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Sammanfattning 
På grund av klimatförändringar förväntas naturolyckor öka i framtiden och detta 

påverkar bl.a. spridningsförutsättningarna för föroreningar som finns i vissa 

områden. En rad olika inventeringar och karteringar har gjorts för att identifiera 

riskområden för översvämningar, ras eller skred runt om i landet. Samtidigt som ett 

arbete pågår med att inventera och efterbehandla potentiellt förorenade områden 

(MIFO objekt). Ljungans avrinningsområde i Västernorrlands län är ett utsatt område 

då det finns en stor andel jordar med lera och silt, jordarter som är känsliga för ras 

och skred. Området har också ett stort antal MIFO objekt och det finns även 

översvämningsrisker.  

Den här uppsatsen syftar till att undersöka vilket dataunderlag som finns att tillgå 

rörande MIFO objekt, översvämnings, ras- och skredrisker i Ljungans 

avrinningsområde i Västernorrlands län. Samt undersöka om det finns MIFO objekt i 

det utvalda området som riskerar att drabbas av översvämning, skred eller ras och 

hur dessa prioriteras idag. Finns det skäl att omprioritera MIFO objekt i Ljungans 

avrinningsområde i Västernorrlands län? 

En litteraturstudie av adekvat litteratur och analyser dataunderlag med geografiska 

informationssystem (GIS) har genomförts. Resultatet är att 207 st. MIFO objekt ligger 

inom riskområden för översvämning, ras eller skred. Antalet MIFO objekt av dessa 

som inte är prioriterade objekt av dessa är 186 st. och 23 st. MIFO objekt har 

identifieras inom riskområden för översvämning samt ras eller skred.  

Slutsatsen är att det inte finns anledning att omvärdera idag prioriterade MIFO 

objekt. Det är dock relevant att lyfta fram de objekt som identifieras inom 

riskområden. En översyn och omvärdering av de objekt som inte är prioriterade och 

som återfunnits inom riskområde -/en kan vara relevant och det kan finnas 

anledning att prioritera ytterligare objekt.    
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Abstract 
Due to the climate change natural disasters expects to increase and in some areas the 

conditions for dissemination of hazardous pollutants from contaminated areas could 

be affected. Different inventories and mapping has been made to identify areas of 

risk for flood or avalanche around the country. At the same time inventory and 

treatment of potential polluted areas (MIFO objects) is progressing. In Ljungans run 

of area in Västernorrlands county is a exposed area due to the amount of clay and silt 

in the ground that are sensitive in the context avalanche. The area has also a lot of 

MIFO objects and risks of flood.  

 

This essay aims to investigate what data material that is available regarding MIFO 

objects, flood- and avalanche risks in Ljungans run of area in Västernorrlands county. 

Also to investigate if there are MIFO object that is in risk of flooding and/or 

avalanche in the selected area and if so how they are prioritized today. Is there 

adequate reasons to reassess the prioritizes of polluted areas that are to be 

inventoried and treated?                 

 

A literature study and analyse of data material with geographical informations 

system (GIS) has been maid. The result is that 207 MIFO objects in areas of risk. Of 

these is 186 MIFO objects not prioritized today and 23 MIFO objects have been 

located in areas that are in risk of avalanche and flood.   

 

The conclusion is that there are no reasons to reassess the MIFO objects that are 

prioritized today. It’s however relevant to lift these objects that been found in risk 

areas. Overlook and reassessment of the objects that today is not prioritized and is 

located in areas of risks should be reassessed and in some cases it could be adequate 

reasons to prioritized further objects.    
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Förord 
Att utnyttja de programvaror som finns för att hantera geografisk information i all 

typ av planering och inventering m.m. anser jag vara intressant och viktigt. Mitt 

intresse för bearbetning av geografisk information i kombination med mitt stora 

intresse i allt som kan kopplas till miljörelaterade problem ledde fram till ett 

inledande möte med SWECO Environment AB och Länsstyrelsen Västernorrland. Då 

togs ämnet för denna uppsats upp och bedömdes utgöra ett bra underlag för ett 

examensarbete.  

 

Jag vill tacka alla som hjälp mig under arbetets gång med bl.a. underlagsmaterial och 

information. Ett speciellt stort tack till Maria Åström och Erik Brydolf på Sweco 

Environment AB och Erik Grönlund, Mittuniversitetet, för bra och konstruktiv 

handledning under arbetets gång. Även Annika Dahl, Emma Edfors, Karin Jönsson 

m.fl. vid länsstyrelsen i Västernorrland ska ha ett stort tack för bra handledning, 

tillgång till underlagsmaterial samt övrig information och hjälp. 

 

 

Sundsvall juni 2010 

 

___________________________________ 

Med vänliga hälsningar 

Elin Engberg 
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1 Introduktion  
Här ges en kort introduktion till ämnet för uppsatsen. Därefter presenteras syfte, mål och 

frågeställningar samt avgränsningar och metod.  

1.1 Bakgrund 

Vi står inför en rad framtida klimatförändringar, men vårt samhälle påverkas redan 

idag och det förväntas successivt bli allt påtagligare. Forskning visar på en ökning av 

nederbördsmängder, temperaturer och antalet dagar med extrem nederbörd. Dessa 

förändringar förväntas leda till fler naturolyckor i form av bl.a. ökad erosion, högre 

grundvattennivåer samt ett ökat portryck i markerna. Vilket kan komma att öka 

riskerna för ras och skred i områden med lätteroderade jordar. Arbetet med att 

identifiera och kartlägga hur riskobjekt som bl.a. förorenade områden (FO) kan 

komma att drabbas vid ett förändrat klimat pågår och är viktigt för människor och 

miljöns hälsa och säkerhet.1  

 

I Sverige uppgår antalet identifierade FO till ca 80 000 st. och av dessa återfinns 2704 

st. i Västernorrlands län. Västernorrlands län är utsatt när det gäller risker för 

översvämningar, ras och skred. Bland annat tillföljd av stora områden med 

lätteroderade jordar. Detta påverkar och kan komma att påverka FO som 

identifierats och i vissa fall inventerats i länet.2  

 

Ett antal karteringar har gjorts bl.a. beträffande olika översvämningsscenarion samt 

för ras- och skredrisker och markstabilitet, i syfte att kartlägga riskerna för 

naturolyckor. Dataunderlaget från dessa karteringar kan slås samman och illustrera 

riskområden för naturolyckor.  

Länsstyrelsen väljer ut vilka FO som ska prioriteras i det fortsatta arbetet bl.a. utifrån 

en riskklassning som görs med utgångspunkt i metodiken för förorenade områden 

(MIFO). Prioriteringen visar vilka områden som ska inventeras och undersökas 

närmare i ett första skedde.2 En sammanslagning av karteringsunderlaget ger 

information som kan ge upphov till att en omvärdering behövs beträffande 

prioriteringen av potentiellt FO (MIFO objekt). På grund av att områden som idag 

inte prioriteras kan identifieras finnas inom riskområden.  

1.2 Syfte och Mål 

Uppsatsens syfte och mål är att klarlägga vilket karteringsunderlag som finns att 

tillgå samt vilka MIFO objekt som riskerar att drabbas av översvämning, skred eller 

                                                 
1 Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007   
2 Länsstyrelsen Västernorrland 2009 



Introduktion 

2010-06-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

2 

ras i Ljungans avrinningsområde i Västernorrlands län och hur dessa prioriteras. För 

att det fortsatta arbetet med att identifiera, riskklassificera och prioritera FO i länet 

ska underlättas ytterligare är målet vidare att ta fram en översikt över tillgängligt 

karteringsunderlag. 

1.3 Frågeställningar 

 Finns det potentiellt förorenade områden inom Ljungans avrinningsområde i 

Västernorrlands län som riskerar att drabbas vid 100 årsflöde, 

dimensionerande flöde och/eller återfinns på lätteroderade finkorniga jordar? 

 Eventuella objekt, återfinns de bland de av länsstyrelsen prioriterade 

objekten?  

 Finns det anledning att se över prioriteringen (lägga till/ta bort objekt) och 

varför skulle detta behöva ske?  

1.4 Avgränsning 

 Utvalt område är Ljungans avrinningsområde i Västernorrlands län.  

 Det är potentiellt FO som registrerats i Ebh-stödet (databas för 

efterbehandling av förorenade områden) fram till mars 2010 som nyttjats.  

 Fokus i GIS analyser ligger på den detaljerad översvämningskartering som 

gjorts av WSP över det aktuella området.  

 Stabilitetskartering rörande morän- och grova sedimentjordar har inte tagits 

med.  

 Inventering av stranderosion har heller inte tagits med. 

 Dammbrott och data rörande detta berördes inte.  

Avgränsningar har gjorts utifrån det underlagsmaterial som funnits att tillgå samt 

den begränsade tidsramen för uppsatsarbetet.  

1.5 Metod 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie av adekvat litteratur som hämtades från 

framförallt länsstyrelsen Västernorrland, Vattenmyndigheten, Statens geotekniska 

institut (SGI), Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB). Därefter gjordes en analys av MIFO objekten och dess lokalisering samt 

riskområden med hjälp av GIS-programmet ArcMap 9.2.  
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2 Västernorrlands län 
Nedan följer en allmän beskrivning av Västernorrlands län samt Ljungan. 

2.1 Allmänt 

Västernorrlands län har påverkats mycket av landhöjning och genom att lösa 

jordlager har omfördelats genom svallning. I älvdalarna och mynningsområdena 

återfinns alluvialavlagringar av lera/silt och i lågt liggande terräng samt vid kusten 

har sedimentlagren med tiden blivit mäktiga. I dessa områden är ras- och 

skredkänsligheten större vilket har och kan komma att påverka områden med 

förorenad mark. 3  

 

Västernorrlands län är ett kustlän och dess tillgång till hamnar och skog och 

vattenkraft har lett till att industrier vuxit fram och utvecklats. Järnbruk etablerades 

under 1600-talet och var fram till 1800-talets slut den dominerande industriella 

verksamheten i länet. Därefter tog sågverken över tillsammans med ett antal varv 

och glasbruk. Vid flertalet sågverk vid den här tiden användes olika kemikalier för 

att impregnera virket bl.a. pentaklorfenol.3  

 

Med tiden etablerades massafabriker i länet och dessa har lämnat efter sig 

föroreningar i form av bl.a. kisaska, som är en biprodukt från den s.k. sulfitmetoden, 

vilken användes för att framställa pappersmassan. Kisaskan består till stor del av 

arsenik och järnoxid och på många ställen användes den som utfyllnadsmaterial.3   

2.2 Ljungan  

Ljungan är totalt ca 30 mil lång och innefattar 20 stora dammar längs hela 

älvsträckan3. Arean för hela Ljungans avrinningsområde är 12 851,1 km2 och av 

denna ligger 4 717,5 km2 i Västernorrlands län4. Resterande delar av 

avrinningsområdet återfinns i Jämtlands och Gävleborgs län. I Västernorrlands län 

ligger Ljungans avrinningsområde inom Sundsvalls och Ånge kommuner.5 

Medelvattenföring är 130 m³/sek och ämnen som kommer ner till älven transporteras 

via vattnet ut i Bottenhavet och Sundsvallsbukten.6    

 

I Ljungans dalgångar har spår funnits av kontinuerliga bosättningar från tidig 

järnålder och ett stort antal fornlämningar har lokaliserats. Området karaktäriseras 

av ett utpräglat jordbrukslandskap men med spår från tidig industrialisering. 

                                                 
3 Länsstyrelsen Västernorrland 2009    
4 SMHI 2002 
5 Se figur 1 
6 Sundsvalls kommun 2009 
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Värdefulla och sällsynta naturmiljöer återfinns i Ljungans outbyggda nedre delar. 

Dessa områden är av riksintresse för naturvård och här finns även en del av 

länsstyrelsens och Sundsvalls kommuns naturvårdsobjekt. Delar av Ljungan är även 

klassats som ett riksintresse för friluftsliv, en sådan del återfinns 17 km nedströms 

kraftverket i Viforsen.4  

 

 

 

 
 
 

Figur 1 Översikt Västernorrlands län och Ljungans avrinningsområde 
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3 Potentiellt förorenade områden  
Här ges en kort bakgrund till arbetet med potentiellt förorenade områden och därefter en 

översiktlig beskrivning av branschklassificering, MIFO och läget i Västernorrlands län.   

3.1 Bakgrund 

Det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” har två delmål som behandlar 

efterbehandling av förorenade områden. Dessa säger översiktligt att FO som innebär 

akuta risker som hotar värdefulla och betydelsefulla vattentäkter och naturområden 

ska vara åtgärdade vid slutet av år 2010.7 Samt att potentiellt FO i så stor 

utsträckning som möjligt vara åtgärdade fram till år 2010, så att miljöproblemen kan 

vara lösta senast år 2050.8 Förorenat område definieras som ett område, mark, 

deponi, sediment eller grundvatten som är så förorenat att halterna påtagligt 

överskrider lokal/regional bakgrundshalt.9 Bakgrundshalt är i detta sammanhang 

summan av naturlig halt och antropogent diffust tillskott.10  

Syftet med efterbehandling av FO är att minska risken för skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö samt att minska mängderna och halterna av metaller och 

naturfrämmande ämnen i miljön.2   

3.2 Branschkartläggningen 

Naturvårdverket fick år 1990 uppdraget att planera för åtgärder för efterbehandling 

och sanering av potentiellt FO. Mellan åren 1992-1994 genomfördes en 

branschkartläggning för att identifiera de allvarligaste och största 

områdena/branscherna i Sverige. Ett arbete som endast tog in det underlag som 

fanns tillgängligt. För att gå vidare utformades en enhetlig metodik i syfte att göra 

riskbedömningar med rimlig säkerhet. Denna metodik (MIFO) presenterades i 

Naturvårdsverkets rapport, 4918. 7    

 

Den bransch/verksamhet som identifieras placeras i en branschklass (Bkl) på en 

fyragradig skala. Klassningen bygger på generella bedömningar utifrån den bransch/ 

verksamhet som är aktuellt. Branschklassning är gruppriskklassning som inte alltid 

leder vidare till inventering och efterbehandling. Prioritering av vilka 

områden/verksamheter arbetet ska inledas med avgörs utifrån den branschlista som 

återfinns i Naturvårdsverket kvalitetsmanual, NV, utgåva 4 -2008.  

                                                 
7 Naturvårdsverket 2009a 
8 Naturvårdsverket 2009b 
9 Naturvårdsverket 1999 
10 Naturvårdsverket 2008       
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Prioriteringsordningen avgör vilka områden som ska inventeras och vilka som 

endast ska identifieras. I kvalitetsmanualen finns även branschklassningen som 

gjordes i början av 90-talet.9  

 

Varje Bkl innebär följande för det fortsatta arbetet och prioriteringar:  

Bkl 1 - Branscher där objekt ska inventeras 

Bkl 2 - Branscher där objekt endast ska identifieras och branschklassas 

Bkl 3 - Branscher där objekt inte ens ska identifieras 

Bkl 4 - Branscher där inventering och identifiering i första hand ska utföras av andra 

aktörer (ej länsstyrelsen, kommuner) 11  
 

3.3 Metodiken för förorenade områden  

Efter att branschklassificeringen gjorts fortsätter arbetet med en inventeringsfas. Det 

är de branscher/ verksamheter som tilldelats de högsta branschklasserna som 

prioriteras. Inventeringsarbetet följer metodiken för förorenade områden (MIFO) och 

omfattar två faser. Första fasen utgör av en orienterande studie med avslutande 

riskklassning och i fas 2 utförs en översiktlig undersökning och en ny riskklassning.11 

 

Fas 1 – Orienterande studie och riskklassning, MIFO 1  

Identifiering är i MIFO sammanhang det som görs allra först. Verksamhetsbransch, 

koordinater samt fastighetsbeteckning fastställs och detta material är i regel allt 

länsstyrelsen vet i detta skede av arbetet med förorenade områden. Denna fas ger 

endast en översiktlig bedömning och riskklassning av området.11  

Steg: 

1. Objekt- och branschidentifiering 

2. Uppgiftsinsamling och platsbesök 

3. Sammanställning och utvärdering av: Föroreningarnas farlighet, 

föroreningsnivå, Spridningsförutsättningar, Känslighet och skyddsvärde 

4. Riskklassning 

5. Prioritering av objekt till MIFO 2 

6. Rapportering9 

 

Fas 2 – Översiktlig undersökning och en ny riskklassning, MIFO 2 

Därefter genomförs en inventering vilket innebär att objekt studeras i detalj i 

områden där verksamheten är nedlagd. Olika faktaunderlag studeras, t.ex. vilka 

kemikalier som har använts, kartor, fotografier och platsbesök och utifrån 

underlagsmaterialet riskklassas området på nytt. Det är i fas 2 som en djupare 

undersökning görs med analyser och provtagningar, som då leder fram till en ny 

riskklassning med större tyngd.11 

 

                                                 
11 Naturvårdsverket 2004    
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Steg: 

1. Rekognosering 

2. Upprättande av geokarta 

3. Upprättande av provtagningsplan 

4. Provtagning 

5. Analys 

6. Sammanställning och utvärdering av: föroreningarnas farlighet, 

föroreningsnivå, Spridningsförutsättningar, Känslighet och skyddsvärde 

7. Förnyad riskklassning 

8. Rapportering 9 

 

Naturvårdsverket har i rapport 4918 formulerat bedömningsgrunder som ska vara 

ett hjälpmedel vid den samlade bedömningen av de risker som ett förorenat område 

ger eller kan ge upphov till. 9 I den nya riskklassningen vägs följande faktorer 

samman: utbredning/ spridningsförutsättningar, föroreningsnivån 

känslighet/skyddsvärde föroreningars farlighet och mot varandra. Vid 

sammanvägningen används ett schema för att illustrera och förenkla bedömningen, 

se figur 2.12 Det finns ingen begränsning vad det gäller antalet parametrar som ska 

ligga till grund för bedömningen. I den fortsatta texten kommer ordet risklassning 

användas istället för bedömningsgrunder för förorenade områden.9 Bedömningen 

resulterar i att objektet placeras i en av 4 riskklasser:  

 

Riskklass 1 – Mycket stor risk 

Riskklass 2 – Stor risk 

Riskklass 3 – Måttlig risk 

Riskklass 4 – Liten risk 9    

    

I stor utsträckning är det 

respektive länsstyrelse i varje län 

som inventerar och riskklassar 

enligt MIFO. Länsstyrelsen 

avgör även hur FO ska prioriteras i 

det fortsatta arbetet.  

Objekt i riskklass 1 och 2 prioriteras 

först och främst.11  

 

För att nå delmål 7 i miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” krävs att områden med 

riskklass 1 har åtgärdats före år 2050. 7   

                                                 
12 Naturvårdsverket 2007 

Figur 2 Schema över den samlade riskbedömningen 
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3.4 Västernorrland och Ljungan  

Inom ramen för arbetet med MIFO fas 1 har valet gjorts att utföra arbetet branschvis. 

Då det finns ett stort antal verksamheter för träimpregnering, sågverk, massa och 

papper, kemtvättar, verkstäder och kemisk industri så har arbetet i första hand 

inriktat sig på dessa. Ett fåtal verksamheter inom dessa branscher återstod i slutet av 

2009 att inventeras och riskklassas. Totalt hade 2704 st. objekt hade i slutet av 2009 

identifierats och av dessa hade 356 st. inventerats och riskklassats enligt MIFO fas 1.13 

Målet är att till 2014 vara klar med inventeringen av samtliga objekt.2 Arbetet med att 

inventera objekt är mer eller mindre påbörjat för samtliga objekt.14 Objekt som har 

riskklass 1 eller 2 är de mest prioriterade inom länet samt ett antal objekt med Bkl 1 

eller 2. Länsstyrelsen uppdaterar varje år den prioriteringslista som används, så 

objekt läggs till alternativt tas bort.2   

 

Objekt som anses behöva prioriteras mest är i länet 15 st. och av dessa återfinns två 

objekt inom Ljungans avrinningsområde, Alby klorat (Bkl 2, uppskattad riskklass 1) 

och Östavalls kopparvitriol (riskklass 2 enligt MIFO fas 2). Övriga objekt som 

prioriteras inom det aktuella området redovisas i bilaga B. För en överblick över 

objekten inom Västernorrlands län samt objekt inom Ljungans avrinningsområde i 

Västernorrlands län se bilaga A, figur 1 och 2.  

 

Ebh-stödet är ett register som länsstyrelsen i Västernorrland och Naturvårdsverket 

har tillgång via en Internet baserad databas.  I denna sammanställs alla inventerade 

och identifierade objekts uppgifter och rapporter om potentiellt förorenade områden 

i Västernorrlands län. Tanken är att även kommunerna kommer att kunna ta del av 

denna databas.2  

 
Figur 3 Sulfitfabriken i Svartvik i Sundsvall, 1930 - 1940. I bakgrunden ses Klampenborgs sågverk och 

Nyhamns sulfitfabrik.15 

                                                 
13 se bilaga E, figur 1 
14 personlig kommunikation. Persson A. e-post 
15 Sundsvalls kommun 2010 
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4 Översvämning – Ljungan 
Nedan ges en översiktlig beskrivning av den översiktliga översvämningskarteringen samt den 

detaljerade översvämningskartering rörande Ljungan. Därefter följer en kort beskrivning av 

översvämningarna som ägde rum år 2000 och 2001 i Ljungan och av två områden som 

drabbades. 

Översvämning definieras som landytor som täcks av vatten utöver den normala 

nivån för sjöar, vattendrag eller hav.16  

4.1 Översiktliga översvämningskarteringen 

En översiktlig översvämningskartering av Ljungan genomfördes av SMHI på 

uppdrag av Räddningsverket för att få underlag bl.a. för insatsplanering för 

riskhantering. Räddningsverkets rapport ”Översiktlig översvämningskartering längs 

Ljungan – sträckan Rätanssjö till utloppet i Bottenhavet” färdigställdes 2001 och visar två 

flöden, 100 års flöde och högsta dimensionerande flöde. Dessa flöden är baserade på 

genomsnittlig återkomsttid, vilket är ett begrepp som används för vattenflöden och 

havsvattennivåer.  

 

Återkomsttid beskriver hur stor sannolikheten är att en händelse inträffar i 

genomsnitt under en tidsperiod. När det gäller 100 års flöde så betyder det ett flöde 

som inträffar 1 på 100 för varje enskilt år. Dimensionerande flöde motsvarar ett flöde 

som inträffar 1 på 10 000 för varje enskilt år (kallas även 10 000 års flöde).3 Vid den 

översiktliga översvämningskarteringen karterades inte hela Ljungans sträckning och 

delar av Ljungans avrinningsområde finns ej medtagna.17  

 

Dimensionerande flöde, beräknat högsta flöde och 10 000 års flöde är benämningar 

som är synonyma. I denna rapport kommer fortsättningsvis endast dimensionerande 

flöde användas.  

4.2 Detaljerade översvämningskarteringen 

Under de senaste 20 åren har Vattenkraftsföretagen arbetat intensivt med att höja 

säkerheten vid dammarna och då speciellt de dammar som klassas som klass 1 

dammar. Arbetet med att ta fram en samordnad beredskapsplanering för dammbrott 

i Sverige tas just nu fram i ett samarbete mellan Vattenkraftsföretagen, Svenska 

Kraftnät, Vattenregleringsföretagen samt berörda länsstyrelser och kommuner. 18 

 

                                                 
16 Räddningsverket 2000 
17 Vattenmyndigheten 2010      
18 WSP 2009 
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Figur 4 Vattenföringen vid Skallböle, Ljungan den 15 

augusti -26 september 2001 (SMHI 2001) 

 

WSP fick i uppdrag att ta fram underlagsmaterial för Ljungan som ett steg i 

beredskapsplaneringen och detta arbete slutfördes 2009. I den detaljerade 

översvämningskarteringen har hela älvdalen laserscannats. En digital terrängmodell 

i hög upplösning har tagits fram samt hydraulisk modellering och en avslutande 

redovisning i tabeller, kartor och i GIS.  De flöden som karteringen visar är samma 

som Räddningsverkets översiktliga kartering, 100 års flöde samt dimensionerande 

flöde.19  

 

Den detaljerade karteringen innefattar dels scenarios för eventuella dammbrott dels 

naturliga flöden. I den här rapporten berörs endast scenario för det naturliga flödet 

då materialet från den detaljerade översvämningskarteringen inte är offentlig 

handling. Den översiktliga översvämningskarteringen är generellt grövre 

digitaliserad jämfört med den detaljerade samt som tidigare nämnts så täcker den 

inte in hela Ljungan. Exempel på skillnader i utbredning mellan de olika 

karteringarna kan ses i bilaga G, figur 5.19  

4.3 Översvämningarna år 2000 och 2001 

År 2000 drabbades södra Norrland och då speciellt områdena kring Sundsvall och 

Ånge av ihållande regn under april och juni följt att kraftiga regnmängder under juli. 

Mellan perioden 12 – 25 juli kom det på en del platser i södra Norrland ca 200 mm 

regn. Efter detta följde en period med mer nederbörd, mer än den dubbla normala 

nederbördsmängden föll under oktober och november.  

Vid översvämningarna 2000 var flödet 

i Ljungan 960 m3/s och vattnet steg 

med 3-4 meter över normal nivå.19  

Under intensiva regnväder i augusti 

och september följande år, 2001, 

drabbades Sundsvalls områden åter 

igen av översvämningar. 20 Under 14 

dagar föll sammanlagt 300 mm regn, 

framför allt i Sundsvallstrakten. Detta 

ledde bl.a. till materiella skador samt 

stora problem med erosion längs vattendragen. 21 Figur 4 ovan illustrerar den 

kraftiga ökning i medelhögvattenföring som ägde rum. Nedan följer en kort 

beskrivning av två MIFO objekt inom Ljungans avrinningsområde i Västernorrlands 

län och hur dessa påverkades vid översvämningarna som ägde rum år 2000 och 2001. 

Detta för att ytterligare en bild av hur översvämningarna drabbade FO i området.      

                                                 
19 Socialstyrelsen 2001 
20 SMHI 2004 
21 MSB 2001 
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4.3.1 Matfors träsliperi och pappersbruk 

Är en före detta pappers- och massaindustri som ligger i Sundsvalls kommun. Andra 

verksamheter som funnits inom området är järnbruk, träsliperi, skrot och 

vattenkraftverk. Området har riskklass 2 (MIFO fas 1) och finns med bland de 

prioriterade objekten. Ett stort område med fibrer och kvicksilverföroreningar 

bedöms finnas i området. Kunskapen kring områdets föroreningar samt spridning är 

outredda och osäkra.22 Stora delar av Matfors träsliperi och sågverk översvämmades 

vid 2000 och 2001 års översvämningar. Vattnet steg snabbt i området och gav 

upphov till stora materiella skador. Hur dessa översvämningar inverkade på bland 

annat föroreningarnas spridning är inte klarlagt.23 

 
Figur 5 Flygfoto över Matfors träsliperi och pappersbruk vid översvämningen år 2000.24 

4.3.2 Stöde sågverk 

Olika verksamheter återfinns inom området. Men föroreningarna inom området 

härrör framförallt från åren 1947-1965 då virket vid sågen behandlades med 

träskyddsmedel. Medel har lämnat efter sig pentaklorfenol och en biprodukt vid 

framställningen av detta är dioxiner, som anses utgöra hög farlighet och området 

finns med bland de prioriterade objekt i länet.24 Hela området blev under 

översvämningarna 2000 och 2001 översvämmade. Hur detta inverkade på bland 

annat föroreningarnas spridning är inte klarlagt.25   

                                                 
22 Länsstyrelsen Västernorrland 2010  
23 personlig kommunikation. Åström 
24 Sweco Environment AB 2009 
25 personlig kommunikation. Malmströms Svets, Stöde. 
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5 Markstabilitet  
Här ges en beskrivning av ras och skred och karteringar och inventeringar kopplade till detta.  

5.1 Bakgrund 

Riksdagen antog 1986 propositionen ”Förebyggande åtgärder m.m. mot jordskred 

och andra naturolyckor” och i med denna fick Räddningsverket ansvaret för att 

genomföra karteringar rörande markstabilitet. Ett arbete som sedan dess har pågått 

runt om i landet. Räddningsverket upphörde 2008 och ansvaret och arbetet övergick 

till MSB.26 

5.2 Ras och skred  

Ras definieras som en massa av sand, grus, sten och/eller block eller en del av en 

bergslänt, som kommer i rörelse. De separata fragmenten rör sig då fritt i förhållande 

till varandra.14 

Figur 6 Illustration: Skred respektive ras.27 

Jordskred sker istället när jordmassor kommer i rörelse och som till en början är 

sammanhängande.28 Det är framförallt s.k. kohesionsjordar (finkorniga silt- och 

lerjordar) som drabbas av jordskred. Men det förekommer även i andra jordar 

exempelvis finkornig morän.29 Se figur 6 ovan. 

5.3 Översiktlig ras- och skredriskkartering 

Inom den översiktliga ras- och skredriskkarteringen delas arbetet upp i två etapper, 

1A och 1B.  

                                                 
26 MSB 2009a 
27 MSB 2010a 
28 MSB 2010b 
29 MSB 2010c   
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I etapp 1A går man igenom tidigare geotekniska undersökningar, jordkartor m.m. 

Resultatet blir en zonkarta där områden delas in i tre zoner. Dessa zoner visar inte 

risken för skred och ras utan avser endast redovisa vart grundförutsättningarna är 

uppfyllda beträffande jordart och marklutning.30 

 

Huvuddelen av arbetet under den översiktliga ras- och skredriskkarteringen sker i 

etapp 1B. Fältarbete i form av sondering, avvägning och provtagning m.m. utförs och 

avvägning beträffande hur representativ text och zonkarta från etapp 1A är för 

området i fråga görs.32 

  

Inventeringsunderlaget som tas fram utgör grunden för indelandet av områden i s.k. 

stabilitetszoner. Den information som bl.a. tagits med är jordlager- och 

lutningsförhållanden samt avstånd till vattendrag. Kriterierna för de olika 

stabilitetszonerna och utredningskrav redovisas i bilaga C tabell 1. Tyréns 

Infrakonsult utförde 1996 ett antal översiktliga ras- och skredriskkarteringar i 

Västernorrlands län, bl.a. Sundsvalls- och Ånge kommun.32     

5.4 Jordartsinventering 

I samband med arbetet med att inventera risker för ras och skred i Västernorrlands 

län så genomfördes i början av 2000-talet en jordartsinventering av SGU på uppdrag 

av länsstyrelsen Västernorrland. En grov kartering genomfördes i länet för att 

kartlägga områden med ras och skred känsliga jordar så som lera eller silt. Utifrån 

bl.a. flygbildskartor samt lutningsberäkningar togs kartor fram som visar på 

områden med lera/silt, fastmark, vatten och övrig mark benämndes som oklassad 

mark. Materialet var tänkt att användas i det fortsatta arbetet med att identifiera 

riskområden för ras och skred i länet och vara ett komplement till gjorda översiktliga 

skred- och rasriskkarteringar. Dataunderlaget är som sagt väldigt grovt och ger 

endast en indikation på ras eller skred känsliga områden.31     

5.5 Stabilitetskarteringen 

Översiktlig stabilitetskartering har genomförts/genomförs för finkorniga jordar32 

samt morän och grova jordar i raviner och slänter33 av Räddningsverket (nuvarande 

MSB) i bebyggda områden. Nedan beskrivs den första av dessa båda karteringarna.  

5.5.1 Kartering av finkorniga jordar 

Kartläggningen föregås av en förstudie som mycket översiktligt syftar till att 

avgränsa vilka områden som ska beröras i karteringen, detta i samråd med berörd 

kommun. Därefter utförs en huvudstudie (etapp 1) som är indelad i två delar (etapp 

                                                 
30 Tyréns 1996 
31 personlig kommunikation.  Nordin 
32 MSB 2009b 
33 Räddningsverket 2007 Översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i raviner och slänter i morän och 

grova sediment 
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1A och 1B). Stabilitetsförhållandena karteras väldigt översiktligt i etapp 1A med 

avseende på jordart, topografi och närhet till vattendrag. Utifrån undersökningar 

gjorda ute i fält och överslagsberäkningar i särskilt utvalda sektioner kartläggs 

stabilitetsförhållandena ytterligare i etapp 1B. Tidigare gjorda stabilitetsutredningar 

rörande det aktuella området bedöms och värderas också i etapp 1B.14  

Etapp 1A syftar huvudsakligen till att ta fram underlag för vilka områden som har 

förutsättningar att drabbas av skred eller ras samt vilka områden som inte har det. 

Denna del i arbetet ger inga exakta svar på om skredrisk föreligger eller ej.14  

Etapp 1B syftar till att:  

- Översiktligt identifiera områden där stabiliteten kan anses vara 

tillfredställande.  

- Kartlägga områden som inte kan klassas som tillfredställande stabilt eller som 

anses vara otillräckligt utrett och detaljerad utredning rekommenderas.  

- Kartlägga områden där det bedöms vara angeläget att genomföra en 

detaljerad utredning.  

- Kartlägga områden som tidigare klassas som tillfredställande stabilt eller som 

förstärkts men som inte följt Skredkommissionens anvisningar.  

- Tidigare utredningar och stabiliseringsåtgärder som är gjorda och översyn 

bedöms vara speciellt angeläget.14 

 

Karteringsarbetet kan därefter fortsätta med en mer detaljerad stabilitetsutredning 

(etapp 2) som i vissa fall följs av en fördjupad sådan. Etapp 2 syftar till att kartlägga 

om det finns stabilitetsproblem och i sådant fall avgöra behov av förstärkande 

åtgärder.  En ytterligare etapp, etapp 3, omfattar arbetet med de eventuella 

förstärkningsåtgärder för markområden som visat sig vara otillfredsställande stabilt i 

etapp 2.14 

5.6 Sundsvalls kommun och Ånge kommun 

I Sundsvalls kommun genomfördes 2007 en stabilitetskartering rörande finkorniga 

jordar som då utgjorde etapp 1B i stabilitetskarteringsarbetet. Inom denna kommun 

har alltså områden områdesklassats utifrån ytterligare studier och etapp 1A:s 

material.34 I Ånge kommun har endast stabilitetskarteringens etapp 1A för finkorniga 

jordar genomförts. Detta genomfördes år 1996 och togs då inte fram i digitaliserad 

form. SGI har under 2010 grovt digitaliserat de papperskartor som togs fram 1996 vid 

den översiktliga ras- och skredriskkarteringen och det är då endast stabilitetszon I 

som har digitaliserat.35   

                                                 
34 personlig kommunikation. e-post: Erlandsson. 
35 personlig kommunikation. e-post. Axelsson. 
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6 GIS -analys 
Nedan beskrivs geografiska informationssystem samt en översikt över erhållet dataunderlag 

och redogörelse för valt referenssystem samt huvudsakliga verktyg som använts vid analysen 

av utvalt dataunderlag. 

 

Geografisk information behandlas med ett system som kallas geografiska 

informationssystem (GIS). GIS är ett datorbaserat system för att lagra, uppdatera, 

söka, bearbeta och presentera geografiskt relaterade data från flera olika källor.  

Underlagsdata medför möjligheter att analysera och visualisera olika rumsliga 

samband. Exempelvis så kan ett förorenat område inkludera information rörande 

bl.a. fastighetsbeteckning, riskklass och koordinater.36 Olika verktyg kan användas 

för att exempelvis välja ut specifika områden efter ställda krav.  

 

För en översikt över det material som samlats in och i vissa fall används se tabell 1 

nedan.  
 

Tabell 1 Översikt över tillgängligt dataunderlag 

* Karteringar och kartmaterial som redogjorts i denna rapport samt använts vid GIS analyserna.  

 

Referenssystemet som använts i analyser gjorda inom ramen för denna uppsats är RT 

90 2,5 gon V. Urval och sökning samt lokalisering har utförts till stor del med 

verktygen: ”Select by attributes”, Select by location” och ”Intersect”.   

                                                 
36 Harrie och Eklundh 2008 

Underlag Referenssystem Leverantör 

Detaljerade översvämningskarteringen* RT 90 2,5 gon V WSP 

Översiktliga översvämningskarteringen RT 90 2,5 gon V Räddningsverket 

Stabilitetskartering 1B finkorniga jordar 

(Sundsvalls kommun)* 

SWEREF 99 17 15 Stadsbyggnadskontoret 

Stabilitetskartering morän och grova 

sedimentjordar 

RT 90 2,5 gon V MSB 

Översiktliga ras- och skredriskkarteringen 

(Ånge kommun)* 

SWEREF 99 TM SGI 

Jordartsinventering* RT 90 2,5 gon V SGU 

MIFO objekt (excel-kalkylblad)* RT 90 2,5 gon V Länsstyrelsen 

Västernorrland 

Inventering av stranderosion SWEREF 99 TM SGI 
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7 Resultat 
 I tur och ordning redovisas nedan resultatet av analyserna av MIFO objekt kopplat till den 

detaljerade översvämningskarteringens 100 års flöde respektive dimensionerande flöde, 

översiktliga ras- och skredriskkarteringen, stabilitetskarteringen 1B samt jordzonen lera/silt 

från jordartsinventeringen.  

 

Inom Ljungans avrinningsområde i Västernorrlands län återfinns totalt 400 

potentiellt förorenade områden. Av dessa MIFO objekt är det 49 st. som 

riskklassificerats enligt MIFO fas 1. Det är två objekt som bearbetats inom ramen för 

MIFO fas 2 och till viss del riskklassats enligt detta andra steg i MIFO arbetet 

(Östavalls kopparvitriol och Bybergets Tjärfabrik). Antalet objekt som ännu inte 

riskklassats är 351 st. i Ljungans avrinningsområde i Västernorrlands län.37 Totalt är 

det 7 objekt som återfinns i riskklass 2 och det är totalt 79 objekt som återfinns i de 

övre branschklasserna 1 och 2.38   

7.1 100 års flöde 

I denna analys har 100 års flöde från den detaljerade översvämningskarteringen som 

utförds av WSP använts samt Ebh-stödet. Antalet MIFO objekt som berörs av 100 års 

flöde inom Ljungans avrinningsområde i Västernorrlands län är totalt 12 st. och tre 

av dessa finns bland de prioriterade objekten för vidare inventering och 

undersökning (Nedansjö Sliperi, Östavallssågen SAEF AB och Östavalls 

kopparvitriol). För lista över prioriterade objekt inom Ljungans avrinningsområde i 

Västernorrlands län2 se bilaga B. Av dessa 12 objekt är 6 st. deponier som inte faller 

under länsstyrelsens ansvar och som därför inte branschklassats. Resterande objekt 

att nämna är Grus och Betong (Ånge), Skallböle Kraftverksdamm och reningsverk 

samt Ovansjö sliperi.39 

7.2 Dimensionerande flöde  

I denna analys har dimensionerande flöde från den detaljerade 

översvämningskarteringen som utförts av WSP används samt Ebh-stödet. Totalt 

finns det 35 st. objekt inom det dimensionerande flödet. Två av dessa har riskklass 2, 

Stöde sågverk och Östavalls impregnering. Stöde sågverk tillhör ett av de mest 

prioriterade objekten i länet och Östavalls impregnering finns bland övriga objekt 

som prioriteras. Vidare 1 objekt riskklass 3 och 6 objekt har riskklass 4, inget av dessa 

är prioriterade objekt.40  

                                                 
37 se bilaga D, tabell 2 
38 se bilaga D 
39 se bilaga E, analys 1 
40 Se bilaga E, analys 2 
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Av dessa 7 st. objekt kan nämnas Torpshammar Sliperi/Sågverk, Löhmans Såg 

Övertuningen, Ångebyns Såg och Erikslunds Sågverk. Av övriga 26 st. identifierade 

objekten är 3 prioriterade, nämligen Svemek AB (Ånge), Njurunda Industrier/ Scaba 

produktion och Viskans Sågverk. De objekt som inte är riskklassat och inte återfinns 

bland de prioriterade är bl.a. Sörfors bruk, Sörfors träsliperi, Turinge Bensin, Bil och 

Plåt/Uno-x, Matfors Bil och Plåt och Bällsta/Matfors reningsverk.41 

7.3 Översiktliga ras- och skredriskkarteringen 1A (Ånge 
kommun)  

Inga objekt identifieras ligga inom stabilitetszon I som redovisas i den översiktliga 

ras- och skredriskkarteringen som utfördes 1996 i Ånge kommun. 41 

7.4 Stabilitetskartering 1B, finkorniga jordar (Sundsvalls 
kommun) 

Utifrån analysen kan 4 objekt identifieras ligga inom ett ”område som översiktligt ej 

kan klassas som tillfredställande stabilt eller otillräckligt utrett”. Av dessa 4 objekt är 

ett riskklassats (Baggböle Sågverk), övriga objekt är branschklassade (Matfors Bil och 

Plåt, Bällsta/Matfors Reningsverk och Nedansjö reningsverk). Inget av dessa finns 

med bland de prioriterade objekten.42  

7.5 Jordartsinventeringen 

Sammanlagt så har 182 st. objekt identifierats vara belägna på jordar som uppskattas 

vara finkorniga och erosionskänsliga (lera/silt).43 Av dessa är 28 st. riskklassade enligt 

MIFO fas 1 och några av dessa är Stöde Sågverk, Ljungaverk industriområde, 

Ljungaverk deponiudden, Alby Såg AB och Ångebyns Såg. Stöde Sågverk och 

Ljungaverk industriområde är de enda risklassade objekt som återfinns bland de 

prioriterade objekten. 44  

 

De objekt som inte riskklassats är 155 st. och 3 st. av dessa har Bkl 1 respektive 35 st. 

har Bkl 2. Det är 11 st. av dessa 155 objekten som enligt gjord analys är prioriterade 

objekt. Av dessa 11 st. har ett Bkl 1 (Nedansjö Sliperi) och resterande 10 objekt 

återfinns inom Bkl 2 och några av dessa är Dingersjötvätten/ Statoil Dingersjö, Torps 

Laser Teknik AB och Svemek HB (Ånge).45 

 

I Bkl 3 respektive 4 återfinns 65 st. samt 27 st. objekt. Objekt som inte branschklassat 

och som ligger inom områden som bedöms ligga på jordar av lera/silt uppgår till 25 

st. och bland dessa återfinns i stor utsträckning bl.a. deponier och kraftverk. Av de 

objekt som ligger inom de övre branschklasserna (1 och 2) och inte återfinns bland de 

prioriterade kan Sörfors Bruk och Sörfors Träsliperi nämnas.45  

                                                 
41 se bilaga E, analys 3 
42 Se bilaga E, analys 4 
43 se bilaga E, figur 3  
44 se bilaga E, analys 6  
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7.6 Samlad bedömning 

Det är 5 objekt inom Ljungans avrinningsområde i Västernorrlands län som ligger i 

riskzonen vid 100 års flöde beträffande skred och ras (objekt som ligger inom 100 års 

flöde samt lera/silt). Inget av dessa är riskklassat, ett är dock prioriterat, nämligen 

Nedansjö Sliperi. Övriga objekt är Skallböle Kraftverksdamm och reningsverk, 

Ovansjö Reningsverk och två objekt som inte branschklassats (Getterån Kraftverk 

och Vikens deponi).45 

Objekt som återfinns på lera/silt jordar samt inom det dimensionerande är 18 st.  

Fyra av dessa objekt är prioriterade, 

Stöde Sågverk och Njurunda 

industrier/Scaba produktion, 

Svemek HB (Ånge) och Viskans 

Sågverk. Övriga objekt inom 

riskområde är bl.a. Ångebyns Såg, 

Tälje Träprodukter, Sörfors Bruk 

och Brusnäsvägens Såg.46 

 

 

 

Nedansjö reningsverk och Baggböle Sågverk är två av de 4 objekten som identifierats 

inom en områdesklass och inom zoner för lera/silt. Dessa har därmed i två olika 

karteringar bedömts ligga på jordar känsliga för skred och ras.47 Inget av dessa objekt 

är prioriterade och de återfinns inte inom 100 års flöde eller det dimensionerande 

flödet.48 Av de områdesklassade objekten (4 st.) så återfinns 2 st. objekt i riskzon vid 

en översvämning i nivå med det dimensionerande flödet, Matfors Bil och Plåt samt 

Bällsta/ Matfors reningsverk. Inget av dem återfinns inom jordzonen lera/silt.49 Det 

totala antalet objekt som identifierats ligga inom riskområde för översvämning, ras 

eller skred är 207 st. och av dessa är det 186 st. objekt som inte idag är prioriterade.  

 

Av totalt 35 st. prioriterade objekt inom Ljungans avrinningsområde i 

Västernorrlands län då återfinns 17 st. inom riskområden. Antalet objekt som ligger i 

riskområden för översvämning (100 års flöde alternativt dimensionerande flöde) 

samt även på mark som bedömts bestå av lätteroderade finkorniga jordar är 23 st. Av 

dessa är 18 st. idag inte prioriterade.50 För en överblick se bilaga F, figur 4. 

                                                 
45 se bilaga E, analys 4 och 7 
46 se bilaga E, analys 8 
47 se bilaga E, analys 9 
48 se bilaga E, analys 5 
49 Se bilaga E, analys  
50 se bilaga E, analys 10 

Riskområde Antal 

objekt 

Prioriterade 

objekt 

Lera/silt och 100 års flöde  5 1  

Lers/Silt och dim. flöde  18  4  

Lera/Silt och 

områdesklassat område  

2  0  

Områdesklassat område 

och 100 års flöde  

0  0  

Områdesklassat område 

och dim. Flöde  

2  0  

Tabell 2 Översikt objekt inom flera riskområden sam antalet 

prioriterade av dessa. 
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8 Diskussion 
Arbetet med att samla dataunderlag har varit tidskrävande och det finns en rad 

problem och felkällor att vara medveten om vid bedömning av resultatet. Till en 

början kan den mätning av läget (områdets lokalisering) som gjorts/görs i samband 

med identifiering och inventering av potentiellt FO nämnas. Koordinaterna som 

registreras mäts i de flesta fall inte in där den egentliga föroreningen finns inom 

området. Detta är givetvis ett stort problem då många potentiellt FO som kan utgöra 

en fara för människor och miljö inte återfinns i analyserna bland de objekt som 

riskerar att drabbas av t.ex. dimensionerande flöde.  

 

Exempelvis kan koordinaterna vara tagna i en fastighet som ligger högre i terrängen 

än övrig mark inom det FO. Ett exempel på detta problem är Matfors träsliperi och 

pappersbruk som översvämmades i stor utsträckning vid översvämningarna som 

ägde rum åren 2000 och 2001. Men detta objekt finns inte med bland objekten inom 

riskområden för översvämning i denna analys. Se en kartöversikt av detta område i 

bilaga G, figur 5.      

 

Objekt som ligger nära Ljungan och som återfinns på jordar av lera/ silt eller inom 

områdesklassat område förbises då de inte visar sig finns med bland de potentiellt 

översvämningsdrabbade objekten. Även om området är högt beläget och inte berörs 

enligt den detaljerade översvämningskarteringen, finns det ändå en risk för skred 

och ras om det finns lätteroderade jordar inom området. Här kan dataunderlag från 

den ”översiktliga inventeringen av erosion i vattendrag”51 ge ytterligare information 

i det fortsatta arbetet med att identifiera känsliga områden för ras eller skred.  

 

I Ebh-stödet återfinns objekt med bl.a. Bkl 2/4 och det betyder att verksamheten kan 

tillhöra en av dessa två Bkl, men att det krävs vidare utredning för att fastställa detta. 

Ett identifierat sågverk där ”blånadsskydd av virket förkommit eller timret har 

besprutats med kemiska preparat inom området” ska t.ex. branschklassas som en 2:a. 

Men sågverk där virket endast har blånadsskyddats branschklassas som en 4:a.10 På 

grund av osäkerheten kring verksamhetens utformning och art så har vissa objekt 

alltså fått två Bkl. I gjorda analyser har den första av dessa två Bkl valts, i exemplet 

ovan Bkl 2.  

  

                                                 
51 SGI 2009 
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De många potentiella felkällorna gör resultatet till viss del svårbedömt. Jag anser att 

en sammanhållen och enhetlig plattform för dataunderlag kopplat till naturolyckor 

samt Ebh-stödet skulle kunna bidra till att förenkla och underlätta GIS analyser av 

sådant slag som här genomförts samt även i andra sammanhang där dataunderlaget 

är av intresse. GIS analyser skulle kunna utgöra effektiva och konkreta verktyg vid 

bedömningen av potentiellt förorenade områden, likväl som inom andra områden. 

Problemet är inte bristen dataunderlag, utan den består i bristande tillgänglighet och 

kunskaperna kring hanteringen av densamma.  

 

Redan prioriterade objekt (35 st.) bör fortsättningsvis vara prioriterade då denna 

prioritering bygger på en bedömning av risker kopplats bl.a. föroreningarnas 

toxicitet. Ur säkerhetssynpunkt, både för människor och miljön, så bör de objekt som 

identifierats inom riskområden och inte är prioriterade (186 st.) omvärderas.  

 

Framförallt finns det anledning att se över de 23 st. potentiellt förorenade områden 

som riskerar att drabbas vid 100 års flöde alternativt dimensionerande flöde samt 

återfinns på ras eller skred känsliga jordar. Fem av dessa 23 st. objekt prioriteras idag 

och de bör få en starkare prioritering då riskerna för dessa kan anses vara större. En 

omvärdering av huruvida de övriga 18 st. objekten (av de 23 st. objekten) som idag 

inte prioriteras bör genomföras.  

 

Detta anser jag vara väsentligt för att få fram ett så effektivt, säkert och optimalt 

efterbehandlingsarbete som möjligt, där de objekt som löper störst risk med tanke på 

potentiella översvämnings-, ras- och skredrisker lyfts fram.     
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9 Slutsats 
Slutsatsen är att det inte finns anledning att se över och omvärdera redan 

prioriterade objekt som återfinns inom riskområden för översvämning, ras eller 

skred (17 st.). Detta p.g.a. att de prioriterade objekt ligger i riskklass 1 och 2 samt Bkl 

1 och 2, och dessa klassningar visar på att objektet är av en viss dignitet och karaktär 

och att det utgör eller kan komma att utgöra en fara för människor och miljön. 

Sådant som har beaktats är föroreningarnas toxicitet, skyddsvärden m.m. Det är 

därför viktigt att dessa objekt förblir prioriterade i det fortsatta arbetet med 

efterbehandling av förorenade områden.  

 

Av det totala antalet objekt som ligger inom riskområden (207 st.) så är det 186 st. 

som inte är prioriterade objekt enligt länsstyrelsens regionala program för arbete 

med förorenade områden i Västernorrlands 2010. Alla dessa 186 st. objekt är viktiga 

att undersöka närmare för att avgöra om det faktum att de ligger inom utpekade 

riskområde är tillräckligt för att omvärdera och lägga till dem bland de objekt som 

ska prioriteras.  

 

Framförallt är det 23 st. objekt som identifierats som mest angelägnast att undersöka 

då de återfinns inom områden som riskerar att översvämmas vid 100 års flöde 

alternativt det dimensionerande flödet (detaljerade översvämningskarteringen) samt 

ligger inom områden som bedöms bestå av finkorniga jordarter (lera/ silt). Av dessa 

är 18 st. inte prioriterade och en omvärdering av dessa anser jag vara väsentligt för 

att få fram ett så effektivt, säkert och optimalt efterbehandlingsarbete som möjligt. Ett 

arbete där de objekt som löper störst risk med tanke på potentiella översvämnings-, 

ras- och skredrisker lyfts fram och prioriteras högre.     

 

En ytterligare slutsats är att analyser av det slag som gjorts i denna uppsats är något 

som bör tillämpas i större omfattning. Identifiering av objekt som ska prioriteras i det 

fortsatta arbetet med FO skulle kunna förbättras genom att dataunderlag av det slag 

som nämnt i denna uppsats samlades och bearbetades för att handläggare m.fl. 

lättare ska kunna utnyttja densamma.   
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10 Förslag till fortsatt arbete 
 Se över de objekten som identifierats inom riskområden för vidare bedömning 

av prioriteringsnivån. 

 Se över rutiner för val av koordinatpunkt inom ett förorenat område. Bör i 

huvudsak väljas där föroreningarna bedöms vara högst. Vart mäts läget på 

identifierade objekt?      

 Transformera dataunderlaget i Ebh- stödet till det nya nationella 

referenssystemet, SWEREF 99 TM. Samt övrigt aktuellt underlag (översiktlig 

ras- och skredriskkarteringar, stabilitetskarteringar, översiktliga 

översvämningskarteringar).52 

 Ta fram verktyg och information för hur det dataunderlag som finns bör 

samköras för att få bästa möjliga resultat. 

 Skapa en databas där karteringsunderlag och övrigt dataunderlag samlas. 

Detta för att materialet ska vara överskådligt och lättanvändbart handläggare 

m.fl. som är i behov av den typen av information. 

 

  

  

 

                                                 
52 beskrivning av metod för transformering av GIS-skikt återfinns i bilaga D 
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Begreppsförklaring 
Alluvialavlagringar – Avlagring av sand, lera, grus och andra material som bildats 

långt tillbaks i tiden genom att mark översvämmats. Detta sker än idag på vissa 

ställen. Även exempelvis tillökning av land i form av floddeltan räknas som 

alluvialavlagring/bildning. 

Antropogent tillskott - Den del av ett ämnes förekomst som har orsakats av mänsklig 

aktivitet.  

 

Avrinningsområde – Är ett landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma 

vattendrag. Det är topografin som avgränsar området genom att skapa en 

vattendelare gentemot andra avrinningsområden.  

Dioxiner – Återfinns bl.a. vid sågverk där impregnering av virket skett med 

pentaklorfenol. En biprodukt vid framställningen av pentaklorfenol är dioxiner. 

Denna biprodukt är ett samlingsnamn för grupp ämnen med liknande struktur och 

de har mycket låg löslighet i vatten. Effekter av dessa ämnen är bl.a. försvagat 

immunförsvar, fortplantningsstörningar och cancer.   

Föroreningsskadat område – Markområde, grundvatten, vattenområde, sediment, 

anläggning eller enskild byggnad som är så pass förorenat att det kan påverka 

människors hälsa och miljö negativt.  

Erosion – Nötning, yttre påverkan av is, vatten vind m.m.  

 

Halogenerade lösningsmedel – Lösningsmedel som innehåller halogenerade 

organiska föroreningar. (AOX). Dessa organiska föreningar innehåller väte och kol, 

men en eller flera väteatomer har ersatts med någon halogen t.ex. klor, fluor eller jod. 

Detta gör föreningen, ämnet, svårnedbrytbart. AOX (adsorberbara organiskt bundna 

halogener) är ett mått som används för den samlade mängden av organiskt bundna 

halogener.  

Lera – Finkornig jord. Lerpartiklar är mycket små och har en diameter på mindre än 

0,0002 mm och en stor mängd av lera består av vatten. Lera kan hålla kvar vatten 

pga. att vattenströmningen genom lera sker mycket långsamt.   

Kartering – Är olika metoder som används för att samla in information, data, som 

ska ligga till grund för framställning av kartor av olika slag.  
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Kohesionsjord – En annan benämning på finkoriga jordar. Till dessa hör lerjordar, 

siltjordar och även finkornig morän har liknande egenskaper som kohesionsjordar.   

Koordinatsystem – När en punkts lokalisering mäts in görs det i förhållande till 

kända referenspunkter. För att ange dessa punkter behövs ett koordinatsystem i 

vilket punktens läge kan uttryckas i siffror. Detta genom projektion på ett antal 

koordinataxlar.  

Naturlig halt - Den halt av ett ämne som skulle föreligga utan antropogen påverkan, 

ofta uttryckt som förindustriell halt. 

 

Risk - Sannolikheten för och konsekvenserna av de negativa effekterna på hälsa, 

miljö eller naturresurser som ett förorenat område kan ge upphov till.  

 

Riskklassning - En översiktlig riskbedömning som kopplas till inventerings fasen 

enligt MIFO. Vid inventeringen av FO riskklassas området utifrån en fyragradig 

skala. Riskklassningen är ett verktyg som ska användas för att kunna göra 

prioriteringar och beslut om eventuella vidare undersökningar.   

 

Pentaklorfenol – Klorfenoler återfinns kring klorblekningsanläggningar samt sågverk 

där doppning av virket skett med pentaklorfenol. Detta ämne har visat sig leda till 

tumörer och har redan vid mycket låga halter akut förgiftnings effekt på fiskar.  

Silt – Jordar med kornstorlek på 0,002 – 0,06 m. Siltjordar är erosionskänsliga och vid 

vattenmättnad blir den flytbenägen, vilket leder till att jorden i ett släntbrott kan bli 

flytande.  

Skredkommissionen – ingenjörsvetenskapsakademins kommission för forskning, 

utveckling och information i jordskredsfrågor. Bildades 1988 och avslutade sitt arbete 

under hösten 1996.   

Förkortningar 

GIS – Geografiska informationssystem, är ett system bestående av en hårdvara 

(datorer) och mjukvara (program) som används för att lagra, finna, söka, 

sammanställa och analyser geografisk data i kartform.  

MIFO – Metodik för Inventering av Förorenade Områden, är en metod för att 

översiktligt uppskatta risken för människors hälsa och miljö vid förorenade 

områden. Naturvårdsverket har tagit fram metodiken och den används idag vid 

länsstyrelsernas för att få en samstämmighet vid riskklassning av förorenade 

områden. Se NV Rapport 4918  
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Bilagor  
Bilaga A – Kartöversikt potentiellt förorenade områden  

 

Figur 1 MIFO objekt i Västernorrlands län i respektive riskklass 
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Figur 2 Riskklassade respektive branschklassade MIFO objekt inom Ljungans avrinningsområde i 

Västernorrlands län. 
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Bilaga B - Prioriterade områden, Ljungans avrinningsområde. 

Prioriterade potentiellt förorenade områden inom Ljungans avrinningsområde53 

1. Östavalls kopparvitriol  (Riskklass 2) 

2. Matfors träsliperi och pappersbruk  (Riskklass 2) 

3. Stöde sågverk    (Riskklass 2) 

4. G:a Luckstaverken   (Riskklass 2)  

5. Östavalls impregnering   (Riskklass 2) 

6. Borgsjö impregnering   (Riskklass 2) 

7. Ljungaverk industriområde   (Riskklass 2) 

8. Bybergets tjärfabrik   (Riskklass 2) 

9. Alby Klorat   (Bkl 1, uppskattad riskklass 1) 

10. Gryttjens Bruk    (Bkl 1) 

11. Alby väteperoxid   (Bkl 1) 

12. Haverögruvorna    (Bkl 1) 

13. Nedansjö sliperi    (Bkl 1) 

14. Stöde flygfält    (Bkl 2) 

15. Skallböle industriområde   (Bkl 2) 

16. Njurunda industrier/ Scaba produktion  (Bkl 2) 

17. Viskans sågverk    (Bkl 2) 

18. Njurunda gummiverkstads AB  (Bkl 2) 

19. Njurunda service AB   (Bkl 2) 

20. Dingersjötvätten/ Statoil Dingersjö  (Bkl 2) 

21. Callans Trä    (Bkl 2) 

22. Östavallssågen SAEF B   (Bkl 2) 

23. Ånge tvätt AB    (Bkl 2) 

24. Ima Kemisk Tvätt AB   (Bkl 2) 

25. Ånge kemiska Tvätt och Press  (Bkl 2) 

26. Danes verkstäder AB   (Bkl 2) 

27. Ångeflygplats    (Bkl 2) 

28. Elkapsling    (Bkl 2) 

29. Maskin & Motor i Ånge AB   (Bkl 2) 

30. Danes mekaniska AB   (Bkl 2) 

31. Midtool AB    (Bkl 2) 

32. Fränsta Industriområde   (Bkl 2) 

33. Svemek HB    (Bkl 2) 

34. Torps Laser Teknik AB   (Bkl 2) 

35. Övre Industriområde Ljungaverk  (Bkl 2) 

                                                 
53 Länsstyrelsen 2009 
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Bilaga C – Kriterier Stabilitetszoner 

Tabell 1 Kriterier för indelning av karteringsområden i stabilitetszoner och krav på stabilitetsutredningar54  

Stabilitetszon  Kriterier för indelning av 

respektive stabilitetszon 

Krav på stabilitetsutredning vid 

byggnation och andra 

belastningsändringar 

 

 

 

 

 

 

I 

Lera 

Mark inom avståndet 10 x 

slänthöjden räknat från 

släntfot/strandlinje. 

Mark inom 50 m från strandlinje för 

älv och andra vattenområden som 

sjöar etc. 

Sand och silt 

Ingen grundvattenutströmning i 

slänten 

Mark inom avståndet 2,5 x 

slänthöjden räknat från 

släntfot/strandlinje. 

Grundvattenutströmning i slänten 

Mark inom avståndet 5 x 

slänthöjden räknat från 

släntfot/strandlinje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalt krävs att stabiliteten 

bedöms med hjälp av 

undersökningar och beräkningar 

 

 

II 

Lera 

Mark på längre avstånd än 10 x 

slänthöjden räknat från 

släntfot/strandlinje dock minst 50 m 

från vattenområden 

Normalt tillräckligt med 

erfarenhetsbaserad bedömning 

utförd av geotekniker. I vissa fall kan 

undersökningar och beräkningar 

behöva utföras. 

 

 

III 

Fastmark 

Berg i dagen, morän, grövre 

isälvsavlagringar etc. 

Stabiliteten för omgivande 

markområden med lösare jordarter 

skall beaktas vid åtgärder inom 

fastmarksområden som påverkar 

omgivande mark; t ex 

sprängarbeten. I övrigt finns inga 

särskilda restriktioner med hänsyn 

till stabilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Skredkommissionen 1995 
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Bilaga D - Potentiellt förorenade områden 

Tabell 2 Kommunvis fördelning av antal identifierade och antal inventerade objekt enligt MIFO fas 1 tom. 

oktober 2009, Västernorrlands län.1 

Kommun Identifierade objekt Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 

Härnösand 282 1 10 2 37 

Kramfors 448 3 7 1 9 

Sollefteå 359 8 14 11 19 

Sundsvall 705 5 8 11 24 

Timrå 182 3 6 14 25 

Ånge 240 12 18 23 0 

Örnsköldsvik 488 5 7 14 59 

Summa objekt 2704 37 70 76 173 

 

Lista 1 - MIFO objekt inom Ljungans avrinningsområde  

Totalt återfinns 400 stycken objekt som identifierats och i vissa fall riskklassats.  

MIFO fas 1 

Riskklass 2  

1. Östavalls impregnering   (Ånge) 

2. Borgsjö impregnering  (Ånge) 

3. Ljungaverk, industriområdet  (Ånge) 

4. Matfors träsliperi och pappersbruk  (Sundsvall) 

5. Stöde sågverk  (Sundsvall) 

6. G:a Luckstaverken  (Sundsvall) 

Riskklass 3 

1. Torpshammar Sliperi / Sågverk  (Sundsvall) 

2. Ljungaverk, deponiudden   (Ånge) 

3. Matfors Svets   (Sundsvall) 

Riskklass 4  

1. Peter Byggare Entrep i Ånge, Alby  (Ånge) 

2. Alby Såg AB  (Ånge) 

3. Danielssons Snickeri och Byggvaru AB, Sörhångst  (Ånge) 

4. Erikslunds Sågverk  (Ånge) 

5. Norrlands fönster Produktion AB, Getterån  (Ånge) 

6. Halvarssons såg, dä Fränsta  (Ånge) 

7. Halvarssons såg, dy Visslandsdalen  (Ånge) 

8. Br Elfvéns Sågverk, Munkbyn  (Ånge) 

9. Roger Lööf Maskin & Byggservice  (Ånge) 

10. Torp Timber AB, Torpshammar  (Ånge) 

11. Vallin & Co Trävaru AB, Torpshammar  (Ånge) 

12. Vikarbodarnas Såg/Vikarbodars Snickerifabrik ef  (Ånge) 

13. Visslandsdalens Sågverk  (Ånge) 

14. Ångebyns Såg  (Ånge) 
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15. Furuträ HB, Olskogen  (Ånge) 

16. Vikens Såg  (Ånge) 

17. Löthmans Såg, Övertuningen  (Ånge) 

18. Haverö Timmerhus, Bursnäs/Övertuningen  (Ånge) 

19.  Vikens Kyvleri  (Ånge) 

20. Bybergets Såg  (Ånge) 

21. By Träprodukter, Alby  (Ånge) 

22. Hallsta Såg  (Ånge) 

23. Viskans Trä AB, Storboda  (Ånge) 

24. Finsta Såg  (Ånge) 

25. RS Träarbeten, Ljungaverk  (Ånge) 

26. Hammarbergets sågverk, Bykrogen Fränsta  (Ånge) 

27. Johannisbergs Såg  (Ånge) 

28. B Lundbergs Såg & Hyvleri, Fränsta  (Ånge) 

29. Bursnäsvägens Såg  (Ånge) 

30. Runo Erikssons Såg, Ol-Svensbodarna  (Ånge) 

31. Br Permans Såg, Näset  (Ånge) 

32. Perssons Sågverk, Parteboda  (Ånge) 

33. Tälje Träprodukter, Erikslund  (Ånge) 

34. Per Olssons Såg, Komsta  (Ånge) 

35. Hjältans Såg (1955-1969)  (Ånge) 

36. Hjältans Såg (1800-1955)  (Ånge) 

37. Träpunkten, Hallsta  (Ånge) 

38. Baggböle Sågverk  (Sundsvall) 

39. Hullsjö Sågverk  (Sundsvall) 

 

MIFO fas 2 

Riskklass 2 

1. Östavalls kopparvitriol    (Ånge) 

Ej riskklassade objekt 

Objekt som är identifierade och i vissa fall branschklassade uppgår till 351 st. inom 

Ljungans avrinnings område.  

Bkl 1 

1. Alby väteperoxid     (Ånge) 

2. Haverögruvorna      (Ånge) 

3. Nedansjö Sliperi      (Sundsvall) 

4. Sörfors bruk     (Sundsvall) 

5. Sörfors träsliperi      (Sundsvall) 

6. Gryttjens Bruk      (Sundsvall) 

7. Långskogs Bruk      (Sundsvall) 

8. Södra Saggmyrgruvan     (Sundsvall) 

Bkl 2 



Bilagor 

2010-06-15 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

37 

Totalt 72 objekt, av dessa kan nämnas: 

1. Alby klorat     (Ånge) 

2. Viskans sågverk     (Sundsvall) 

3. Elkapsling     (Ånge) 

Bkl 3 

140 objekt 

Bkl 4 

49 objekt 

Ej branschklassade objekt 

83 objekt är inte branschklassade. I stor utsträckning pga. att det handlar om objekt 

som andra aktörer än länsstyrelsen har ansvar för. 
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Bilaga E – Påverkansanalyser 

Analys 1 - MIFO objekt som berörs vid 100 års flöde 

MIFO objekten uppgår här till 12 st. och nedan redovisas en sammanställning av 

dessa i respektive riskklass samt branschklass.  

Riskklass 2  

1. Östavall kopparvitriol     (Ånge) 

Ej riskklassade objekt 

Bkl 1 

1. Nedansjö Sliperi     (Sundsvall) 

Bkl 2 

1. Östavallssågen SAEF AB     (Ånge) 

Bkl  3 

1. Grus och Betongs verkstad     (Ånge) 

2. Skallböle Kraftverksdamm och reningsverk   (Sundsvall) 

Bkl 4 

1. Ovansjö Reningsverk     (Ånge) 

Ej branschklassade 

1. Fanby deponi  (Sundsvall) 

2. Bursnäs Kraftverk   (Ånge) 

3. Ytterturingen deponi   (Ånge) 

4. Viken deponi   (Ånge) 

5. Roggåns El AB   (Ånge) 

6. Getterån kraftverk   (Ånge) 

 

Prioriterade 

Av 12 st. objekt är 3 st. prioriterade  

1. Nedansjö Sliperi 

2. Östavallssågen SAEF AB 

3. Östavalls kopparvitriol 

 

Analys 2 - MIFO objekt som berörs vid dimensionerande flöde 

MIFO objekten uppgår här till 35 st. och nedan redovisas en sammanställning av 

dessa i respektive riskklass samt branschklass. 

Riskklass 2   

1. Östavalls impregnering    (Ånge) 

2. Stöde sågverk     (Ånge) 

Riskklass 3 

1. Torpshammar Sliperi/Sågverk  (Ånge) 

Riskklass 4   

1. Bursnäsvägens Såg  (Ånge)  

2. Löhmans Såg, Överturingen  (Ånge) 

3. Torp Timber AB, Torpshammar  (Ånge) 
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4. Ångebyns Såg   (Ånge) 

5. Erikslunds Sågverk  (Sundsvall) 

6. Tälje Träprodukter, Erikslund  (Sundsvall) 

Ej riskklassade objekt 

Bkl 1 

1. Sörfors bruk  (Sundsvall) 

2. Sörfors träsliperi  (Sundsvall) 

Bkl 2 

1. Ahlms Bensin & Livs i Torpshammar AB  (Ånge) 

2. Svemek HB  (Ånge) 

3. Njurunda industrier/ Scaba produktion  (Sundsvall) 

4. Viskans sågverk  (Sundsvall) 

5. Turinge Bensin Bil & Plåt/ Uno – X  (Ånge) 

Bkl 3 

1. Sundfrakt AB  (Ånge) 

2. Edenströms Åkeri & Entreprenad HB  (Sundsvall) 

3. Grönsta skjutbana  (Sundsvall) 

4. Mjölsunds cementfabrik  (Sundsvall) 

5. Tuna cementgjuteri AB  (Sundsvall) 

6. Matfors Bil och Plåt  (Sundsvall) 

7. Stöde Plantskola  (Sundsvall) 

Bkl 4 

1. Fränsta reningsverk  (Ånge) 

2. Bällsta/Matfors Reningsverk  (Sundsvall) 

3. Lucksta reningsverk  (Sundsvall) 

Ej branschklassade objekt 

1. Erikslunds bangård Bdl 224  (Ånge) 

2. Östavalls Bangård Bdl 215    (Ånge) 

3. Ljunga Kraftverk   (Ånge) 

4. Hermansboda Kraftverk  (Ånge) 

5. Torpshammar deponi  (Ånge) 

6. Torpshammar jaktskytteklubb   (Ånge) 

7. Torpshammar Bangård Bdl 224  (Ånge) 

8. Övertuningen slam deponi  (Ånge) 

9. BP  (Ånge) 

 

Prioriterade 

Av 35 st. objekt är 5 st. prioriterade objekt  

1. Stöde Sågverk 

2. Östavalls impregnering 

3. Svemek HB 

4. Njurunda Industrier/ Scaba produktion 
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5. Viskans sågverk 

 

Analys 3 - MIFO objekt som återfinns inom stabilitetszon I  

Inget MIFO objekt i stabilitetszon I återfinns i 100 års flöde alternativt 

dimensionerande flöde. (gäller Ånge kommun) 

 

Analys 4 - MIFO objekt som återfinns inom områdesklassat område  

- Inga MIFO objekt återfinns i områdesklass ”detaljerad stabilitetsutredning 

angeläget” 

- Inga MIFO objekt återfinns i områdesklass ”översyn av tidigare utredningar 

och åtgärder angeläget”.  

- Inga MIFO objekt återfinns i områdesklass ”detaljerad stabilitetsutredning 

rekommenderas”.  

- Inga MIFO objekt återfinns i områdesklass ”översyn av tidigare utredningar 

och åtgärder rekommenderas” 

- 4 st. MIFO objekt återfinns i områdesklass ”område som översiktligt ej kan 

klassas som tillfredställande stabilt eller otillräckligt utrett”. Dessa är följande:  

1. Baggböle Sågverk  Riskklass 4  (Sundsvall) 

2. Bällsta/Matfors Reningsverk Bkl 4 (Sundsvall) 

3. Matfors Bil och Plåt  Bkl 3 (Sundsvall) 

4. Nedansjö reningsverk  Bkl 4 (Sundsvall) 

Prioriterade 

Av 4 st. objekt är inget prioriterat. 

 

Analys 5 - MIFO objekt inom områdesklassat område (4 st., se ovan) inom 100 års 

flöde samt dimensionerande flöde 

- Inga av de 4 objekten i områdesklass ”område som översiktligt ej kan klassas 

som tillfredställande stabilt eller otillräckligt utrett” finns inom 100 års flöde. 

- Två av de 4 objekten i områdesklass ”område som översiktligt ej kan klassas 

som tillfredställande stabilt eller otillräckligt utrett” finns inom det 

dimensionerande flödet: Bällsta/ Matfors Reningsverk (Bkl 4), Matfors Bil och 

Plåt (Bkl 3)  

 

Analys 6 - MIFO objekt som finns på lera/ silt jordar  

Det finns 182 potentiellt förorenade områden inom Ljungans avrinningsområde som 

är beläget på Lera/ silt jordar.  

Riskklass 2 

1. Matfors träsliperi och pappersbruk   (Sundsvall) 

2. Stöde sågverk   (Sundsvall) 

3. Ljungaverk, industriområde  (Ånge) 

Riskklass 3 

1. Matfors Svets   (Sundsvall) 
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2. Torpshammar Sliperi/Sågverk   (Ånge) 

3. Ljungaverk, deponiudden  (Ånge) 

Riskklass 4 

1. Baggböle Sågverk 

2. Vikens Hyvleri 

3. Vikarbodarnas Såg/Vikarbodars Snickerifabrik ef 

4. Hjältans Såg (1955-1968) 

5. Bursnäsvägens Såg      

6. Haverö Timmerhus, Bursnäs/Överturingen 

7. Vallin & Co Trävaru AB, Torpshammar 

8. Finsta såg 

9. Danielssons Snickeri och Byggvaru AB, Sörhångst 

10. B Lundbergs Såg & Hyvleri, Fränsta 

11. Halvarssons såg, dä Fränsta 

12. Hammarbergs sågverk, Bykrogen Fränsta 

13. Peter Byggare Entrep i Ånge, Alby 

14. Johannisbergs Såg 

15. Alby Såg AB 

16. Visslandsdalens Sågverk 

17. Halvarssons såg, dy Visslandsdalen 

18. Ångebyns Såg 

19. Perssons Sågverk, Parteboda 

20. Roger Lööf Maskin & Byggservice 

21. Hallsta Såg 

22. Tälje Träprodukter, Erikslund  

Ej riskklassade objekt 

Uppgår totalt till 155 stycken. 

Bkl 1 

1. Sörfors bruk   (Sundsvall) 

2. Sörfors träsliperi   (Sundsvall)  

3. Nedansjö sliperi   (Sundsvall) 

Bkl 2 

35 st. objekt inom denna Bkl. För att nämna några:  

1. Övre Industriområde Ljungaverk  (Ånge) 

2. Svemek HB  (Ånge) 

3. Njurunda industrier /Scaba produktion  (Sundsvall) 

4. Callans Trä  (Ånge) 

5. Njurunda Gummiverkstad  (Sundsvall) 

6. Skallböle industriområde  (Sundsvall) 

7. Vikens såg – Fränsta  (Ånge) 

Bkl 3 

65 objekt återfinns i denna Bkl. För att nämna några: 
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1. Sundfrakt AB   (Ånge) 

2. Mjölsunds cementfabrik  (Sundsvall) 

3. Stöde Maskinteknik   (Sundsvall) 

4. Motorverkstaden SCA  (Ånge) 

Bkl 4 

27 objekt med Bkl 4 har identifierats. Några av dessa är följande: 

1. Söderberges sågverk   (Sundsvall) 

2. Lucksta reningsverk   (Sundsvall) 

3. Ljungaverk reningsverk   (Sundsvall) 

4. Fagerviks sågverk   (Sundsvall) 

5. Fagervikssågen   (Sundsvall) 

6. Nedansjö reningsverk   (Sundsvall) 

Ej branschklassade objekt  

Är totalt 25 stycken och bland dessa återfinns framförallt deponier, bangårdar och 

kraftverk. 

 
Figur 3 MIFO objekt utifrån markförhållanden 

Prioriterade 

Av 182 st. objekt är 13 st. prioriterade objekt. 

1. Stöde Sågverk 

2. Ljungaverk  Industriområde 

3. Nedansjö sliperi 

4. Dingersjötvätten/ Statoil Dingersjö 
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5. Torps Laser Teknik AB 

6. Svemek HB 

7. Ånge Tvätt AB 

8. Maskin och Motor i Ånge AB 

9. Ånge flygplats 

10. Viskans Sågverk 

11. Skallböle industriområde 

12. Njurunda gummiverkstad AB 

13. Övre Industriområde, Ljungaverk 

 

Analys 7 - MIFO objekt som finns på Lera/ silt jordar som berörs vid 100 års flöde  

1. Skallböle Kraftverksdamm och reningsverk  (Bkl 3) 

2. Nedansjö Sliperi     (Bkl 2) 

3. Viken deponi     (Ej Bkl) 

4. Getterån kraftverk    (Ej Bkl) 

5. Ovansjö Reningsverk    (Bkl 4) 

 

Prioriterade 

Av 5 st. objekt är ett prioriterat. 

1. Nedansjö Sliperi 

 

Analys 8 - MIFO objekt som finns på Lera/silt jordar som berörs vid 

dimensionerande flöde 

 18 st. objekt ligger inom det dimensionerande flödet samt på finkorniga jordar. 

Riskklass 2 

1. Stöde sågverk   (Ånge) 

Riskklass 3 

1. Torpshammar Sliperi/Sågverk  (Ånge) 

Riskklass 4 

1. Ångebyns Såg   (Ånge) 

2. Tälje Träprodukter, Erikslund  (Ånge) 

3. Brusnäsvägens Såg   (Ånge) 

Ej riskklassade objekt 

Bkl 1 

1. Sörfors bruk  (Sundsvall) 

2. Sörfors träsliperi  (Sundsvall) 

Bkl 2 

1. Njurunda industrier/Scaba produktion  (Sundsvall) 

2. Viskans sågverk  (Sundsvall) 

3. Svemek HB     (Ånge) 

Bkl 3 

1. Mjölsunds cementfabrik     (Sundsvall) 
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2. Grönsta skjutbana     (Sundsvall) 

3. Sundfrakt AB     (Ånge) 

4. Edenströms Åkeri & Entreprenad HB   (Ånge)

   

Bkl 4 

1. Lucksta reningsverk 

2. Fränsta reningsverk     (Ånge) 

Ej branschklassade objekt 

1. Torpshammar Bangård Bdl 224   (Ånge) 

2. Ljunga kraftverk     (Ånge) 

 

Prioriterade 

Av 18 st. objekt är 4 st. prioriterade objekt. 

1. Stöde Sågverk 

2. Njurunda Industrier /Scaba produktion 

3. Svemek HB 

4. Viskans Sågverk 

 

Analys 9 – MIFO- objekt som finns på lera/silt jordar samt inom områdesklassat 

område. 

1. Nedansjö reningsverk (Bkl 4)  (Sundsvall) 

2. Baggböle Sågverk (Riskklass 4)  (Sundsvall) 
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Bilaga F – Översikt: Samlad bedömning 

 

 

 
Figur 4 – MIFO objekt inom 100 års flöde, dimensionerande flöde samt finkorniga jordar (lera/silt) 
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Bilaga G – Översikt Matfors träsliperi och pappersbruk 

 

 

 

Figur 5 Karta över Matfors träsliperi och pappersbruk, 100 års flöde samt dimensionerande flöde 

 (både den detaljerade och den översiktliga översvämningskarteringen visas samt information från inventeringen 

av stranderosion som en illustration av vad den visar). 
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Bilaga H - Koordinattransformation 

Transformeringen måste utföras från ett känt koordinatsystem till ett annat.  

Kontrollera därför först att koordinatsystemet är definierat för GIS temat 

(Properties>Source).  

I rutan ”Data Source” finns rubriken ”Coordinate system”. Om det står 

<Undefiened> måste du börja med att ”tala om” att temaskiktet är skapad i t.ex. RT90 

25 gon V .  

Det gör du genom att: 

1. Öppna ett nytt projekt (New Map File) UTAN att spara den gamla. 

2. Lägg till temaskiktet (GIS-skiktet) med RT90 som koordinatsystem. 

3. Öppna Toolbox. 

4. Välj “Data Management Tools > Projections and transformations > Define 

projection”. 

5. Som input feature väljer du PunkterRT90.  

6. Klicka därefter på “Select > Projected Coordinate Systems >National grids > 

Sweden > RT90 25 gon V”. 

7. Nu är temaskiktets koordinatsystem definierat 

Transformering 

I Toolbox väljs:  

1. Data Management Tools > Projections and transformations > Features >Project 

2. Välj vilken fil som ska transformeras och var den ska sparas. 

3. Välj vilken projektion du vill transformera till.  

4. Samma sökväg som ovan men välj SWEREF 99 TM istället för RT90.  

5. Välj sedan föreslagen metod. 

6. Öppna ett nytt projekt utan att spara det gamla och lägg till en 

bakgrundskarta eller annat samt det transformerade temaskiktet. Verkar det 

stämma?   

 

 

 

 

 

 


