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Sammanfattning
Trafikverket kommer att ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen för att leda bort
grundvatten och leda om ytvatten i anslutning till en planerad skärning för en ny järnväg
strax norr om Umeå. Verksamheten är en del av den nya järnvägen Norrbotniabanan mellan
Umeå och Luleå. Under oktober 2017 pågår en samrådsprocess för att inhämta synpunkter
på planerad vattenverksamhet, innan den slutliga ansökan lämnas in.

Skärningen är drygt 2,5 km lång och som djupast 20 meter djup. Skärningens slänter består
både av jord och av berg. En kombinerad passage för väg, bäck och vilt anordnas på bro över
skärningen. Skärningen kommer att medföra bortledning av grundvatten och behov av att
leda om ytvatten, vilket utgör tillståndspliktig vattenverksamhet.

Området som påverkas omfattas inte av riksintressen eller andra områdesskydd men det
finns lokala värden i form av rekreation och naturmiljö. I närheten finns riksintresse för
vattenförsörjning och rennäring, ett vattenskyddsområde samt ett Natura 2000 område.

Den förändrade hydrologin kommer att leda till torrare förhållanden i omgivande skog
vilket på sikt kan medföra en förändrad artsammansättning främst i områden som i dag
utgörs av sumpskog. Inga vattentäkter kommer att påverkas.

Detta dokument beskriver vattenverksamheten, förutsättningarna i omgivningen och
förutsedda konsekvenser. Järnvägens sträckning och utformning prövas genom en
järnvägsplan vars process löper parallellt med tillståndsprocessen för vattenverksamhet.
Dokumentet utgör underlag för samråd i tillståndsprocessen. Synpunkter från myndigheter,
allmänhet och särskilt berörda som kommer fram i samrådet kommer att dokumenteras i en
samrådsredogörelse. Redogörelsen tillsammans med detta underlag ska ligga till grund för
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga en ny järnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.
Den nya järnvägen förväntas skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, ökad
konkurrenskraft för näringslivet och en positiv regional utveckling som gagnar hela landet.

Att lokalisera en ny järnväg är en omfattande process. Utredning av järnvägens lokalisering
och utformning har skett genom idéstudier, förstudier, järnvägsutredningar och linjestudier.
Arbetet mynnade slutligen ut i en optimerad linje som utgör aktuellt planförslag, vilket
presenteras i järnvägsplanen för Norrbotniabanan Umeå-Dåva. I den miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) som hör till järnvägsplanen finns en utförlig beskrivning av naturvärden
och andra typer av värden längs sträckningen samt en bedömning av hur de kan komma att
påverkas av den nya järnvägen. Trafikverket planerar att anta järnvägsplanen under 2018.
En fastställd järnvägsplan låser fast järnvägslinjen, men inom den linjen behöver olika
verksamheter prövas, bland annat enligt miljöbalken. Dessa sakprövningar kommer att
reglera byggande av järnvägen mer i detalj och ange villkor för de verksamheter som måste
prövas särskilt.

På sträckan Umeå-Dåva planeras en djup skärning i I 20-skogen som medför grundvatten-
bortledning. Grundvattenbortledning är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap
miljöbalken. Denna samrådshandling behandlar grundvattenbortledningen i skärningen och
den grundvattensänkning i omgivningen som bortledningen medför. Även följdverksamhet i
form av utsläpp av processvatten under byggtiden omfattas av tillståndsprövningen.

1.2. Tillståndsprocess vattenverksamhet

Som ett första steg inför ansökan om tillstånd genomförs ett samråd. Samrådet syftar till att
på ett tidigt skede i tillståndsprocessen inhämta uppgifter och synpunkter för planerad
verksamhet. I samrådsunderlaget beskrivs den planerade verksamheten och dess påverkan
översiktligt. I kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillståndsansökan för
vattenverksamhet kommer åtgärderna och dess konsekvenser att beskrivas mer ingående.

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse som skickas till
Länsstyrelsen i Västerbottens län. Tillståndsansökan inklusive MKB och samråds-
redogörelse kommer att inlämnas till Mark- och miljödomstolen för avgörande.

1.3. Järnvägsplan med MKB

Den planerade järnvägen sträcker sig från Umeå godsbangård till strax öster om Dåva
industriområde, en sträcka på ca 12 km. Sträckan blir enkelspårig med mötesstationer vid
Ersboda och Dåva. Järnvägsanläggningen omfattar även serviceväg, viltstängsel,
bullerskyddsåtgärder i form av vallar och skärmar samt broar över korsande vattendrag och
vägar. I anslutning till planerad spårtunnel byggs även en utrymningstunnel. Se
järnvägssträckningen enligt järnvägsplanens förslag i Figur 1.
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Figur 1. Omfattning av järnvägsplanen Umeå-Dåva.

I järnvägsplanen redovisas alternativa sträckningar för den planerade järnvägen mellan
Umeå och Dåva samt motiven för den förordade sträckning som Trafikverket nu planerar att
bygga. I den MKB som hör till järnvägsplanen finns en utförlig beskrivning av naturvärden
och andra typer av värden längs sträckningen samt en bedömning av hur de kan komma att
påverkas av den nya järnvägen.

När Järnvägsplanen med tillhörande MKB vinner laga kraft innebär det att järnvägs-
projektet är tillåtligt, dvs det slås fast att järnvägen inklusive skärning, broar och tunnlar ska
få byggas enligt den föreslagna sträckningen. Tillståndsprövningen för vattenverksamheten
gäller alltså inte om den ska få genomföras, utan hur den ska utformas och vilka
skyddsåtgärder som krävs under bygg- och driftskedet.

1.4. Avgränsningar

Samrådsprocessen och MKB:n för grundvattenbortledningen avgränsas i sak genom att
frågor som inte direkt berör vattenverksamheten och redan har berörts i järnvägsplanen,
inte kommer att tas upp i denna process. Det gäller aspekterna landskap, kulturmiljö,
barriäreffekter, buller och vibrationer, luft och rennäring eftersom de inte påverkas av
vattenverksamheten. Jordbruksmark förekommer inte i anslutning till den aktuella sträckan
och därför behandlas inte aspekten jordbruk. De aspekter som kommer att behandlas i
MKB:n omfattas av naturmiljö, rekreation och friluftsliv, skogsbruk, yt- och grund-
vattenresurser samt risk och säkerhet.

Geografiskt kommer MKB:n att avgränsas så att fokus framförallt ligger på konsekvenser av
planerad grundvattenbortledning och beräknad grundvattensänkningen runt omkring.
Konsekvensernas geografiska utbredning avgränsas dock inte av området för
grundvattensänkningen eftersom skärningen medför omledning av ytvatten som kan ge
upphov till konsekvenser nedströms.

Både påverkan under byggskedet (ca år 2018-2023) och i driftskedet kommer att behandlas.
För driftskedet sätts en bortre gräns kring år 2040 som är det prognosår som använts i
järnvägsplanens MKB.
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1.5. Angränsande planering

Den planerade sträckningen av järnvägen mellan Umeå och Dåva omfattar även
vattenverksamhet i form av bortledning av grundvatten från en bergtunnel genom
Fäbodberget och Ersmarksberget samt byggande av tre broar över Tavelån. Enligt
genomförda beräkningar är påverkansområdet för skärningen och påverkansområdet för
tunneln skilda åt och någon kumulativ effekt kan inte förväntas mellan dessa. Det finns inte
heller någon koppling mellan vattenverksamheten vid skärningen och Tavelån eftersom det
är olika avrinningsområden. Då de olika vattenverksamheterna ej förväntas ha några
kumulativa effekter hanteras dessa tillståndsprövningar separat.

2. Planerad vattenverksamhet
Den aktuella tillståndsprövningen omfattar grundvattenbortledning som blir följden av
planerad jord- och bergskärning på sträckan 0+000 till 2+750. I Figur 2 visas en sektion
som innehåller både skärning i berg och i jord. Grundvattenbortledningen leder till
grundvattensänkning i omgivningen. En preliminär beräkning av grundvattensänkningens
omfattning har utförts och området som påverkas med mer än 0,3 m avsänkning visas i
Figur 3. Tillståndsansökan kommer även att omfatta utsläpp av vattnet från skärningen.
Enligt miljöbalken definieras det till skärningen inläckande vattnet som avloppsvatten och
därmed behövs tillstånd enligt kapitel 9 för att släppa ut vattnet i ett vattendrag.
Utsläppspunkten kommer att vara vid Umeå godsbangård.

Som en följd av att skärningen korsar befintliga dräneringsstråk behöver fyra diken ledas
om. Av dessa är den största Storraningsbäcken. I Figur 4 visas avrinningsområden för
Storraningsbäcken, en icke namngiven bäck och Djupbäcken. Storraningsbäcken kommer
att förläggas på en bro över skärningen och under tiden som bron byggs behövs en temporär
omledning. När bron är klar kommer den även rymma en väg (Skjutfältsvägen) och en
viltpassage, se Figur 5. De tre mindre dikena som saknar namn kommer att ledas i ett nytt
dike västerut längs med skärningen till närliggande Djupbäcken. Därmed förskjuts gränsen
mellan avrinningsområdena för Storraningsbäcken och Djupbäcken. Den yta som får
förändrad avrinningsväg visas i Figur 6.

Detaljerade kartor som visar utformningen redovisas i Bilaga 1.

Figur 2. Sektion genom skärningen i I 20-skogen vid km ca 1+125. Bergskärning utformas med lutning 3:1 och
jordskärning med lutning 1:2.
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Figur 3. Utbredning av preliminärt påverkansområde för grundvattensänkning runt skärningen

Figur 4. Karta med vattendrag och avrinningsområden i anslutning till planerad skärning
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Figur 5. Illustration i form av sektion genom passagen över skärningen. Passagen har utrymme för
Skjutfältsvägen, Storraningsbäcken, vandringsleden Tavelsjöleden och för viltpassage.

Figur 6. Del av avrinningsområde där avrinningen leds via överdike till Djupbäcken (markerad med grå
skuggning).

3. Förutsättningar
3.1. Planförhållanden

Den fysiska planeringen i Umeå kommun utgår från den kommunövergripande översikts-
planen, antagen 1998-05-25. För strategiskt viktiga områden finns även ett antal fördjupade
översiktsplaner, antagna 2011-08-29. Kommunen har i gällande översiktsplan pekat ut delar
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av I 20-skogen och Tavelåområdet som en del av en grön korridor kring staden där man vill
sammanlänka tätortsnära grönområden, se Figur 7. Sammanhängande naturområden har
en viktig ekologisk funktion för spridning och förflyttning av arter i landskapet. Den gröna
korridoren ligger norr och öster om planerad skärning men berörs av den planerade
vattenverksamheten då Djupbäcken, som kommer att få ta emot mer vatten, ligger inom
grön korridor och skyddsvärd natur (Karl-Anders fäbodmyran och Fungnäsmyran).

I anslutning till godsbangården i Umeå (sektion ca 0+100 till ca 0+300) berör den
planerade skärningen detaljplan för Grisbacka 10:5 och 17:11 m.fl. inom Västerslätts
industriområde (antagen 2009-03-19). Den del av området som berörs är planlagd som
mark som inte får bebyggas. Anledningen till bestämmelsen är att området utanför
detaljplanen är utpekad som framtida järnvägsmark (infrastrukturreservat) i en fördjupad
översiktsplan. Den planerade vattenverksamheten strider inte mot detaljplanen.

Figur 7. Kommunala planer

3.2. Riksintressen och Natura 2000-områden

3.2.1. Vattenförsörjning
Forslunda vattenverk, beläget väster om väg 363, utgör mark- och vattenområde av riks-
intresse för vattenförsörjning. Anläggningen försörjer Umeå kommun med dricksvatten.
Riksintresset utgörs av vattenverket inklusive ledningsområde mellan brunnar och vatten-
verk, intagningsområde för ytvatten ur Ume älv, råvattenledning, grundvattenbrunnar,
infiltrationsområde för konstgjord infiltration och lågreservoar Forslunda, Stadsliden samt
tryckstegring Skogsbrynet. Avståndet till riksintresset är mer än 2 km.

3.2.2. Totalförsvar
Umeå skjutfält är beläget strax norr om Umeå stad och utpekat som riksintresse för
totalförsvaret. Riksintresseområdet utgörs av skjutfältet, övningsfältet med skjutbanor samt
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influensområde för bullerstörning. Planeringskorridoren för Norrbotniabanan överlappar
inte riksintresset för totalförsvaret utan dessa ligger sida vid sida. Dock ligger skärningen för
den planerade järnvägen inom influensområde för bullerstörning från skjutbanan.

3.2.3. Kommunikationer
Stambanan genom övre Norrland, Botniabanan samt beslutad korridor för Norrbotniabanan
utgör riksintressen för kommunikationer. Umeå godsbangård är utpekad som viktig
växlingsbangård och kombiterminal med spåranslutning till Umeå hamn som utgör hamn
av riksintresse. Både Umeå C och Umeå Östra är utpekade som stationer med resandeutbyte
för internationell/nationell trafik, regional/lokal trafik, samt ingår i det funktionsanpassade
nätet.

Väg E12 utgör riksintressen för kommunikationer.

3.2.4. Ersmarksbergets Natura 2000-område
Ersmarksbergets Natura 2000-område är beläget norr om den planerade järnvägen i I 20-
skogen mellan Umeå och Ersmark. De arter och naturtyper som ligger till grund för
utpekandet är den särskilt skyddsvärda orkidén norna samt Natura 2000-naturtyperna:
öppna mossar och kärr (7140), rikkärr (7230), taiga (9010) och näringsrik granskog (9050).

En sammanställning av alla riksintressen och Natura 2000-områden som är belägna i eller i
närheten av påverkansområdet redovisas i Tabell 1 samt i Figur 8.

Tabell 1; Riksintressen i närheten av planerad vattenverksamhet

Riksintresse Samhällssektor och
lagrum i miljöbalken

Ansvarig myndighet

Forslunda vattenverk Vattenförsörjning, 3 kap 8 §
Havs- och
vattenmyndigheten

Kärnområde; Område mellan
Tavelsjön, Vännäsby och Umeå

Rennäringen, 3 kap 5 §
Jordbruksverket/
Sametinget

Umeå skjutfält med skjutbanor
och övningsfält inklusive
influensområde

Totalförsvaret, 3 kap 9 § Försvarsmakten

Stambanan, Botniabanan, Umeå
godsbangård, Umeå C och Umeå
Östra samt utredningskorridor
Norrbotniabanan

Kommunikationer järnväg,
 3 kap 8 §

Trafikverket

Väg E12
Kommunikationer väg,
3 kap 8 §

Trafikverket

Ersmarksbergets Natura 2000 Natura 2000, 7 kap 28 § Naturvårdsverket
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Figur 8. Karta med riksintressen i närheten av planerad vattenverksamhet

3.3. Övriga naturskydd och strandskydd

Inga naturreservat eller strandskyddsområden finns inom påverkansområdet för
vattenverksamheten. Vid genomförd naturvärdesinventering har inga biotopskyddade
objekt identifierats i närheten av skärningen.

I närheten av skärningen finns observationer av flera prioriterade fågelarter, grod- och
kräldjur och växten revlummer som är skyddade enligt Artskyddsförordningen.

3.4. Vattentäkter och vattenskyddsområden

Kulla-Forslunda vattenskyddsområde är beläget väster om Tvärån. Vattenskyddsområdet
skyddar Umeås vattentäkt som är belägen inom Vindelälvsåsens grundvattenförekomst.
Avståndet från skärningen till vattenskyddsområdets gräns är ca 1,1 km.

Enskilda brunnar har inventerats inom ramen för arbetet med vägplanen. Brunnarna ligger
främst i Tjälamark och Ersmark. Brunnslägena framgår av Figur 9 som gröna cirklar med B.
Inga brunnar har identifierats inom påverkansområdet för grundvattenbortledningen.
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Figur 9. Karta med brunnar, yt- och grundvattenförekomster, vattenskyddsområde och namngivna vattendrag

3.5. Statusklassning och miljökvalitetsnormer

Närmaste grundvattenförekomst är Vindelälvsåsen som är belägen ca 2 km väster om
planerad järnväg. Vindelälvsåsen är en mycket långsträckt och stor isälvsavlagring (sand-
och grusförekomst) som i stora drag följer Vindelälven. Den är uppdelad i ett tiotal
grundvattenförekomster enligt VISS. Grundvattenförekomsten närmast planerad skärning
heter Vindelälvsåsen Umeåområdet med identitet SE709160-171345. Den är klassad som
god kvantitativ status och god kemisk status. Kvalitetskravet är God kemisk
grundvattenstatus och God kvantitativ status.

Skärningen är belägen i Tväråns avrinningsområde. Tvärån är en ytvattenförekomst enligt
VISS med identitet SE708976-171639. Ekologisk status är klassad som Måttlig beroende på
att flera hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är klassade som måttliga. Kemisk status är
klassad till Uppnår ej god. Denna klassning gäller tills vidare för alla vattendrag i Sverige,
med hänvisning till höga halter av kvicksilver och bromerade difenyletrar. Gällande
miljökvalitetsnorm för Tvärån är God ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus
exklusive kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter.

Inga av Naturvårdsverkets utpekade fisk- och musselvatten berörs.

3.6. Nationella och regionala miljökvalitetsmål

De miljömål som bedöms vara relevanta för vattenverksamheten vid skärningen är naturlig
försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten med
god kvalitet, myllrande våtmarker, levande skogar, samt ett rikt växt- och djurliv. Projektet
kommer att bidra till måluppfyllelse för vissa av miljömålen medan måluppfyllelsen för
andra miljömål motverkas, främst kortsiktigt.
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3.7. Topografiska och geologiska förhållanden

Skärningen ligger i en sydvänd sluttning där marknivån stiger från +18 vid Umeå gods-
bangård upp till ca +54. Topografin visas i Figur 10. Sluttningens lutning är brantare än vad
som är acceptabelt för järnväg och därför behövs en skärning för att begränsa spårens
lutning. Förutom den storskaliga lutningen mot söder finns också mindre moränryggar i
nord-sydlig riktning som styr avrinningen i området. De nord-sydliga strukturerna framgår
även av jordartskartan i området, se Figur 11. I långsträckta sänkor förekommer torv,
svämsediment och postglacial sand som delvis är karterad som tunt eller osamman-
hängande ytlager. Moränen i området är i stort sett heltäckande med jorddjup mellan 0 och
20 meter. Moränens sammansättning är sandig-siltig. I övergångszonen mellan morän och
berg finns så kallat rösberg dvs kraftigt uppsprucket berg som kan vara vattenförande.
Rösberget kan även vara lervittrat och i så fall är det inte så vattenförande. Rösbergets
omfattning och genomsläpplighet är inte kartlagt i detalj eftersom en sådan undersökning
skulle vara mycket resurskrävande. Därför har beräkningar och bedömningar baserats på
antagandet att genomsläppligt rösberg förekommer som ett heltäckande lager i området
med skärningen.

Figur 10. Topografiska förhållanden i området för skärningen.
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Figur 11. Jordartsförhållanden i området för skärning och tunnel.

3.8. Naturmiljö

Mellan Umeå och Ersboda ligger I 20-skogen som är ett kuperat barrskogslandskap med
inslag av sumpskog och myrmark i låglänta partier och hällmarkstallskog i högre belägna
områden. Gransumpskogar utgör en relativt ovanlig biotop (livsmiljö) med mikromiljöer
som kan hysa många ovanliga arter. Hällmarkstallskogar kan ofta ha naturskogskaraktär
och utgör en viktig livsmiljö för tjäder, som gärna har sina spelplatser i äldre skog med
inslag av hällmark. Bitvis är I 20-skogen relativt lövrik, vilket ger livsförutsättningar för ett
stort antal arter som är beroende av gamla lövträd för sin överlevnad.

Området utgör livsmiljö för ett antal skogsanknutna fågelarter. Här förekommer förutom
tjäder bland annat rovfåglar och olika ugglearter, liksom ett antal rödlistade arter såsom
spillkråka (NT/nära hotad), nötkråka (NT/nära hotad) och kungsfågel (VU/sårbar). Som
sammanhängande tätortsnära skog har I 20 ett landskapsekologiskt värde.

En naturvärdesinventering enligt Svensk Standard (SS 199000:2014) har genomförts för
både terrestra (landmiljöer) och limniska miljöer (sötvattensmiljöer) under 2016. Vid
inventeringen har områden med naturvärden avgränsats som naturvärdesobjekt och
tilldelats en naturvärdesklass högsta naturvärde (klass 1), högt naturvärde (klass 2),
påtagligt naturvärde (klass 3), visst naturvärde (klass 4). Landskapsobjekt har pekats ut
för att illustrera värden av mer sammanhängande områden. Inventeringsområdet för den
terrestra naturvärdesinventeringen avgränsades med utgångspunkt i linjestudien och
omfattar därför en korridor runt de linjer som studerades i linjestudien, samt 100 m utanför
dessa (röd prickad linje i Figur 12). Det finns fem naturvärdesobjekt med visst naturvärde
(naturvärdesklass 4) i I 20-skogen som ligger i anslutning till planerad skärning (gula
områden nr 1-5 i Figur 12). Dessa utgörs av medelålders grandominerad skog med
varierande lövinslag och förekomst av död ved (se Figur 13 och Figur 14).
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Figur 12. Omfattning och resultat av naturvärdesinventering

Figur 13. Granskogsområde med myrinslag i I 20-skogen – Naturvärdesobjekt 4. Foto: Tyréns AB.
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Figur 14. Granskog i I 20-skogen med förekomst av torraka– Naturvärdesobjekt 2. Foto: Tyréns AB.

Vid inventeringen av limniska miljöer undersöktes bland annat 35 stycken småvatten, varav
sju av dessa ligger nära skärningen. Alla sju utgörs av igenväxande diken. På grund av deras
ringa storlek samt mänsklig påverkan anses de ha begränsade förutsättningar för biologisk
mångfald. De har vid inventering bedömts ha ett visst biotopvärde och klassas visst
naturvärde.

Den fågelinventering som har genomförts inom området för linjestudien omfattar ett
område öster om väg 364 och täcker således inte I 20-skogen.

Enligt en grod- och kräldjursinventering som Umeå kommun genomförde i den södra delen
av I 20-skogen år 2003 finns det våtmarker i området som är särskilt lämpliga som grod-
och kräldjurshabitat. Våtmarksområdet Fungnäsmyran ligger vid Djupbäcken, ca 1 km söder
om järnvägslinjen, och här finns vattensamlingar med en viktig funktion som leklokaler för
grodor. Området runtomkring Fungnäsmyran har pekats ut som skyddsvärd natur i
fördjupad översiktsplan för Umeå.
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3.9. Rekreation och friluftsliv

Området som berörs av järnvägsplanen och dess närområde hyser inga regionala eller
nationella värden för rekreation och friluftsliv. Däremot finns några kommunala intressen i
anslutning till skärningen i form av Hamptjärnsstugan, I 20-skogen och Tavelsjöleden.

Hamptjärnstugan är ett populärt utflyktsmål med skidspår, fikastuga och pulkabackar.
Området är utsatt för buller från Norra länken och järnvägen, men har andra stora
rekreationsvärden tack vare den fina utsikten över Umeå fram till kusten. Området ligger
norr om planerad skärning.

I 20-skogen är det närmaste skogsområdet i förhållande till de centrala delarna av Umeå.
Området nyttjas mycket för motion och olika friluftsaktiviteter som promenader, bär-
plockning, skidåkning, cykling osv. Här finns även en omfattande skolskogsaktivitet i
området längs Sandbacken. Inom området som berörs av järnvägen finns ett välutvecklat
vägnät som nyttjas för promenader, cykling, ridning, skidåkning, mm. Skärningen går
genom den västra delen av skogsområdet.

Vandringsleden Tavelsjöleden passerar genom området i den västra delen av I 20-skogen
(grön linje med grå prickar i Figur 9). Leden har sin början vid Regementet och passerar
bland annat förbi Tjälamark innan den fortsätter vidare mot Tavelsjöberget. Leden knyter
samman Hamptjärnsområdet med I 20-skogen.

3.10. Skogsbruk

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

Föreslagen järnväg passerar till största delen genom en aktivt brukad skogsmark. Vissa
skogsskiften har nyligen avverkats medan andra har avverkningsmogen skog. Inom I 20-
området finns flera områden som avverkats under 2000-talet. Enligt Skogsvårdsstyrelsens
kartdatabas har skogsmarken ett stort och akut gallringsbehov längs hela sträckningen
vilket kräver åtkomst till skogsbruksfastigheterna. Skogen i anslutning till skärningen ägs av
Umeå kommun. Enligt kommunens översiktsplan har skogarna inom planområdet ett högre
värde för rekreation jämfört med utpräglade skogsbruksområden i inlandet.

4. Effekter och deras tänkbara betydelse
4.1. Vattenförhållanden

Grundvatten kommer att läcka in i skärningen framför allt via vattenförande lager i
kontaktytan mellan jord och berg. Detta kommer att leda till  grundvattensänkning i
omgivningen som är störst närmast skärningen och avtar med avståndet, se Figur 3.
Skärningen kommer även att påverka den ytliga avrinningen i området eftersom det endast
blir en smal passage över skärningen för Storraningsbäcken. Mindre diken kommer att ledas
förbi öster om skärningen till den närliggande Djupbäcken. Det innebär att flöden i dessa
smådiken kommer att mynna i Djupbäcken i stället för i Storraningsbäcken. Denna
förskjutning av vattendelaren mellan Tvärån och Umeälven innebär en ytterst marginell
påverkan på vattenflödena i respektive vattendrag.
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4.2. Naturmiljö

Grandominerad skog är känslig för ingrepp i miljön såsom friställning och förändrad
markfuktighet. Grundvattenbortledningen i skärningen innebär att skogen kommer att
påverkas genom grundvattensänkningen på 0,3-3 meter som beräknas uppkomma i
området. Vilken påverkan en grundvattensänkning får på naturmiljön beror av faktorer
såsom markförhållanden på platsen, trädens ålder och grundvattenytans nuvarande nivå.
En jordart med stor vattenhållande förmåga ger bättre förutsättningar för skogen att klara
av en grundvattensänkning och äldre träd är mindre känsliga än yngre tack vare att deras
rotsystem är större.

Området domineras av morän, med inslag av sand-grus öster om järnvägen samt lera-silt,
torv och svallsediment väster om järnvägen. Morän och torv har generellt god
vattenhållande förmåga medan mark som domineras av sand-grus och svallsediment har
sämre vattenhållande förmåga. Grundvattensänkningens påverkan på naturmiljön kan
därför variera mellan olika områden beroende på jordart och trädålder på platsen. Generellt
förväntas grundvattensänkningen kunna ge en viss negativ påverkan på grandominerade
områden.

Grundvattensänkningen kommer att ha påverkan på områden med naturvärden som gynnas
av hög markfuktighet. Lägre markfuktighet kan påverka den känsliga naturmiljön negativt,
men de negativa effekterna väster och norr om skärningen bedöms bli små tack vare att
vatten tillförs genom ett ytligt grundvattenflöde norrifrån.

Sumpskogen närmast öster om skärningen bedöms påverkas i höge grad eftersom
skärningen hindrar grundvattenflöde norrifrån. Dock kommer Storraningsbäcken i stort sett
bibehålla sin vattenföring genom att den passerar skärningen på bro och på det sättet
kommer sumpskogen tillföras ytvatten från norr. Värdet bedöms emellertid vara begränsat,
då skogarna redan är hydrologiskt påverkade av dikning, hyggen och infrastruktur.

Då mindre vattendrag norr om järnvägen omleds österut sker en ökning i tillflöde till
Fungnäsmyran söder om järnvägen, vilket kan komma att höja markfuktigheten i området.
På så sätt kommer det även fortsättningsvis att finnas förutsättningar för utveckling av
området som habitat för de groddjur som finns där.

Skyddade och rödlistade arter
Järnvägen kan på flera sätt komma att påverka skyddade arter, dels direkt genom
biotopförlust och trafikdöd men även indirekt genom barriäreffekter, fragmentering och
störning som kan få till följd bland annat försämrad genetisk variation och beteende-
förändringar.

En stor andel av de livsmiljöer som påverkas av järnvägen är redan påverkade av skogsbruk
eller annan verksamhet. Det finns således ett relativt litet inslag av miljöer med skyddade
eller rödlistade arter och av de som finns bedöms de mest värdefulla delarna genom valet av
järnvägens dragning redan ha undantagits från direkt markanspråk.

Revlummer är vanligt förekommande inom barrskogarna i närområdet. Enskilda bestånd av
arten kommer att förstöras av planerad järnväg. Åtgärderna bedöms inte påverka den lokala
populationen av arten och de negativa konsekvenserna bedöms som små. Åtgärderna
bedöms inte strida mot Artskyddsförordningen.
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Vad gäller groddjur så berörs troligen inga rödlistade arter av järnvägsprojektet, men några
kända såväl som potentiella groddjurslokaler kan komma att påverkas av planerad
vattenverksamhet. Lokalt kan negativ påverkan framförallt på populationer av vanlig groda
och åkergroda uppstå på grund av grundvattensänkning och omledning av vattendrag. I
järnvägsplanen föreslås åtgärder i form av groddjursanpassade passager och eventuellt
kompensation för ianspråktagna lekvatten men detta är inte knutet till vattenverksamheten
utan som en följd av järnvägens ianspråktagande av mark och barriäreffekt. Emellertid
bedöms de negativa konsekvenserna av järnvägsplan och vattenverksamhet kunna
begränsas så att arternas bevarandestatus inte påverkas negativt till följd av projektets
genomförande.

4.3. Rekreation och friluftsliv

Skärningen gör ett intrång i I 20-skogen och järnvägens buller och barriäreffekt kommer att
påverka rekreationsvärdet i området. Vattenverksamheten, dvs grundvattenbortledning och
omledning av diken, kommer att påverka hydrologin vilket kan leda till förändrad
vegetation. En möjlig konsekvens är att förhållandena för bär- och svamp ändras på sikt så
att arter som trivs med fuktiga förhållanden ( t ex hjortron) och i utströmningsområden (t ex
blåbär) blir mindre vanliga medan lingon som trivs i inströmningsområde blir mera vanlig.
Tavelsjöleden flyttas så att den kan passera på en planerad bro över skärningen.

Eftersom rekreationsvärdet i I 20-skogen bedöms som lågt blir påverkan till följd av
järnvägsplanen bedömd som måttlig. Vattenverksamhetens påverkan på rekreations-
intresset är försumbar i förhållande till den påverkan som järnvägsplanen orsakar.

4.4. Skogsbruk

Vattenverksamheten innebär förändrade hydrauliska förhållanden vilket kommer att
påverka vegetationen i I 20-skogen. Eftersom marken i anslutning till skärningen kommer
att dräneras kan man förvänta en viss ökad tillväxt i skogen. Effekten är dock liten och kan
betraktas som försumbar.

4.5. Statusklassning och miljökvalitetsnormer

Den planerade vattenverksamheten kommer att beröra en liten del av Tväråns avrinnings-
område. Påverkan består i en omledning av avrinning från ett mindre biflöde till
intilliggande vattendrag Djupbäcken med utlopp till Umeälven. Det blir ingen påverkan i
ytvattenförekomsten Tavelån. Åtgärderna kommer inte att påverka möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormen för Tavelån.

4.6. Byggskede

Arbetsmoment och andra förhållanden under byggtiden där risk för miljöpåverkan har
identifierats har sammanställts i Tabell 2 nedan. Med inarbetade åtgärder menas åtgärder
som finns inskrivna i den av länsstyrelsen godkända MKB:n till järnvägsplanen. Enbart
åtgärder med koppling till vattenverksamheten vid skärningen eller utsläpp av
avloppsvatten i anslutning till densamma har tagits med.
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Tabell 2 Arbetsmoment eller påverkansfaktorers potentiella effekter samt skadeförebyggande åtgärder.

Arbets-
moment

Möjlig effekt Skadeförebyggande åtgärder och
skyddsåtgärder

Arbets-
maskiner

Olyckstillbud med spill
eller läckage av drivmedel
eller andra kemikalier

Inarbetat åtgärd: uppställnings- och
serviceplatser för maskiner anordnas på ett
avstånd av 50 m eller mer från vattendrag.

Krav bör ställas på entreprenören avseende
uppställningsplatser, miljöklassade
kemikalier och saneringsutrustning. Det kan
även finnas behov av oljeavskiljning och
fördröjning.

Bortledning
av vatten
från schakt
utan
sulfidjord

Länsvatten med
finkornigt jordmaterial
kan grumla i vattendrag
nerströms.

Möjlig hantering är att översila länsvattnet
över vegetation eller över mark som är
relativt genomsläpplig, t ex sand.

Det kan även finnas behov av fördröjning.

5. Fortsatt arbete
5.1. Samråd

Detta dokument beskriver vattenverksamheten i anslutning till en större skärning som
planeras som en del av Norrbotniabanan på sträckan Umeå-Dåva. Järnvägens sträckning
och utformning prövas genom en järnvägsplan medan grundvattensänkning och omledning
av Storraningsbäcken provas enligt kapitel 11 i miljöbalken. Enligt miljöbalken ska samråd
ingå som en del i tillståndsprocessen. Samrådskretsen i detta fall omfattas av länsstyrelsen,
kommunen, enskilda fastighetsägare och allmänheten. Synpunkter som kommer fram i
samrådet kommer att dokumenteras i en samrådsredogörelse. Redogörelsen tillsammans
med detta underlag ska ligga till grund för Länsstyrelsens beslut om betydande
miljöpåverkan.

5.2. Tillståndsprocessen

Efter avslutat samråd kommer en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Tillsammans med
beskrivning av tekniskt underlag, fastighetskarta och sakägarförteckning kommer den ingå i
ansökningshandlingar som skickas av Trafikverket till mark- och miljödomstolen
(Tingsrätten i Umeå). Domstolen kommer att kungöra målet (ärendet) i form av brev till
särskilt berörda och myndigheter samt annons i lokal tidning. De som har synpunkter på
verksamheten kan då framföra dessa till domstolen.
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