. Efter det övergår jordlagren till att 

bestå av sandiga älvssediment fram till Faxälven. Norr om Faxälven består jordlagren av 

grusiga älvssediment en kortare sträcka. I området för planerad kurvrätning har 

sulfidjord påträffats i nivån för den nya vägprofilen. Därefter passerar vägen ett område 

på cirka 1,5 km som växelvis består av silt och sandiga älvssediment som efter det 

övergår till sandiga älvssediment fram till järnvägsövergången i Forsmo. I höjd med 

Krånge och fram till Forsmo underlagras älvssedimenten av silt. Från 

järnvägsövergången i Forsmo och till planområdets gräns består marken av silt och 

morän. Fläckvis förekommer isälvssediment i anslutning till Ångermanälven. 
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Figur 3. Jordartskarta (Källa: SGU). 

 

Förekommande jordarter inom vattenskyddsområden i Granvåg och Sand visas i figur 4 

och 5.  

Längs Granvågs vattenskyddsområde sträcker sig vägen längs övergången mellan silt 

och älvssediment bestående av sand. Det är sannolikt att älvssedimenten av sand 

underlagras av tätare jordlager av silt-lera.  

Enligt SGUs jordartskarta består de ytliga jordlagren i den norra delen av Sands 

vattenskyddsområde av sandiga älvssediment med ett underliggande lager av tätare 

jordarter som silt-lera. Längst ner mot den södra gränsen för Sands 

vattenskyddsområde saknas det underliggande lager av silt-lera, enligt jordartskartan. 

För att bekräfta jordlagerföljden och eventuell förekomst av tätare jordlager i anslutning 

till förekommande vattenskyddsområden behöver fältundersökningar utföras.  
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4.6. Grundvatten 

Grundvattenförekomster 

Det finns en grundvattenförekomst med fastställd miljökvalitetsnorm som ligger längs 

med väg 953. Grundvattenförekomst Forsmo-Västgranvåg (ID: SE701487-157012) är en 

sand- och grusförekomst (isälvsavlagring) med bedömd utmärkt eller ovanligt god 

uttagsmöjlighet (25-125 l/s). 

 

Vattenskyddsområden 

Sollefteå kommun har två vattentäkter i grundvattenförekomsten Forsmo-Västgranvåg: 

 

 

Vattentäkt på fastigheten Granvåg 3:25  

Vattentäkten i Granvåg visas i jordartskartan i Figur 4 nedan. Vattentäkten utgör 

Sollefteå kommuns huvudvattenförsörjning och försörjer idag cirka 8410 personer. 

Vattentäkten förstärks genom konstgjord infiltration. Vattentäkten har ett 

vattenskyddsområde som är fastställt 1958. Vägbron över Faxälven utgör den västra 

gränsen för vattenskyddsområdets tertiära skyddszon. Väg 953 ligger ca 600 m väster 

om brunnsområdet. Kurvrätningen norr om Faxälven kommer att vara belägen ca 75 m 

norr om yttre gränsen till den tertiära skyddszonen för vattenskyddsområdet.  
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Figur 4 jordartsförhållanden vid Granvågs vattenskyddsområde (källa: www.sgu.se) 

 

Vattentäkt på fastigheten Sand 2:33  

Väg 953 passerar längs en sträcka på ca 760 m genom Sands vattenskyddsområde. Cirka 

260 meter av denna vägsträcka utgör del av den inre vattenskyddszonen för 

vattentäkten.  

Vattentäkten i Sand har ett brunnsområde ca 250 meter öst om väg 953. 

Grundvattentillgången förstärks genom konstgjord infiltration och försörjer ca 250 

personer. Vattentäkten har ett vattenskyddsområde som är fastställt år 1971.  

Vattenskyddsområdena för vattentäkterna i Granvåg och Sand är under revidering och 

planeras att lämnas till länsstyrelsen under början av 2018 för fastställande under 2019.  
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Figur 5 Jordartsförhållanden vid Sands vattenskyddsområde (källa: www.sgu.se) 

 

Grundvattennivåer och grundvattenströmning 

I nuläget finns grundvattenrör installerade vid kurvrätningen norr om Faxälven samt 

kurvrätningen i Sandmon. För övrig vägsträcka finns inga grundvattenrör installerade 

och beskrivningen av grundvattennivåer har utförts utifrån jordart och topografi.  

Där jordlagren består av morän förväntas grundvattnets avrinningsriktning generellt 

följa markens storskaliga topografi. Utströmning av grundvatten antas ske i lokala 

lågpunkter, längs de befintliga vattendragen på sträckan. I området med sand och 

isälvssediment förväntas grundvattenytan vara mer flack.  
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Kurvrätning Sandmon och Faxälven 

Vid samtliga mättillfällen i utförda grundvattenrör i planerad kurvrätning norr om 

Faxälven har dessa varit torra vilket visar att grundvattenytan i slänten ligger på nivå 

lägre än +40,7 m vilket motsvarar minst 14,5 m under befintlig markyta och ca 4 m 

under planerad dikesbotten.  

I planerad kurvrätning i Sandmon ligger grundvattennivån på nivån ca +58,4, vilket 

motsvarar 5,4 m under befintlig markyta och ca 4 m under planerad dikesbotten. 

Grundvattenytans nivå kan variera över året och både högre och lägre nivåer 

grundvattennivåer kan förekomma.  

Inga grundvattennivåmätningar har utförts inom vattentäkterna i Sand och Granvåg. I 

och med att grundvatten pumpas upp ur produktionsbrunnar inom brunnsområdena i 

de två vattentäkterna bedöms en avsänkning av grundvattenytan ske runt 

pumpbrunnarna som leder till en generell strömningsriktning från väg 953 och mot 

brunnsområdet. För att bekräfta grundvattnets strömningsriktning i området bör 

grundvattenrör installeras längs vägsträckan vid Granvågs och Sands 

vattenskyddsområden.  

 

Grundvattnets sårbarhet 

Grundvattenförekomsten Forsmo-Västgranvåg har klassats med hög sårbarhet enligt 

SGUs (Sveriges Geologiska undersökning) sårbarhetsklassning se Figur 6. SGUs 

sårbarhetsklassning är en bedömning utifrån jordart, grundvattenförekomster och 

grundvattenmagasin i berg och jord.   
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Figur 6 Grundvattnets sårbarhet enigt SGUs sårbarhetsklassning (källa: www.sgu.se) 
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5. Befintlig anläggning 

5.1. Befintlig väg 

Väg 953 mellan Östgranvåg och Forsmo är ett utpekat viktigt stråk när det gäller tunga 

transporter. På grund av brister i vägens avvattning uppstår problem med bärigheten 

under tjällossningsperioden vilket medför att vägen inte kan trafikeras med tunga 

fordon under den perioden. Vägen är belagd med oljegrus och har bärighetsklass 1, BK1, 

men kommer att behöva sättas ned till BK2 på sikt om den ej förstärks. Vägbredden 

varierar mellan 5,5 meter och 6,5 meter. Vägen korsar järnvägen på två platser varav en i 

plan. 

5.2. Avvattningsanläggning  

Den befintliga vägen avvattnas till viss del via vägdiken, slänter och trummor som 

avleder vattnet. På många ställen har befintliga diken satts igen och trummor har 

skadats och/eller satts igen. Där diken, bäckar och vattendrag korsar vägen leds vatten 

via trumma eller bro under vägen.  

I Sandmon finns enligt erhållet underlagsmaterial från Sollefteå kommun en 

dagvattenanläggning. Anläggningen består av en dagvattenbrunn väster om väg 953 och 

två inkommande dagvattenledningar samt en trumma under vägen som mynnar på 

andra sidan.   

5.3. Trummor 

Samtliga vägtrummor och sidotrummor längs vägsträckan har inventerats hösten 2016. 

Längs aktuell vägsträcka finns enligt inventeringen 33 vägtrummor som korsar vägen. 

Trummornas lägen redovisas på illustrationskartor tillhörande denna vägplan. 

Resultatet från truminventeringen redovisas i tillhörande bilaga 1. PM Truminventering 

(1W140004). Av de trummor som korsar vägen är tre förlagda i vattendrag. Inget av 

dessa vattendrag med trummor är en fastställd vattenförekomst enligt VISS.  

Inom vattenskyddsområdet i Sandmon finns en korsande vägtrumma. Trumman 

genomleder inte naturflöde. Trumman är enligt truminventeringen helt igensatt och har 

material- och funktionsklass 4. Trummans dimension är okänd. 

5.4. Identifierade ROP-punkter1 

Längs 953 Östgranvåg-Forsmo finns tre identifierade ROP-punkter 47490 vid km 

3/560, 55890 vid km 4/560 och 150279 vid km 9/125. Identifierade risker för dessa 

ROP-punkter sammanfattas nedan. Problemställning och föreslagna åtgärder för varje 

ROP-punkt beskrivs i sin helhet i PM Robusthetshantering, daterad 2017-11-14. 

47490 vid km 3/560 

Identifierad ROP-punkt 47490 norr om Faxälven är belägen vid kurvrätningen. Vid regn 

uppstår koncentrerat vattenflöde som korsar vägen vilket ger koncentrerat vattenflöde i 

bakslänten med erosion som följd.  

                                                           
1 ROP-punkt = Robust-punkt 
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55890 vid km 4/560 

ROP-punkt 55890 vid sektion 4/560 i Sjöbodvallen ligger en lång äldre trumma där risk 

för stalp föreligger vid inlopp. Om trumman sätts igen bildas en sjö av vatten på vänster 

sida. Detta vatten kan ge upphov till att banken rasar av trycket.  

150279 vid km 9/125 

Vid kurvrätning Sandmon. Tidigare åtgärdad ROP-punkt.  

5.5. Bedömning av tjälskador och erosion  

Information gällande tjälskador och erosion hänvisas till PM Tjälinventering 

(1T140005) respektive PM Geoteknik (1G140001) tillhörande denna vägplan.  

6. Planerade åtgärder 

6.1. Generell beskrivning 

Trafikverket planerar åtgärder för att vägen ska uppnå bärighetsklass 4, BK4 året om. 

Vägens diken och vägtrummor ska åtgärdas för att förbättra avvattningen samt att vägen 

förstärks. Åtgärderna planeras i befintlig sträckning med undantag av två partier längs 

sträckan där framkomligheten är begränsad på grund av tvära kurvor. Vid kurva norr 

om Faxälven samt vid Sandmon frångår planerad åtgärd befintlig sträckning då 

kurvorna kommer att rätas ut. En ny skärning kommer att skapas vid kurvrätningen 

norr om Faxälven. I Sandmon flyttas vägen ut på bankfyllnad. I innerslänt anläggs nytt 

dike.   

6.2. Föreslagen avvattning  

De åtgärder som planeras är rensning och fördjupning av diken samt byte av tvärgående 

trummor för att förbättra avvattning av vägkroppen. Avvattningen av vägen kommer 

även fortsättningsvis att ske via öppna vägdiken och trummor. Avsteg från TK 

Avvattning (TDOK 2014:0045) behöver göras på tre ställen längs sträckan (km 0/180, 

5/435, 7/044) på grund av begränsat utrymme för utökat vägområde för fördjupning av 

befintliga diken. Istället för öppet dike utförs avvattningen med täckdike med 

dagvattenbrunn och kupolsil på dessa tre ställen.  

Inom största delen av det befintliga vägområdet förväntas hydrologin inte förändras 

eftersom det endast kommer ske mindre justeringar i plan.   

Föreslaget vägområde visas i plankarta 1 01 C 02 01 – 1 01 C 02 18 tillhörande denna 

vägplan. Föreslagna åtgärder innebär att befintligt vägområde kommer att utökas längs 

huvuddelen av sträckan för att rymma fördjupade diken och trummor. Vid nio ställen 

(km 0/180, 0/480, 0/969, 1/660, 1/872, 2/483, 6/180, 8/565, 10/250) längs sträckan 

utökas vägområdet ytterligare med inskränkt vägrätt vid in- eller utlopp av trumma för 

att säkerställa framtida drift.  

Med hänsyn tagen till den låga dygnstrafiken (ÅDT 920 fordon/dygn på den mest 

trafikerade sträckan) bedöms det enligt Trafikverkets rådsdokument Vägdagvatten 
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(TDOK 2011:356) inte vara motiverat att vidta ytterligare åtgärder för rening av 

vägdagvatten.  

6.3. Kurvrätningar 

Vid kurvrätning norr om Faxälven kommer en ny skärning att skapas på vägens västra 

sida. Vägen avvattnas där med avskärande diken som förses med erosionsskydd. Val av 

erosionsskydd kommer utredas vidare i nästa skede. Diket dimensioneras för vatten från 

avrinningsområdet. Avvattningen kommer att ledas vidare längs befintliga ledlinjer 

utanför vägområdet till Faxälven. Vägdagvatten för den nya vägsträckan kommer att 

ledas via vägdiken inom vägområdet till Faxälven.  

Avvattning vid kurvrätning i Sandmon utförs med nytt dike och ny trumma.  

6.4. Trummor  

Till följd av fördjupade diken kommer alla tvärgående trummor att bytas. 

I TK Avvattning (TDOK 2014:0045) anges minsta diametrar för olika trumlängder. Vid 

nyanläggning av trummor i klimatzon 5 ska trummorna ha en innerdiameter på minst 

800 mm oavsett trumlängd. De trummor som idag har dimension <800 mm byts till 

800 mm. Vidare ska trummorna i vattendragen dimensioneras för att klara de 

dimensionerande flödena som redovisas i avsnitt 7. ”Beräkning av dimensionerande 

naturflöden”. Sidotrummor i klimatzon 5 ska ha en dimension av minst 400 mm.  

6.5. Diken 

Befintliga vägdiken behöver generellt fördjupas i förhållande till ursprunglig nivå. 

Vägens höjdsättning med tillhörande dikesjusteringar är anpassad så att avvattningen 

ger en robust och tillförlitlig väganläggning. Vägområdets utsträckning medger effektiv 

avvattning. 

6.6. ROP-punkter  

47490 vid km 3/560 

Riskpunkten byggs bort i samband med kurvrätningen Sandmon. 

55890 vid km 4/560 

Föreslaget alternativ är relining av befintlig trumma och överfyllnadsskydd som 

breddavlopp samt rensning av in- och utlopp. 

150279 vid km 9/125 

Riskpunkten utgår med avseende på den nya vägsträckningen i samband med 

kurvrätning norr om Faxälven. I nya vägsträckningen läggs en ny trumma och in och 

utloppsdike rensas. Vägen avvattnas med avskärande diken som förses med 

erosionsskydd. Val av erosionsskydd kommer utredas vidare i nästa skede. Nya 

vägsträckningen kommer att åtgärda avvattningsproblemet. Diket dimensioneras för 

vatten från avrinningsområdet. Avvattningen kommer att ledas vidare längs befintliga 

ledlinjer utanför vägområdet till Faxälven. Vägdagvatten för den nya vägsträckan 

kommer att ledas via vägdiken inom vägområdet till Faxälven. 
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6.7. Åtgärder vid vattenskyddsområde  

Sand 2:33  

Inom vattenskyddsområdet i Sand kommer rensning och fördjupning av befintliga diken 

att bli aktuellt. Befintlig trumma byts ut samt rensning av in- och utlopp.  

Granvågs vattentäkt  

Avvattning från kurvrätningen norr om Faxälven kommer fortsättningsvis att ledas till 

Faxälven. Öster om vägbron ingår Faxälven i vattenskyddsområdet för Granvågs 

vattentäkt.  

Hantering av sulfidhaltiga jordar kommer att bli aktuell vid schakt av skärningsslänter i 

kurvrätningen. Om inga skyddsåtgärder vidtas föreligger risk för försurning. Se vidare 

kapitel 10 Risker.  

Under byggtiden föreligger risk för grumling.  

Bedömning och hantering av risker i samband med arbeten vid vattenskyddsområden 

beskrivs vidare under kapitel 11 Risker och kapitel 12 Tillstånd och anmälningsärenden, 

samt i Planbeskrivningen tillhörande denna vägplan.  

7. Beräkning av dimensionerande naturflöden 

Dimensionerande flöden har beräknats enligt MB310 (TDOK 2014:0051). 

Konsekvensklass 2 och 3 är bedömd för vägplanen med de dimensionerande flödena 

HQ50 och HQ200. Väg 953 ligger i nära anslutning till järnvägen och korsar järnvägen 

på två ställen längs sträckan. Trummornas läge i förhållande till närbelägen järnväg 

avgör vilken högflödessituation som trumman dimensioneras för. Vägtrummor belägna 

uppströms järnvägen dimensioneras efter HQ200 medan trummor belägna nedströms 

järnvägen dimensioneras efter HQ50 enligt TK Avvattning (TDOK 2014:0045). 

Dimensionerande flödena för vägtrummor belägna uppströms järnväg i vägplanen 

anpassats till konsekvensklass 3, där dimensionerande flöde är 200-årsflöde flöde för 

vägtrummor nedströms järnvägen har anpassats till konsekvensklass 2, vilket medför 

50-årsflöde. Dimensionerande naturflöden är beräknade enligt MB310 (TDOK 

2014:0051).  

På sträckan Östgranvåg-Forsmo är alla trummor som genomleder naturflöden belägna 

uppströms järnvägen och dimensioneras därmed efter HQ200.  

ROP-punkter längs sträckan är belägna nedströms järnvägen och dimensioneras efter 

HQ50. 

Beräkningsformlerna gäller för oreglerade vattendrag med avrinningsområde från 0 till 

60 km2 samt med en sjöandel på mindre än 20 %. Använda parametrar i ekvationerna 

redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3. Aktuella inparametrar för beräkning av dimensionerande flöde. 

Parameter  

N= yta hos avrinningsområdet uppströms beräkningspunkten [km2] 

MQ= medelvattenföring [m3/s] 

Mq= Specifik medelavrinning [l/(s*km2] 

S= Sjöyta inom N [km2] 

 

För bestämmande av medelvattenföring (MQ) och specifik medelavrinning (Mq) 

används värden från SMHI:s vattenweb för hela delavrinningsområdet. Mq beskriver 

medelavrinning per ytenhet för hela delavrinningsområdet. För bestämmande av 

medelvattenföring används följande ekvation:  

MQ= Mq*N  

Avrinningsområdena uppströms punkten för genomledning av naturflöden har en area 

mellan 0–4 km2, därmed har följande ekvationer använts för att bestämma 

dimensionerande flöde med 50-års återkomsttid.  

Formel för N= 0–10 km2 

 𝐻𝑄50=0,27+0,0344∗𝑀𝑞∗𝑁+0,03∗𝑁−9∗𝑆/𝑁 

För att erhålla HQ200 multipliceras beräknat HQ50 med uppräkningsfaktorn 1,25. 

Området kring vägsträckan har delats in i mindre delavrinningsområden för beräkning 

av dimensionerande flöde för bäckar och vattendrag som korsar aktuell vägsträcka, se 

figur 7 och figur 8. Identifierade avrinningsområden är framtagna med programvaran 

SCALGO Live som är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur 

ett ytvattenperspektiv. Som underlag används Lantmäteriets senaste nationella 

laserskanning. Terrängdatat har en upplösning om 2 x 2 m, detta innebär att ett 

höjdvärde representerar en kvadrat med arean 4 m2.  

Ingen beräkning har genomförts där det ska vara bro fortsättningsvis (Faxälven och 

Sandsbäcken). Beräknade flöden för respektive avvattningspunkt för vattendragen 

redovisas i tabell 4.  



21 
 

Figur 7. Avrinningsområden för Ljungåbäcken (km 0/180) och vattendrag i Granvåg (km 0/969). 

953 
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Figur 8. Avrinningsområde för vattendrag i Västerås (km 10/250). 

  

953 
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Tabell 4. Medelflöden och dimensionerande flöden för vattendrag som korsar vägen i trumma. Beräkning 
enligt MB310, avsnitt 2,4. 

Längdmätning Delavrinnings-

områdets area 

N (km2) 

Specifik 

medelavrinning 

Mq (l/(s*km2)) 

MQ 

(m3/s) 

HQ200 

(m3/s) 

0/180 3,2 9 0,029 1,7 

0/969 1,2 9 0,011 0,84 

10/250 0,49 9 0,0044 0,55 

 

7.1. ROP-punkter 

Delavrinningsområden för ROP-punkterna är framtagna med programvaran SCALGO 

Live. Beräknade flöden för respektive avvattningspunkt för vattendragen redovisas i 

tabell 5.  ROP-punkt 150279 har ett mycket litet avrinningsområde vilket medför att 

flödesberäkning enligt MB310, avsnitt 2.4, inte ger ett representativt värde.  

Tabell 5. Medelflöden och dimensionerande flöden för ROP-punkter längs 953. Beräkning enligt MB310, 
avsnitt 2,4. 

ROP-

ID 
Längdmätning Truminventering 

Delavrinnings-

områdets area 

N (km2) 

Specifik 

medelavrinning 

Mq (l/(s*km2) 

MQ 

(m3/s) 

HQ50 

(m3/s) 

47490 
3/560   (gamla 

vägen) 
Ingen trumma 0,080 9 0,0007 0,3 

55890 4/560 Trum18 0,33 9 0,0030 0,38 

 

7.2. Dimensionerande vattennivåer 

Inga broar på sträckan kommer att förändras, därmed har inga dimensionerande 

vattennivåer tagits fram för aktuella vattendrag vid broar.  

8. Brunnar  

En översiktlig brunnsinventering har genomförts av Sweco i arbetet med vägplanen. 

Brunnsinventeringen har sammanställts utifrån information från Sollefteå kommun och 

utskick till fastighetsägare för inhämtning om information avseende brunnar. För vidare 

information om metod samt resultat av brunnsinventeringen se bilaga 2. PM 

brunnsinventering.  
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Följande redovisas en sammanställning av brunnar som är identifierade på fastigheter 

inom bedömt påverkansområde längs planerade vägarbeten. Totalt har 34 stycken 

brunnar identifierats. De identifierade brunnarna utgörs av:  

• 8 borrade energibrunnar 

• 5 grävda brunnar med grundvattenuttag 

• 14 borrade brunnar med grundvattenuttag 

• 4 brunnar med vatten från källa 

• 2 brunnar av okänd typ men används inte i dagsläget för grundvattenuttag 

Därtill är 6 stycken av de angivna fastigheterna anslutna till Öhns vattenförening som 

har grundvattenuttag från en källa i Trolldalen på västra sidan om väg 953 (fastighet Ön 

5:11), som leds i ledning under vägen till fördelningsbrunn på västra sidan om vägen. 

Källan ligger uppströms väg 953.  

Åtta av de angivna fastigheterna har jordvärmeanläggning. 

9. Markavvattning och dikesföretag 

Inom vägplanen berörs ingen markavvattning eller dikningsföretag. 

10. Risker  

10.1. Vattendrag 

När vägåtgärder vidtas i anslutning till vattendragen bedöms det viktigt att utforma 

erosionsskydden så att inte nya vandringshinder uppstår samt att eventuella 

vandringshinder som finns idag åtgärdas.  

Risk för påverkan på ytvattendrag vid trumbyten föreligger under byggskedet. Påverkan 

innebär risk för grumling. Grumlingen bedöms bli kortvarig, och tillfället för 

anläggandet ska styras till en tid på året med låg vattenföring. Förutsatt att 

rekommenderade åtgärder utförs för att minimera grumlingsrisk, bedöms risken för 

påverkan på ytvatten genom grumling vara liten då grumlingen främst kan ske lokalt 

och under begränsad tid. Vidare förslag till åtgärder för att minimera påverkan på 

vattendrag, inklusive förslag till åtgärder för att minimera grumling av vatten kan 

tillkomma i ett senare skede, i samband med anmälan om vattenverksamhet. 

Hantering av sulfidhaltiga jordar kommer att bli aktuell vid schakt av skärningsslänter i 

kurvrätningen norr om Faxälven, vilket kan innebära risk för försurning i närliggande 

recipient om ingen åtgärd utförs. Åtgärder ska vidtas för att undvika försurning från 

sulfidhaltiga jordmassor i såväl frilagda slänter samt schaktmassor för att undvika 
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försurning under bygg- och drifttid. Om erforderliga åtgärder vidtas bedöms risken för 

försurning på ytvattenförekomster som liten.  

10.2. Grundvatten 

Fördjupning av diken kan innebära att grundvattennivåerna sänks lokalt intill vägen, 

beroende på rådande grundvattenförhållanden. Risken för någon betydande påverkan 

på grundvattnets kvantitet på grundvattenförekomsten Forsmo-Västgranvåg bedöms 

dock som marginell. 

 

10.3. Vattenskyddsområden 

Risker under byggskedet 

De vägåtgärder som planeras inom och intill Sands och Granvågs vattenskyddsområden 

innefattar fördjupning av diken, trumbyten och förstärkning av överbyggnaden. 

Planerade vägåtgärder kan komma att påverka grundvattentäkterna under byggskedet. 

Grundvattenförekomsten Forsmo-Västgranvåg, har en hög sårbarhet på grund av grövre 

markmaterial även ytligt, enligt Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan. 

 

Skyddsåtgärder under byggskedet ska vidtas för arbete inom och intill vattentäkterna 

Sand och Granvåg. Skyddsåtgärder för vägåtgärder är främst nödvändigt under 

byggskedet. Sands och Granvågs vattenskyddsområden med tillhörande 

skyddsföreskrifter är under revidering och bedöms träda i kraft under 2019.  

Erforderliga skyddsåtgärder för markarbeten inom vattenskyddsområdena bör vidtas i 

enlighet med dessa nya skyddsföreskrifter med de nya områdesgränserna och i samråd 

med kommun och länsstyrelse. Ett kontroll-och åtgärdsprogram bör utformas för 

maskinarbeten inom vattenskyddsområde.  Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms risk 

för påverkan bli minskad.   

 

Planerade vägarbeten innebär att eventuell risk för påverkan på enskilda vattentäkter 

längs aktuell vägsträcka föreligger under byggtiden. Kontroll av brunnar i vägarbetets 

bedömda påverkansområde ska utföras före och efter entreprenaden. 

Risker under driftskedet 

Granvågs vattenskyddsområde:  

Under driftskedet bedöms sannolikheten för händelse med miljöfarligt utsläpp låg nog 

att risken kan betraktas som försumbar såvida inte konsekvenserna av en skadehändelse 

är mycket stora enligt Trafikverkets Handbok Yt- och grundvattenskydd (Publikation 

2013:135). Under driftskedet ska vägåtgärderna medföra en förbättring och mindre 

miljöpåverkan jämfört med idag. 

Grundvattenförekomsten bedöms som mycket eller särskilt värdefull på grund av 

utmärkt eller ovanligt god uttagsmöjlighet (25-125 l/s). Konsekvenserna om ett utsläpp 

skulle nå och påverka skyddsobjektet (vattentäktens produktionsbrunnar) bedöms 

således som mycket stora på grund av grundvattnets höga sårbarhet och vattentäktens 

värde. Risken vid förorening från olycka med miljöfarligt utsläpp klassas därför inom 

intervallet förhöjd till hög risk trots låg sannolikhet. Rekommendationen vid hög risk är 

att riskreducerande åtgärder behöver vidtas och en reglering av trafiken bör övervägas. 

Ytterligare fältundersökningar behövs för utföras för att kunna bedöma behov och 

omfattning av eventuella riskreducerande åtgärder. 
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Sands vattenskyddsområde:  

Under driftskedet bedöms sannolikheten för en händelse med utsläpp låg nog att risken 

kan betraktas som försumbar såvida inte konsekvenserna av en skadehändelse är 

mycket stora enligt TRV:s Handbok Yt- och grundvattenskydd (Publikation 2013:135). 

Under driftskedet ska vägåtgärderna medföra en förbättring och mindre miljöpåverkan 

jämfört med idag.  

Grundvattenförekomstens bedöms som mycket värdefull eller särskilt värdefull på grund 

av utmärkt eller ovanligt god uttagsmöjlighet (25-125 l/s). Konsekvenserna om ett 

utsläpp skulle nå och påverka skyddsobjektet (vattentäktens produktionsbrunnar) 

bedöms dock som mycket stora på grund av grundvattnets höga sårbarhet och 

vattentäktens värde. Trots låg sannolikhet för en olycka med miljöfarligt utsläpp hänförs 

risken vid förorening för vattentäkten därför till intervallet förhöjd till hög risk. 

Rekommendationen vid hög risk är att riskreducerande åtgärder behöver vidtas och en 

reglering av trafiken bör övervägas.  

Behov av skyddsåtgärder inom vattenskyddsområde under drifttiden: 

Förekomst av täta jordlager som silt- och lera kan utgöra en naturlig geologisk barriär 

mot spridning av förorening till underliggande isälvsavlagring och det 

grundvattenmagasin som nyttjas av vattentäkten. Ytterligare fältundersökningar 

behöver utföras för att kunna bedöma förekomst av täta jordlager vid aktuella 

vattenskyddsområden. 

Åtgärdsalternativ som kan bli aktuella för de delar av aktuell vägsträcka inom eller vid 

vattenskyddsområde där täta jordlager förekommer under de sandiga älvssedimenten 

är:  

- Insats- och beredskapsutveckling, vilket syftar till att korta insatstider och 

förbättra förutsättningarna för sanering. Sådana åtgärder innebär till exempel 

registerhållning av vattentäkten och samverkan mellan Trafikverket och andra 

beredskapsmyndigheter samt lokal samverkan mellan Trafikverket och 

räddningstjänst. 

- Skyltning av vattenskyddsområde  

- Sänkt tillåten hastighet genom vattenskyddsområde för att ytterligare reducera 

sannolikheten för olycka 

- Rensning av sidoområden 

För de delar av aktuell vägsträcka inom eller vid vattenskyddsområde där täta jordlager 

saknas under de sandiga älvssedimenten eller där vägen skär genom isälvsavlagringen 

saknas det naturliga skyddet mot föroreningstransport till det grundvattenmagasin som 

nyttjas av vattentäkterna. Vid dessa vägsträckor kan det även bli aktuellt med ytterligare 

skyddsåtgärder som täta diken och kontrollerad avrinning 

Fältundersökningar kommer att utföras för att klargöra de hydrogeologiska 

förhållandena vid passagerna vid aktuella vattenskyddsområden, i syfte att bedöma 

behov av riskreducerande åtgärder.  
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Åtgärdsalternativ som vägvalsstyrning, eller trafikstyrning samt ändring av 

vägsträckning har ej bedömts vara aktuella.  

Bedömning och hantering av risker ska utredas vidare i samband med kommande 

anmälnings- och tillståndsärenden.  

11. Kontroll- och uppföljning 

• Enskilda brunnar i vägens närhet ska kontrolleras före och efter entreprenaden. 

• En kontroll- och skötselplan tas fram för diken och anläggningar. 

• Uppföljning av upprättade kontrollprogram utifrån beslut i anmälnings- och 

tillståndsärenden ska ske. En beskrivning av erforderliga anmälnings- och 

tillståndsärenden gällande avvattning och vattenmiljö ges i kapitel 12.  

12. Anmälnings- och tillståndsärenden 

Alla tvärgående trummor längs sträckan ska bytas ut och sänkas. Det förväntas därmed 

bli aktuellt med anmälan om vattenverksamhet vid de tre vattendragen som genomleder 

naturflöden.  

Gällande skyddsföreskrifter hanterar ej markarbeten inom vattenskyddsområde. Nya 

skyddsföreskrifter kommer träda i kraft för Sand och Granvågs vattentäkter under 2019. 

Erforderliga skyddsåtgärder för markarbeten inom vattenskyddsområdena bör vidtas i 

enlighet med dessa nya skyddsföreskrifter med de nya områdesgränserna och i samråd 

med kommun och länsstyrelse. Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms risk för påverkan 

bli minskad.  

Med stöd av Naturvårdsverkets Allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) 

till 7 kap. 22 § miljöbalken rekommenderas att ansökan om tillstånd för maskinella 

schaktnings- och /eller grävningsarbeten utförs inom vattenskyddsområden.  

Ansökan om tillstånd för markavvattning kan bli aktuellt där byte av trumma till större 

dimension utförs samt för sänkning av trummor och fördjupning av diken. Där dessa 

planerade åtgärder medför påverkan på omgivningen är det aktuellt med 

tillståndsansökan för markavvattning tas fram. enligt Miljöbalken. 

13. Bilagor 

Bilaga 1 1W140004, PM Truminventering 2017-11-14  

Bilaga 2 1W140003, PM Brunnsinventering 2017-11-14  
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PM TRUMINVENTERING VÄG 953, 1W140004 

Bilaga 1 till PM Avvattning 2017-11-14                     
 

Bakgrund 

Denna PM ingår i Trafikverkets projekt Vägplaner Sollefteå väg 953, sträckningen 

Östgranvåg-Forsmo. 

Väg 953, se figur 1, mellan Östgranvåg och Forsmo är ett utpekat viktigt stråk när det 

gäller tunga transporter. På grund av brister i vägens avvattning uppstår problem med 

bärigheten under tjällossningsperioden vilket medför att vägen inte kan trafikeras med 

tunga fordon under den perioden. Trafikverket planerar åtgärder för att vägen ska 

uppnå bärighetsklass 4, BK4 året om. Vägens diken och vägtrummor ska ses över för 

att förbättra avvattningen samt att vägen förstärks. Åtgärderna planeras i befintlig 

stäckning med undantag av ett par partier längs sträckan där framkomligheten är 

begränsad på grund av tvära kurvor. Vid kurva norr om Faxälven samt vid Sandmon 

frångår planerad åtgärd befintlig sträckning då kurvorna kommer att rätas ut. 

Denna PM avser väg 953 som omfattar ca 10,5 km km väg på sträckan Östgranvåg-

Forsmo och 28 km väg på sträckan Forsmo-Ådalsliden. 

 

Figur 1 Sträckan Skärvsta - Näsåker 
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PM TRUMINVENTERING VÄG 953, 

1W140004 

 

 

Utförande 

För varje objekt har uppgifter registrerats enligt bilaga 2. 

 

Objektets läge i sektion är angett vinkelrätt ut från väglinjen för väg 953. Höjd för in- 

och utlopp avser vattengång i trumändar, undantaget för vissa trumändar där 

sediment/terräng omöjliggjort mätning i höjd. Diameter för in- och utlopp avser 

innerdiameter. 

Redovisade nivåer i tillståndsklass 1 ”skadefri trumma”, tillståndsklass 2 ”åtgärd på 

sikt” och tillståndsklass 3 ”omedelbar åtgärd”. Trummorna är bedömda i två olika 

klasser en i funktion och den andra i material. Gällande material så är det en 

livslängdsfråga och kräver reinventering medan funktionsklass är för drift- och 

underhållsperspektiv. 

Truminventering 

Totalt har 184 trummor inventerats efter vägsträckan, dessa har dokumenterats med 

bilder och samlats i ett excel-dokument. Vattengång vid in- och utlopp har mätts in med 

GPS. På grund av dålig signal vid tät skog kunde vissa trummor inte mätas in vid in- 

respektive utlopp. Vid dessa trummor har en punkt tagits på vägmitt eller en GPS 

koordinat på en noggrannhet av ca 3m, detta för att vid behov kunna identifiera 

trumman i framtiden. Trummorna där vattengången inte kunde mätas är ändå 

inventerade och fotograferade och finns dokumenterade i inventeringsdokumentet.  

143 sidotrummor har även inventerats. Vattengången vid in- och utlopp på 

sidotrummorna har mätts. Vid inventering av sidotrummor har en enklare inventering 

genomförts där endast dimension, material och ev. en anmärkning antecknats. 

Dokumentet för sidotrummorna finns i samma excel-dokument som för vägtrummorna.  

 

Tabellen nedan redovisar lite statistik från inventeringen.  

Antal inventerade trummor 184 st Funktionsklass medeltal Materialklass medeltal 

4,1% medellutning på trummorna 1,92 1,62 

 

Det man kan konstatera är att funktionen på trummorna ändå är god på de flesta, men 

vissa bör bytas inom en snar framtid. Skicket på trummaterialet är överlag bra med 

mindre avvikelse på vissa trummor. En fullständig inventering på alla trummor finns i 

Excel dokumentet.  
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Dikeskartering 

I samband med truminventeringen på vägsträckan genomfördes också en 
dikeskartering där det ingick att inventera dikena kring vägen. Det som inventerades 
var stående vatten, erosionsskador, vattenkrävande växter, framträngande 
grundvatten, dikesbotten.  

Resultatet av dikeskarteringen redovisas i vägprojekteringen. 

 

 

Joakim Nordin Sweco Civil   
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Bilaga 1. Exempelbilder vid tillståndsklassificering 

Exempel på trummor klass 1 
 

 Trumma med bra material & funktionsskick. 

 
Trummans material och skick ok men spolning krävs för rätt avbördningsfunktion 
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Exempel på trummor klass 2 
 
Särade betongringar som ger materialvandring och bankhaveri på sikt  
 

 
 
 

Måttligt rostad trumma  
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Särade ringar och skräp i trumma 
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Exempel på trummor klass 3 
 

Gravt rostiga trummor kan vara svårt att se om trumma går full med vatten 
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Särade deformerade trummor 

 

 
 
Deformerad trumma numera oval, kan säcka ihop helt 
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Tecken i vägslänt på att trumman är särad så material rasat in. 

 
 

Material åldrat sprucken betong. 
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Bilaga 2. Inventeringsdokument för vägtrummor 

 

ID TRUM XX 

Inventeringsdatum XXXX-XX-XX 

Inventering utförd av  
Vägtrumtyp  
Vägtrummaterial  
Diameter/Dimension  
Inlopp dimension [mm]  
Utlopp dimension [mm]  
Funktion  
Skick  
Inloppstyp  
Inlopp förlängd  

Inlopp diameter förlängd [mm] 
 

Utloppstyp  
Utlopp förlängd  

Utlopp diameter förlängd [mm] 
 

Trummans inmätta längd [m] 
 

Trummans uppskattade längd [m] 
 

Materialklass  
Funktionsklass  

Trumman behöver åtgärdas 
 

Vattenföring  
Utförda åtgärder  
Fritext  
KORDINATER Ja/nej 

GPS-VG Ja/nej 

Bilaga 3. Inventering vägtrummor 

Bifogas i eget dokument 



Längdmätning
ID Inventeringsdatum

Inventering 

utförd av
Typ Vägtrummaterial Dimension

Inlopp 

diameter [mm]

Utlopp 

diameter [mm]
Kommentarer funktion Kommentarer material Inloppstyp Inlopp förlängd

Inlopp diameter 

förlängd [mm]
Utloppstyp Utlopp förlängd

Utlopp diameter 

förlängd [mm]

Trummans inmätta 

längd [m]

Trummans 

uppskattade längd [m]
Materialklass FunktionsklassTrumman behöver åtgärdas Vattenföring Utförda åtgärder Övriga anmärkningar Lutning (%)

KORDINATER GPS-VG

Väg 953 Östgranvåg-Forsmo

0/180 TRUM1 2016-08-02 JN.HM Rektangulär Sten 140*950 . . HINDER, BRA SKICK ÖPPEN Sten 1.4*0.95 ÖPPEN BETONG 1.6*0.95 . . 1 2 RENSAS PORLANDE . MYCKET STENAR IN-UT, BRA FLÖDE, 63.183239,17.2089 JA

0/208 TRUM2 2016-08-02 JN.HM Cirkulär Plåt 500 500 500 SEDIMENTINLOPP HINDER ÖPPEN Sten ÖPPEN . . . 3 RENSAS INGET . . 63.185861,17.208177

0/480 TRUM3 2016-08-02 JN.HM Cirkulär sten/plåt 500 300 500 SEDIMENTINLOPP HINDER ÖPPEN Betong ÖPPEN . 13 . 3 RENSAS INGET . . 2,6% 63.190232,17.206955 JA

0/803 TRUM4 2016-08-02 JN.HM Cirkulär Betong, och sten 600 600 550 Sediment inlopp korresion ÖPPEN

Annat, Trumman 

ansluter Gps 2 2 Rensa dike vid in/utlopp Ja 2,10% 63.190232,17.206955 JA

0/969 TRUM5 2016-08-02 JN.HM Cirkulär Betong, och sten 600 600 550 Annat

Isärdragna skarvar ring 1-4 från 

inlopp ÖPPEN

Öppen, Sättning 

5m in i trumma 20 1 2 Ja Slänt börjat rasa 1m från inlopp 3% 63.190236,17.206887 JA

1/100 TRUM6 2016-08-02 JN.HM Cirkulär Betong, och sten 500 500 500 Annat Isärdragna skarvar ÖPPEN

Öppen, Sättning 

5m in i trumma 14 1 3 Ja

Ras i slänt 1m från vk 

1,3*0.9*0.5*0.8 (m) 63.191471,17.206697 Endast vid inlopp

1/216 TRUM7 2016-08-02 JN.HM Cirkulär Betong 500 500 500 Annat Isärdragna skarvar vid utlopp.

Stängd, Brunn med 

galler Öppen 14 1 3 Ja

Punkt tagen vid ÖK brunnslock vid 

inlopp. Djup ner till VG är 2.1m. 
14%

63.192477,17.20692 Ja, 

1/370 TRUM8 2016-08-02 JN.HM Cirkulär Plåt 500 500 500 Sediment inlopp 80% Rost Öppen Öppen 13 2 3 nej 2,5% Ja

1/530 TRUM9 2016-08-02 JN.HM Rektangulär Huvudtrumma sten 500 500 Igenslammat inlopp Lite böjd trumma Öppen Öppen Plåt 500 22 2 4 Ja

Osäkert läge vid inlopp. Se bilder. 

Rinner vatten ser ej varifrån 63.196381,17.20681 Endast Ut

1/660 TRUM10 2016-08-02 JN.HM Rektangulär Sten 500x500 500x500 500 Igenslammat inlopp god Öppen Öppen 14 2 3 Rensa vid inlopp Ja Inlopp igenslammad 80% 11,2% 63.195226,17.206034 ja

1/872 TRUM11 2016-08-02 JN.HM Rektangulär Sten, och betong 400 300x300 Öppen Betong öppen 34 4 4 Rensa dike och bäck vid inlopp nej Utlopp ligger långt ner i slänt 10,50% 63.198062,17.208763 Ja

2/008 TRUM12 2016-08-02 JN.HM Cirkulär Plåt, och betong 500 500 300x300 Torrlagd trumma

god. Deformerat inlopp, lite 

bananformad. Öppen Öppen gps 2 2 nej
-1,10%

63.19927,17.209389 Ja

2/483 TRUM13 2016-08-02 JN.HM Cirkulär Sten 500 500 stalp vid utlopp 40 cm skarv vid utlopp. Öppen Betong 500 Öppen Plåt 500 25 3 4 Rensas på sten, grävas upp. nej

Mycket sten där stentrumman är 

förlängd. Ser ut som den rasat ihop. 63.20152,17.208733 Ja

2/827 TRUM14 2016-08-02 JN.HM Cirkulär Betong 500 400 Hinder, mycket sten i trumma Ej fungerande trumma Öppen Öppen 13 4 4 Rensas på sten, grävas upp. nej
4,40%

63.203337,17.207112 Ja

3/140 BRO, ej inventerad

3/903 TRUM15 2016-08-02 JN.HM Cirkulär Betong 500 500 500 Isärdragna skarvar vid inlopp 40 cm skarv vid utlopp. Öppen Betong 500 Öppen 500 16,4 2 3 Rensas på sten nej Dålig funktion. 3,40% 63.205688,17.202758 Ja

3/780 TRUM16 2016-08-03 JN.HM Cirkulär Betong 500 500 500 finns ingen funktion isärdragna skarvar stora Öppen Öppen 13 4 3 ja grävas ur och bytas Nej inget

ringarna har lossnat helt  skadat 

slänten nära/på vägen. risk för ras 4,70% 63.213564,17.198347 Ja

4/500 TRUM17 2016-08-03 JN.HM Cirkulär plåt 400 hittar ej 400 Finns ingen funktion, ras isärdragna skarvar hittar ej Öppen 14 4 3 ja grävas ur och bytas Nej

ringarna har lossnat helt och skadat 

slänten nära/på vägen. 63.218783,17.200824 JA IN

4/560 ROP 55890 Se särskilt PM

4/560 TRUM18 2016-08-03 JN.HM Cirkulär plåt 900 900 900

finns ingen funktion. 

bananformad. korresion. deformation ÖPPEN ÖPPEN 38 3 3 byta gräva upp bytas rinner under trumma .

uppfryst gått sönder vid inlopp. ta 

bort träd runt. rasad i slänt vid 63.219329,17.201162 ja, Vägmitt

4/724 TRUM19 2016-08-03 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 dåliga diken, hinder liten rost på botten ÖPPEN ÖPPEN . 17 1 2

bätttre diken vid inlopp, utlopp 

gräva och fylla dike inget .

träd tas ner vid utlopp. stalp vid 

utlopp 40cm. skapat skred. 9,90% 63.22076,17.201742 ja

5/005 TRUM20 2016-08-03 JN.HM Cirkulär plåt 500 500, igensatt 500 dåliga diken hinder liten rost på botten ÖPPEN ÖPPEN . 14 1.2 2

bätttre diken vid inlopp. 

finmaterial har följts med vid 

utlopp. inget .  skapat skred, sten vid inlopp 63.223037,17.199702 Ja, endast inlopp

5/211 TRUM21 2016-08-03 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 bra bra skick på trumma ÖPPEN ÖPPEN 17 1 2 ja .

trumman i luften vid inlopp. utlopp 

fint.vatten flödar. vatten ansluter 

nästa brunn problematiskt område 2% 63.224731,17.198133 ja

5/556 TRUM22 2016-08-03 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 bra

bra skick på trumma. bör rensa 

dike ÖPPEN ÖPPEN 12 1 1 ja 1,20% 63.227841,17.197614 ja

5/700 TRUM23 2016-08-03 JN.HM Cirkulär Betong 500 500 500 isärdragna skarvar stor färgen har andrats i betongen ÖPPEN ÖPPEN 15 2 3

Rensas, bättre dike i anslutning, 

ta bort träd vid utlopp ja .

Ringarna isär vid inlopp samt rasat 

in från slänt. småskador slänt vid 

inlopp, igensatt. utlopp= hinder 63.229241,17.197423 ja bara inlopp

6/006 TRUM24 2016-08-03 JN.HM Oklart Oklart oklart om de är en trumma se ja endast vägmitt

6/300 TRUM25 2016-08-03 JN.HM Cirkulär plåt 300 300 300

rinnande vatten bra dike in i en 

trumma. korresion ÖPPEN ÖPPEN 10 1.2 2 större trumma. ena fungerar ej ja . Dubbeltrumma 4,20% 63.234172,17.193643 ja

6/885 TRUM26 2016-08-03 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 hinder igentäppt inlopp ÖPPEN ÖPPEN 18 1 2.3 rensa sly. rensa dike Nej . . 1,70% 63.239183,17.192118 ja

7/165 TRUM27 2016-08-03 JN.HM Cirkulär Betong 500 500 500 30% småsten. skräp inlopp första ring isär ÖPPEN ÖPPEN 9.2 1.2 2.3 Rensa på sten nej 2% 63.241843,17.19209 ja

7/484 BRO, ej inventerad

8/195 TRUM28 2016-08-03 JN.HM Cirkulär Betong vet ej vet ej vet ej ingen kan ej avgöra ÖPPEN ÖPPEN gps 4 4 vet ej nej . helt igensatt, omöjligt att 13% 63.251724,17.186246 ja

8/565 TRUM29 2016-08-03 JN.HM Rektangulär sten 400x400 svårt att avgöra sediment i trumma ÖPPEN ÖPPEN 10 2 2 rensas nej . 0% 63.254615,17.182741 ja

9/266 TRUM30 2016-08-03 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 svårt att avgöra, kan ej se vatten korrosion vid inlopp ÖPPEN ÖPPEN 15 2 2 dålig lutning nej . 3% ja ja

9/962 TRUM31 2016-08-03 JN.HM Cirkulär plåt 300 300 300 finns ingen funktion

bananformad. in och utlopp 

ligger 40 cm ovanför dike ÖPPEN ÖPPEN 13 3 3 dålig lutning nej . 2,10% 63.266694,17.183144 ja

10/105 TRUM32 2016-08-03 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 400 bananformad. rost i trumma ÖPPEN ÖPPEN plast okänt 17 1.2 2.3 dålig lutning nej . stalp vid utlopp. inlopp för djupt 6,70% 63.267882,17.181668 ja

10/250 Ej inventerad, endast foto

10/430 TRUM33 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 hinder lite deformerad material ok ÖPPEN ÖPPEN 16 1 2.3 nej . jord vid in och utlopp stoppar 2,30% 63.27052,17.181866 ja

Väg 953 Forsmo-Ådalsliden:

TRUM34 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 hinder inlopp lite korresion ÖPPEN ÖPPEN nej 11 1 2 ta bort sediment. rengöra dike ja. lungt vatten . stalp vid utlopp 63.273319,17.185286 Endast vägmitt

TRUM35 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600 lite sediment inlopp myvket bra. ny trumma ÖPPEN ÖPPEN nej 9.7 1 1 Rensa dike inlopp ja . 3,20% 63.276419,17.188917 ja

TRUM36 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600

lite sediment utanför trumma vid 

inlopp Mycket bra, ny trumma ÖPPEN ÖPPEN nej 12.3 1 1 ja. rensa dike inlopp ja . 5,00% 63.27727,17.190419 ja

TRUM37 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 okänd rensa dike myvket bra. ny trumma ÖPPEN ÖPPEN nej 12 1 1 ja. rensa dike inlopp nej . 1,90% 63.27846,17.192161 ja

TRUM38 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 okänd rensa dike

mycket bra. ny trumma. skada 

30cm på inlopp. påverkar ej 

funktion. ÖPPEN ÖPPEN nej 12.1 1 1 ja. rensa dike inlopp nej .

stalp vid utlopp. bananformad 

trumma 1,90% 63.279975,17.193182 ja

TRUM39 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500

hinder. sediment lite. dålig 

vattenföring korresion båda trasig ÖPPEN ÖPPEN nej 12 2.3 2.3 byte till 1 större trumma nej .

Dubbel trumma, stalp vid utlopp. 

glapp mellan trummorna. ena 

trumma för vatten in. andra -4,15% 63.282131,17.194346 ja

TRUM40 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 300 300 300

trumma gått sönder 1m från 

inlopp avbruten trumma ÖPPEN ÖPPEN nej 11 3 3 ja byta hela trumman nej . 7,80% 63.283826,17.195882 ja

TRUM41 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 dike rensas

bra skick. trasig vid utlopp stör 

ej funktion ÖPPEN ÖPPEN nej 10.2 1. 1.2 rensa bort sten nej . 2,90% 63.285641,17.197761 ja

TRUM42 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 300 300 300 bra material ÖPPEN ÖPPEN nej 11 1. 1.2 trumma  behöver spolas nej 5,10% 63.287685,17.200848 ja

TRUM43 2016-08-04 JN.HM Cirkulär sten 600 hittar ej god utlopp bra. bra errosionskydd ÖPPEN ser ej ÖPPEN ja, med plåt 600 45 1 1.2 rensa bort sten ja . oklart inlopp. tror den går under Nej ja. endast utlopp

TRUM44 2016-08-04 JN.HM Cirkulär sten 600 600 600 god ny trumma. ÖPPEN ÖPPEN nej 12 1 1 nej nej . 7,50% 63.290128,17.200221 ja

TRUM45 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 god bra ÖPPEN ÖPPEN nej 10.6 1 1 diken samt stalp vid utlopp nej . rensa inlopp 4,70% 63.29106,17.199375 ja

TRUM46 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 hinder. ta bort jord

igentäckt inlopp. stalp utlopp. 

rost ÖPPEN ÖPPEN nej 12 2. 2. rensa inlopp nej . rensa inlopp 63.292493,17.196543 nej

TRUM47 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 god

bra. måste rensas på stenar. 

hinder ÖPPEN ÖPPEN nej 9.1 1. 1. spolas på sten/sediment nej . 63.293005,17.195127 endast vägmitt

TRUM48 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400

nära väg vid inlopp. för brant 

dike

bra skick på trumma. liten stalp 

vid utlopp  öppen ÖPPEN nej 7.1 1. 2. spolas inlopp nej . 5,60% 63.29417,17.190357 ja

TRUM49 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400  öppen stängd brunn nej 24 1. 2. nej . -3,00% 63.294481,17.189076 ja

TRUM50 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 god. bra trumma spolas inlopp  öppen öppen nej 9.5 1. 1. nej . 4,80% 63.294931,17.186531 ja

TRUM51 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 god. stalp vid utlopp.  öppen öppen nej 9.2 1. 2. nej . 1,50% 63.295056,17.184928 ja

TRUM52 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 god. stalp vid utlopp. brunn, 1m djup öppen nej 10 1. 1. nej . inlopp sker via brunn. övertäckt 3,40% 63.29587,17.181113 ja

TRUM53 2016-08-04 JN.HM Rektangulär sten okänt okänt okänt vet ej vet ej

öppen, ligger 1m 

ner i mar öppen nej 30 okänt okänt nej . 63.296194,17.179617 ja. vägmitt finns 

TRUM54 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 hinder bananformad och rost öppen öppen nej 13 1.2 2. nej . 17,80% 63.296421,17.178484 ja

TRUM55 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 hinder deformerad vid inlopp. sönder öppen öppen nej 13 3 2. nej . 7,70% 63.296622,17.177125 ja

TRUM56 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500

hinder vid inlopp. slänt bör 

rensas bra skick öppen öppen nej 9 1. 2. nej . 63.296804,17.175749 endast inlopp

TRUM57 2016-08-04 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 bra bra skick öppen öppen nej 9 1. 1. nej . lite stalp 6,70% 63.297023,17.174941 ja

TRUM58 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 hinder. spolas bananformad. utlopp isär 4m in öppen öppen nej 11.1 2. 2. nej . stalp. 63.2975,17.172104 endast inlopp

TRUM59 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 god. kan ej avgöra bra. ser ny ut öppen öppen nej 10.9 1. 1.(inget vatten rinner) nej . stalp. 63.297944,17.169077 endast inlopp

TRUM60 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500

god. kan ej avgöra, stalp. vatten 

går under trumma ny trumma som.ny öppen öppen nej 11.7 1. 1.(inget vatten rinner) nej . 63.298125,17.16821 nej

TRUM61 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 god. kan ej avgöra ny trumma som.ny öppen öppen nej 11.5 1. 1.(inget vatten rinner) nej . utlopp lite hinder. bör spolas 63.298178,17.167353 nej

TRUM62 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500

stalp vid utlopp. hinder i trumma. 

jord runt trummöga har rasat in. bananformad. bör spolas öppen öppen nej 10.25 1.2 2. nej .

korresion vis utlopp. lite 

deformerad trumma. rensa 

trumma. osäker om trumman är 63.298639,17.165055 nej

TRUM63 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500

stalp vid utlopp. vatten kan 

komma under trumma. bra skick. ny trumma öppen öppen nej 11.8 1. 1. nej .

korresion vis utlopp. lite 

deformerad trumma. rensa 

trumma. osäker om trumman är 63.298914,17.163916 endast vägmitt

TRUM64 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 svårt att avgöta. ser bra ut

bra skick. ny trumma. utlopp 

sönder vid trummöga öppen öppen nej 11.7 1, 3 1, 2 nej . 63.299192,17.162526 nej

TRUM65 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500

avbruten 5 meter in från utlopp. 

hinder ŕost. sönder öppen öppen nej 11.3 1.3 3. nej . 7,80% 63.301221,17.158512 ja

TRUM66 2016-08-08 JN.HM Rektangulär sten 600×600 igentäckt vid inlopp bör grävas upp öppen öppen plåt 600 27 3. 3. ja .

vatten kan inte flöda fritt igenom. 

utlopp ligger långt ner i slänt. stalp 63.302229,17.157035 ja. endast vägmitt

TRUM67 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plast 300 deformation vid inlopp. trumma bra öppen öppen nej 9.8 1.2 2. ja . liten trumma bör åtgrdas 63.303845,17.155435 ja endast in

TRUM68 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plåt 400

utlopp sönder. svårt att avgöra. 

diken bra. ser ut att vara bra 

lutning trummöga ut är sönder öppen öppen nej 13.3 1.2 2. ja . sättningar i mitten ja nej

TRUM69 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plast 300

hinder. trumma av. ingen 

funktion. trummöga ligger 7cm 

ovanför dikesbotten sönder öppen öppen nej 9.5 3. 3. bytas nej .

trumma är av 3m in vid inlopp. 

måste bytas 63.306889,17.150725 nej

TRUM70 2016-08-08 JN.HM Rektangulär sten 600×500 dålig trumma. hinder rost inlopp botten öppen plåt 500 plåt öppen nej 11 3. 3. nej . 4,50% 63.308929,17.149434 ja

TRUM71 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plåt 400 hinder. småsten öppen plåt öppen nej 12 2. 2. nej . funktion svårt att svgöra 3,60% 63.309887,17.147861 ja

TRUM72 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plåt 300 70% igensatt. böjd öppen öppen nej 13 3 2. nej .

vatten flöder på våren. enl. gubbbe. 

träd måste tas ner vid inlopp 63.311027,17.146583 endast utlopp samt vägmitt

TRUM73 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 hinder. spolas bra skick nästan ny. öppen öppen nej 9.7 13 3 2. nej .

trummöga lite sönder vid utlopp. 

spricka vid utlopp 1m in. 2,80% 63.311275,17.146003 ja

TRUM76 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 sediment spola utlopp 40% lite rost öppen öppen nej 9 1. 3. nej . 63.313055,17.141605 nej

TRUM75 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 hinder. spola bra skick nästan ny. öppen öppen nej 10 1. 1.2 nej . slänt börjat rasa vid utlopp. 63.313405,17.14026 Endast vägmitt

TRUM77 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 sediment spola bra öppen öppen nej 11.3 1. 3. nej . 63.314553,17.134371 endast vägmitt

TRUM78 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 bra bra öppen öppen nej 12.2 1. 1. nej .

dålig slänt vid utlopp. glapp mellan 

dike och trumma vid utlopp. 63.314202,17.132667 nej

TRUM79 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plast 800 okänd 800 bra bra brunn öppen nej 13.3 till brunn 1. 1. nej . 63.314138,17.130368 ja endast vägmitt

TRUM80 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 inlopp står i luften. rejäl stalp rost vid utlopp öppen öppen nej 11.9 1.2 2.3 nej . 63.314386,17.128505 nej

TRUM81 2016-08-08 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600 god mycket bra öppen öppen nej 11.4 1 1 nej . åtgärda dike vid utlopp 63.314683,17.125789 nej

TRUM82 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600 god bra öppen öppen nej 9.5 1 1 ja . åtgärda dike vid utlopp. börjat rasa 7,30% 63.315156,17.122722 ja

TRUM83 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400

inlopp har lyft sig från 

dikesbotten. stalp

korresion. skada på trumma vid 

utlopp. öppen öppen nej 11 1.2 2 nej . 6,40% ja ja

TRUM84 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600

god. finns en skarv på mitten. 

svacka bra öppen öppen nej 10.5 1. 1. osäker nej . 15,30% nej ja

TRUM85 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400

inlopp ligger 5cm ovan 

dikesbotten. stalp. kan rinna 

vatten under trumma. skada på inlopp utlopp. öppen öppen nej 10 2. 2. nej . 9,90% 63.31574,17.119621 ja

TRUM86 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 300 300 300 vatten leds inte igenom

trumma böjd på mitten. ser ej 

utlopp öppen öppen nej 11 2. 2. nej . 8,10% 63.315774,17.118885 ja

TRUM87 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 300 300 300 stalp. 

trumma böjd på mitten. ser ej 

utlopp från inlopp öppen öppen nej 11 3. 2. nej . järnrör vid utlopp vet ej funktion. 63.316097,17.116926 nej

TRUM88 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 hinder. bör spolas bra lite rost öppen öppen nej 14 2. 2. nej . bra diken. kan läggas stenar i utlopp 63.31654,17.115425 nej

TRUM89 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 stalp. Spolas, bra stenar vid utlpp bra öppen öppen nej 14 1 1 ja . 63.316901,17.113601 nej

TRUM90 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 inlopp står i luften. ser bra ut öppen öppen nej 16.3 3. 1. nej . inlopp står i luften. 45cm 63.317155,17.11304 nej



TRUM91 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 800 800 800 bra.  liten stalp bra öppen öppen nej 35.1 3. 1. ja . bra errosionskydd vid utlopp. 63.318236,17.109694 nej

TRUM92 2016-08-09 JN.HM Cirkulär stentrumma som är förlängd. 500 500 bra men 1m stalp bra öppen plåt 500 öppen plåt 500 35.1 3. 1. ja . slänt rasat in mot vägkant på bägge 63.318471,17.108157 nej

TRUM93 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt oklart oklart heelt igenslammad går ej att bedömma öppen öppen 18 3 4. nej . bör grävas upp. igensatt inlopp 63.320287,17.098424 ja endast vägmitt

TRUM94 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600 bra funktion. stalp vid utlopp nästan ny trumma öppen öppen 11.9 1. 1.2 ja . 0,90% 63.319913,17.095194 ja

TRUM94 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600 bra funktion. stalp vid utlopp nästan ny trumma öppen öppen 11.9 1. 1.2 ja . 0,80% 63.319913,17.095194 ja

TRUM95 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 rensa dike inlopp myckrt bra öppen öppen 11.8 1. 1. ja . -0,20% 63.319777,17.092768 ja

TRUM96.1 2016-08-09 JN.HM cirkulär Betong 1800 1800 1800 hinder inlopp. sediment utlopp skarvar isär öppen öppen 10.2 1.2 1.2 ja .

Dubbeltrumma. Rekomenderat att 

valvbåge. endast inlopp

TRUM96.2 2016-08-09 JN.HM cirkulär Betong 1800 1800 1800 öppen öppen 10.2 1. 1.2 ja . Dubbeltrumma. Flödet är ganska -1,20% ja

TRUM97 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 300 300 300 sediment i in-ut, trasig utlopp, lite rost och defornerad öppen öppen 8 2. 2.3 nej . rensa dike vid utlopp och inlopp 63.328448,17.063296 endast in

TRUM98 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500

trumman leds från en annan 

trumma in i brunn. lite rost

brunn btg. 

brunnslock stål. 

djup ner till 

trumma, 2.68m öppen 15 1. 1.2 nej . gps punkt tagen ök brunn vid inlopp 14,90% 63.332156,17.055915 ja

TRUM99 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 800 800

bra skick. inlopp kommer från 

stängd brunn

brunn. inmätt punkt 

är ök brunnslock öppen 16 1. 1. nej . nej ja

TRUM100 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 sönder vid inlopp. bör spolas skada plåt inlopp öppen öppen 9 2. 2. nej . 2,30% 63.3377,17.046097 ja

TRUM101 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 god. ny trumma bra öppen öppen 9.5 1. 1. ja . 3,50% 63.339705,17.040401 ja

TRUM102 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 rensa diken. hinder . skada inlopp och rost öppen öppen 9 2. 3. ja . trumman står i luften vid inlopp. ca 1,60% 63.341235,17.036206 ja

TRUM103 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 sediment 70%. spolas bra skick öppen öppen 10 1. 2. nej . 1,20% 63.341958,17.034086 ja

TRUM104 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 bra. lite hinder i inlopp bra skick öppen öppen 10 1.2 1. ja . 3,97% 63.342335,17.030342 ja

TRUM105 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 600 600 600 god. rost utlopp öppen öppen 13 1.2 1. ja . 0,80% 63.343254,17.023642 ja

TRUM106 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 måste spolas. diken dålig

lite rost. svårt för vatnner att ta 

sig in öppen öppen 10 1.2 2. nej . 1,50% 63.344181,17.021207 ja

TRUM107 2016-08-09 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500

dike ligger för långt bort från 

inlopp. vatten leds inte in

inlopp sönder utlopp likaså. 

annars bra material öppen öppen 11.5 2. 3. nej .

diken måste rensas på vegetation 

samt dikas om. 2,50% 63.345913,17.01694 ja

TRUM108 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 spolas, liten skarv inlopp sönder. trumma spolas. öppen öppen 11 1.2 1.2 nej . 63.346954,17.013033 nej

TRUM109 2016-08-10 JN.HM Rektangulär sten 650×550 650×450

hinder utlopp. sten har satt sig 

vid utlopp öppen öppen 10 2. 2.3 nej . 4,50% 63.353606,16.999087 ja

TRUM110 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plåt 600 600 600

hinder inlopp. täta till trumman 

vid utlopp

bra. lite deformerat utlopp och 

inlopp öppen öppen 11 2. 2. nej . 63.356223,16.995834 endast in.

TRUM111 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plåt 1000 1000 1000 sediment inlopp. utlopp. trumma är bra. plåtskada in. ut öppen öppen 9.9 1. 1.2 nej .

trumma ansluter från en trumma 

som går under järnväg. bra 

errosionskydd vid inlopp. kan nej endast in.

TRUM112 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 diken måste rensas på sediment skarv gått isär. bananformad öppen öppen 1. 1.2 ja . 63.359354,16.994043 endast in.

TRUM113 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 sand i trumma. spolas helt ok öppen öppen 9.5 2. 1.2 ja .

stöd över trumma. inloppet 

ansluter från en trumma under 

järnväg. inloppet ligger nedsänkt 63.360189,16.99334 endast in.

TRUM114 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plast 300 300 300 utanför sediment. dåliga diken

trummöga inlopp trasigt. hål. 

böjd på mitten öppen öppen 9 2. 2. nej . 63.361575,16.992317 endast in.

TRUM115 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plåt 900-1000 900-1000 900-1000

sediment vid utlopp och i 

trumma. bör spolas bra skick öppen öppen 12 1. 2. ja .

inlopp kommer från utlopp under 

järnväg. inloppet till vägtrumman 63.362191,16.992358 nej

TRUM116 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plåt 1100 1100 1100

sediment vid utlopp och i 

trumma. bör spolas. hinder vid 

inlopp bra skick öppen öppen 53 1. 2. ja .

betong i botten av trumma. 

trumma går under järnväg också. 63.365746,16.988825 endast vägmitt

TRUM117 2016-08-10 JN.HM Cirkulär Betong 500 500 500 diken dålig vid inlopp bra material öppen öppen 13.4 1. 2. ja .

läget på trumman borde ändras. 

ligger en grop ca 5m ifrån nej endast in

TRUM118 2016-08-10 JN.HM Cirkulär Betong 1000 1000 1000 bra. vattnet flödar bra från bäck skarvar isär 7cm öppen öppen 12.2 1.2 1. förankring ja . 4,10% 63.371524,16.980367 ja

TRUM119 2016-08-10 JN.HM Cirkulär Betong oklart 500 oklart

fungerar ej. vattnet leds vid sidan 

av trumma in till ring 2. kan ej se 

utlopp pga. 

vattenfylld grop 1.5m djup.

trumma av vid inlopp och 

utlopp. öppen öppen 16 3. 4. grävas upp bytas ja . slänt har rasat in vid utlopp 63.37485,16.973794 endast vägmitt

TRUM120 2016-08-10 JN.HM Cirkulär Betong 500 oklart helt ur funktion oklart öppen öppen 17 4. 4. grävas upp bytas ja. vid sidan av .

vatten leds in via en bäck . första 

två ringarna vid inloppet ligger 

30cm isär. inloppet vid ring två är 

90% igenslammad med sediment. 63.375702,16.972321 endast vägmitt

TRUM121 2016-08-10 JN.HM Cirkulär btg 500 500 500 sediment inlopp. ring 1.2 isär

trumman är gammal. svårt att 

avgöra öppen öppen 14 2.4 3. spolas och förankras ja . 63.377266,16.969715 endast in

TRUM122 2016-08-10 JN.HM Cirkulär btg 500 500 500 igenslammat helt utlopp trumman är av ring inlopp öppen öppen 15 2.4 3. ja . svårt att inventera trumma då den 63.377862,16.96893 endast in

TRUM123 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600

nya diken in till trumma. 

trumman ligger högt och vattnet 

rinner under bra skick öppen öppen 10.45 1. 2. ja 63.37875,16.967705 endast vägmitt

TRUM124 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 hinder vid inlopp

materialet har deformerat sig 

vid inlopp. skarv 2m in vid 

utlopp öppen öppen 8.5 2.3 2.3 nej 63.379339,16.966896 endast utlopp

TRUM125 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400

trumma står i luften. 20cm 

sediment. 20cm vatten. 40cm 

grop bra öppen öppen 9 1. 2.3 nej

trumman har blivit tjälskadad är lite 

böjd vid inlopp. diket bör åtgärdas 

vid inlopp 8,10% 63.3797,16.965796 ja

TRUM126 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 rensa dike utanför inlopp bra öppen öppen 9.03 1. 1. ja slänt har rasat ihop vid utlopp mot 3,20% 63.380092,16.964261 ja

TRUM127 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 god. bra öppen öppen 9.02 1. 1. diken vid inlopp kan åtgärdas ja 1,60% 63.38085,16.963223 ja

TRUM128 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plåt 800 800 800

inlopp hinder och 

sönderslagen.mycket stenar trumman har skada innuti. öppen öppen 10 3. 3. rensas ja

stenar har färdats in i trumma från 

inlopp 10,00% 63.381048,16.962652 ja

TRUM129 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 rensa inlopp sediment deformerat utlopp och inlopp öppen öppen 10 2.2 2. spolas på sediment ja 7,50% 63.382273,16.960438 ja

TRUM130 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plåt 300 300 300

inlopp helt sönder men trumman 

är bra innuti bra öppen öppen 10 2.2 3. nej 63.384114,16.957933 nej

TRUM131 2016-08-10 JN.HM Cirkulär plåt 1000 1000 1000 rensas på sten annars bra bra öppen öppen 12.95 1. 1. ja 63.38436,16.957552 nej

TRUM132 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500

dålig lutning. trumman böjd. står 

i luften. deformerat inlopp och utlopp öppen öppen 11 1.2 2.3 ja vattnet står still i trumma 3,70% 63.38481,16.957559 ja

TRUM133 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 hinder. sedimemt i trumma bra skick. plåtskada vid inlopp öppen öppen 9,1 1.2 2. nej sänka trumma 2,70% 63.387643,16.955532 ja

TRUM134 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500

innuti utloppet har sly börjat 

växa. bör tas ner bra öppen öppen 9 1. 2. bättre diken samt spolas nej 4,80% 63.389066,16.953332 ja

TRUM135 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500

vegetation vid in occh utlopp 

innuti trumma. deformerade trummöga öppen öppen 7,9 1. 2.

bättre dike vid inlopp. trumman 

ligger för nära vägen. nej 3,60% 63.390058,16.952023 ja

TRUM136 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 1000 1000 1000 diken vid inlopp ligger fel. spolas bra öppen öppen 12,2 1. 2. ja 2,30% 63.391428,16.949793 ja

TRUM137 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 bra funktion. ny trumma. bra öppen öppen 11.75 1. 2. nej ordna diket kring inlopp -1,40% 63.392022,16.948767 ja

TRUM138 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600

vatten rinner. ser ut som en 

trappa i trumman. trumman har 

satt sig vid vägmitt bananformad i mitten öppen öppen 9 1. 1.2 ja 63.394359,16.946261 nej

TRUM139 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 bra. rensa sediment vid inlopp bra öppen brunn 13,12 1. 1.2 ja inmätt punkt är ök brunnlock. 14,70% 63.395573,16.945416 ja

TRUM140 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt kan ej avgöra finns ingen måste bytas öppen öppen 8,5 3. 3. nej är helt söndertrasad 2,50% 63.395878,16.94528 ja

TRUM141 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500

god funktion. vatten har samlats 

lite vid utlopp

skarv gått isär vid utlopp. 1.5m 

in från inloppet har trumman 

satt sig lite öppen öppen 10,8 1. 1.2 ja rinner ut till större bäck 7,90% 63.396872,16.944016 ja

TRUM142 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 1800 1800 1800 bra bra öppen öppen 24 1. 1. ja 0,60% 63.398206,16.942958 ja

TRUM143 2016-08-11 JN.HM Rektangulär sten 500×600 500×500 dålig lutning.sediment utlopp bra öppen öppen 8,1 1. 2. spolas sediment nej -4,50% 63.401218,16.940729 ja

TRUM144 2016-08-11 JN.HM Rektangulär sten 400×350 dålig lutning.sediment utlopp bra öppen öppen 6,7 1. 2. spolas sediment. grävas ur. nej allt vatten stannar vid inlopp. 1,10% nej ja

TRUM145 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 stalp utlopp har bildat grop bra öppen öppen 9 1. 2. nej 1,10% nej ja

TRUM146 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 spolas bra öppen öppen 9 1. 2. nej 63.405255,16.939776 endast vägmitt

TRUM147 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400

bättre dike in. trasigt inlopp. 

annars god bra öppen öppen 10 1. 1.2 nej

svårt att avgöra funktionen p.g.a. 

inget vatten flödar 1,80% 63.408181,16.941033 ja

TRUM148 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500

hinder in. men fungerar, bra 

flöde. bra öppen öppen 11.9 1. 1. rensas vid inlopp ja

dubbeltrumma avstånd mellan dem 

är 80cm 63.410208,16.939543 endast vägmitt

TRUM149 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600 god. rinner vatten igenom bra öppen öppen 1. 1. ja 1,10% 63.411451,16.938761 nej

TRUM150 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 sediment inlopp. hinder deformerat in och utlopp öppen öppen 11 1.2 1.2 ja 2,60% nej ja

TRUM151 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400

rensa dike vid inlopp. spola 

trumma bra öppen öppen 1.2 1.2 nej -0,70% nej ja

TRUM152 2016-08-11 JN.HM rektangulär sten 800×600 sediment och hinder helt okej. fungerar öppen öppen 12 1.2 1.2 ja 63.41434,16.93705 nej

TRUM153 2016-08-11 JN.HM Se fritext öppen brunn

inlopp ligger långt ner i slänt 

trumman går vidare till brunn där nej endast vägmitt

TRUM153 2016-08-11 JN.HM Se Fritext öppen brunn

inlopp ligger långt ner i slänt 

trumman går vidare till brunn där nej endast vägmitt

TRUM154 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500

stalp men vattnet kan ta sig 

igenom trumma ny trumma. utloppet är sönder öppen öppen 12 1.2 1.2 nej 63.419769,16.936671 endast in

TRUM155 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 stny trunna lite grus öppen öppen 12 1. 1. nej leder ner i ravin 0,30% nej ja

TRUM156 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600 ny trumma bra öppen öppen 11.9 1. 1. nej leder ner i ravin 3,10% nej ja

TRUM157 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600 ny trumma bra öppen öppen 8.5 1. 1. nej leder ner i ravin 2,30% nej ja

TRUM158 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 bra bra öppen öppen 8.8 1. 1. nej 3,60% nej ja

TRUM159 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 bra bra öppen öppen gps 1. 1. nej 3,20% nej ja

TRUM160 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600 bra bra öppen öppen gps 1. 1. nej slänt vid inlopp och utlopp har rasat 12,10% nej ja

TRUM161 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 bra bra öppen öppen 9 1. 1. nej nej endast in

TRUM162 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 sediment inlopp. utlopp stalp

trumma är bra. dåliga diken. 

skada på utlopp öppen öppen 9.95 2. 2. nej 63.425847,16.917262 nej

TRUM163 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400

bra svårt för vattnet att ta sig in. 

diken borde dikas om

inloppet är sönder utloppet 

likaså öppen öppen gps 3. 3. nej 2,30% nej ja

TRUM164 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600

sediment inlopp. skarv isär vid 

inlopp slänt börjat rasa ner mot utlopp öppen öppen gps 1. 2. spolas och errosionskydd nej 1,40% nej ja

TRUM165 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 sediment inlopp. rensa inlopp och utlopp öppen öppen 9.97 1. 2. spolas nej nej endast vägmitt

TRUM166 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 600 600 sediment inlopp. ny trumma öppen öppen 10.91 1. 1. nej nej endast vägmitt

TRUM167 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 sediment inlopp. ny trumma öppen öppen 10.65 1. 1. lägga stenar vid inlopp nej slänt vid inlopp har börjat rasat endast vägmitt

TRUM168 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 sediment inlopp. fungerar bra plåtskada inlopp öppen öppen 11 2. 2. nej nej endast in.

TRUM169 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 400 400 400 hinder inlopp och utlopp bra öppen öppen gps 2. 2. rensa bort kring trumman nej nej endast vägmitt

TRUM170 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600

slänt ner mot utloppet börjar 

rasa bra öppen öppen 10.8 1. 1. nej 63.430572,16.906681 nej

TRUM171 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 600 500 500

skrav vid inlopp lite isär. bra 

funktion annats ny trumma öppen öppen 8.165 1. 1.2 nej 63.43116,16.904889 nej

TRUM172 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 bra ny trumma öppen öppen 8.165 1. 1. nej 2,50% 63.431272,16.904672 nej

TRUM173 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400 bra ny trumma öppen öppen 10.065 1. 1. nej nej endast vm

TRUM174 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 600 600 600 stalp. tagit med material ner ny trumma öppen öppen 12 1. 1. nej 63.433108,16.900985 nej

TRUM175 2016-08-11 JN.HM Rektangulär sten vet ej ej fungerande

ej fungerande utlottet har rasat 

sammn 4. 4. nej 63.433552,16.900493 nej

TRUM176 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 bra bra. ny öppen öppen 8.2 1. 1. nej ja nej

TRUM177 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 bra bra. ny öppen öppen 8.2 1. 1. nej 63.43395,16.900048 nej

TRUM178 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400

bra. men slänt har börjat rasa lite 

vid utlopp bra. ny öppen öppen 8 1. 1. nej 63.434555,16.89876 nej



TRUM179 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400

bra. men slänt har börjat rasa  vid 

utlopp pga vattenflöde utloppet är stor stalp. öppen öppen 11.18 1. 2. nej 63.434888,16.897322 nej

TRUM180 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 400 400 400

bra. men slänt har börjat rasa  vid 

utlopp pga vattenflöde utloppet är stor stalp. öppen öppen 9.92 1. 2. nej 63.435165,16.896529 nej

TRUM181 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plåt 500 500 500 ok. diket in bättre lutning stalp utlopp öppen öppen 12.25 2. 2. nej nej nej

TRUM182 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 god bra öppen öppen gps 1. 1. nej rensa vid utlopp 1,40% nej ja

TRUM183 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 god bra öppen öppen gps 1. 1. nej rensa vid utlopp 3,50% nej ja

TRUM184 2016-08-11 JN.HM Cirkulär plast 500 500 500 god men skadat in och utlopp skada öppen öppen gps 1. 2. nej 2,50% nej ja
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PM BRUNNSINVENTERING, 1W140003 

Bilaga 2 till PM Avvattning daterad 2017-11-14 

Kartläggning av brunnar inför brunnsinventering för projekt väg 953 
Östgranvåg-Forsmo. 

Uppdraget  

Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att inventera brunnar för vatten- och energiförsörjning i 

samband med utförande av förstärkningsåtgärder för väg 953 sträckan Östgranvåg-Forsmo. 

Inför vägplan har en kartläggning av brunnar inom ett bedömt påverkansområde utförts. Totalt 

har 26 stycken fastigheter med brunnar identifierats som ligger inom vägarbetets bedömda 

påverkansområde, varav 17 för dricksvattenuttag.  

Bakgrund 

Vägsträckan mellan Östgranvåg-Forsmo ligger längs väg 953. Sträckan är ca 10,5 km lång och 

sträcker sig från korsningen med väg 946 i Östgranvåg och fram till grusvägens slut norr om 

järnvägskorsningens slut i Forsmo.  

På grund av brister i vägens avvattning uppstår problem med bärigheten under 

tjällossningsperioden vilket medför att vägen inte kan trafikeras med tunga fordon. Trafikverket 

planerar åtgärder för att vägen ska uppnå bärighetsklass 4, BK4, året om. Vägens diken och 

vägtrummor ska ses över för att förbättra avvattningen samt att vägen förstärks. Åtgärderna 

planeras i befintlig stäckning med undantag av ett par partier längs sträckan där 

framkomligheten är begränsad på grund av tvära kurvor. Möjligheterna till kurvrätningar utreds 

norr om Faxälven samt vid Sandmon. 

Vid bygg- eller driftskede av vägsträckan finns viss risk för att eventuella vatten- eller 

energibrunnar kan påverkas negativt. Det är därför en fördel om brunnarnas status 

dokumenteras före det att entreprenadarbeten påbörjas så att jämförelse, vid behov, kan göras 

med förhållandena efter entreprenadarbetena. Inför vägplan har en kartläggning utförts av de 

vatten- och energibrunnar som ligger inom vägarbetets influensområden.  

Tillvägagångssätt  

Genom en skrivbordsstudie har samtliga fastigheter med brunnar inom bedömt influensområde 
identifierats. En inventeringsblankett (Bilaga 1) skickades ut till de berörda fastighetsägarna i 
syfte att samla information om förekomst av eventuella energi- och vattenbrunnar i 
arbetsområdet. Influensområdet har avgränsats efter förekommande jordart, enligt SGUs 
jordartskarta. I morän och silt bedömdes påverkansområdet till 50 m från väglinje och i sand har 
påverkansområdet bedömts till 200 m från väglinje. Samtliga ägare av fastighet inom dessa 
avstånd har fått utskick av inventeringsblanketten. Flertalet av fastighetsägarna (32 stycken) 
svarade på den utskickade inventeringsblanketten, varav två fastighetsägare har ringt in svar. 
Av de svarande anger 8 stycken att de har jordvärmeanläggning.  
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Nästa steg som utförs i FU är att bedöma vilka brunnar som eventuellt kan påverkas av den nya 

vägutformningen och besöka identifierade brunnar i fält. Inventering i fält bör innefatta inmätning 

av brunnsläge och grundvattennivå, inhämtning av uppgifter om vattenkvalitet, kapacitet och 

brunnskonstruktion samt fotografering av brunnar. 

Resultat  

I detta avsnitt redovisas resultatet från kartläggningen i form av ifylld tabell för samtliga 

identifierade brunnar längs sträckan.  

Ifyllda svarsformulär redovisas i Bilaga 2.  
 
Följande redovisas en sammanställning av brunnar som är identifierade på fastigheter inom 
bedömt påverkansområde längs planerade vägarbeten. Totalt har 24 stycken fastigheter med 
brunnar identifierats. De identifierade brunnarna utgörs av:  

• 10 borrade energibrunnar 

• 4 grävda brunnar med grundvattenuttag 

• 9 borrade brunnar med grundvattenuttag 

• 3 brunnar med vatten från källa 

• 3 brunnar är av okänd typ varav en ej används i dagsläget för grundvattenuttag.  
 
Därtill har 6 fastigheter angivit att de är anslutna till Öhns vattenförening som har 
grundvattenuttag från en källa i Trolldalen på västra sidan om väg 953 (fastighet Ön 5:11), som 
leds i ledning under vägen till fördelningsbrunn på västra sidan om vägen.  
 
8 fastigheter har angivit att de har jordvärmeanläggning. 
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Brunn belägen inom fastighet Västgranvåg 2:9 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Forshyddan Västgranvåg 160 

Ägare:  Anders Sjödin 

Fastighetsbeteckning:  Västgranvåg 2:9 

Telefon:  070-230 13 63 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Borrad 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:  100-150m Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 
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Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 
 

2001 Okänt  

Brunnens djup: Jordvärme, 175 m Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Sandsmon 4:7 – 4:17 

 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Sandsmon 315, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Birgit Eriksson 

Fastighetsbeteckning:  Västgranvåg 2:9 

Telefon:  0620-22063 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Grävd 

Utförandeår 1932 Okänt 

Brunnens totaldjup:  Ca 5m Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  
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Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

Brunn belägen inom fastighet Sand 4:31 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Sandsmon 315, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Bo Eriksson 

Fastighetsbeteckning:  Sand 4:31 

Telefon:  0620-22063/070-107 55 59 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Grävd 

Utförandeår 1932 Okänt 

Brunnens totaldjup:  Ca 5m Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  
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Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 

Brunn belägen inom fastighet Sand 3:2 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Sandsmovägen 15, 881 Sollefteå 

Ägare:  Britt-Marie Torell 

Fastighetsbeteckning:  Sand 3:2 

Telefon:  073-047 13 14 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Källa 

Utförandeår För framtida bruk för boskap Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  
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Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 
 

Jordvärme Okänt  

Brunnens djup:  Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Västgranvåg 4:7 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Västgranvåg 110, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Anders Edholm 

Fastighetsbeteckning:  Sand 4:31 

Telefon:  070-544 44 56 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Borrad 

Utförandeår 1986 Okänt 

Brunnens totaldjup:  48 Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  
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Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

0,3 m Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 
1986 

 Okänt  

Brunnens djup: 48 Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Österås 3:10 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Österås 142, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Yngve bergvall 

Fastighetsbeteckning:  Österås 3:10 

Telefon:   

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
(försörjer även grannen) 

Uppgifter om vattentäkten 
Borrad av TS brunnsborrning och entreprenad 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Borrad 

Utförandeår  Okänt 
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Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:  Placerad på grannens 
fastighet 

Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 

Brunn belägen inom fastighet Österås 1:16 och 1:18 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Österås 106, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Anders Olsson 

Fastighetsbeteckning:  Österås 1:16 och 1:18 

Telefon:   

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
(även Österås 110) 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Borrad 

Utförandeår  Okänt 
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Brunnens totaldjup:  48m Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 
 

Brunn belägen inom fastighet Österås 1:7 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Österås 112, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Gunilla Sjöberg-Andersson 

Fastighetsbeteckning:  Österås 1:7 

Telefon:  070-266 28 83 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Borrad 

Utförandeår 2008-06-25 Okänt 
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Brunnens totaldjup:  50m Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

0,25 m Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 
 

Brunn belägen inom fastighet Österås 1:29 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Österås 207, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Gunilla Sjöberg-Andersson 

Fastighetsbeteckning:  Österås 1:7 

Telefon:  070-627 20 99 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
(1:29, 1:38, 1:40, 1:6) 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Borrad 

Utförandeår  Okänt 
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Brunnens totaldjup:  110m Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

66 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

GJUTET RUM Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 
 

 Okänt  

Brunnens djup: Ca 110 Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Västerås 2:33 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Västerås 127, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Violeth Sköldebjer 

Fastighetsbeteckning:  Västerås 2:33 (brunnen belägen på Tommy Mobergs fastighet) 

Telefon:  070-699 33 33 
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Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
(totalt 4 fastigheter på brunnen) 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Borrad 

Utförandeår 1975 Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 

Brunn belägen inom fastighet Västgranvåg 2:5 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Västgranvåg 116, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Bibbi och Sivert Sondell 

Fastighetsbeteckning:  Västerås 2:33 (brunnen belägen på Tommy Mobergs fastighet) 

Telefon:  0620-23067, 070-252 82 25 
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Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter: 
Västgranvåg 1:16 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Källa 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 
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Brunn belägen inom fastighet Ruth IngaBritt Jönssons dödsbo 

(fastighetsbeteckning okänd) 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Mullestigen 10, 661 31 Säffle (Staffan) 
Brädgatan 6, 854 60 Sundsvall (Göran) 

Ägare:  Göran Jönsson 
Staffan Jönsson 

Fastighetsbeteckning:   

Telefon:  070-670 70 58 
070-540 42 44 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter: 
 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Borrad 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 
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Brunn belägen inom fastighet Österås 1:25 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Okänt 

Ägare:  Birgitta Huss 

Fastighetsbeteckning:  Österås 1:25 

Telefon:  070-300 23 16 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter: 
 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Borrad 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
Tillräcklig  
 
Otillräcklig 

 
Okänd 
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Brunn belägen inom fastighet Österås 3:9 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Österås 146, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Ulla Svensson, Kurt Svensson (dödsbo) 

Fastighetsbeteckning:  Österås 3:9 

Telefon:  0620-23134 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter: 
Grannfastigheten 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Borrad 

Utförandeår 1993 Okänt 

Brunnens totaldjup:  100m Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

70 m Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

0,5 m Okänt  

Brunnens kapacitet  
Tillräcklig  
 
Otillräcklig 

 
Okänd 
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Brunn belägen inom fastighet Östgranvåg 1:15 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Östgranvåg 125, 881 33 Sollefteå 

Ägare:  Granvågs vattenprojekt/Lennart Holmlund 

Fastighetsbeteckning:  Östgranvåg 1:15 

Telefon:  073-067 04 12 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet 
  

Flera fastigheter: 
Östgranvåg 1:15,  1:2, 1:3, 1:9, 1:10, 
1:12, 1:13, 1:16, 2:48 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Borrad 

Utförandeår 1986 Okänt 

Brunnens totaldjup:  110m Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

0,1 m Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

0,2 m Okänt  

Brunnens kapacitet  
Tillräcklig  
 
Otillräcklig 

 
Okänd 
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Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 
1986 

 Okänt  

Brunnens djup: 110 m Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Sand 4:25 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Sandsmon 310, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Patrick Hedström 
Britt-Marie Hedström 

Fastighetsbeteckning:  Sand 4:25 

Telefon:  076-130 72 66/070-351 58 20 

Vattentäkten försörjer:  
Brunnen används inte. 

Denna fastighet: 
Kommunalt vatten 

Flera fastigheter: 
 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  
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Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
Tillräcklig  
 
Otillräcklig 

 
Okänd 

Brunn belägen inom fastighet Östgranvåg 2:20 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Östgranvåg 303, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Per Eriksson 

Fastighetsbeteckning:  Östgranvåg 2:20 

Telefon:  076-798 85 90 

Vattentäkten försörjer:  
Jordvärme 

Denna fastighet: 
 

Flera fastigheter: 
 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Grävd. Jordvärme 

Utförandeår Ca 2005 Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  
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Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
Tillräcklig  
 
Otillräcklig 

 
Okänd 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 
Ca 2005 

Jordvärme Okänt  

Brunnens djup:  Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Österås 1:16 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Österås 211, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Anders Pettersson 

Fastighetsbeteckning:  Österås 1:16 

Telefon:  076 826 90 39 

Vattentäkten försörjer:  
Jordvärme 

Denna fastighet: 
 

Flera fastigheter: 
 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Grävd. Jordvärme 

Utförandeår Ca 2005 Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  
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Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
Tillräcklig  
 
Otillräcklig 

 
Okänd 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 
2010 

Jordvärme Okänt  

Brunnens djup: Ca 1 m Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Västgranvåg 3:17 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Västgranvåg 307, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Roger Runevald 

Fastighetsbeteckning:  Västgranvåg 3:17 

Telefon:  070-640 54 70 

Vattentäkten försörjer:  
Jordvärme 

Denna fastighet: 
 

Flera fastigheter: 
 

Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Grävd. Jordvärme 

Utförandeår Ca 2005 Okänt 
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Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
Tillräcklig  
 
Otillräcklig 

 
Okänd 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 
2008 

Jordvärme Okänt  

Brunnens djup: 2 m Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Sand 2:22 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Sand 209, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Anna Hellström  

Fastighetsbeteckning:  Sand 2:22 

Telefon:  070-697 01 72 

Vattentäkten försörjer:  
 

Denna fastighet: 
 

Flera fastigheter: 
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Uppgifter om vattentäkten 
 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

- 

Utförandeår - Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  
 
 
Betonglock över brunnen 

Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
Tillräcklig  
 
Otillräcklig 

 
Okänd 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 
2008 

Jordvärme Okänt  

Brunnens djup: 2 m Okänt 
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Brunn belägen inom fastighet Österås  

 

Administrativa uppgifter  

Adress:  c/o Karl Bolin, Björnkällevägen 25, 183 60 Täby 

Ägare:  Karl Bolin, Nils Johan Bolin, Inger Lundström, Ove Öhlund 

Fastighetsbeteckning:  Västgranvåg 2:9 

Telefon:  070-624 40 16 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Grävd 

Utförandeår 2007 Okänt 

Brunnens totaldjup:  11 Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

10,5 m Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

0,3m Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 
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Brunn belägen inom fastighet Österås 1:31 

 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Hedlundavägen 3C, 903 21 Umeå 

Ägare:  Åsbjörn Eriksson 

Fastighetsbeteckning:  Österås 1:31 

Telefon:  070-356 41 74 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Grävd 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:  6 Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

4,5m Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 
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Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 1997, Jordvärmekollektor Okänt  

Brunnens djup: 1,5 Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Ön 12:5 

 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Ön Öjbacken 217, 88 191 Sollefteå 

Ägare:  Anders Sjödin, Gunilla Molund 

Fastighetsbeteckning:  Österås 1:31 

Telefon:  073-0639094 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
Ön 8:1 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Grävd 

Utförandeår Okän Okänt 

Brunnens totaldjup:  Ca 2,5 m Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

0,8 m Okänt  
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Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

0,4 m Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 
 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: Jordvärmekollektor Okänt  

Brunnens djup:  Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Västgranvåg 1:13, 1:39 

 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Västgranvåg 157, 88 191 Sollefteå 

Ägare:  Roger Tjärnberg, Ewa Tjärnberg (db) 

Fastighetsbeteckning:  Västgranvåg 1:13, 1:39 

Telefon:  0620-15718 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Källa 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  
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Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 
 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår:  Okänt  

Brunnens djup:  Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Öhn 6:5 

 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Öhn 170 

Ägare:  Inga Maria Svedin 

Fastighetsbeteckning:  Öhn 6:5 

Telefon:  070-376 42 256 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
 

Uppgifter om vattentäkten 
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Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

Källa, vatten kommer från gemensam källa Öhns 
vattenförening (källa i Trolldalen) 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 
 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 2015 Okänt  

Brunnens djup: 180 Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Östgranvåg 1:10 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Östgranvåg 133, 88 191 Sollefteå 
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Ägare:  Hans Vikström 

Fastighetsbeteckning:  Östgranvåg 1:10 

Telefon:   

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: Ca 2000 Okänt  

Brunnens djup: ? Okänt 
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Brunn belägen inom fastighet Ön 6:12 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Ön 166, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Mats Eriksson 

Fastighetsbeteckning:  Ön 6:12 

Telefon:  070-380 31 01 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 
Ön 6:11 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 
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Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: Ca 2007 Okänt  

Brunnens djup: Ca 125 meter Okänt 

 

Brunn belägen inom fastighet Österås 1:23, 1:24 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Österås 110, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Birger Mellander 

Fastighetsbeteckning:  Österås 1:23, 1:24 

Telefon:  073-812 46 63 (sms eller mobilsvar) 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  
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Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: Ca 2011 Okänt  

Brunnens djup: Ca 60 meter Okänt 

 
 

Brunn belägen inom fastighet Västgranvåg 1:38 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Västgranvåg 153, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Susanne Nilsson 

Fastighetsbeteckning:  Västgranvåg 1.38 

Telefon:  0620-230 71, 070-585 88 92 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  
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Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: Ca 2007 Okänt  

Brunnens djup: Ca 170 meter Okänt 

 
 

Brunn belägen inom fastighet Östgranvåg 2:32 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Östgranvåg 205, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Jan-Erik Hedlund, Carina Hedlund West 

Fastighetsbeteckning:  Östgranvåg 2:32 

Telefon:  070-2550723 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  
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Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: Ca 2014 Okänt  

Brunnens djup: Ca 140 meter Okänt 

 
 

Brunn belägen inom fastighet Sand 3:46 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Motorvägen 3, 881 91 Sollefteå 

Ägare:  Ingemar Pettersson 

Fastighetsbeteckning:  Sand 3:46 
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Telefon:  070-265 17 69 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 

 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: 
 

Jordvärme Okänt  

Brunnens djup:  Okänt 
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Brunn belägen inom fastighet Ön 7:14 och 7:21 

Administrativa uppgifter  

Adress:  Glanskammarsgatan 243, 124 72 Bandhagen 

Ägare:  Lidemor Forsslund 

Fastighetsbeteckning:  Ön 7:14 och 7:21 

Telefon:  070 350 14 89 

Vattentäkten försörjer:  Denna fastighet  Flera fastigheter 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, grävd, 
källa etc.):  

 

Utförandeår  Okänt 

Brunnens totaldjup:   Okänt  

Brunnen/brunnsrörets 
diameter:  

 Okänt  

Brunnens koordinater:   Okänt  

Kontroll av vattenytan i 
brunnen:  

Kan lätt utföras  Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump eller 
annan installation  

Djup till vattenytan (från 
överkant rör):  

 Okänt  

Avstånd från överkant rör till 
markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt  

Brunnens kapacitet  
 
 
Tillräcklig  

 
Okänd 
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Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår: Jordvärme Okänt  

Brunnens djup:  Okänt 
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Bilaga 1 – Inventeringsblankett 
Brunnsinventering Östgranvåg-Forsmo 
Uppdragsnr: 150354 
Diarienr: TRV 2016/55587 

 

Administrativa uppgifter 

Fastighetsbeteckning  

Ägare  

Adress  

Telefon  

E-post  

Vattentäkten försörjer Denna fastighet Flera fastigheter (inklusive denna) 
Ange vilka: 

 

Uppgifter om vattentäkten 

Typ av brunn (borrad, 
grävd, källa etc.) 

 

Utförandeår:  Okänt  

Brunnens totaldjup:  Okänt 

Djup till vattenytan (från 
överkant rör): 

 Okänt 



   

 

 

 

41 (41) 
 
PM BRUNNSINVENTERING, 1W140003  

 

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c
x
 

 
 

Uppgifter om energibrunn: 

Utförandeår:  Okänt  

Brunnens djup:  Okänt 

 

Vänligen skissa brunnens läge på fastigheten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avstånd från överkant rör 
till markytan (brunnsrörets 
uppstickande höjd över 
markytan): 

 Okänt 

Brunnens kapacitet:  
 
Tillräcklig 
 
Otillräcklig 
 

Okänd 

Kontroll av vattenytan i 
brunnen: 

Kan lätt utföras Kan inte utföras utan 
nedmontering av pump 
eller annan installation 
 
 

Uppskattad förbrukning 
(personer i hushållet, ev. 
djurvattning): 

 

Vattenanalys: Finns Finns inte 

Borrbevis: Finns Finns inte 
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