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Sammanfattning

oljecisterner vilket är en riskfaktor vid
olyckor.

Bakgrund

Be ntliga järnvägspår i hamnområdet ägs av
Umeå Hamn AB.

Umeå hamn som hanterar 2,2 miljoner ton
gods årligen är en av de största hamnarna i
norra Skandinavien. Umeå hamn är idag den
nordligaste containerhamnen med frekvent
linjetra k till och från kontinenten och Finland.
Upptagningsområdet täcker in norra Sverige,
norra Norge och norra Finland.
Umeå hamn har en stark position inom
huvudsakligen fyra områden:
Containerhamnen för nordligaste Sverige.
Färjeförbindelse/transportlänk i väg E12stråket Norge-Sverige-Finland med vidare
anslutningar till Petrozavodsk, St. Petersburg
och Baltikum.
Bulktransporter. Skogsprodukterna är en
viktig bas och hamnen har stor betydelse för
skogsindustrin. Hamnen hanterar även en
stor bredd av bulkprodukter, t ex spannmål,
gödsel och grus.
Oljeprodukter. Umeå hamn hanterar årligen
ca 350 000 ton ytande bränslen och bitumen.
Hamnens mångskiftande verksamhet med
olika system för transport, lossning-lastning
av allehanda gods omöjliggör en ombyggnad
för ett nytt elektri erat genomfartsspår i
nuvarande hamnområde.
En ny sträckning av järnväg och ombyggnad
av väg E12 utanför själva verksamhetsområdet behövs för att säkerställa förväntade krav
på ökade gods- och persontransporter inom
hamnområdet på ett tra ksäkert sätt. Det möjliggör genom färjeförbindelsen över Kvarken
även transporter och resande för Vasaregionen i kombination med Botniabanestråket.

Be ntlig väg och järnväg
Väg E12 går längs östra sidan av hamnområdet till färjeterminalen. Väg E12 ägs
och administreras av Tra kverket. Be ntlig
väg E12 har en låg planstandard med tvära
kurvor, med era in- och utfarter, restriktioner
kring oljehamnen samt dispenstransporter
från hamnen. Vägen går också nära era

Be ntlig järnväg är inte elektri erad och
saknar signalsystem. Järnvägsanslutningen
i Umeå hamn begränsar möjligheten att nå
den yttre hamnen (Hillskär och färjehamnen).
Transporterna sker genom inre hamnen med
en spårstruktur som skapar många hinder för
en genomgående tra k.
Botniabanan, Nordic Logistic Center och
väg E12
Med Botniabanan och Tra kverkets nya
godsbangård i Umeå samt utveckling av
verksamheten kring Umeå godsbangård och
Nordic Logistic Center (NLC) tillvaratas de
möjligheter som Botniabanan skapar.
Umeås roll som logistiskt nav kommer att
förstärkas markant och öka konkurrenskraften för godstransporter till/från norra Sverige.
För att dessa investeringar ska kunna nyttjas
optimalt krävs en väl fungerande hamn som
är dimensionerad för kommande behov.
Umeå hamns läge vid Botniabanan kommer ytterligare att stärka möjligheterna till
intermodala lösningar väg – järnväg – sjöfart.
Även Vasaregionen i Finland får en stark
koppling till Botniabanestråket genom färjeförbindelsen över Kvarken.
De öst-västliga kommunikationerna är av
stor strategisk betydelse, trots den nordsydliga dominansen. Detta beroende bland
annat på ett utökat fokus på Östersjöregionen som helhet, där den svenska regeringen
inom EU arbetat aktivt för att norra Europa
och dess kopplingar med grannländer i öst
och väst ska få en särskild uppmärksamhet
vad gäller tillväxtmöjligheter. Väg E12 är i det
sammanhanget mycket strategisk då den,
tillsammans med järnväg och sjöfart, utgör
en länk mellan Nordatlanten till Ryssland och
sydöstra EU.
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Umeå hamn är den enda punkten där norra
Skandinaviens nord-sydliga förbindelser
knyts ihop med de öst-västliga.

Ändamål med förstudien
Denna förstudie omfattar både väg och
järnväg.
Ändamål med förstudien är att utreda, konsekvensbeskriva samt utvärdera alternativ för
en ny elektri erad järnväg från Holmsund till
yttre hamnen (Hillskär) och omlastningsspår
till färjehamnen och de yttre hamndelarna
samt en ombyggnad av väg E12 på en
delsträcka.
Förstudien utgör också grund för samråd
och Länsstyrelsens beslut om betydande
miljöpåverkan eller ej. Tra kverket som är
infrastrukturägare till E12 ska kunna göra
ett ställningstagande avseende hur fortsatt
arbete med planeringsprocessen skall
bedrivas. Umeå kommun är projektägare och
infrastrukturförvaltare av järnvägen i hamnområdet och gör ett ställningstagande av
vilket alternativ som ska studeras vidare och
hur den fortsatta planeringen av järnvägen
ska bedrivas.

Geogra sk avgränsning
Förstudiens avgränsning framgår av nedanstående karta.

Förstudie — Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
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Fyrstegsprincipen
Sammantaget bedöms endast nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder (steg
4) i form av ny järnväg samt ombyggnad av
väg E12 långsiktigt utveckla och möjliggöra
det nya transportbehovet av intermodala
transportlösningar och logistiksamverkan
på järnväg, väg och hamnar/sjöfart.

Ändamål med ny sträckning väg
E12 och järnväg
Ändamålet med ny sträckning väg E12 och
järnväg är att tillgodose behovet av godstransporter på ett säkert sätt för intermodala
transportlösningar och logistiksamverkan
på järnväg, väg och hamnar/sjöfart i
samband med Botniabanan och Umeås
nya godsbangård. Ändamålet är även att
möjliggöra transporter och resande för
Vasaregionen till Botniabanestråket genom
färjeförbindelsen över Kvarken.

Projektmål
Med utgångspunkt från de transportpolitiska
målen har speci ka projektmål formulerats
utifrån fokuserade områden:
•

Funktion, som behandlar resans eller
transportens tillgänglighet.

•

Säkerhet, miljö och hälsa.

•

Ekonomi, som behandlar anläggningskostnad och samhällsekonomi.

Förutsättningar
I Västerbottens länstransportplan
2010-2021 beskrivs hamn- och sjöfartsutvecklingen gå mot allt större fartyg, ökade
kombitransporter och containerisering av
industrins transporter.

Teknisk avgränsning
Järnvägsspåret föreslås utföras elektri erat
och med fjärrstyrd signalreglering fram till
omlastningsspåren. Omlastningsspåren
däremot föreslås icke elektri erade eller
signalreglerade.
6

För dessa transportsystem måste väg och
järnväg kopplas till sjöfarten och hamnarna.
För norra Sverige, med den exportintensiva
industrin erfordras särskilda satsningar
på ökad tillgänglighet till och från Västerbottens hamnar och i hamnanläggningarna.
Projektet Infrastruktur för effektiv samordning av transportslag vid Umeå hamn, i
vilken föreliggande förstudie är en viktig del,
syftar till att förbättra just detta.
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Umeå hamn har 2010-10-14 till Miljödomstolen
lämnat in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende muddring och utfyllnad
för väg- och järnvägsbank. Ansökan kompletterades 2011-02-23.

Alternativgenerering
I förstudien har områden för möjliga alternativa
korridorer studerats. Förutsättningsanalysen har
legat till grund för utpekande av möjliga områden för ny väg och järnväg samt för utpekande
av områden som bör undvikas.

Utredningsalternativ
I detta skede har ett huvudalternativ för ny
sträckning väg E12 och järnväg de nierats:
Det nya järnvägsspåret inom korridoren föreslås
börja från be ntlig järnväg väster om järnvägsbron över väg E12. Infartsvägen till hamnen
korsas, korsningen utförs med vägskydd. En
större vattensamling passeras på bank (ca
150 m). Därefter föreslås järnvägsspåret fortsättningsvis samordnas parallellt med be ntlig
väg E12. Där be ntlig väg E12 svänger av mot
oljehamnen i en skarp högerkurva föreslås
istället både järnvägsspåret och väg E12 gå
rakt fram över viken på en kombinerad väg- och
järnvägsbank (ca 550 m). Banken ansluter till
hamnområdet vid Hillskär. Där planeras en
vägkorsning med anslutning till Gustavs Udde
och övriga hamnområdet. Vägkorsningen utförs
med vägskydd. Strax söder om vägkorsningen
planeras järnvägspåret utföras som två parallella omlastningsspår som sträcker sig (ca
700 m) ner till färjehamnen och avslutas med
stoppbockar. Se bild i motstående spalt.

Alternativet kunde ha svarat för en utökad kapacitet för hela systemet och som ett alternativ till
åtgärder på Holmsunds bangård. Se bild nedan.

Järnvägsspåret föreslås utföras elektri erat
och med fjärrstyrd signalreglering fram till
omlastningsspåren. Omlastningsspåren föreslås
utföras icke elektri erade eller signalreglerade.
I det fortsatta arbetet kommer detta huvudalternativ att studeras vidare i syfte att beskriva
effekter, konsekvenser och kostnader.

Bortvalt alternativ
Ett utredningsalternativ har valts bort i den
fortsatta utredningen på grund av kostnadsskäl.
I alternativet har man avsett att bygga ytterligare
ett spår där väg E12 och den nya järnvägsdragningen lämnar land och går rakt över viken på
en kombinerad bank.
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Nollalternativet

Anläggningskostnad

Nollalternativet innebär att det inte sker någon
förändring av den oelektri erade järnvägen som
går genom inre hamnen med en spårstruktur
som skapar många hinder för en genomgående
tra k. Nollalternativet innebär också att ingen
förändring eller uträtning av väg E12 sker,
endast normalt drift och underhåll utförs. I dag
ansluts oljehamnen och övriga hamnområden
till väg E12 längst in i viken där hastigheten är
begränsad till (50 km/h). Be ntlig väg E12 har
en låg planstandard med tvära kurvor, era
in- och utfarter, restriktioner kring oljehamnen
samt dispenstransporter från hamnen. Vägen
går också nära oljecisterner vilket är en stor
riskfaktor vid olyckor.

En uppdaterad succesiv kalkyl är utförd
2011-02-21 och anläggningskostnaden
bedöms till 160 miljoner kronor.

Detta innebär att nya behovet av transporter
som globalisering och ökande världshandel
samt förväntade ökningar av transittra k skapar,
inte utvecklas i önskad omfattning.

Effekter och konsekvenser
I förstudie/förslagshandling beskrivs
effekter och konsekvenser för funktion,
säkerhet, miljö och hälsa samt ekonomi.

Samhällsekonomi
Samhällsekonomiska bedömningar beskrivs
under kap 9.2.

Samråd
Med förstudie/samrådshandling som underlag
har ett allmänt samrådsmöte genomförts i
Holmsund den 20 oktober 2010.
Samrådshandlingen skickades ut på remiss till
berörda myndigheter, organisationer m under
november och december månad.
Inkomna synpunkter och yttranden är sammanställda i en samrådsredogörelse som
redovisas under kap 10.

Utvärdering
Samlad bedömning redovisas under kap 11.
Bedömningen utgår från de uppsatta
projektmålen.

Betydande miljöpåverkan
I denna förstudie av ny sträckning väg E12 och
järnväg kommer Länsstyrelsen att fatta beslut
om åtgärderna kan antas medföra betydande
miljöpåverkan eller ej.
Förstudie/förslagshandlingen utgör underlag
för Länsstyrelsen beslut.

Ställningstagande
Efter genomförda samråd och beaktande av
inkomna synpunkter tar Tra kverket och Umeå
kommun ställning till hur det fortsatta arbetet
skall genomföras.
Ställningstagandet redovisas i förstudie/
slutrapport.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Umeå hamn som hanterar 2,2 miljoner ton
gods årligen är en av de största hamnarna
i norra Skandinavien. Hälften är skogsprodukter som kraftliner, trävaror, retur ber
och träbränslen. Andra godsslag är ytande
bränslen, foder, cement, livsmedel, vindkraftverk, färjegods och insatsvaror till industrin.
Godstra ken har haft en stabil ökning
sedan 1970-talet. Umeå hamn är idag den
nordligaste containerhamnen med frekvent
linjetra k till och från kontinenten och
Finland. Upptagningsområdet täcker in norra
Sverige, norra Norge och norra Finland.
Hamnens mångskiftande verksamhet med
olika system för transport, lossning-lastning
av allehanda gods omöjliggör en ombyggnad
för ett nytt elektri erat genomfartsspår i
nuvarande hamnområde.
En ny sträckning av järnväg och ombyggnad
av väg E12 utanför själva verksamhetsområdet behövs för att säkerställa förväntade
krav på ökade gods- och persontransporter
inom hamnområdet på ett tra ksäkert sätt.
Det möjliggör genom färjeförbindelsen över
Kvarken även transporter och resande från
och till Vasaregionen i kombination med
Botniabanestråket.
Umeå hamn har en stark position inom
huvudsakligen fyra områden:
Containerhamnen för nordligaste Sverige.
Detta är en viktig nisch i Umeå hamn, i synnerhet som enhetsgodshanteringen i övriga
hamnar norr om Gävle inte har, eller endast
har liten containerverksamhet.
Färjeförbindelse/transportlänk i väg E12stråket Norge-Sverige-Finland med vidare
anslutningar till Petrozavodsk, St. Petersburg
och Baltikum.

Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
Beslutshandling

oljedepå har stärkts i takt med att Statoil
har rationaliserat bort verksamhet i t ex
Örnsköldsvik. Verksamheten i Luleå är
begränsad, bl a beroende på isförhållanden
vintertid. Umeå hamn hanterar årligen ca
350 000 ton ytande bränslen och bitumen.
Be ntlig väg och järnväg
Väg E12 går längs östra sidan av hamnområdet till färjeterminalen. Väg E12 ägs
och administreras av Tra kverket. Be ntlig
väg E12 har en låg planstandard med tvära
kurvor, med era in- och utfarter, restriktioner
kring oljehamnen samt dispenstransporter
från hamnen. Vägen går också nära era oljecisterner vilket är en riskfaktor vid olyckor.
Be ntliga järnvägspår i hamnområdet ägs av
Umeå Hamn AB.
Be ntlig järnväg är inte elektri erad och
saknar signalsystem. Järnvägsanslutningen
i Umeå hamn begränsar möjligheten att nå
den yttre hamnen (Hillskär och färjehamnen).
Transporterna sker genom inre hamnen med
en spårstruktur som skapar många hinder för
en genomgående tra k.
Botniabanan, Nordic Logistic Center och
väg E12
Med Botniabanan och ny godsbangård i
Umeå, kommer Umeås roll som logistiskt
nav att stärkas markant och öka konkurrenskraften för godstransporter till/från norra
Sverige. Umeå kommun håller som bäst
på att utveckla verksamheten kring Umeå
godsbangård och Nordic Logistic Center
(NLC) som ett led i strävan att tillvarata de
möjligheter som Botniabanan skapar. För
att dessa investeringar ska kunna nyttjas
optimalt krävs en väl fungerande hamn som
är dimensionerad för kommande behov.
Samspelet med Umeå hamn är en viktig del i
NLC-konceptet där terminalen, logistikområdet och hamnen kompletterar varandra till en
helhet. Umeå hamns läge vid Botniabanan
kommer ytterligare att stärka möjligheterna
till intermodala lösningar väg-järnväg-sjöfart.

Bulktransporter. Skogsprodukterna är en
viktig bas och hamnen har stor betydelse för
skogsindustrin. Hamnen hanterar även en
stor bredd av bulkprodukter, t ex spannmål,
gödsel och grus.
Oljeprodukter. Umeå hamns ställning som
9
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Även Vasaregionen i Finland får en stark
koppling till Botniabanestråket genom färjeförbindelsen över Kvarken.
De öst-västliga kommunikationerna är av
stor strategisk betydelse, trots den nordsydliga dominansen. Detta beroende bland
annat på ett utökat fokus på Östersjöregionen som helhet, där den svenska regeringen
inom EU arbetat aktivt för att norra Europa
och dess kopplingar med grannländer i öst
och väst ska få en särskild uppmärksamhet
vad gäller tillväxtmöjligheter. Väg E12 är i
det sammanhanget mycket strategisk då
den, tillsammans med järnväg och sjöfart,
utgör en viktig länk mellan Nordatlanten och
Ryssland och sydöstra EU.
Umeå hamn är den enda punkten där norra
Skandinaviens nord-sydliga förbindelser
knyts ihop med de öst-västliga.
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Figur 1.1.1 Översiktskarta visar aktuellt förstudieområde.
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Figur 1.1.2 Översiktskarta visar be ntligt väg- och järnvägssystem, samt hamnområde.
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1.2 Ändamål med förstudien
Denna förstudie omfattar både väg och
järnväg.
Ändamålet med förstudien är att utreda, konsekvensbeskriva samt utvärdera alternativ
för ny järnväg och ombyggnad av Väg E12.
Ny elektri erad järnväg avser området från
Holmsund till yttre hamnen (Hillskär). Från
Hillskär avses järnvägen utformas med oelektri erade omlastningsspår fram till Färjehamnen. Ombyggnad (uträtning) av Väg E12
avser en delsträcka parallell med ny järnväg
över viken fram till Hillskär. Ombyggnaden
omfattar även vägkorsning med anslutande
vägar till hamnområdet, korsningar utformas
med vägskyddsanläggning.
Analyser för val av transportsystem görs
enligt den s k fyrstegsprincipen, se avsnitt
1.3.
Projektet ska genom infrastrukturella åtgärder:
•

•
•

Skapa förutsättningar för och anpassa
anslutningar till hamnen så att investeringar kopplade till Botniabanan kan nyttjas optimalt när den nya bansträckningen
tas i drift 2010.
Skapa förutsättningar för ökad intermodalitet.
Skapa förutsättningar för mer kortsjöfart.

•

Möta de behov som globalisering och
ökande världshandel samt förväntade
ökningar av transittra k skapar.

•

Öka säkerheten i hamnområdet.

•

Öka miljövänlig järnvägs- och sjöbaserad
godstransport.

•

Skapa förutsättningar för andra miljösatsningar som elanslutning av fartyg.

•

Skapa förutsättningar för att stärka
hamnen som ”brohamn” mellan Sverige
och Finland.

Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
Beslutshandling

Umeå Kommun
Umeå kommun är projektägare och driver
huvudprojektet.
Tra kverket
Tra kverket medverkar i projektet som leverantör av expertkunskap samt med nansiär av
både förstudien och själva huvudprojektet.
Umeå Hamn AB
Umeå Hamn handlägger och driver arbetet med
förstudien.
Ställningstagande
Förstudien utgör också grund för samråd, beslut
av Länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan
eller ej och Tra kverkets och Umeå kommuns
förslag till fortsatt arbete.
Målsättningen med förstudien är att Tra kverket
som är infrastrukturägare till E12 ska kunna
göra ett ställningstagande avseende hur fortsatt
arbete med planeringsprocessen skall bedrivas.
Umeå kommun som är projektägare och infrastrukturförvaltare av järnvägen i hamnområdet
gör ett ställningstagande av vilket alternativ
som ska studeras vidare och hur den fortsatta
planeringen av järnvägen ska bedrivas.

1.3 Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen syftar till en förutsättningslös
diskussion och analys av tänkbara åtgärder
för transportsystemet. Det är viktigt att
åtgärder såväl inom som utanför väg- och
järnvägstransportsystemet kommer fram och
analyseras. Enligt principen ska åtgärderna
jämföras med varandra och med alternativet
att behålla nuvarande transportsystem, det vill
säga att ingen åtgärd utförs. Principen beskriver
ett förhållningssätt i analyser för att identi era
och åtgärda brister. Syftet är att hushålla med
resurser och minimera vägtransportsystemets
negativa effekter. Fyrstegsprincipen är ett viktigt
verktyg för att på ett översiktligt sätt studera
olika lösningar och identi era vilka som är
tänkbara att gå vidare med.
Enligt fyrstegsprincipen analyseras åtgärderna i
följande ordning:
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet
och valet av transportsätt.
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av
be ntlig infrastruktur.
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.
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Sammanfattande bedömning
Sammantaget bedöms endast åtgärder
enligt steg 4, en ny järnväg och uträtad
väg E12, vara det långsiktigt mest hållbara
alternativet för det nya transportbehovet.
Slutsatser enligt fyrstegsprincipen redovisas
i tabell, g 1.3.1.
Fyrstegsprincipen

Motivering

Steg 1
Åtgärder som kan
påverka transportbehovet
och valet av transportsätt

Transportbehovet kan allmänt påverkas genom ekonomisk styrning. Personresor
på större avstånd, vilka idag sker till stor del med bil kan över yttas till buss i större
utsträckning. Lokala bilresor kan ersättas med kollektivtra k, samåkning och utökad
andel resor till fots eller med cykel. Genom ökad IT-användning (t ex webb- och
telefonmöten) kan antalet resor reduceras. Godstransporter kan överföras i större
omfattning på järnväg och sjöfart.
Planerad framtida Norrbotniabana och öppnande av Botniabanan medför satsningar
på att ytta över även tunga transporter från väg till dessa järnvägar vilket är positivt ur
miljö- och tra ksäkerhetssynpunkt. Åtgärder som påverkar transportbehov och val av
transportsätt bedöms dock ej vara tillräckligt för att komma till rätta med problemen på
aktuellt vägavsnitt då det fortsatt kommer att gå en betydande mängd tra k och tunga
transporter på en oseparerad väg med antal korsningspunkter som medför olycksrisk.
Åtgärder enligt steg 1 kan inte lösa det nya behovet av transporter som globalisering
och ökande världshandel skapar, samt förväntade ökningar av transittra k.

Steg 2
Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av
be ntlig infrastruktur

Steg 2 åtgärder anses inte kunna lösa det nya behovet på ett kostnadseffektivt och
konkurrenskraftigt sätt. Det är inte möjligt att elektri era be ntliga spår genom hamnområdet då hamnverksamheten måste ha fri höjd och ytorna kräver en stor exibilitet.
Åtgärder enligt steg 2 kan inte lösa och effektivisera tra ken på väg E12 så länge den
omgärdas av restriktionsområdet kring oljehamnen.

Steg 3
Begränsade ombyggnadsåtgärder

Begränsande ombyggnadsåtgärder enligt steg 3 kan inte lösa det nya behovet av
transporter eftersom det inte är möjligt att dra ett elektri erat järnvägsspår ut till yttre
hamnen (Hillskär). Restriktioner i det inre hamnområdet medger inte detta.

Steg 4
Nyinvesteringar och
större ombyggnadsåtgärder

Steg 4 bedöms vara den långsiktigt mest hållbara lösningen för det nya transportbehovet. Byggande av en ny elektri erad järnväg fram till den yttre hamnen (Hillskär)
möjliggör kostnadseffektiva, säkra och miljöanpassade system för stora mängder av
godstransporter. Alternativet bedöms sammantaget vara det bästa för utveckling av
intermodala transportlösningar och logistiksamverkan på järnväg, väg och hamnar/
sjöfart.
Dessutom skapas förutsättningar för andra miljösatsningar och ökad säkerhet i
hamnområdet samt förbättrad tillgänglighet mellan regioner samt mellan Sverige och
andra länder.
Transporter på uträtad väg E12 och ny järnväg ger förutsättningar för betydligt bättre
och säkrare anslutningsmöjligheter till hamnområdet och tra kering kan ske utan
restriktioner.

Figur 1.3.1 Fyrstegsprincipen - sammanfattande slutsatser.
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Analys av tänkbara åtgärder
sammanfattande bedömning
Ingen åtgärd (0-alternativet).
Detta alternativ innebär att det inte sker
någon förändring av den oelektri erade järnvägen som går genom inre hamnen med en
spårstruktur som skapar många hinder för en
genomgående tra k. Ingen förändring eller
uträtning av väg E12 endast normalt drift och
underhåll. Inga nya åtgärder utförs.
0-alternativet kan inte lösa det nya behovet
av transporter som globalisering och ökande
världshandel samt förväntade ökningar av
transittra k skapar. 0-alternativet kan inte
lösa det nya behovet av transporter eftersom
det inte är möjligt att dra ett elektri erat
järnvägsspår ut till yttre hamnen (Hillskär).
Restriktioner i det inre hamnområdet medger
inte detta.
Ingen effektivisering av tra ken på väg E12
är möjlig då den omgärdas av restriktionsområdet kring oljehamnen. Inga nya åtgärder
utförs förutom normalt drift och underhåll. I
takt med att tra ken ökar försämras tra ksäkerheten på sträckan.

1.4 Mål
Som grund för alla infrastrukturprojekt nns
de transportpolitiska målen vilka syftar
till att säkerställa framtidens resor och
transporter. För att beskriva vad ett projekt
förväntas tillföra formuleras vanligen även en
ändamålsbeskrivning. Dessa viktiga målbeskrivningar utgör grunden för framtagandet
av mål för projektet.
Då projektmålen är omfattande är de
grupperade i tre huvudområden: Funktion,
Säkerhet, miljö och hälsa samt Ekonomi för
att åstadkomma en tydlig och strukturerad
målbild för projektet.
Som komplement till projektmålen som
beskriver vad som ska genomföras
formuleras även processmål vilka
fungerar som riktlinjer för hur projektet ska
genomföras.

Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
Beslutshandling

Transportpolitiska mål
I Sverige nns de transportpolitiska målen
som utgör grunden för all planering av
infrastruktur. I maj 2009 beslutade riksdagen
om nya transportpolitiska mål, proposition
2008/09:93 – Mål för framtidens resor och
transporter.
Det övergripande transportpolitiska målet
är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet
i hela landet. Detta mål kompletteras med
ett funktionsmål - tillgänglighet, och ett
hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa.
Funktionsmålet innebär att
transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla
en grundläggande tillgänglighet med god
kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs
likvärdigt svara mot kvinnors respektive
mäns transportbehov.
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas till att ingen ska
dödas eller skadas allvarligt samt bidra till
att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad
hälsa. De transportpolitiska målen redovisas
i sin helhet i bilaga 1.

Miljömål
Av riksdagen fastställda miljömål utgör en
övergripande ledning för det miljöpolitiska
arbetet i Sverige.
Syftet med förstudien är bl a att identi era
vilka miljökvalitetsmål som är relevanta för
aktuellt projekt.
Baserat på de nationella miljömålen har
regionala och lokala miljömål tagits fram
av Länsstyrelsen i Västerbotten respektive
Umeå kommun. I kommande planeringsskeden kommer projektets överensstämmelse
med bedömt relevanta regionala och lokala
miljömål att beskrivas.
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I gur 1.4.1 listas de nationella miljömålen
samt görs en bedömning om miljömålen är
relevanta i aktuellt projekt.
I bilaga 2 beskrivs de nationella miljömålen
mer ingående.

Nationella miljömål

Ansvarig myndighet

Relevant för
projektet

1.

Begränsad klimatpåverkan

Naturvårdsverket

Ja

2.

Frisk luft

Naturvårdsverket

Ja

3.

Bara naturlig försurning

Naturvårdsverket

Ja

4.

Giftfri miljö

Kemikalieinspektionen

Ja

5.

Skyddande ozonskikt

Naturvårdsverket

Nej

6.

Säker strålmiljö

Statens Strålskyddsmyndigheten

Ja

7.

Ingen övergödning

Naturvårdsverket

Nej

8.

Levande sjöar och vattendrag

Naturvårdsverket

Ja

9.

Grundvatten av god kvalitet

Sveriges Geologiska Undersökning

Ja

10.

Hav i balans samt levande kust och
skärgård

Naturvårdsverket

Ja

11.

Myllrande våtmarker

Naturvårdsverket

Nej

12.

Levande skogar

Skogsstyrelsen

Nej

13.

Ett rikt odlingslandskap

Jordbruksverket

Nej

14.

Storslagen fjällmiljö

Naturvårdsverket

Nej

15.

God bebyggd miljö

Boverket

Ja

16.

Ett rikt växt- och djurliv

Naturvårdsverket

Ja

Figur 1.4.1 Nationella miljömål i Sverige, ansvarig myndighet och bedömning om miljömålet är
relevant i aktuellt projekt.
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•

Det man vill åstadkomma med ny sträckning
av väg E12 och järnväg för Umeå Hamn
baseras både på övergripande nationella,
lokala och objektspeci ka mål.

För Umeå Hamnprojektet innebär detta:
Transporterna från och till hamnområdet ska
fungera oavsett transportslag.

Det övergripande målet är att stärka
konkurrenskraften och tillväxten för
näringslivet i regionen, norra Norge, norra
Sverige och norra Finland genom att skapa
förutsättningar för bättre och miljövänligare
godstransporter såväl i nord-sydlig som östvästlig riktning.

För Förstudien innebär detta att studera
alternativ som möjliggör intermodala transportlösningar mellan väg-järnväg och
sjöfart.
•

Detaljerade Projektmål:
De projektmål som är identi erade har
formulerats av Tra kverket och Umeå Hamn
med utgångspunkt från de transportpolitiska
målen. Projektmålen är uppdelade i tre
huvudområden: Funktion, Säkerhet, miljö
och hälsa samt Ekonomi.

Det är också viktigt för utvecklingen av
både norra Sverige, norra Norge, och norra
Finland som är exportintensiva nationer,
att skapa ett effektivt transportsystem.
Planeringsprocessen för anläggande av
ny järnväg ska bidra till den regionala
utvecklingen.

Ett tillgängligt transportsystem:
Transportsystemet ska utformas så att
medborgarnas och näringslivet grundläggande transportbehov kan tillgodoses.
För Umeå Hamnprojektet innebär
detta: Tillgodose ökad tillgänglighet till
Hillskär och färjeterminalen för väg- och
järnvägstra k.

För Förstudien innebär detta att en analys
av fyrstegsprincipen ska genomföras. Vid
val av alternativ ska konsekvenser som
påverkar tillståndsprocessen och byggtiden
beaktas. Känd och robust teknik ska nyttjas
för att inte fördröja genomförandet.

För Förstudien innebär detta att:
En ny sträckning av väg E12 och järnväg
ska studeras.
Tra ken på väg E12 kan ske utanför
restriktionsområdet kring oljehamnen.
Dispenstransporter inte längre behövs för
intern tra k till och ifrån hamnen.
Göra det möjligt att dra ett elektri erat
järnvägsspår ut till yttre hamnen
(Hillskär) med omlastningsspår till
färjehamnen.

En positiv regional utveckling: Transportsystemets utformning och funktion ska bidra
till att uppnå målet för den regionala politiska utvecklingen samt motverka nackdelar
av långa transportavstånd.
För Umeå Hamnprojektet innebär detta:
Väg E12 och järnvägen är en del i den
regionala utvecklingen tillsammans med
näringslivet.

Funktion omfattar resans eller transportens tillgänglighet
•

En hög transportkvalitet: Transportsystemets utformning och funktion ska medge en
hög transportkvalitet och effektiva transportsystem för näringslivet.

•

Ett jämställt transportsystem: Transportsystemet utformas så att det svarar mot
både kvinnor och mäns transportbehov.
Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst,
utformning, och förvaltning, och deras
värderingar ska tillmätas samma vikt.
För Umeå Hamnprojektet innebär detta:
Planeringen av ny sträckning väg E12 och
järnvägen ska ske så att män och kvinnors
intressen tillvaratas, känner förtroende för
och ges möjlighet att påverka planeringen
på lika villkor.
För Förstudien innebär detta att både
män och kvinnor ska lockas att delta i
samråden och lämna in synpunkter på
utformningen av väg E12 och järnvägen.
En jämn könsfördelning i projekt-, styr- och
referensgrupper ska eftersträvas.
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Förstudien ska bedöma de samhällsekonomiska kostnaderna för studerade
lösningar.

Hänsynsmålet omfattar Säkerhet, miljö
och hälsa
•

En säker tra k: Det långsiktiga målet för
tra ksäkerheten ska vara att ingen dödas
eller skadas allvarligt till följd av tra kolyckor. Transportsystemets utformning
och funktion ska anpassas till de krav
som följer av detta.
För Umeå Hamnprojektet innebär
detta: Att utföra tra ksäkra vägkorsningar för väg och järnväg. Att säkra
förbindelser för väg- och järnvägstra k
förbi oljehamnen, samt för oskyddade
tra kanter.
I nästa planeringsskede studeras
utformning av vägskydd vid järnvägsövergångar samt gång- och cykelväg för
oskyddade tra kanter.

•

En god miljö: Transportsystemets utformning och funktion ska bidra till att de
16 miljökvalitetsmålen uppnås. Förstudien ska studera vilka miljökvalitetsmål
som är relevanta för detta projekt.

1.5 Tidigare utredningar och beslut
Planeringsprocessen inleds ofta med en
idéstudie som till skillnad från den senare
planeringsprocessen inte är reglerad i lag.
Idéstudien används för att fördjupa kunskapen
om det problem eller behov som ligger till grund
för den kommande planeringen. Syftet med
idéstudien är att identi era och översiktligt
pröva alternativa lösningar för att se vilka som
är tänkbara.
I Umeå Hamn projektet har ingen idéstudie
genomförts. Däremot har ett antal olika
utredningar i idéskedet tidigare utförts enligt
nedanstående;
•

Tra kverket har tidigare tagit fram en
översiktlig Probelmstudie väg E12 vid
Oljehamnen i Holmsund, koncept daterad
2003-01-10.

•

Fördjupad studie över Umeå hamn, ”Umeå
hamnutbyggnad - Potentialbedömning,
Dispositionsplan och Samhällsnyttoanalys”,
framtagen av ÅF Infrastruktur AB, på uppdrag av Umeå Hamn, daterad 2007-12-18,
reviderad 2009-03-09.

•

Tra kverket har tidigare tagit fram en
översiktlig kostnadskalkyl för rätning av väg
E12 respektive ett delvis parallellgående
järnvägsspår med sträckning ut på Hillskär
och fram till färjeterminalen.
Kalkyl PM, Umeå hamn 2010-01-18.

•

Umeå kommun: Projektansökan ur EG:s
strukturfonder. Projektet Infrastruktur för
effektiv samordning av transportslag vid
Umeå hamn, daterad 2010-04-10.

•

Vattendomsansökan
Umeå Hamn har 2010-10-14 till Miljödomstolen lämnat in en ansökan om tillstånd för
vattenverksamhet avseende muddring och
utfyllnad av bank för vägen och järnvägen.
Ansökan kompletterades 2011-02-23.

För Umeå Hamnprojektet innebär
detta: Väg E12 och järnvägen lokaliseras
med stor hänsyn till omgivningen så att
negativ inverkan på miljön minimeras.
För Förstudien innebär detta att känsliga
och värdefulla områden identi eras
tidigt i processen och ligger till grund för
alternativgenereringen
Väg och järnvägen ska utformas så att
inga betydande intrång sker i riksintressen eller Natura 2000 områden.
Ekonomi, som behandlar anläggningskostnad och samhällsekonomi
•

En optimerad anläggningskostnad:
Lösningar som är optimerade med
avseende på kostnadsbärande faktorer
ska sökas.
För Umeå Hamn projektet innebär
detta: Förstudien ska bedöma kostnader
för föreslagna anläggningar och i möjligaste mån optimera dessa.

•

En god samhällsekonomi: Långsiktigt
hållbara lösningar eftersträvas.
För Umeå Hamn projektet innebär
detta: Lösningar med god samhällsekonomi ska sökas.
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1.6 Aktualitet

1.7 Avgränsningar och gränssnitt

I Västerbottens länstransportplan 2010-2021
beskrivs hamn- och sjöfartsutvecklingen gå
mot allt större fartyg, ökade kombitransporter
och containerisering av industrins
transporter. För dessa transportsystem
måste väg och järnväg kopplas till sjöfarten
och hamnarna. För norra Sverige, med
den exportintensiva industrin erfordras
särskilda satsningar på ökad tillgänglighet
till och från Västerbottens hamnar och i
hamnanläggningarna.

Förstudiens geogra ska avgränsning framgår
av karta, gur 1.7.1. Förstudien omfattar
området från järnvägsviadukten över väg E12
vid Holmsunds såg, ut till Hillskär och be ntlig
färjeterminal.

Projektet Infrastruktur för effektiv samordning
av transportslag vid Umeå hamn i vilken
föreliggande förstudie är en viktig del syftar
till att förbättra just detta.
Projektet är i tiden avgränsat till 3 år och
innebär en omfattande ombyggnad av
infrastruktur i direkt anslutning till Umeå
hamn.

Inom det markerade förstudieområdet
studeras möjliga väg- och järnvägssträckningar. Se metod för urval av korridorer
och de nition av förstudieområdet i avsnitt 6.
Externa gränssnitt mellan aktörer
Umeå Kommun
Umeå Kommun är projektägare och driver
huvudprojektet.
Tra kverket
Tra kverket medverkar i projektet som
leverantör av expertkunskap samt
med nansiär av både förstudien och själva
huvudprojektet.
Umeå Hamn AB
Umeå Hamn handlägger och driver arbetet
med förstudien.
Umeå Hamn handlägger också ansökan
om vattenverksamhet avseende muddring
och utfyllnad av bank för ny sträckning av
väg E12 och järnväg. Muddermassor som
uppkommer avses dumpas i vattenområde
varför bolaget också ansöker om dispens från
dumpningsförbud.
Efter Miljödomstolens beslut och om Umeå
Hamn har fått tillstånd kommer detta att i
erforderlig omfattning föras över till Umeå
kommun för de områden som inte ska nyttjas
för hamnverksamheten.
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Figur 1.7.1 Förstudieområde.
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2 Planeringsprocessen
2.1 Tra kverkets sektorsansvar
Väg- och järnvägssektorn ska i samverkan
med andra transportslag erbjuda resenärer
och godtransportkunder prisvärda, pålitliga
och miljöanpassade transporter. Tra kverket
har i samverkan med andra myndigheter ett
sektorsansvar för väg- och järnväg.
Tra kverket har ansvar för att hela väg- och
järnvägssektorn utvecklas i enlighet med
transport- och miljöpolitiken, vilket betyder
att Tra kverket ska arbeta för minskad omgivningspåverkan och en hållbar samhällsutveckling. Som väg- och banhållare ska
Tra kverket planera, projektera, bygga och
förvalta statens väg- och spåranläggningar
så att negativa miljöeffekter begränsas.
Infrastrukturägare
Infrastrukturägare som planerar att bygga
en väg eller järnväg ska följa planeringsprocessen enligt Lag om byggande av järnväg
och Väglagen.

2.2 Planeringsprocesser för väg
och järnväg
Planeringsprocessen består av ett antal skeden
där resultatet från ett skede ger utgångspunkterna för nästa skede. Arbetet fördjupas successivt från översiktliga studier till detaljprojektering
Planeringsprocessen för Umeå hamn be nner
sig i det tidiga förstudieskedet där tänkbara lösningar studeras.
Den fysiska planeringsprocessen för järnväg,
väg, och övrig markanvändning syftar till att förfarandet vid byggande av järnvägar och
vägar ska få en god anknytning till övrig samhällsplanering och gällande miljölagstiftning.
Planeringen förankras bl a i kommunernas
planering och att de som berörs i olika skeden
får goda möjligheter till insyn och ges möjlighet
att framföra synpunkter.
Planeringsprosessen regleras av:
Lagen om byggande av järnväg
Väglagen
Plan- och bygglagen (PBL)
Ytterligare lagrum som berör projektet är Miljöbalken och Kulturminneslagen.
Principerna för planeringsprocessen framgår i
en schematisk bild nedan:

Planeringsprocesser

Här be nner
vi oss nu

Järnvägar

Vägar

Lag om byggande
av järnvägar

Väglagen

Förstudie

Plan och bygglagen
Förstudie

Järnvägsutredning

Vägutredning

utförs ej i detta

utförs ej i detta

projekt

projekt

Fördjupad
översiktsplan ev
kompletterad med
områdesbestämmelser

Arbetsplan

projekt

Bygghandling

Översiktssplan

Detaljplan

Järnvägsplan
utförs ej i detta

Övrig
markanvändning

Bygglov

Bygghandling

Bygghandling

Fig 2.2.1 Koppling mellan järnväg-vägplanering och anknytande markanvändningsplanering.
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Fig 2.2.2 Processer för fysisk planering. Denna handling, förstudien, är processens första steg.

I förstudien studeras tänkbara lösningar för
att bedöma vilka som är genomförbara med
rimliga konsekvenser för funktion, miljöpåverkan, ekonomi, teknik etc. Förstudien
ligger också till grund för Länsstyrelsens
beslut om betydande miljöpåverkan.
Om era alternativ kvarstår efter förstudien
eller om den nya vägen/järnvägen ska tillåtlighetsprövas genomförs en väg- respektive
järnvägsutredning.
Därefter upprättas normalt järnvägsplan och
arbetsplan för väg där teknisk utformning av
järnväg respektive väg och åtgärder för att
minska eventuella störningar detaljutformas
samt behov av markåtkomst gås igenom.
Järnvägsplan behövs dock inte om järnvägsbyggaren redan har rådighet över mark som
ska användas samt om spåret kommer att
ligga inom redan be ntligt industri-/hamnområde. Vidare har den planerade järnvägens
omgivningspåverkan betydelse. Parallellt
med järnvägsplan och arbetsplan upprättas
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver
objektets påverkan, effekter och konsekvenser samt erforderliga miljöåtgärder.
Då järnvägsbyggaren Umeå kommun
genom ägande eller avtal har rådighet över
den mark som kommer att användas samt
spåret kommer att ligga inom redan be ntligt
hamnområde varigenom omgivningspåverkan
redan förekommer, så kommer någon
järnvägsplan inte att upprättas. I stället utför
Umeå kommun fortsatt planering genom ett
detaljplaneärende. I detaljplanen kommer
en miljökonsekvensbeskrivning att utföras
22

och därigenom kommer de synpunkter om
buller som framförts i samrådet att närmare
utredas alternativt utredas som samlad del
inom arbetsplanen för väg.
Väg- eller järnvägsutredning krävs inte om
förstudien leder fram till ett utredningsalternativ eller om projektet ej ska tillåtlighetsprövas. I detta projekt studeras bara ett
utredningsalternativ som genomförbart för
ny järnväg och väg och projektet omfattar ej
tillåtlighetsprovning. Nästa steg i planeringsprocessen kommer därför att bli framtagande
av arbetsplan för väg.
Järnvägen hanteras av Umeå kommun som
ett detaljplaneärende.
Enligt lag är det Tra kverket som fastställer
vägarbetsplan oavsett vem som är infrastrukturägare.

Förstudien består av tre handlingar
Denna förstudie behandlar både väg och
järnväg i samma handling.
Samrådshandling
Denna utgör underlag för samrådsprocessen
där bland annat organisationer, särskilt
berörda, myndigheter och kommuner samt
allmänheten ges möjlighet att yttra sig. Samrådet syftar främst till att inhämta kunskap
och synpunkter från omvärlden.
När samrådsprocessen avslutats sammanställs de inkomna synpunkterna i en
samrådsredogörelse.

Umeå Hamn projektet

Förslagshandling
Upprättas efter samråd och innehåller bemötande av synpunkter. Inkomna synpunkter
bearbetas i en samrådsredogörelse som inarbetas i förslagshandlingen. I förslagshandlingen inarbetas ekonomiska faktorer såsom
anläggningskostnader och samhällsekonomiska bedömningar. Förslagshandlingen
skickas till Länsstyrelsen som bedömer om
projektet kan antas medföra betydande
miljöpåverkan eller ej.

Beslutshandling
Här redovisas Tra kverkets och Umeå kommuns ställningstagande om val av alternativ
och fortsatt arbete samt Länsstyrelsens
beslut om projektet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan eller ej.

Lagstiftning
Utbyggnaden av järnvägar och vägar
regleras i Lag om byggande av järnväg
(1995:1649), Väglagen (1971:948) samt i
Miljöbalken (1998:808).
I ovanstående lagstiftning anges att den som
planerar att bygga en järnväg eller väg skall
genomföra en förstudie. Samråd ska ske
enligt 6 kap §4 första stycket i Miljöbalken
med berörda Länsstyrelser, kommuner och
ideella föreningar som enligt sina stadgar har
till ändamål att ta tillvara naturskydds- eller
miljöintressen samt samråd med den allmänhet som kan antas bli särskilt berörd.

Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
Beslutshandling

Översiktlig planering
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar
hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte
är att ge vägledning och stöd i beslut om
användningen av mark- och vattenområden
samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas
och bevaras.

Detaljplanering
Detaljplanen är ett verktyg för kommunen att
förverkliga lokala politiska ställningstaganden om hur mark och vatten ska användas,
och hur bebyggelsen ska utformas.
En detaljplan redovisas som ett avgränsat
område på en karta och där nns även
redovisat de bestämmelser som är juridiskt
bindande i planen.

2.4 Tid- och genomförandeplan
Förstudiearbetet beräknas vara färdigställt
under våren 2011.
För att uppnå effektiva väg- och järnvägstransporter behöver Umeå Hamn en ny
järnväg i drift under år 2013.

2.5 Tillstånd och tillåtlighet
För att kunna bygga en ny väg och järnväg
kan det förutom väglagen och järnvägslagen
även komma att krävas prövningar enligt
bland annat Miljöbalken, Plan- och bygglagen och Kulturminneslagen.

Efter samrådet skall Länsstyrelsen, enligt 6
kap §4 första stycket Miljöbalken ta beslut
om betydande miljöpåverkan föreligger
eller ej. Om projektet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan utvidgas samråden
i nästa skede.

2.3 Markanvändningsplanering
I markanvändningsplanering innebär det
kommunala planmonopolet att kommunen
bestämmer hur mark ska användas och
bebyggas inom kommunen. Detta sker
genom rekommendationer i översiktsplanen
och juridiskt bindande bestämmelser i
detaljplaner.
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3 Förutsättningar i
förstudieområdet

Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
Beslutshandling

Flödena från/till nordvästra Ryssland
förväntas öka i framtiden och kommer att
ge ökade öden via kustjärnvägen och via
Kvarkenförbindelsen.

I detta kapitel beskrivs förutsättningarna
i utredningsområdet, i kapitel 6 beskrivs
förstudiens utredningsalternativ.

3.1 Förstudieområdet
Förstudieområdet omfattar området från
järnvägsviadukten över väg E12 vid
Holmsunds såg, ut till Hillskär och be ntlig
färjeterminal.
Förstudieområdets avgränsning framgår av
nedanstående karta.

Fig 3.2.1 Umeå är ett intermodalt transportoch logistikcentrum, med goda infrastrukturkopplingar i såväl nord-sydlig som öst-västlig
riktning. Källa: ÅF infraplan.
I samband med Botniabanans färdigställande 2010 och när Umeås nya godsbangård på Västerslätt tas i drift beräknas Umeå
hamns läge vid Botniabanan komma att ytterligare stärka de intermodala kopplingarna
väg-järnväg-sjöfart. Vasaregionen får starka
kopplingar till Botniabanestråket genom
färjeförbindelsen över Kvarken.

Fig 3.1.1 Förstudieområdets avgränsning.
De norra delarna av förstudieområdet har
tidigare utgjorts av industrimark.
Ingen bostadsbebyggelse nns inom förstudieområdet.

3.2 Be ntlig infrastruktur
Starkt transport- och logistiknav
Umeå hamn har ett gynnsamt strategiskt
läge, där de stora Europavägarna E4 i
nord-sydlig riktning och väg E12 i östvästlig
riktning möts. Väg E12-stråket, som är det
största godsstråket i östvästlig riktning i
Västerbotten, går från väg E6 i Mo i Rana
via Umeå hamn över till Vasa i Finland och
vidare mot sydost.
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Möjligheten att nå den yttre hamnen (Hillskär
och färjehamnen) är idag begränsad. Transporterna sker genom inre hamnen med en
spårstruktur som skapar många hinder för en
genomgående tra k. Be ntlig järnväg är inte
elektri erad och saknar signalsystem.
Gräns mellan Tra kverket och Umeå Hamn
AB avseende bef järnväg framgår av g
1.1.2, se sidan 12.

Fig 3.2.2 Smidiga väg- och järnvägskopplingar
mellan Umeå hamn och ny godsterminal har
stor bestydelse för att kunna skapa goda
intermodala lösningar. Källa: ÅF infraplan.
Be ntlig väg och jänväg
Väg E12 går längs östra sidan av hamnområdet till färjeterminalen. Väg E12 ägs och
administreras av Tra kverket. Idag ansluts
oljehamnen och övriga hamnområden till
väg E12 längst in i viken där hastigheten är
begränsad (50 km/h). Be ntlig väg E12 har en
låg planstandard med tvära kurvor, med era
in- och utfarter, restriktioner kring oljehamnen
samt dispenstransporter från hamn. Vägen går
också nära era oljecisterner vilket är en stor
riskfaktor vid olyckor.
Oskyddade tra kanter färdas längs E12 på
samma körbana som övrig tra k, vilket får
anses som icke tillfredsställande.
Järnvägen Umeå-Holmsund är 16 km lång.
Hela infrastrukturen från Gimonäs via
Holmsunds bangård, hamnspåren och ut till
färjehamnen är att anse som en funktionell
enhet. Godstransporterna på banan består
i huvudsak av papper, vedråvara, sågade
trävaror samt vagnslaster och uppgick år 2002
till omkring 1 miljon årston. Banan har god
teknisk standard efter den upprustning och
elektri ering som skett de senaste åren.
Järnvägens tillåtna axellast har uppgraderats
under senare år och är nu 25 ton. Industrispåren i hamnen har tillåten största axellast 25
ton.

Fig 3.2.3 Terminal Umeå hamn.
Källa: ÅF infraplan

3.3 Tra kering
Persontra k - nuläge
I förstudieområdet är det två typer av
persontra k. Det är persontra k som ska
till/från arbetsplatser i hamnområdet samt
persontra k som kommer från eller ska vidare med färja över till Vasa i Finland. Under
90-talet var färjetra ken som störst med
över 800 000 resande per år. När tax-free
försäljningen avskaffades sjönk resandet ner
till ca 100 000 resande per år.
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Godstra k - nuläge
I Umeå hamn hanterades 2,3 miljoner ton gods
det senaste året.
Godset kommer till/från hamnen landvägen
med lastbil eller godståg samt med fartyg
sjövägen. Under 2007 tra kerades förstudieområdet av ca 270 lastbilar per genomsnittligt
dygn. Under 2010 gick det i snitt 6 godståg i
båda riktningarna till/från Umeå hamn.
Källa: ÅF infraplan.
Persontra ken till/från området sker med
biltransporter som går ut till färjehamnen.
Kartan nedan visa det totala vägtra k ödet
vid Holmsund. Det som kan konstateras
är att andelen tunga transporter har ökat
ner till Umeå hamn. Anledning till detta är
den strukturomvandling som färjetra ken
har gjort. Under 2007 var det 540 bilar per
genomsnittligt dygn som åkte till/från Umeå
hamn.

I förstudieområdet nns det er start/målpunkter för godstra ken.
• Containerhantering
• Bulktransporter
• Oljehamnen
• Färjehamnen
• Styckegodshantering
• Hantering av speciallaster (stora, breda,
tunga, långa etc).

3.4 Markanvändning
Förstudieområdet berör kommunens översiktsplan, Öpl 98 för en hållbar utveckling, antagen
av kommunfullmäktige 1998-05-25.
Vidare berör förstudieområdet följande stadsoch detaljplaner: 95/8, A1/45, A1/20, 233C,
A1/31, 204C och 03/188.
Ovanstående planer anger markanvändningen
till i huvudsak industriändamål, tra kändamål
och teknisk försörjning. Stads- och detaljplanerna kommer att upphävas i berörda delar och
ersättas med en ny detaljplan.
Inom det aktuella förstudieområdet nns en
återvinningsstation, idrottsplats med gräsytor
samt vägområde för väg E12 och lokala vägar
samt gång- och cykelstråk. De norra delarna
av förstudieområdet utgörs av före detta industrimark vilken är förorenad med bland annat
kreosot och polyaromatiska kolväten, PAH-er.

Källa: ÅF infraplan.

Det förorenade området kommer att saneras
innan järnvägen byggs.
Längs med Botniabanan och dess anslutande
stråk ligger åtminstone ett 40-tal stora godsskapande verksamheter som skulle kunna nyttja
transport via Umeå hamn.
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3.5 Riksintressen
Förstudieområdet angränsar i nordväst
till Västerbacken vilket är ett område av
riksintresse för kulturmiljö. Området framgår
av bild 3.5.1.

Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
Beslutshandling

Vidare är angränsande vattenområde öster
och söder om förstudieområdet av riksintresse för yrkes sket.
Be ntlig järnväg, hamnen och väg E12 är av
riksintresse ur kommunikationssynpunkt.
I övrigt berörs inga andra riksintresseområden.

Bild 3.5.1 Västerbacken, område av riksintresse för kulturmiljö.
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3.6 Landskapets värden

Kultur

Landskapsbild

Västerbacken som ligger nordväst om
förstudieområdet är ett riksintresseområde
avseende kulturmiljö. Enligt Länsstyrelsen
utgörs området av en ”industrimiljö från
1850-talet vid Baggböle sågverks dåvarande
lastageplats”.

Förstudieområdet i den södra delen av Holmsund i anslutning till Patholmsviken är ackt.
Vägområdet från järnvägsbron över väg E12
fram till Patholmsviken har ett parkliknande utseende med enstaka träd och klippta gräsytor.

Riksintresset utgörs bland annat av ett tiotal
väl bibehållna timrade arbetarbostäder
från 1850-talet med senare uppförda
uthuslängor. Söder därom nns kyrka och
prästgård som företaget lät uppföra mellan
1860-talet och 1880-talet.
Genom att Umeå stad köpte mark söder om
Västerbacken, bland annat Vedkastudden
och Stomskär, kom Umeås hamn genom utfyllnad att anläggas kring dessa skär. Fr o m
1957 blev nuvarande hamn ny huvudhamn
för Umeå.
Bild 3.6.1 Flygfoto Lars Lind, Umeå kommun.
Förstudieområdets norra del.

Förstudieområdet är starkt påverkat av
industriell verksamhet, i form av såg- och
hamnverksamhet, som har funnits i området
under lång tid. Det ursprungliga kustlandskapet
har påverkats av utfyllnader för bland annat
anläggande av hamn och väg E12.

Natur
Vegetationen är relativt tät i den nordöstra
delen av förstudieområdet samt väster om
vattenområdet som har avgränsats av vägbank
för väg E12. Vattenområdet är förbundet med
Patholmsviken genom en trumma under väg
E12. Området bedöms inte hysa några kända
naturvärden.

Järnvägen mellan Umeå och Holmsund blev
klar 1921 och betydde mycket för utvecklingen av Holmsunds samhälle.

3.7 Hälsa
Buller
I Sverige utgör olika tra kslag den
vanligaste orsaken till bullerstörningar.
Störningarna som tra kbuller orsakar kan
vara både fysiska och psykologiska och
kan ha både fysiska som psykosociala
effekter. Att uppfatta och förstå tal påverkas
negativt av bullriga miljöer. Särskilt känsliga
är personer med hörselnedsättning, gamla
människor, barn som håller på att lära
sig språk och att läsa samt personer som
försöker förstå främmande språk. Förutom
tal kan buller även maskera andra viktiga
ljud som brandlarm, telefonsignal mm.
Buller från fordonstra k beskrivs på två
sätt: ekvivalent ljudnivå som är ett vägt
medelvärde för hela dygnet och maximal
ljudnivå som är den högsta förekommande
ljudnivån när ett fordon passerar. Den
maximala ljudnivån bestäms oftast av enstaka särskilt bullrande fordon, exempelvis
lastbilar eller tåg. Ljudnivån mäts i decibel.
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Decibelbegreppet är ett logaritmiskt begrepp.
Detta innebär bland annat att vid addition av
buller från två lika starka bullerkällor så ökar
ljudnivån med 3 dB. På samma sätt ger en
fördubbling/ halvering av tra kmängden 3
dB högre/lägre ekvivalent ljudnivå. När det
gäller upplevelsen av skillnader i bullernivå
kan följande anges:
3 dB upplevs som en knapp hörbar förändring.

Bullerdämpning mellan källa och mottagare
beror på ett ertal faktorer t.ex. på en vägs
eller järnvägs geometri, avståndet till mottagarpunkten, mottagarpunktens höjd, terrängens
beskaffenhet samt förekommande skärmar.
Dämpningen påverkas även av väder och vind.
Inomhus är ljudnivån beroende av fönster och
fasaders bullerdämpande förmåga. Normala
fasader isolerar 25-30 dB(A), högisolerande
fasader isolerar 40-45 dB(A).

8 - 10 dB förändring upplevs som en fördubbling/halvering av ljudet.

Tra kverkets arbete med buller utgår från de
transportpolitiska målen som är baserade på
det nationella miljömålet God bebyggd miljö.

Riksdagen har fastställt riktlinjer för tra kbuller i enlighet med vad som framgår av
Riksdagspropositionen 1996/97:53. Boverket
har i sitt Allmänna råd 2008:1 beskrivit
hur propositionen kan tillämpas avseende
väg- och tågtra kbuller. Utdrag ur Boverkets
allmänna råd redovisas enligt följande:

Målet God bebyggd miljö ställer krav på att
platser där människor vistas ska ha en god
ljudmiljö och vara fri från betydande buller från
tra ken. Målet ska uppnås inom en generation,
till år 2020. Så här har Boverket konkretiserat
det långsiktiga målet utifrån de riktvärden för
buller som riksdagen ställt sig bakom:

Dygnsekvivalent ljudnivå
utomhus vid fasad

Till år 2020 har ingen i sin boendemiljö bullernivåer överstigande

55 dB(A)

Maximal ljudnivå på uteplats 70 dB(A)
Dygnsekvivalent ljudnivå
inomhus (bostadsrum).

30 dB(A)

Maximal ljudnivå inomhus
nattetid kl 22 – 06

45 dB(A) *

* värdet får överskridas med högst 10 dB(A)
högst 5 gånger per natt.

•
•
•
•

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vidfasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Dessa riktvärden är vägledande vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av väg eller
järnväg.

Figur 3.7.1 Illustration av bullernivåer från olika bulleralstrande källor.
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Luftkvalitet
Kvaliteten på luften påverkas förutom av
lokala utsläpp även av bakgrundshalter och
förutsättningarna för luftomblandningen
i det aktuella området. De av regeringen
fastställda miljökvalitetsnormerna anger
gränsvärden av olika ämnen i luft. Bland annat nns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid
och partiklar. Miljökvalitetsnormerna för luft
bedöms i dagsläget innehållas.
Motorfordonstra k utgör en källa till utsläpp
av främst kvävedioxider och partiklar. Aktuell
järnväg kommer att bli elektri erad varför
den under drifttid inte kommer att bidra med
några utsläpp lokalt.

Fig 3.7.2 Elektromagnetisk strålning från olika hushållsmaskiner på ett normalt användningsavstånd.

Under byggtid kan arbetsmaskiner orsaka
tillfälligt förhöjda emissioner till luft. Aktuellt
område är öppet och med dess närhet till havet är förutsättningarna för luftomblandning
mycket god.

Ljus
Be ntlig väg E12 är belyst hela den aktuella
sträckan.
Under vissa förhållanden kan bländande
ljus från bilar och tåg påverka tra kanter på
närliggande vägar vilket kan påverka tra ksäkerheten. Vidare kan närboende påverkas
av ljus från tra ken på en ny väg- och järnvägssträckning. Tågets strålkastare har ett
ljus som är väl samlat men ljusstörningar kan
framför allt förekomma i form av bländning
i kurvor. Upplevelsen av störningarna avtar
generellt med tiden i takt med att man vänjer
sig med den nya järnvägen.

Elektromagnetism
Runt omkring alla elledningar och elektriska
apparater nns två typer av fält, elektriska
och magnetiska. Fälten kallas med ett gemensamt namn för elektromagnetiska fält.
Fälten är starkast närmast källan och avtar
snabbt med avståndet. Elektriska fält alstras
av spänning och mäts i enheten volt per
meter (V/m). Magnetfält alstras av elektriska
strömmar och mät i enheten tesla (T). Eftersom denna enhet är stor används vanligen
mirkotesla (µT), miljondels tesla.
Magnetiska fält är jämfört med elektriska fält
svårare att skärma av.
I gur 3.7.2 redovisas den elektromagnetiska
strålningen från olika hushållsmaskiner. I
gur 3.7.3 och 3.7.4 redovisas den magne30

Fig 3.7.3 Magnetisk fältstyrka på olika avstånd
från järnvägen när ett tåg är långt borta (mer än
2,5 km).

Fig 3.7.4 Magnetisk fältstyrka på olika avstånd
från järnvägen när ett tåg passerar.

tiska fältstyrkan på olika avstånd från järnvägen när ett tåg är långt borta respektive när
ett tåg passerar. Beträffande hälsorisker
så anger Socialstyrelsen att det råder stor
samstämmighet om hur starka magnetfält
som krävs för att ge upphov till omedelbar
påverkan, så som nerv- och muskelretningar.
Styrkan på dessa ligger långt över vad som
normalt nns i vår omgivning.
I strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd
om begränsning av allmänhetens exponering
för elektromagnetiska fält, SSMFS 2008:18,
anges referensvärden för allmänhetens exponering. Referensvärdena är rekommenderade
maxvärden och bygger på riktlinjer från EU.
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Värdena är satta till en femtiondedel av de
värden där man har konstaterat negativa
hälsoeffekter.

3.8

Mark och vatten

Markföroreningar
Vid det före detta sågverksområdet söder
om nuvarande SCA:s sågverksområde låg
tidigare ett träimpregneringsområde. Inom
området har det bedrivits trädindustriell
verksamhet sedan början av 1900-talet. Träimpregnering med kreosot och metallsalter
har förekommet mellan åren 1944-1981.
En huvudstudie över föroreningarnas
utbredning och förslag till saneringsmål har
upprättas. Inom ett område som avgränsas
av järnvägspåret i norr, väg E12 i öster samt
Holmsundsvägen i söder nns föroreningar
av bland annat PAH:er (kreosot) och arsenik. Område med halter över platsspeci ka
riktvärden enligt huvudstudien redovisas i
bild 3.8.1.
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Vatten
Genomförda undersökningar av bottensediment i Patholmsviken visar på en
förekomst av främst PAH men även arsenik,
bly och zink i hela provtagningspro len.
Föroreningarna i Patholmsviken är främst
lokaliserad närmast land samt längst med
väg E12. Detta indikerar en pågående föroreningspåverkan vilken bedöms komma från
det före detta impregneringsområdet. Vidare
har föroreningar av främst tungmetaller
identi erats i ytliga sediment i vattenområdet
väster om be ntlig vägbank.
Bottenfaunaundersökning i Patholmsviken
visar på höga PAH-halter i snäckor och viss
påverkan i abborre.
Havsområdet öster och söder om hamnen
omfattas av riksintresseområde för yrkes sket. Detta område utgör även del av Fjärdgrundsområdet som av Vattenmyndigheten
de nieras som en del av Norra Kvarkens
inre kustvatten. Vattenmyndigheten har för
Fjärdgrundsområdet fastställt miljökvalitetsnormer. Enligt statusbedömning år 2009
anses området ha en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.
Vattenmyndigheten bedömer att det nns
risk att miljökvalitetsnormen inte uppnås till
år 2021 avseende ekologisk status samt till
år 2015 avseende kemisk ytvattenstatus.
En ansökan har 2010-10-14 lämnats in till
Miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet avseende muddring och utfyllnad
av bank för vägen och järnvägen. Till denna
ansökan bifogas en miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna av verksamheten
redovisas. Ansökan kompletterades 201102-23.

Bild 3.8.1 Område med föroreningshalter
över platsspeci ka riktvärden.
När verksamheten upphörde genomfördes
vissa saneringsåtgärder inriktade på förekomsten av arsenik.
Föroreningsutbredningen berör korridoren
för den föreslagna järnvägen.
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3.9 Byggnadstekniska förutsättningar
Geotekniska förhållanden
Förstudieområdet för den nya vägen/
järnvägen omfattar en sträcka av ca 3 km.
Sträckningen kommer till största delen att
gå över landområden men berör även två
stycken vattenområden det ena 550 m långt
och med vattendjup på upp till ca 6 m, det
andra ca 150 m långt med vattendjup på
upp till ca 3 m. Se g 7.7.1 Översiktskarta
geogrund på sid 46.
Landområdena utgörs av utfylld mark. De
ursprungliga skären/landområdena, se översiktskartan g 3.9.1, består av morän och
berg. Inom dessa områden är fyllningslagret
tunt (<2 m) och vilar på fasta jordlager och
grundläggningsförhållandena kan betraktas
som relativt goda. Fyllningen innehåller dock
ställvis otjänligt material såsom trä, bark etc.
Från be ntligt spår och söderut mot Patholmsviken nns förorenad jord som härrör
från en tidigare impregneringsanläggning.
Tidigare vattenområden som med åren fyllts
ut uppvisar något sämre geotekniska förhållanden. Fyllningslagren är tjockare, uppemot
5 m och underlagras delvis av lösa ler- och
siltsediment på morän. Fyllningen utgörs huvudsakligen av sand och morän med inslag
av byggrester/trävirke. De lösa sedimenten
har konsoliderat för rådande last. Om ny last
påförs uppstår sättningar.
På den 550 m långa sträcka där väg/järnväg
dras över havsviken är vattendjupet (vid
medelvattenstånd) 4-6 m. Jordlagren på
bottenytan utgörs på halva sträckan av i
huvudsak fast morän och i övrigt av 3-5 m
lös sul dhaltig lera och silt.
Grundläggning och förstärkningsåtgärder
Förutsättningarna för grundläggning varierar
inom förstudieområdet.
Inom de ursprungliga landområdena (bl a
Hillskär) med moränmark och ett tunt fyllningslager är grundläggningsförhållandena
relativt goda. Där fyllningen är fast och inget
otjänligt eller organiskt material förekommer
kan väg- och järnvägsbankar byggas utan
grundförstärkningar. De åtgärder som kan bli
aktuella är utskiftning av otjänligt material.
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På de sträckor där lösa sediment i vatten
överfyllts - framförallt delen närmast Hillskär
– kan sättningar uppstå om ny last påförs.
Sättningarna kan utbildas i förtid genom
utläggning av tillfällig överlast med en liggtid
av uppskattningsvis 0,5-1 år. Där otjänligt
material förekommer utskiftas jorden.
Vid byggande av banken över den 550 m
långa havsviken föreslås sprängsten användas. Banken förses med erosionsskydd. På
ungefär halva sträckan är grundläggningsförhållandena gynnsamma och bankfyllningen
kan läggas ut direkt på bottenytan.
På resterande del med ogynnsamma
grundläggningsförhållanden grävs/muddras
sul dhaltig lera och silt bort och kan förslagsvis läggas upp innanför (väster om) den nya
banken. På grund av risk för försurning bör
massorna läggas under lägsta lågvattenyta
med beaktande av framtida landhöjning.
Som alternativ till muddring nns andra
tekniska lösningar med t ex utläggning av
tryckbankar på båda sidor om banken i
kombination med övarlast för att utbilda sättningar i förtid. Erforderlig liggtid kan uppskattas till minst 1 år. Där sedimenttjockleken är
måttlig kan ett alternativ med nedpressning
av bankfyllningen tillämpas.
Under kap 7.5 beskrivs masshantering.

Vibrationer
Vibrationsproblem kan uppkomma där
järnvägen passerar bebyggelse som ligger
på främst nkorniga jordarter.
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Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
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Figur 3.9.1 Översiktskarta geogrund
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3.10 Rekreation och friluftsliv
Umeå Uthamn är ett populärt rekreationsområde för promenader och fågelskådning.
Vid Patholmsvikens östra strand nns
Patholmens fritidsbåtshamn som är hemmahamn för Patholmsvikens båtklubb.
Inom förstudieområdet nns fotbollsplanen
Kamratvallen vilken är hemmaplan för IFK
Holmsund. Kamratvallen invigdes år 1926.
En träningsplan med naturgräs, Kompisvallen, nns också inom förstudieområdet.
Denna träningsplan kan komma att påverkas
av möjlig järnvägskorridor.
Färjeterminalen för Vasafärjan ligger på
Hillskär.

Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
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4 Gestaltning
4.1 Övergripande gestaltningsidé
Målet med gestaltningsåtgärderna i projektet
är att anpassa vägens och järnvägens
utformning till intilliggande miljöer. Landskapets upplevelsevärden ska också
tillvaratas och framhävas.
De förslag till gestaltningsåtgärder som föreslås i förstudieskedet ska ses som generella
principer. Allt eftersom projektet fortskrider
med arbetsplan och bygghandling, där
förutsättningarna har klargjorts ytterligare,
konkretiseras gestaltningsåtgärderna.
Nedanstående aspektområden bör särskilt
beaktas i det fortsätta arbetet.
Sidoområden
Växtlighet
Vägräcken
Vägkorsning
Järnvägskorsning
Belysning
Skyltar

34

Umeå Hamn projektet

5 Teknisk utformning

Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
Beslutshandling

Hey-Back befästning, helsvetsat.
Reviderade växlar, med signalsystem.

5.1 Järnvägsanläggning
Funktionskrav
Möjligheten att nå den yttre hamnen
(Hillskär) och färjeterminalen är idag
begränsad. Transporterna sker genom inre
hamnen med en spårstruktur som skapar
orationell funktion och med många hinder för
en genomgående tra k. Ett nytt elektri ead
spår i utkanten av själva hamnområdet
och nya omlastningsspår vid yttre hamnen
medför en ökad säkerhet och funktionalitet.
I kombination med de be ntliga hamnspåren
säkerställer detta betydande kapacitetshöjande åtgärder som är nödvändiga för
att klara av kraftigt ökande gods öden i en
framtid. Detta medför också att omlastning
av gods med truckar och kranar, kan ske
så effektivt som möjligt mellan järnväg och
fartyg.
Det nya järnvägsspåret fram till omlastningsspåren blir ca 2 km. Två st ca 700 meter
långa omlastningsspår föreslås anläggas vid
yttre hamnen.
Teknisk standard
Tra kverket har tillsammans med Umeå
kommun utarbetat tekniska krav som utgör
underlag för planerad ny sträckning väg
E12 och järnväg till yttre hamnområdet.
Väg och järnväg byggs för att klara framtida
kapacitetskrav.

Signalsystem för korsningar med vägskyddsanläggning.
Omlastningsspår
Gaturäl
Hårdgjorda ytor med asfalt och btg plattor
Belysning

5.2 Väg E12
Funktionskrav
Syftet med en ny dragning av väg E12 är att
skapa en tra ksäker och logistisk bra lösning
utan restriktioner och dispenstransporter för
tra ken från hamnen.
För de oskyddade tra kanterna anordnas ett
gång- och cykelstråk längs E12, utreds vidare i
arbetsplanen.
Teknisk standard väg
ÅDT 2007, 805 fordon, varav 33% tung tra k,
Hastighet: 70 km/tim/50 km/tim
Vägbredd: K 9.0 m
Väg E12 med vägbelysning.
Vägkorsning med anslutande vägar och vägbelysning.

I det fortsatta planeringsarbetet kommer
utformningen och signalstyrningen av den
nya järnvägen att utredas mer i detalj. Järnvägen föreslås signalregleras, fjärrstyras och
elektri eras fram till omlastningsspåren.
Dimensioneringskrav järnväg:
Hastighet: krav på STH (största tillåtna
hastighet) är satt till 30-50 km/tim.
Banan (spåret) dimensioneras för STAX
(största tillåtna axellast) 25 ton 8 ton/m.
Markunderbyggnad dimensioneras för STAX
30 ton. Medger en framtida upprustning till
30 ton för banan.
Begagnat räl SJ/BV50-spår på träsliper med
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6 Studerade alternativ
6.1 Metodik - ett målinriktat
arbete
I förstudien ska områden för möjliga
alternativa korridorer studeras. Tra kverkets
och Umeå kommuns målsättning är att en
korridor för fortsatta detaljstudier ska kunna
väljas i förstudieskedet.
Arbetet med att välja ut möjliga korridorer
för ny sträckning väg E12 och järnväg sker
genom följande delsteg:
1. Målformulering
2. Förutsättningsanalys
3. Alternativgenerering
4. Konsekvensbedömning
5. Bortval av korridorer
6. Utvärdering

Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
Beslutshandling

6.2 Alternativgenerering
Järnväg och väg E12
I detta projekt är en grundläggande förutsättning att ny järnväg ska byggas från be ntlig
järnväg väster om järnvägsbron över väg
E12 fram till den yttre hamnen. Start- och
slutpunkten är en förutsättning, sträckningen
däremellan är inte bestämd.
Det är också en grundläggande förutsättning
att vägen skall rätas ut och byggas om från
be ntlig väg E12 i jämhöjd med oljehamnen
och fram till Hillskär där man bygger en
ny vägkorsning. Start- och slutpunkt är en
förutsättning, sträckningen däremellan är
inte bestämd.
Med utgångspunkt från målformuleringar och
förutsättningsanalys påbörjas alternativgenerering med en genomgång av var alternativ
inte bör dras. Genom att uppenbart omöjliga/
orimliga/olämpliga lägen tidigt utesluts,
begränsas det område där alternativ sedan
kan sökas.

7. Val av alternativ
I detta skede, Förslagshandling, har steg 1-6
genomförts.
Processen med successivt urval och bortval
av alternativa lösningar, börjar med att
välja ut vilka områden som överhuvudtaget
ska övervägas för ny sträckning väg E12
och järnväg (alternativgenerering). Som
utgångspunkt för detta arbete ligger de
formulerade målen, se avsnitt 1 samt den
förutsättningsanalys som är gjord och som
redovisas i avsnitt 3.
I detta skede av förstudiearbetet, Förslagshandlingen har alternativen beskrivits mer
i detalj och konsekvensbedömts, steg 4. I
det skedet görs även eventuella bortval av
korridorer som ej bedöms uppfylla ställda
målkrav, steg 5, samt en samlad utvärdering
av kvarvarande alternativ, steg 6.
I förstudiens Slutrapport, gör Tra kverket och
Umeå kommun ett ställningstagande och val
av korridor för fortsatt planering, steg 7.

Lokaliseringar som kan uteslutas tidigt utan
ytterligare studier är sådana som uppenbart:
1. inte uppfyller ändamålet med planerad ny
järnväg och ombyggnad av väg E12.
2. inte uppfyller projektmålen.
3. saknar fördelar i jämförelse med andra
likartade lokaliseringar.
Studier har gjorts inom ett område som
framgår av gur 6.3.1a-b.
Betydelsefulla aspekter för urval av
alternativ
Det nns era aspekter som är viktiga att
beakta vid urvalet av väg-järnvägskorridoren.
Dels nns det olika typer av områden och
terräng där järnvägen inte bör dras såsom
bebyggelseområden samt skyddade områden i form av riksintressen, med mera. Dels
nns det områden där det kan nnas fördelar
med att dra en ny järnväg och väg t ex goda
byggnadstekniska förhållanden i anslutning
till be ntliga vägar samt områden med
närhet till planerad verksamhet i hamnen.
Vägen och Järnvägens funktion
Sträckning av en ny väg och järnväg
görs med utgångspunkt från planerade
verksamhetsområden och möjligheten för
samordning av dessa. Målsättningen är
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att bygga kortast möjliga väg och järnväg
med hänsyn till funktions- och miljökraven.
Hänsyn ska även tas till landskapsbild och
oskyddade tra kanter.
Markanvändningsplanering
Järnvägens sträckning ska överensstämma
med kommunens fysiska planering samt
uppfylla kommunala planeringsmål. Den
kommunala planeringen förutsätts ske med
utgångspunkt från planerad järnväg varför
den kommunala planeringen inte bedöms
vara en begränsning. Berörda stads- och
detaljplaner kommer att upphävas.
Geogra ska förhållanden
Förstudieområdets geogra i form av
mark, landskap och vatten har avgörande
betydelse för hur järnvägen bör dras med
hänsyn till miljöpåverkan, gestaltning och
anläggningskostnad.
Bebyggelse
Inom förstudieområdet nns ingen bostadsbebyggelse. I början av förstudieområdet där
ny järnväg ansluter till be ntlig järnväg ligger
bostadsbebyggelse ca 100 m öster om den
be ntliga järnvägen. Bostadsbebyggelse
nns även i nordväst vid (Västerbacken).
Där nns bland annat bostadsrättsföreningen
Spiken, som närmast ca 10 m från be ntlig
järnväg. I övrigt nns i förstudieområdet
bebyggelse i form av industri- och kontorslokaler samt en återvinningsstation.
Miljö och naturresurser
Skyddsvärda natur- och kulturmiljöer samt
naturresurser utgör viktiga aspekter som
också skall beaktas vid val av korridor.
Ingen odlingsmark eller produktiv skogsmark
nns inom förstudieområdet. Ej heller
naturområden som skyddas med stöd av
miljöbalken.
I nästa planeringsskede upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning som omfattar
vägarbetsplan och detaljplan. I denna
miljökonsekvensbeskrivning kommer de i
förstudieskedet identi erade miljöaspekterna
att redovisas mer ingående.
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seende är höjd- och markförhållandena inom
förstudieområdet.
Markförhållandena i form av jordens geotekniska egenskaper har också stor betydelse
för anläggningskostnaderna. Finkorniga
sediment, organiska jordar och otjänliga
fyllningar kräver ofta särskilda förstärkningsåtgärder vid byggande av väg och järnväg,
vilket kan medföra stora merkostnader.
Byggande i vattenområden är också fördyrande.

6.3 Avgränsning utredningskorridor
En avgränsning av förstudieområdet har
gjorts som redovisas i g 6.3.1a-b möjliga
alternativ för korridorer inom förstudieområdet. Utgångspunkt för avgränsning av det
geogra ska området har varit de aspekter
som omnäms i det tidigare kapitlet 6.2
Alternativgenerering. Utifrån ovan nämda
förutsättningar har det geogra ska området
identi erats inom förstudiens område.
Förstudieområdet omfattar alla tänkbara
alternativ för järnväg och väg. Vid motiv för
bortval\avsmalning av korridor har följande
beaktats:
•

Anslutning till be ntlig järnväg och
tekniska krav på nya järnvägens
geometriska utformning i planläge efter
anslutningspunkt.

•

Undvika ombyggnad av tra kplats för väg
E12.

•

Avgränsning i öster utgörs av be ntlig
väg E12, närhet till boende och vatten.

•

Avgränsning i väster utgörs av be ntligt
verksamhet inom hamnområdet.

•

En generell avgränsning för att uppnå
projektmålet är enligt fyrstegsprincipen
att vid val av alternativ ska konsekvenser
som påverkar byggtiden också beaktas.
Känd och robust teknik ska nyttjas för att
inte fördröja genomförandet.

Byggnadstekniska förhållanden
De byggnadstekniska förhållandena
påverkar både anläggningskostnader och
gestaltning. Viktiga aspekter i detta av37
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Figur 6.3.1a Underlag karta och 6.3.1b Underlag orthofoto, visar samma område för möjlig
korridor för ny järnväg och väg inom förstudieområdet.
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Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
Beslutshandling

Figur 6.3.1a Underlag karta och 6.3.1b Underlag orthofoto, visar samma område för möjlig
korridor för ny järnväg och väg inom förstudieområdet.
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6.4 Nollalternativet
Detta alternativt innebär att det inte sker
någon förändring av den oelektri erade
järnvägen som går genom inre hamnen med
en spårstruktur som skapar många hinder
för en genomgående tra k. Nollalternativet
innebär också att ingen förändring eller
uträtning av väg E12 sker, endast normalt
drift och underhåll utförs. I dag ansluts
oljehamnen och övriga hamnområden till
väg E12 längst in i viken där hastigheten är
begränsad till (50 km/h). Be ntlig väg E12 har
en låg planstandard med tvära kurvor, era
in- och utfarter, restriktioner kring oljehamnen
samt dispenstransporter från hamnen. Vägen
går också nära oljecisterner vilket är en stor
riskfaktor vid olyckor.
0-alternativet kan inte lösa det nya behovet
av transporter som globalisering och ökande
världshandel samt förväntade ökningar av
transittra k skapar, eftersom det inte är möjligt
att dra ett elektri erat järnvägsspår ut till yttre
hamnen (Hillskär och färjeterminalen). Restriktioner i det inre hamnområdet medger inte
detta. Se även avsnitt 1.3 Fyrstegsprincipen.

6.5 Utredningsalternativ
I gur 6.3.1a-b redovisas områden för tänkbara alternativ av väg E12 och järnväg inom
förstudieområdet.
Med hänsyn till intressen som särskilt bör beaktas har ett utredningsalternativ/en korridor
för ny järnväg och väg E12 de nierats.
Det nya järnvägsspåret inom korridoren
föreslås börja från be ntlig järnväg väster
om järnvägsbron över väg E12. Infartsvägen
till hamnen korsas, korsningen utförs med
vägskydd. En större vattensamling
passeras på bank (ca 150 m). Därefter
föreslås järnvägsspåret fortsättningsvis
samordnas parallellt med be ntlig väg
E12. Där be ntlig väg E12 svänger av mot
oljehamnen i en skarp högerkurva föreslås
istället både järnvägsspåret och väg E12
gå rakt fram över viken på en kombinerad
väg- och järnvägsbank (ca 550 m). Banken
ansluter till hamnområdet vid Hillskär. Där
planeras en vägkorsning med anslutning till
Gustavs Udde och övriga hamnområdet. Vägkorsningen utförs med vägskydd. Strax söder
om vägkorsningen planeras järnvägspåret
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utföras som två parallella omlastningsspår som
sträcker sig (ca 700 m) ner till färjehamnen och
avslutas med stoppbockar.
Järnvägsspåret föreslås utföras elektri erat
och med fjärrstyrd signalreglering fram till omlastningsspåren. Omlastningsspåren föreslås
utföras icke elektriferade eller signalreglerade.
I det fortsatta arbetet kommer detta huvudalternativ att studeras vidare i syfte att beskriva
effekter, konsekvenser och kostnader.

6.6 Bortvalda alternativ
Ett utredningsalternativ har valts bort i den fortsatta utredningen på grund av kostnadsskäl. I
alternativet har man avsett att bygga ytterligare
ett spår där väg E12 och den nya järnvägsdragningen lämnar land och går rakt över viken på
en kombinerad bank.
Alternativet kunde ha svarat för en utökad kapacitet för hela systemet och som ett alternativ
till åtgärder på Holmsunds bangård. Se gur
6.6.1 Bortvalt alternativ.
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Figur 6.6.1 Bortvalt alternativ.
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7.1 Markanvändning

tra ken i samband med inbromsningar och
rangering. Det har även framförts synpunkter
om problem med buller från okynnestra k
längs vägbanken ut mot Hillskär samt inom
hamnområdet. Detta är dock problem som
inte kan påverkas av föreslagna åtgärder.

Föreslagen väg- och järnvägskorridor
inkräktar på stads- och detaljplanerna 95/8,
A1/20 och 233C. Delar av dess kommer att
upphävas och ersättas med ny detaljplan.

För boende i bostadsrättsföreningen Spiken
bör bullersituationen förbättras i och med att
det nya järnvägsspåret kommer längre ifrån
bostäderna.

7.2 Riksintressen

I kommande planeringsskeden kommer mer
detaljerade bullerberäkningar att genomföras.

7 Effekter och konsekvenser

Inga av de identi erade riksintressena
påverkas av föreslagna åtgärder.

Luftkvalité

7.3 Landskapets värden
Det i g 7.3.1 redovisade fotomontaget visar
att påverkan på landskapsbilden blir måttlig
från redovisad fotopunkt (Långsmaludden).
Se sid 45.
I kommande planeringsskeden kommer påverkan på landskapsbilden att redovisas mer
ingående. T ex kommer eventuella behov av
bullerskyddsåtgärder att beaktas.

De tillfälligt förhöjda emissionerna till luft från
arbetsmaskinerna bedöms med hänvisning
till den goda luftomblandningen i närområdet
inte medföra något överskridande av luftkvalitetsnormerna.
Även under driftskedet bedöms luftkvalitetsnormerna kunna innehållas.

Ljusstörningar

Då det inte bedöms nnas några större
miljövärden inom förstudieområdet bedöms
påverkan på naturmiljön bli måttlig. En mer
ingående inventering av förstudieområdet
kommer att genomföras i kommande planeringsskeden.

Genom omläggningen av väg E12 byggs
den be ntliga öst-västliga sträckningen förbi
cisternområdet bort. På så sätt minimeras
den ljusstörning som varit möjlig för boende
vid Långsmaludden då fordon färdats denna
sträcka i östlig riktning. I kommande planeringsskeden, när sträckningarna för väg och
järnväg lagts fast, kan påverkan avseende
ljusstörningar på andra platser bedömas.

Kultur

Elektromagnetism

Inga kända kulturmiljövärden påverkas av föreslagna åtgärder. Holmsund har under lång
tid varit en viktig logistisk plats. Utbyggnaden
av järnvägen förstärker bilden av orten som
logistiskt nav.

Eftersom att avståndet från den föreslagna
elektri erade järnvägen till områden där
människor permanent vistas är relativt långt
bedöms påverkan från elektromagnetism
vara försumbar.

Natur

7.4 Hälsa
Buller
Planerade åtgärder kommer att påverka
bullersituationen i de södra delarna av
Holmsund. De översiktliga bullerberäkningar
som genomförts visar att de riktvärden som
antagits av riksdagen beträffande buller i
huvudsak kan innehållas.
Flera av de som yttrat sig har framfört att det
nns problem med buller från framför allt tåg42

7.5 Mark och vatten
Markföroreningar
Det förorenade markområdet inom förstudieområdet ska inom ramen för ett separat
projekt saneras innan byggstart. Om det
under kommande planeringsskeden påvisas
ytterligare föroreningar i mark måste dessa
hanteras i enlighet med gällande lagkrav.
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Vatten
Påverkan på vatten kommer främst att
uppstå i samband med muddring och fyllning
för den planerade väg- och järnvägsbanken.
Konsekvenserna för detta har redovisats
i den miljökonsekvensbeskrivning som
upprättats i samband med tillståndsansökan
för vattenverksamhet. Nedan citeras delar av
bedömda miljökonsekvenser för vattenmiljön
till följd av vattenverksamheten.
”Anläggandet av väg- och järnvägsbanken
kommer att få stora konsekvenser för
bottenfaunan i vägbankens direkta närområde. Platsen för väg- och järnvägsbanken
bedöms dock inte ha ett särskilt rikt djurliv
och påverkan för kustområdet i sin helhet
bedöms vara av liten omfattning.
Området bedöms inte utgöra något rekryteringsområde för sk och således bedöms
arbetena inte påverka lekande sk i någon
större omfattning. Arbetsområdet kommer
att inneslutas med hjälp av siltskärmar och
på så sätt begränsas grumlingen till arbetsområdet. Muddringen och för yttningen av
muddermassor kommer att medföra viss
grumling inom arbetsområdet, men eftersom
siltskärmar kommer att anläggas kommer
grumlingen inte att påverka sk som genomför sin lekvandring upp i Umeälven. Med
anledning av detta bedöms arbetena kunna
utföras utan begränsning i tid under året.
Inneslutningen av arbetsområdet med siltskärmar kommer att medföra att sk inte kan
söka sig till området för exempelvis födosök.
En följd av detta blir sannolikt att skar under
arbetsperioden söker sig till andra områden.
Sammantaget bedöms därför effekterna på
sk bli av mindre omfattning”.
De schakter som blir nödvändiga i de
sediment som konstateras vara förorenade
i vattenområdet väster om vägbanken
bedöms medföra begränsad grumling till
Patholmsviken. Åtgärden bedöms därför
ha begränsad påverkan på möjligheten att
uppnå miljökvalitetsnormerna för Fjärdgrundsområdet.

Masshantering
Den aktuella sträckan berör områden som
genom åren fyllts ut. Inga skyddsvärda
geologiska formationer kommer således att
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påverkas. Från be ntligt spår och söderut
(väster om Patholmsviken) nns ett område
med be ntliga fyllningsmassor vilka delvis är
förorenade. Massorna förutsätts bortschaktade i samband med kommande sanering.
Övriga otjänliga massor (organisk jord och
liknande) borttransporteras till tipp.
Järnvägen kommer att ledas över ett mindre
ca 100 m långt och instängt vattenområde
väster om nuvarande väg E12. De lösa
massor (sul dhaltig silt och lera) som där
nns grävs ur innan den nya bankfyllningen
utläggs. Schaktmassorna läggs upp inom
vattenområdet vid sidan av banken.
Väg och järnväg kommer längre söderut, på
en ca 550 m lång sträcka, att ledas på en
ny bank över vattnet. Banken uppförs helt
i sprängsten med massor från sidotag som
ändtippas i vattnet. Be ntligt erosionsskydd
(sprängsten) längs nuvarande väg E12 kan
återanvändas genom att dessa massor
schaktas upp och yttas till den nya banken.
Innan den nya sprängstensbanken läggs
ut kommer lösa massor att schaktas bort.
Muddringsarbetet utförs på en sträcka av
ca 330 m. De lösa massorna som har en
tjocklek av 0-ca 5 m utgörs av nsediment
främst bestående av sul dhaltig lera och
silt. Muddringen bedöms kunna ske genom
att man schaktar med öppen skopa och
lastar på pråm för borttransport. Eftersom
massorna utgörs av sul djord kommer de att
läggas upp i vattenområdet mellan be ntlig
väg E12 och den nya banken samt i ett område strax utanför banken. Uppläggningen
kommer att utföras så att massorna hamnar
under vattenytan (LLW). Massuppläggningen
sker delvis genom bottentömning från pråm
där vattendjupet så medger och i övrigt
genom avlastning med grävmaskin med
öppen skopa.
För att minska grumlingrisken utförs muddrings- och fyllnadsarbetet innanför en så
kallad siltduk.
Den totala muddringmängden lösa massor
3
har beräknats till ca 57 000 m .
I övrigt kommer några delsträckor att
förbelastas med fyllning (tillfällig överlast)
som läggs upp till en höjd av ca 2 m över
pro lplanet för att utbilda sättningar i förtid.
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Mängden hanterade massor kommer att
redovisas mer ingående i kommande planeringsskeden.
Där otjänligt material (trä, organiskt material
etc) påträffas kommer detta att utskiftas mot
ny fyllning från sidotag.

7.6 Rekreation och friluftsliv
Störst påverkan bedöms planerade åtgärder
innebära för den verksamhet som bedrivs i
anslutning till den träningsplan som nns i
anslutning till Kamratvallen. Träningsplanen
kommer med föreslagen sträckning av ny
järnväg att behöva tas i anspråk.
Av framförda yttranden under samrådstiden
har framkommit att den nya väg- och
järnvägsbanken bedöms kunna medföra
att is lättare kan komma att pressas in i
Patholmsviken med risk för att båtklubbens
bryggor förstörs.
Med föreslagna åtgärder, i form av vägskydd
för oskyddade tra kanter längs bland annat
väg E12, kommer situationen att förbättras
jämfört med nu rådande förhållanden.

7.7 Byggnadstekniska förutsättningar
De grundläggningstekniska förutsättningarna
varierar.
Den inledande, ca 700 m långa delsträckan,
grundläggs på bank som förs ned till morän
eller fasta sediment efter borttagning av
otjänlig fyllning och förorenade massor.
Tjockleken på be ntlig fyllning bedöms vara
måttlig, ca 1-2 m. Se g 7.7.1 Översiktskarta
geogrund på sid 46.
Inom vattenområdena byggs spår och väg
på bank av sprängsten efter att lösa jordar
bortschaktats (muddrats). Konstruktionen
kommer således med denna lösning att
föras ned till fasta jordlager och några stabilitets- och/eller sättningsproblem väntas ej
uppkomma. Banken skyddas med erosionsskydd. Alternativa tekniska lösningar nns,
exempelvis utförande med tryckbankar. I detta fall bedöms dock en sådan lösning mindre
lämplig eftersom den medför stabilitets-och
sättningsproblem och dessutom innebär att
betydande mängder sprängstensfyllning till
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tryckbankar ska hanteras (konstruktionens
bottenbredd kan uppgå till 70-80 m).
I övrigt grundläggs banken på be ntliga
fyllningsmassor efter att dessa kontrollerats
med avseende på sammansättning och
kvalitet. Där otjänliga massor förekommer
utförs massutskiftning. Där kvarlämnade
nsediment förekommer under fyllningen
eller där fyllningen i sig är alltför lös, förbelastas banken med tillfällig överlast för att
konsolidera undergrunden.
Vibrationer
I utredningsalternativet bedöms järnvägen
anläggas på fasta områden på fast jord.
Vid passage på bank över havsviken
närmast Hillskär bör eventuell risk för ökade
vibrationsproblem beaktas i det fortsatta
arbetet.
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7.8 Tra kering
Persontra k - framtid
En större ökning av persontra ken på väg i
förstudieområdet är inte troligt. Däremot ger
de förslag som är föreslagna att tra ksäkerheten för bilisterna ökar genom att väg E12
dras utanför oljehamnen.
Godstra k - framtid
Prognosen ser ljus ut för godstra ken till/
från Umeå hamn. En ökning med 50 % av
godsvolymen till år 2020 medför att det
kommer att ställas krav på utformning av
hamnområdet.
Genom att väg E12 förläggs utanför oljehamnen bidrar detta till att de snäva kurvorna vid
oljehamnen byggs bort. Hastigheten höjs
till 70 km/h vilket ger en kortare restid men
eftersom sträckan är så kort ger detta väldigt
lite i tidsvinster.
Den föreslagna nydragningen av järnvägen
kommer att medföra att järnvägstransporter
till/från färjehamnen kommer att passera
utanför hamnområdet.
Detta gör att dessa järnvägstransporter kan
gå ostört istället för idag påverka många
verksamheter inne i hamnområdet.
Längs med Botniabanan och dess anslutande stråk ligger åtminstone ett 40-tal stora
godsskapande verksamheter som skulle
kunna nyttja transporter via Umeå hamn.

Källa: ÅF infraplan.
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Bild 7.3.1 Fotomontage WSP Samhällsbyggnad, avseende planerad ny väg och järnväg
från Stomskär till Hillskär. Vy från Långsmaludden.
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Figur 7.7.1 Översiktskarta geogrund.
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8 Robusthet och säkerhet
Robusthets- och säkerhetshänsynen är i
detta förstudieskede inriktat på riskidenti ering. Syftet är att hitta var allvarliga
skadehändelser kan inträffa, vilken typ av
skadehändelser som kan inträffa samt vad
som kan drabbas. Riskerna identi eras både
för bygg- och driftskedet.
Med risker menas under detta avsnitt
primärt risker kopplade till påverkan på
infrastrukturen t.ex. ras och skred, kollaps
av konstruktion, utsläpp av kemikalier och
vattengenombrott.
Riskerna i detta skede har identi erats
och analyserats översiktligt. I kommande
planeringsskeden bör dessa risker studeras
mer ingående i förhållande till de alternativ
som kommer att väljas i fråga om sträckning
av väg- och järnväg.

8.1 Var kan allvarliga skadehändelser inträffa - riskobjekt
• Korsningspunkter med fordon och
människor.
•Transporter med farligt gods på järnväg
eller transporter med farligt gods på väg.
• Påverkan på konstruktion orsakad av
vågor och is.
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Transporter med farligt gods
Inom förstudieområdet sker transporter av
farligt gods till och från hamnen. Transporterna utgörs främst av petroleumprodukter
från oljehamnen lastade i tankbilar. Med den
nya föreslagna vägsträckningen blir väg E12
rakare och de be ntliga tvära kurvorna längs
vägen byggs bort. Under byggtid kan begränsningar i framkomlighet råda längs väg
E12 något som kan påverka transporterna
av farligt gods negativt.
I kommande planeringsskeden bör alla
transporterade farliga ämnen identi eras.

Påverkan av vågor och is
Den planerade väg- och järnvägsbanken
kommer att bli utsatt för vågor och is
med risk för underminering eller skred av
konstruktionen. Högsta våghöjd i området
har beräknats till 2,5 meter. Konstruktionen
kommer att dimensioneras för dessa
förhållanden och för att klara belastning av
issituationen i området.

Geotekniska förhållanden
Den aktuella sträckan berör områden som
genom åren fyllts ut. Inga skyddsvärda
geologiska formationer kommer således att
påverkas.
För vägbanken kommer lösa sediment att
muddras ur och ersättas med bergkross.
I övrigt kommer fyllnadsmassor i väg och
banlinjen att ersättas med bergkross.

• Svag jord, svåra geotekniska förhållanden.

Bränslecisterner

• Bränslecisterner.

Ca 70 meter väster om väg E12 i höjd med
att den norra delen av den planerade vägbanken ansluter till be ntlig väg E12 nns
bränslecisterner.

Korsningspunkter
Inom förstudieområdet nns korsningspunkter mellan järnväg och väg där den nya järnvägen korsar Holmsundsvägen samt där den
kommer att korsa väganslutning till Hillskär.
Det är i detta skede oklart hur korsningarna
kommer att utformas men någon form av
vägskydd förutsätts uppföras.
Oskyddade tra kanter samsas med motorfordon längs vägen. Med planerad ombyggnad nns förutsättningar att åstadkomma
en säkrare tra ksituation för oskyddade
tra kanter.
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Den planerade vägen kommer längre ifrån
cisternerna jämfört med dagens förhållanden. Den planerade järnvägen kommer
att ligga på ett avstånd av ca 50 meter från
cisternerna.
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8.2 Vad kan drabbas - skadeobjekt
Viktiga skadeobjekt med avseende på risken
för personskador är områden med bostadsbebyggelse och andra områden där det
vistas många människor, t ex arbetsplatser.
Även sträckor där oskyddade tra kanter färdas är viktiga att beakta. Andra skyddsvärda
områden kan vara natur- och kulturmiljöer.
I det aktuella förstudieområdet har följande
skadeobjekt identi erats:
• Bostäder norr om Holmsundsvägen och
öster om Patholmsviken.
• Arbetsställen inom Umeå hamn.
• Naturmiljön.
• Oskyddade tra kanter.

Bostadsbebyggelse
Bostäder nns norr om Holmsundsvägen
samt öster om Patolmsviken. Dessa bedöms
främst påverkas i händelse av en brand
förorsakad av att ett eventuellt läckage av
brandfarlig vätska skulle antändas. Med hänvisning till de relativt stora avstånden från ny
järnväg och väg E 12 bedöms det inte nnas
någon risk för påverkan av strålningsvärmen
som kan uppstå. Däremot kan rökgaser från
en sådan brand nå bostadsbebyggelse om
vindförhållandena är ogynnsamma.
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Möjligheterna att begränsa följderna av ett
sådant utsläpp, genom t.ex. uppsamling och
avgränsning av spridningsområdet är mycket
beroende av när på året det skulle ske.
Sker utsläppet vintertid kan det på grund av
isbildning vara svårare att använda länsar
för att åstadkomma en effektiv uppsamling
eller begränsning av utsläppets spridning
jämfört med om det sker under isfria förhållanden. De omedelbara konsekvenserna för
vattenlevande djur och organismer bedöms
dock bli större om utsläppet sker under sommarhalvåret på grund av en större biologisk
aktivitet i vattenmiljön under denna tid.
Konsekvenserna för naturmiljön kan bli
stora i utsläppets absoluta närhet genom att
växter och mer stationära organismer kan
slås ut. Den stora vattenmassan i havet och
den relativt goda vattenomblandningen som
bedöms nnas utanför planerad vägbank bedöms leda till en begränsad och övergående
belastning för vattenmiljön.
Oskyddade tra kanter
Utöver transporter av farligt gods nns risker
för oskyddade tra kanter beroende på hur
denna tra kantgrupps behov kommer att
beaktas i kommande planeringsskeden. Av
inkomna samrådsyttranden framkommer
önskemål om att förutsättningarna för
oskyddade tra kanter att ta sig till de södra
delarna av hamnområdet bör förbättras.

Arbetsställen inom hamnen
Inom hamnen nns ett ertal arbetsställen
med uppskattningsvis ca 360 anställda. På
samma sätt som det nns risk för påverkan
på bostadsbebyggelsen i scenariot beskrivet
ovan nns det en risk att anställda inom
hamnen påverkas. Området är dock relativt
öppet och anställda bedöms kunna sätta sig
i säkerhet och på så sätt minska risken för
personskador även om den personal som
utför transporterna kan beröras i ett akut
olycksskede.

Naturmiljön
I händelse att ett utsläpp av t.ex. kemikalier
eller petroleumprodukter hamnar i vattnet
bedöms det främst bli negativa konsekvenser för vattenmiljön och de organismer som
lever där.
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9 Ekonomiska bedömningar
9.1 Anläggningskostnad
Det övergripande målet i Sveriges
transportpolitik är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för människor
och befolkning i hela landet. I detta avsnitt
redovisas beräknade anläggningskostnader
och den samhällsekonomiska nyttan.
Kalkylen
Den kalkylmetod som använts vid framtagande av anläggningskostnaden är den
successiva kalkylmetoden.
Metoden bygger på att man utgår från
en övergripande nivå och successivt
koncentrerar arbetet på de mest osäkra och
kostnadsdrivande posterna. Metoden bygger
på fyra grundläggande principer.
1. Att acceptera osäkerheten i en kostnadsbedömning.
2. Att bedöma en kalkylpost med minimal-,
trolig-, max-kostnad.
3. Att upprätta strukturen utifrån en övergripande nivå, där man först ser helheten
och successivt koncentrerar arbetet på
de mest kostnadsdrivande posterna.
4. Att de niera projektets ekonomiska osäkerheter av karaktären mjuka parametrar
som konjunktur, resurser, tillgänglighet till
entreprenörer m.m.
Vid sidan av en kostnadssammanställning
är beräkningarna även mått på kalkylens
osäkerhet. Metoden gör det möjligt att
bedöma risker och riskkostnader i projektet
som helhet, men även enskilda aspekter kan
bedömas.
Följande fasta förutsättningar gäller:
• Alla kostnader är uttryckta i prisnivå
2010-01.
• Kalkylerna förutsätter att TRV:s anslag
från och med 2008-08 räknas upp med
en nivå som i allt väsentligt täcker den
verkliga kostnadsökningen i branschen.
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•

För objekt i skeden där sträckningen
ännu inte fastställts, presenteras kalkyler
för det alternativ som TRV bedömer vara
det totalt sett mest fördelaktiga.

•

All extern del nansiering ingår. (Alla
kostnader ingår oavsett nansiering)

•

TRV:s utbetalningar av statsbidrag
kopplat till projektet ingår.

•

Force majure ingår inte i kalkylerna (t ex
jordbävning, naturkatastrof).

•

Moms ingår inte i kalkylerna.

Kalkylarbetet
• Kalkylboken uppfyller kravet på successiv kalkyleringsmetodik och spårbarhet.
Samtliga ingående kalkylblock uppfyller
kravet på en god kalkylstruktur.
Byggherrekostnaderna har uppskattats
med hjälp av procentsatser och bygger på
erfarenhet från tidigare genomförda projekt.
Projekteringskostnader har baserats på
procentsatser och bygger på erfarenhet från
tidigare genomförda projekt.
•

Vid bedömning av ÄTA samt mängdavvikelser är beräkningar genomförda med
procentsatser och bygger på erfarenhet
från tidigare genomförda projekt.

•

Nyckeltal har till viss del nyttjas vid
bedömning av kostnaderna. Exempel på
detta är rivning, yttning, överbyggnad,
korsningar, vägbelysning, ledningar och
tillfälliga anordningar.

•

Hjälpmedel/Verktyg.

•

Mängdberäkning har genomförts utifrån
kalkylbokens föreslagna kalkylstruktur.
Mängder för bergfyllning, muddring
och erosionsskydd har beräknats
med hjälp av beräknad linje/ pro l,
typsektion och terrängmodell baserad på
terrester inmätning Övriga schakt- och
fyllningsarbeten är beräknade med hjälp
av beräknad linje/ pro l, typsektion och
terrängmodell baserad på nivåkurvor från
grundkarta.

•

För järnvägsspeci ka arbeten,BEST
(bana ,spår, el, signal och tele) har
mängder tagits fram enligt följande.
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•

BE (bana,spår):Detaljerad uppdelning av
ingående arbeten.

•

ST (signal, tele):Översiktlig uppdelning
av ingående arbeten.

•

Kalkylerna som tas fram följer Vägverket
normer och presenteras i en sk. 50
% nivå. Med en möjlig avvikelse på
en standardavvikelse. Det innebär
att anläggningskalkylerna i praktiken
presenteras inom ett intervall runt denna
50 % nivå. Nivån innebär med vilken
chans kalkylkostnaden är tillräcklig att
nansiera den slutliga anläggningen.

•

För andra typer av ekonomiska beräkningar används även 85% nivån. Den
redovisas även i beslutsdiagrammet och
utrycks som kostnad inom en standardavvikelse.

Generella osäkerheter:
Avsikten med att bedöma generella osäkerheter är bl. a. att bryta ut kostnadspåverkande faktorer som är projektövergripande,
dvs. faktorer som har påverkan på mer än
en enskild kostnadspost. Dessa osäkerheter
ligger utanför grundkalkylen och berör projektet som helhet, inte en speci k väg eller
järnvägsutformning. Bedömningen av detta
sker genom en separat osäkerhetsanalys i
enlighet med successivprincipen.
Projektmålet är att kalkylen ska innehålla en
rimlig och trovärdig total projektkostnad, redovisa de största osäkerheterna och uppfylla
ställda förväntningar på att vara en transparent, spårbar och tydlig dokumentation.
Den succesiva kalkylen har uppdaterats
2011-02-21.
Anläggningskostnaden för projektet beräknas till 160 Mkr.

9.2 Samhällsekonomi
Alla nyinvesteringar som Tra kverket
genomför skall föregås av en samhällsekonomisk bedömning. En samhällsekonomisk
bedömning består vanligtvis av två delar:
en samhällsekonomisk kalkyl och en
genomgång av de relevanta effekter som
inte kunde inkluderas i kalkylen. I en samhällsekonomisk kalkyl ingår alla effekter som
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kan identi eras, kvanti eras och värderas.
Dessa vägs samman till ett lönsamhetsmått
som kallas för nettonuvärdeskvot. I den
avslutande bedömningen beaktas det i vad
mån de övriga effekterna kan förväntas
påverka slutresultatet.
Syftet med den samhällsekonomiska bedömningen är vanligtvis dels att nna den bästa
infrastrukturlösningen på ett visst problem,
dels att bedöma om den bästa lösningen
är tillräckligt lönsam för att kvali cera sig
till de investeringsplaner för infrastrukturen
som fastställs av regeringen med jämna
mellanrum. I investeringsplanerna ställs vägoch järnvägsprojekt mot varandra och då
det är skattepengar som står på spel är den
samhällsekonomiska lönsamheten ett viktigt
prioriteringskriterium.
I denna förstudie är det lätt att identi era
potentialer, men det är väldigt svårt att
kvanti era effekterna och att sätta ett värde
på dem. En bedömning skall ändå göras.
Är kostnaden för omläggningen av vägen
och järnvägen en samhällsekonomiskt
rimlig satsning? Ansatsen till besvarandet
av denna fråga har varit att göra en mängd
känslighetsanalyser, för att på så sätt se
vilka volymer och antaganden som krävs
för att uppnå ett läge där nyttorna tangerar
kostnaderna.
Den studerade ombyggnationen gör att E12
får en rakare och genare dragning och skapar möjligheten att använda den be ntliga
vägen som en intern väg som reducerar
tra ken inom hamnområdet. Den stora
skillnaden uppnås dock på järnvägssidan.
De järnvägsspår som idag leder ut till den
yttre hamnen kan inte nyttjas dagtid eftersom
spåren, som passerar igenom den inre hamnen, är belagda av vagnar som skall lastas
och lossas. Med en ny dragning erhålls en
järnvägsanslutning till yttre hamnen som kan
användas dagtid. Detta är viktigt av två anledningar: Det blir möjligt att lyfta upp trailers
på järnvägsvagnar i hamnområdet. Det blir
även möjligt att locka till sig verksamheter
till det yttre hamnområdet som är beroende
av järnvägen för sina transporter. I ett läge
där yttre hamnen endast kan nås med lastbil
är det bara lastbilsverksamheter som kan
attraheras.
Den dominerande kalkylposten avser värdet
av att kunna ytta gods från väg till järnväg.
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Det har inte varit möjligt att på ett tillförlitligt
sätt avgöra hur stora volymer som kommer
att gå till/från yttre hamnen på järnväg, men
de sonderingar som gjorts tyder på att det
kan bli 2-4 trailers per dag och riktning. Det
nns även osäkerheter kring värderingen
av att gods yttar mellan transportslagen.
Ett lönsamhetsintervall togs fram där både
volymerna och värdering av över yttade
volymer varierades.
Nettonuvärdeskvoten bedöms ligga i intervallet -0,25 till +1,50 och åtgärden bedöms
vara lönsam.
Osäkerheten är stor, men det krävs inte
alltför stora volymer för att ombyggnationen
skall bli lönsam.
Utöver de effekter som är med i kalkylen
behöver vi även beakta den nytta som kan
uppkomma ifall järnvägsanslutningen gör det
lättare att exploatera den lediga marken i det
yttre hamnområdet. Vidare uppkommer det
förbättringar för den interna hamnlogistiken
när dagens E12 till viss del kan bli en intern
väg som avlastar hamnområdet. Den senare
effekten består i lägre transportkostnader,
minskad risk för olyckor inom hamnen
och minskade emissioner från den interna
hamnlogistiken.
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10.2 Samråd med allmänheten
Offentligt möte

Förstudien utförs av Umeå Hamn AB på uppdrag av Umeå kommun. Projektet genomförs
i samarbete med Tra kverket.

Samrådet hölls i Västerbackens konferensanläggning i Holmsund och genomfördes
dels som ett öppet möte mellan kl 17-19 dels
som en föredragning mellan kl 19-20. Vid det
öppna mötet hade allmänheten möjlighet att
ta del av information om förstudien genom
bland annat ritningar och folder. Vidare fanns
möjlighet att ställa frågor till representanter
för Umeå Hamn AB, Tra kverket och konsulten WSP samt lämna skriftliga synpunkter
om förstudien.

Förstudien har upprättats enligt fyrstegprincipen och följande övergripande projektmål i
projektet har identi erats av Umeå Hamn AB
och Tra kverket:

Vid föredragningen informerades om Umeå
Hamns verksamhet, Tra kverkets roll samt
planeringsprocessen för väg- och järnväg.
Innehållet i samrådshandlingen redovisades.

Det övergripande målet är att stärka konkurrenskraften och tillväxten för näringslivet i regionen, norra Norge, norra Sverige och norra
Finland genom att skapa förutsättningar för
bättre och miljövänligare godstransporter
såväl i nord-sydlig som öst-västlig riktning.

Muntligen framfördes frågor gällande buller,
tra keringslösning för planerad järnvägstra k
samt allmänhetens åtkomst till södra delen
av hamnområdet.

10.1 Samrådsredogörelse
Hur har samrådet bedrivits
Umeå kommun har låtit upprätta en förstudie
för att studera förutsättningarna för en ny
järnväg ut till Umeå hamn samt omdragning
av väg E12 i hamnområdet.

Samråd har skett med berörda myndigheter,
närliggande verksamhetsutövare och intresseorganisationer genom utskick av samrådshandling daterad 2010-11-10. Sändlista för
utskicket framgår av tabell 1 på sidan 54.
Allmänheten kallades till samrådsmöte i
Holmsund den 20 oktober via två annonser
i dagstidningarna Västerbottenskuriren och
Västerbottens Folkblad, dels den 6:e och
dels den 20:e oktober 2010.
Remisstiden för att lämna synpunkter
på samrådshandlingen sträckte sig till
2010-12-21.
Nedan sammanfattas de samrådsyttranden
som har inkommit i projektet liksom berörda
parters kommentarer till synpunkterna. Inkomna synpunkter samt minnesanteckningar
från mötet med allmänheten bifogas som
bilaga i förslagshandlingen.

Beträffande buller så framfördes farhågor
om att planerad järnvägstra k ska påverka
närboende negativt.
Angående funktionen av järnvägstra ken
framkom synpunkter om olämpligheten att
backa tåg längre sträckor. Planerade omlastningsspår på Hillskär är ej elektri erade då
dessa i sådant fall skulle utgöra hinder för en
rationell godshantering.
Vidare framförs önskemål om att en gångoch cykelväg anläggs längs väg E12 ut till
Hillskär.
Umeå Hamns och Tra kverket svar: I kommande planeringsskeden kommer mer detaljerade bullerberäkningar att genomföras.
Frågan om optimal tra keringslösning för
järnvägstra ken kommer att utredas vidare i
kommande planeringsskeden. De oskyddade
tra kanternas situation kommer att beaktas i
det fortsatta arbetet.

Skriftliga synpunkter lämnade i
samband med det offentliga mötet
Spikens samfällighetsförening
Framför att bostadsrättsföreningens radhus
ligger nära be ntligt järnvägsspår och att
genomförd bullermätning visar på för höga
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nivåer. Samfällighetsföreningen anser vidare
att järnvägstra ken ökat något som medför
att era boende drabbas av ökat buller.
Vid eventuella åtgärder i bostäderna kan
prioriteringar mellan olika bostäder diskuteras inom bostadsrättsföreningen.
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Framför också att en gång- och cykelväg till
färjeläget är önskvärt samt att hastigheten
på väg E12 längs vägbanken sänks till 50
km/h för att minska bullret från tungtra k
samt från den ”buskörning” som idag bedrivs
längs sträckan.
Bullerskyddsåtgärder bör ske vid behov.

Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Vid ombyggnad enligt förslagen i förstudien
kommer järnvägsspåret att hamna längre
ifrån bostadshusen inom bostadsrättsföreningen.
Fortsatta utredningar får redovisa behov av
eventuella skyddsåtgärder med avseende på
buller.
Yttrande nr 1
Framför att tra ken till och från hamnen har
ökat i takt med hamnens expansion och att
transporter med tunga fordon pågår under
dygnets alla timmar alla dagar i veckan.
Många av dessa fordon uppges också
hålla en högre hastighet än skyltad. Vidare
uppges väg E12 och ytorna vid Hillskär
användas till hastighetstävlingar för banbilar
och motorcyklar främst under kvällar och
helger.

Korsningen Ljumviken väg E12 bör byggas
om till cirkulationsplats på grund av upplevda
brister i be ntlig utformning av korsningen.
Vidare bör gång- och cykelvägen från väg
E12/Axel Enströms väg ges en ny beläggning.
Ställer även frågan om dispenstransporterna
klarar en ny elledning höjdmässigt.
Yttrande nr 3
Ser positivt på utbyggnad i hamnen som
ökar regionens ekonomiska tillväxt men
framför oro för befarade bullerproblem.
Störst oro nns för ökade transporter längs
väg E12 samt rancherverksamheten vid
timmerterminalen. Föreslår att hastigheten
maximeras till 50 km/h samt att bullernivåernas från inbromsande tåg minimeras.

För den fortsatta planeringen önskas
att bullerutredningen beaktar områdets
topogra och att hastigheten längs aktuell
sträcka helst sänks till 30 km/h samt att
allmänhetens tillträde med fordonstra k inom
hamnområdet begränsas.

Yttrande nr 4
Framför att i samrådshandlingen redovisat
förslag till tra kering av det nya järnvägsspåret inte är optimalt ur arbetsmiljö- och
säkerhetssynpunkt. Redovisar två olika
förslag till tra kering som bedöms vara
bättre ur tra keringssynpunkt och har era
miljömässiga fördelar.

I kommande planeringsstadier bör även ett
väl de nierat cykel- och promenadstråk mellan Ljumviksvägen och Hillskär beaktas.

Yttrande nr 5
Önskar få ljudmätningsresultat tillsänt till sig.

Yttrande nr 2
Framför att man är positiva till den nya
järnvägen men framför ett antal förslag till
förbättringsåtgärder som bör beaktas i den
fortsatta planeringen.
Föreslår att dungen vid IL Recycling röjs
försiktigt och att det kan återplanteras träd
där som skyddsridå mot järnvägen.
Önskar vidare att den bullerutredning som
redovisades vid samrådsmötet förtydligas till
eventuellt kommande samråd. Vid ett sådant
samrådsmöte önskar man även få träffa
representanter för Umeå kommun då man
har era frågor att ställa till kommunen.
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Yttrande nr 6
Föreslår att en rondell byggs mellan Nynäs
och returpapperlagret, att tra kriktningen
ändras i hamnen samt att infarten vid fotbollsplanen stängs, önskar även få en ritning
tillsänt till sig.
Yttrande nr 7
Önskar åtgärder för gående och cyklister
och vill ha en gång- och cykelbana. Vidare
önskas någon form av vägskydd mot stänk.
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Yttrande nr 8
Framför att det är viktigt med bullerdämpning
av ”hjulljud” mot villaområden speciellt i samband med att bromsning/växling sker.

Försvarsmakten
Högkvarteret

Green Cargo AB

Holmsunds Sjöscoutkår

IFK Holmsund

Yttrande nr 9
Framför att, om möjligt, elektri eringen av tåg
avslutas före anslutningsväg till hamnen för att
ej begränsa fri höjd in till hamnen.

IL Recycling Partner

Innovative Logistics
Umeå AB

Interforest Terminal
Umeå

Johansson & Son
Båtbyggeri AB

Umeå Hamn och Tra kverkets kommentar
till yttrandena: De yttranden som inkommit
från privatpersoner kommer att i möjligaste
mån beaktas i kommande planeringsskeden.
Gällande hinderfrihet i hamnen med anledning
av planerad elektri ering samt dispenstransporter som är höga, långa och/eller tunga så
är det prioriterade frågor för Umeå Hamn där
stor hänsyn kommer att tas i den kommande
planeringsprocessen. Vidare kommer mer
detaljerade bullerberäkningar att genomföras.

Kustbevakningen Ks
Umeå

Kustbevakningen
Region Nord

Lantmännen ek
förening

Lundstams

Länsstyrelsen Väster- Länstra ken i Västerbotten
botten AB
Naturvårdsverket

Nordic Eko Värme

Norra Skogsägarna
Umeå Ek. För.
Nynäs AB

Norrtåg
Patholmsvikens
båtklubb
Rg Line Oy AB

De oskyddade tra kanternas situation kommer
att beaktas i det fortsatta arbetet.

Ran sameby

10.3 Samråd med myndigheter

Röbäcks Ytbehandling AB
Sametinget

Sakab AB

SCA Skog AB Norrbränslen
Stena Recycling AB

Sjöfartsverket Infrastrukturenheten
Svenska Statoil AB

Totalförsvaret
Skyddscentrum
Umeå Energi AB

UMEVA

Umeå Naturskyddsförening

Vattenmyndigheten
Bottenvikens vattendistrikt
Västerbottens
museum
Umeå kommun,
kommundelsnämnden
i Holmsund
Umeå Vatten o Avfall
AB

Under arbetets gång har ett samrådsmöte
hållits med Länsstyrelsen i Västerbotten. Vid
mötet som hölls 2010-06-24 informerades
Länsstyrelsens representanter om projektet.
Vid mötet deltog förutom Länsstyrelsen representanter för Tra kverket, Umeå Hamn AB och
konsulten WSP.
Skriftliga yttranden
I tabell 1 redovisas de myndigheter, organisationer och föreningar som erhållit samrådshandlingen för yttrande.
I tabell 2 redovisas de remissinstanser som
lämnat skriftliga yttranden.
Tabell 1. Myndigheter, organisationer och
föreningar som erhållit samrådshandling
för yttrande.
af Shipping AB
Botniatåg

Armstrong
Branschföreningen
Tågoperatörerna
Brunnsborrarna Rehn Cementa AB
& Sjöberg AB
Fiskeriverket UtredFodercentralen
ningskontor i Luleå

VOLVO Lastvagnar
AB
Västerbottens Ornitologiska förening
Lövö bys samfällighetsförening
Umeå Hamn AB

SCA Skog AB

Umeå kommun

K/B Korsta 8:8
C/O Interforest Terminal Umeå
Umeå Hamn

Svenska Cellulosa AB
C/O Sca Skog Fastigheter
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Tabell 2. Inkomna skriftliga yttranden.
Fiskeriverket Utredningskontor i Luleå
Länsstyrelsen
Västerbotten
Norra Skogsägarna
Umeå Ek. För.
Sjöfartsverket Infrastrukturenheten
Umeå Energi AB
Västerbottens
museum

Johansson & Son
Båtbyggeri AB
Naturvårdsverket
Patholmsvikens
båtklubb
UMEVA
Umeå kommun
Umeå kommun,
kommundelsnämnden i Holmsund

Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Det går i detta skede inte att uttala sig om
projektet innebär att korsningen mellan
Ljumviksvägen och väg E12 måste stängas
av. Detta kommer att utredas i kommande
planeringsskeden. Umeå Hamn ser fram
emot en dialog med Johansson & Son
Båtbyggeri AB för att hitta lösningar på
transportfrågan till och från företaget om
sådana kommer att krävas med anledning av
projektets fortsättning.

Fiskeriverket

Öppningen mellan piren och vägbanken
kommer ej att minskas i bredd eller djup med
anledning av planerade åtgärder i samband
med anläggande av den nya väg- och
järnvägsbanken.

Fiskeriverket hänvisar till de samrådsyttrande som verket lämnat i samband
med vattendomsansökan för väg- och
järnvägsbanken. Den fortsatta planeringen
bör bland annat beakta de arbetstider som
Fiskeriverket angivit för arbeten i vatten.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen framför att projektet är viktigt
för att öka intermodaliteten mellan väg,
järnväg och sjöfart samt minska riskerna vid
hantering av gods.

Vidare anser Fiskeriverket att eventuella
muddermassor bör läggas upp på land inom
skyddsvallar för att minimera grumlingen till
Patholmsviken och Umeälven.

Länsstyrelsen anser vidare att förstudien inte
redovisat någonting om masshanteringen
samt att det förorenade området måste saneras innan en ny väg/järnväg kan byggas.

Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Fiskeriverkets yttrande avseende arbetstider
för arbeten i vatten kommer att beaktas i den
fortsatta planeringen.

De pengar som sökts för att sanera markföroreningarna bedöms av Länsstyrelsen
inte räcka till att även sanera de förorenade
sedimenten. Länsstyrelsen anser att dessa
ska exploatören ta ansvar för med avseende på undersökning och borttagning av
eventuella föroreningar. Vidare ska detta inte
försvåra en framtida sanering av området.

I övrigt kommer vattenverksamheten att
bedrivas i enlighet med de villkor som
erhålls från miljödomstolen avseende dessa
arbetsmoment.

Johansson & Son Båtbyggeri AB
Företaget framför att man inte har något att
erinra mot förslagen i förstudien så länge
de inte påverkar deras verksamhet negativt.
Man vill inte att öppningen mellan piren och
vägbanken minskas vare sig på djupet och
bredden eller blockeras av maskiner och
liknande under arbetet.
Företaget frågar också om korsningen
Ljumviksvägen/väg E12 kommer att stängas
av tillfälligt eller ledas om. I så fall kräver
Johansson & Son Båtbyggeris verksamhet
att den alternativa vägen klarar tungt lastade
fordon och eller specialfordon. Om en ny
sträckning påverkar verksamheten kommer
man att kräva kompensation.
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I kommande miljökonsekvensbeskrivning
anser länsstyrelsen att följande aspekter är
särskilt viktiga att belysa:
•
Föroreningssituationen i vatten och
på land
•
Masshantering
•
Riskhantering
•
Bullerstörningar
•
Barriär för gående och cyklande.
Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Det förorenade markområdet inom förstudieområdet ska inom ramen för ett separat
projekt saneras innan byggstart.
Frågan om masshantering i detta skede
redovisas i kap 7.4.
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De miljöaspekter som Länsstyrelsen framfört
som särskilt viktiga att belysa i kommande
miljökonsekvensbeskrivning kommer att
beaktas i det fortsatta planeringsarbetet.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket meddelar att man avstår
från att lämna några synpunkter.
Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Umeå Hamn har noterat att Naturvårdsverket inte valt att lämna något yttrande.

Norra Skogsägarna
Norra Skogsägarna framför att man är
positiva till föreslagna åtgärder.
Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Umeå Hamn har noterat yttrandet.

Patholmsvikens båtklubb
Båtklubben framför att det vissa år
förekommer problem med att is driver in i
Patholmsviken och därmed kan förstöra båtklubbens bryggor. Planerad utfyllnad för ny
väg- och järnvägsbank riskerar att förvärra
dessa problem. För att undvika detta föreslår
båtklubben att den be ntliga spetsen som
ligger ca 250 meter sydväst om båthamnens
yttersta del av piren behålls och förlängs
genom utfyllnad till djupkurvan för 3 meter.
Det utfyllda området skulle då kunna nyttjas
som parkeringsplats. Man hänvisar vidare till
en bifogad skiss över önskad utfyllnad.
Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
En utfyllnad i enlighet med båtklubbens
önskemål kommer sannolikt att kräva en
komplettering av be ntlig vattendomsansökan alternativt att ansökan måste göras
om. Umeå Hamn kommer i samband med
förhandlingen i miljödomstolen att undersöka
möjligheten att gå båtklubben till mötes.
Därefter kommer ställning tas om åtgärden
ska genomföras.
Ur tra keringssynpunkt kommer det vara
olämpligt att upplåta föreslaget område som
parkeringsplats.

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket ser positivt på det föreslagna
alternativet då det bland annat bedöms öka
säkerheten till och från den riksintresseklassade hamnen.

Förstudie— Umeå Hamn, ny sträckning väg E12 och järnväg
Beslutshandling

Sjöfartsverket anger vidare att åtgärder ska
vidtas så att sjösäkerhetsanordningar som
enslinjerna på Hillskär inte påverkas under
och efter anläggningsfasen. Dessutom ska
fasta belysningspunkter utformas så att de
inte påverkar funktionen på de ljuspunkter
som är avsedda för sjöfartens säkra navigation. Detta gäller även arbetsbelysning under
byggtiden.
Vidare ska anläggningsarbeten som kan
påverka sjöfarten meddelas Sjöfartsverket
senast 3 veckor före arbetena påbörjas. Efter
avslutat anläggningsarbete ska förändringar
som påverkar strandlinje och bottentopogra
sjömätas och inrapporteras till Sjöfartsverket.
Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Sjöfartsverkets synpunkter kommer att
beaktas i den fortsatta planeringen.

UMEVA AB
UMEVA anger att föreslagen sträckning
av ny järnväg passerar reningsverket i
Holmsund. Reningsverket fungerar som
pumpstation för spillvatten i Holmsund,
personalutrymme samt återvinningscentral
och förrådsutrymme för UMEVA.
En upplagsyta kommer att beröras av
föreslagen järnvägskorridor liksom be ntliga
vatten- och avloppsledningar i Holmsundsvägen. Upplagsytan kommer att behöva yttas
och ledningarna läggas om. UMEVA framför
att kostnaderna för nödvändiga åtgärder ska
belasta järnvägsprojektet.
Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
UMEVAs synpunkter kommer att beaktas i
den fortsatta planeringen.

Umeå Energi AB
Umeå Energi har era ledningar samt ett
antal transformatorstationer vilka kan komma
att beröras av projektet. Umeå Energi
UmeNet AB har också en optokanalisation
i nordöstra delen av förstudieområdet och
som bör skyddas under byggtid.
Umeå Energi har inget att erinra mot
föreslagna åtgärder under förutsättning att
exploatören står för alla kostnader för ytt av
Umeå Energis anläggningar.
Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Umeå Energis synpunkter kommer att
beaktas i den fortsatta planeringen.
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Umeå kommun

Naturskyddsföreningen

Kommunen ser mycket positivt på den utveckling som sker avseende infrastrukturen
till och från Umeå hamn.

Naturskyddsföreningen framför att man på
grund av bristande resurser inte har möjlighet att studera samrådshandlingen eller
lämna synpunkter. Naturskyddsföreningen
framför önskemål om att bli informerade om
den fortsatta planeringen.

Kommunen framför vidare att frågan om
samordning mellan aktuellt projekt och den
planerade saneringen av det förorenade
området bör klargöras redan i detta skede.
Vidare att förstudien bör kompletteras med
information om miljökvalitetsnormerna
beslutade av vattenmyndigheten.
Kommunen anser också att frågan om hur
oskyddade tra kanter säkert ska kunna
nå rekreationsområdet i Umeå uthamn bör
förtydligas.
Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Kommunens yttrande kommer att beaktas i
det fortsatta planeringsskedet.

Västerbottens Museum
Västerbottens museum framför att föreslagen sträckning inte kommer att inkräkta
på bebyggelse, fornlämningar eller andra
kulturmiljöer av stort intresse.
Museet framför vidare att det är önskvärt att
Kamratvallen påverkas i så liten utsträckning
som möjligt.
Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Västerbottens museums synpunkter är
noterade. Kamratvallen bedöms ej komma
att påverkas av projektet.

Holmsund Obbola kommundelsnämnd
Holmsund-Obbola kommundelsnämnd framför Umeå hamns viktiga roll som logistiskt
nav för godstransporter och har beslutat att
ställa sig bakom förstudien. Man beslutar vidare om att åter aktualisera nödvändigheten
av säker järnvägsövergång för fotgängare
mellan Järnvägsgatan och Holmsundsvägen
i höjd med Centralgatan och Solbackavägen.
Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Järnvägsövergången för fotgängare mellan
Järnvägsgatan och Holmsundsvägen i höjd
med Centralgatan och Solbackavägen ligger
utanför förstudieområdet och kommer därför
inte att omfattas av åtgärder i aktuellt projekt.
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Umeå Hamns kommentar till yttrandet:
Naturskyddsföreningen i Umeå kommer att
tillsändas samrådshandlingar för kommande
planeringsskeden.
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11 Utvärdering
11.1 Samlad bedömning av
projektets konsekvenser
I detta kapitel görs en utvärdering av de
aspekter som utretts i denna förstudie. Konsekvenserna och effekterna sammanfattas
för Funktion, Säkerhet, miljö och hälsa samt
Ekonomi, med fokus på de alternativskiljande och betydande aspekterna.
Med projektmålen som grund utvärderas
måluppfyllelsen. Syftet är att skapa en bra
och tydlig grund för val av alternativ och
kommande skede så att processen kan
drivas vidare för projektet.
Metodbeskrivning
Bedömning av måluppfyllelsen för respektive
alternativ mot uppställda projektmål har
bedömts enligt kriterier i tabell 11.1. I avsnitt
1.4 Mål redogörs utförligt för projektmålen.
Nedan görs en sammanfattning av dessa
projektmål uppdelade på de tre fokusområdena.
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Säkerhet, miljö och hälsa
•
En säker tra k
•
En begränsad klimatpåverkan
•
En god miljö
Ekonomi
•
En optimerad anläggningskostnad
•
En god samhällsekonomi
0-Alternativet
Detta alternativ kan inte lösa det nya behovet
av transporter som globalisering och ökande
världshandel skapar, samt förväntade
ökningar av transittra ken eftersom det inte
är möjligt att dra ett elektri erat järnvägsspår
ut till yttre hamnen (Hillskär och färjeterminalen). Restriktioner i det inre hamnområdet
medger inte detta. Ingen förändring eller
uträtning av väg E12 sker, endast normalt
drift och underhåll utförs. I dag ansluts
oljehamnen och övriga hamnområden till
väg E12 längst in i viken där hastigheten är
begränsad till (50 km/h). Be ntlig väg E12
har en låg planstandard med tvära kurvor,
med era in- och utfarter, restriktioner kring
oljehamnen samt dispenstransporter från
hamnen. Vägen går också nära oljecisterner
vilket är en stor riskfaktor vid olyckor.
Projektmålet uppfylls inte eller motverkas.
Alternativet tillför projektet inga mervärden.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för
funktion, säkerhet, miljö, hälsa och ekonomi
som obetydligt/negativt.
Alternativ som ingår i utvärderingen
Två alternativ har funnits med i slutet av
utredningen, det ena alternativet har dock
redan valts bort på grund av kostnadsskäl
varför endast återstående alternativ ingår i
utvärderingen.
Funktion

Figur 11.1 Förklaring av kriterier för måluppfyllelse.
Funktion
•
Ett tillgängligt transportsystem
•
En hög transportkvalitet
•
En positiv regional utveckling
•
En jämställd transportpolitik

Ett tillgängligt transportsystem
Alternativet möjliggör fungerande transporter
till och från hamnområdet oavsett transportslag, så kallade intermodala transportlösningar för väg-järnväg och sjöfart. Detta har
stor betydelse för en förbättrad tillgänglighet
mellan regioner samt mellan Sverige och
andra länder.
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Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för
ett Tillgängligt transportsystem till Mycket
God.
En hög transportkvalitet
Alternativet som innebär byggande av en ny
elektri erad järnväg fram till den yttre hamnen (Hillskär) möjliggör kostnadseffektiva,
säkra och miljöanpassade system för stora
mängder av godstransporter. Alternativet
bedöms sammantaget vara det bästa för
utveckling av intermodala transportlösningar
och logistiksamverkan på järnväg, väg
och hamnar/sjöfart. Dessutom skapas
förutsättningar för andra miljösatsningar och
ökad säkerhet i hamnområdet. Transporter
på uträtad väg E12 och ny järnväg ger förutsättningar för betydligt bättre och säkrare
anslutningsmöjligheter till hamnområdet och
tra kering kan ske utan restriktioner.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för
ett Tillgängligt transportsystem till Mycket
God.
En positiv regional utveckling
Alternativet möjliggör en utveckling av
regionens näringsliv som får tillgång till
större marknader, samtidigt som det ger
tillgång till effektivare och miljömässigt bättre
transportlösningar.
Alternativet stärker konkurrenskraften
och tillväxten i synnerhet för näringslivet i
regionen, men även för norra Norge, norra
Sverige och norra Finland genom att skapa
förutsättningar för bättre och miljövänligare
godstransporter såväl i nord-sydlig som östvästlig riktning.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för
ett Tillgängligt transportsystem till Mycket
God.
En jämställd transportpolitik
Planeringen av alternativet för väg E12 och
järnvägen har utförts så att både kvinnors
och mäns intressen har tillvaratagits samt att
både kvinnor och män har getts möjlighet att
påverka planeringen.
Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för
En jämställd transportpolitik till Mycket god.
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Funktion-Måluppfyllelse
Ett tillgängligt transportsystem
En hög transportkvalitet
Ett positiv regional utveckling
En jämställd transportpolitik

Ett alternativ
Mycket god
Mycket god
Mycket god
Mycket god

Figur 11.1.1 Tabell måluppfyllelse funktion.
Säkerhet, miljö och hälsa
Ett av projektmålen har varit att beakta de
oskyddade tra kanternas behov av säkra
tra klösningar. Dessa synpunkter har även
kommit in från bland annat allmänheten
under samrådsskedet. Frågorna kommer att
beaktas under kommande planeringsskeden
där möjligheterna att anlägga en gång- och
cykelväg från Svenskby till Hillskär studeras
särskilt i vägarbetsplanen. Korsningspunkter
mellan väg, järnväg och gång- och
cykelvägar genomförs med någon form av
vägskydd.
Åtgärden bedöms även innebära en förbättrad och säkrare arbetsmiljö inom hamnen
då delar av be ntlig tra k som sker inom
hamnområdet kan yttas.
Att möjliggöra en ökad användning av järnvägstransporter bedöms vara en långsiktigt
bra miljöåtgärd. Kortsiktigt innebär byggskedet en påverkan på miljön främst kopplat till
de arbeten som utförs i vatten. Inga miljöer
med särskilt skyddsvärde bedöms dock
påverkas.
Ekonomi
•
En optimerad anläggningskostnad
utgår från att lösningar som är
optimerade med avseende på att
kostnadsbärande faktorer ska sökas.
•
En god samhällsekonomi avser att
långsiktigt hållbara lösningar eftersträvas.
Detta avsnitt utgår från kap 9 Ekonomi.
Anläggningskostnaden och de samhällsekonomiska effekterna bedöms inte mot
de uppställda målen som styrt utformning.
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Ekonomin utvärderas mot En god samhällsekonomi. Bedömningen av måluppfyllelse
sker i form av en sammanvägd bedömning
av anläggningens kostnad och samhällsekonomi.

Levande sjöar och vattendrag
Det vattenområde som nns väster om väg
E12 kommer att fyllas igen men bedöms inte
hysa några skyddsvärda naturvärden. Inga
vattendrag berörs av projektet.

Anläggningen har utformats i avseende att
minimera anläggningskostnaden. I detta
skede nns det era osäkerhetsfaktorer som
kan påverka den slutliga anläggningskostnaden.

Grundvatten av god kvalitet
Projektet bedöms inte påverka grundvattnet i
området. Genom att den förorenade marken
kommer att saneras i järnvägslinjen påverkas miljömålet positivt.

Anläggningskostnaden för projektet beräknas till 160 Mkr.

11.2 Uppfyllelse av miljömål
I föreliggande förstudie bedöms följande
miljömål vara relevanta. Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning,
Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Levande sjöar
och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet,
Hav i balans samt levande skärgård, God
bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.
Nedan redovisas hur planerat förslag
bedöms beröra dessa miljömål.
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och
Bara naturlig försurning
Föreslagen satsning medför möjligheter till
en mer rationell hantering av gods till och
från hamnen. Att ytta över mer gods till
järnvägstra k bedöms vara mer miljövänligt
jämfört med lastbilstransporter och därmed i
linje med miljömålen.
Giftfri miljö
Innan vägen och järnvägen byggs kommer
det markområde som konstaterats vara
förorenat att saneras. Projektet innebär att
områden som möjligen inte annars skulle ha
blivit åtgärdade kommer att bli sanerade.
Säker strålmiljö
Kring elledningar nns elektriska- och magnetiska fält. Magnetfältet kring elledningen
är som störst när ett tåg passerar och är vid
ledningens absoluta närhet jämförbar med
den strålning vanliga hushållsmaskiner avger
och avtar snabbt med avståndet. Projektet
bedöms inte motverka möjligheten att uppnå
miljömålet.

Hav i balans och levande skärgård
Anläggandet av ny vägbank i havet kommer
påverka bottenfaunan men området bedöms
inte hysa något särskilt rikt djurliv. Med en
fortsatt expansion av hamnen säkerställs
möjligheterna till en fortsatt levande skärgårdsmiljö vilket bedöms vara positivt.
God bebyggd miljö
Den nya järnvägen kommer att innebära att
spåren kommer närmare bebyggelsen öster
om Patholmsviken jämfört med dagens spår
som går inom hamnområdet. Översiktliga
bullerberäkningar visar dock att nivåerna
inte hamnar över gällande riktvärden. Då
förutsättningarna är mer kända bör nya bullerberäkningar genomföras.
Påverkan på landskapsbilden bedöms bli
marginell då den nya järnvägen löper parallellt med väg E12. Fotomontage sett från
Långsamludden visar att den nya vägbanken
inte innebär någon större förändring av
landskapsbilden.
Synpunkter har under samrådstiden framförts avseende möjligheten för oskyddade
tra kanter att på ett tra ksäkert sätt nå området i uthamnen som nyttjas för rekreation.
Den fortsatta planeringen ska beakta dessa
synpunkter.
Förslaget enligt förstudien bedöms i stort inte
motverka möjligheten att nå miljömålet.
Ett rikt djur- och växtliv
Påverkan på djur- och växtlivet bedöms i huvudsak kunna hänföras till arbeten i vatten.
Som redovisats ovan bedöms de områden
som påverkas sakna särskilt skyddsvärt
djur- och växtliv.
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Umeå kommun
Järnvägsbyggaren Umeå kommun har genom ägande eller avtal rådighet över den mark som kommer
att användas. Spåret kommer att ligga inom redan befintligt hamnområde varigenom
omgivningspåverkan redan förekommer. Vid samråd med Länsstyrelsen har de instämt i denna
bedömning.
Ställningstagande
Umeå kommun gör därför bedömningen att projektet inte utgör byggande av järnväg enligt lagen om
byggande av järnväg. Detta innebär att järnvägsplan enligt 2 kap 1 c § inte behöver upprättas.
Umeå kommun beslutar att förstudiens föreslagna alternativ ska ligga till grund för fortsatt planering.
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