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FÖRSTUDIE AVSEENDE KANAL MELLAN LUBBAN OCH SKATAN I 
NJURUNDA SKÄRGÅRD 
 
Förord 
Projektet Vår Skärgård har tillkommit för att muddra i Sjöbodviken vid Skatan i Njurunda. 
Genom muddringsarbetena kommer vikens livslängd att öka och vattenomsättningen 
förbättras. Muddringen ger även bättre förutsättningar för näringslivet i området och ökad 
turism. Som en aktivitet i projektet ska en förstudie genomföras för att utreda möjligheten och 
förutsättningarna för att göra en kanal mellan Lubban och Skatan i Njurunda. 
 
Det är Ingeli Gagner, Skatan samt Ruben Höglund, Inge Lundström och Peter Brugge 
samtliga boende i Lubban som gjort denna förstudie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilden från http://www.mezzo-mondo.com/arts/mm/vangogh/VGV004.html 
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1. Sammanfattning 
 
 

Denna förstudie visar att en idé om att öppna upp skärgården i södra Njurunda går att 
genomföra genom att skapa en kanal mellan Lubban i söder och Lassöviken i norr. Det kan 
göras med ”varlig” hand och med stor hänsyn till naturen och de miljövärden som finns i 
området. Området visar upp en rik flora och är skyddsvärt med tanke på de grunda 
havsvikarna, strandängarna och olika biotoper inom ett begränsat område. Men genom att 
genomföra ett kanalbygge och tillhörande muddring i vikarna i anslutning till kanalen med 
förnuft kommer vattenkvaliteten i området att förbättras och området kommer att locka många 
både båtburna som bilburna besökare och därmed framför allt skapa förutsättningar för många 
arbetstillfällen. Minst 10, som en välkänd entreprenör i området siar.   
 
Kanalen beräknas bli ca 400 m lång, 7 m bred och 3,5 m djup vid normalvattenstånd. Den ska 
ha en öppningsbar träbro vid Lubban som ska kunna bära timmertransporter. Ett begränsat 
område i vikarna på båda sidor om kanalen kommer att muddras. Kostnaden för projektet 
beräknas till 5,2 miljoner kr.  

 
 
 
 

2. Inledning 
 

Bakgrund 
 
Boende och företag vid Njurundakusten vill gärna se en positiv utveckling av samhället, 
näringslivet och livsmiljön. Och man tror att man själv kan påverka sin framtid genom 
medvetna handlingar. Besöksnäringen är ett tillväxtområde i hela värden och Njurundaborna 
vill ha del av den. Hela Sverige och Västernorrland har mycket att erbjuda för både svenska 
och utländska turister. Och det har även Njurundakusten! Men för att kunna attrahera fler 
besökare, både från land och från havet måste infrastrukturen förbättras. Det gäller både den 
marina infrastrukturen, vägarna, och boendet.  
 
De första stegen i denna utveckling har tagits i och med muddringen av Sjöbodviken och 
lanseringen av Kustvägen. Nästa steg är att återskapa en del av den skärgård som försvunnit i 
takt med landhöjningen. Att göra en kanal i området är en relativt enkel åtgärd för att öppna 
skärgården.   
 
 
Syfte 
Syftet med denna förstudie är att belysa förutsättningarna för en kanal i området. Resultatet 
ska kunna fungera som ett underlag för kommun, länsstyrelsen och boende i området samt 
andra intressenter för att ta beslut om en fortsatt satsning på detta kanalprojekt. Den ska belysa 
miljömässiga, tekniska och ekonomiska hänsyn. 
 
Avgränsningar 
I förstudien har ett antal avgränsningar gjorts. Bl. a är de kostnader som redovisas mycket 
approximativa och avser i huvudsak endast grävningsarbeten, muddring och brokostnader. 
Övriga kostnader som för projekteringsarbeten, tid och engagemang från offentliga aktörer vid 
deras medverkan i genomförandet av projektet, marknadsföring av kanalen för att locka 
besökare etc. har inte beräknats.   
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Erhållna uppgifter och beräkningsförutsättningar  
För att kunna göra en rimlig bedömning av kostnaderna för att göra en kanal, och framför allt 
en öppningsbar bro över kanalen, har uppgifter samlats in från Vägverket konsult och 
SWECO. Det har varit svårt att få en exakt uppfattning om brokostnaderna eftersom broar av 
det slag förstudien föreslår är extremt ovanliga i Sverige. Automatiseringsgraden av bron har 
varit en svår nöt att knäcka för tillfrågade projekteringskonsulter eftersom det ställs höga krav 
i Sverige på både säkerhet och effektivitet samtidigt som det endast är några få 
åretruntboende, sommarstugeägare och timmertransporter med flera års intervall i området 
som berörs av brolösningen. Under utredningens gång har det visat sig vara svårt för experter 
på området att hitta en ”lagom” brolösning för detta projekt och därmed har också de haft 
svårt att beräkna kostnaderna för en framtida bro. En bidragande orsak till experternas 
svårigheter kan ha varit att de inte fått någon ersättning för den tid de engagerat sig i frågan 
och därmed har frågan om brolösning inte fått någon prioritet i vare sig Swecos eller 
Vägverkets organisation. 
 
Det har också varit svårt att få information om effekterna på miljön från Sundsvalls kommun. 
Man säger sig vilja återkomma med ett remissvar och argument när förstudien är klar. Det har 
gjort det svårt för förstudiegruppen att fullt ut bedöma de miljömässiga effekterna av en kanal 
och därmed göra en helt igenom balanserad rapport. Det har varit vår önskan från första början 
att göra en så bred och trovärdig förstudie som möjligt och om det visar sig att det inte är 
genomförbart av ekonomiska eller miljömässiga skäl att bygga kanalen, så ska idén läggas till 
handlingarna.      

 
 

3. Nulägesbeskrivning 
 
Företag i Njurunda, liksom i flera andra församlingar i Sundsvalls kommun, har under många 
år varit undantagen från att kunna ta del av olika regionala utvecklingsstöd. Det har sannolikt 
fått till resultat att man inte engagerat sig så mycket i det politiska arbetet för regional 
utveckling som vad exempelvis företagen i Ö-viksområdet gjort. Det har också under tidigare 
år varit relativt få representanter från Njurunda i arbetet med länets Tillväxtprogram.  
 
Frågan om stäckningen av E4-Syd har legat och ligger fortfarande som en våt filt över 
centralorten Njurunda, och det är många företag som inte vågar investera och expandera innan 
man vet hur vägarna ska dras.  
 
Boende och företag vid Njurundakusten vill gärna se en positiv utveckling av samhället, 
näringslivet och livsmiljön. Och man tror att man själv kan påverka sin framtid genom 
medvetna handlingar. Man har också sett hur andra samhällen och verksamheter dragit nytta 
av offentliga satsningar av regionalpolitiska skäl. Besöksnäringen är ett tillväxtområde i hela 
världen och Njurundaborna vill ha en del av det. Hela Sverige och Västernorrland har mycket 
att erbjuda för både svenska och utländska turister. Och det har även Njurundakusten. Men för 
att kunna attrahera fler besökare, både från land och från havet måste infrastrukturen 
förbättras. Det gäller både den marina infrastrukturen, vägarna, och boendet.  
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Kustvägen är ett samarbetsprojekt 
mellan företagare i Norra Hälsningsland 
och Södra Medelpad.  
 
Vägen sträcker sig från Svartvik i norr 
till Jättendal och Mellanfjärden i söder 
och är markerad med grönt på denna 
karta.   
 
Syftet med det projektet är att de små 
kustnära orterna ska marknadsföra sig 
tillsammans för att locka till sig fler 
besökare. Genom denna samsatsning 
kommer fler att upptäcka den resurs som 
södra Norrlandskusten är vilket gynnar 
både näringsliv, boende och 
kommunerna i området. Redan nu har 
denna satsning givit ca 10 arbetstillfällen 
på orterna efter kustvägen.  
 

 
 

Illustration från www.kustvagen.nu 

 
Tack vare projektet kommer också vägarna att rustas upp och samhällena få en 
ansiktslyftning. Detta ger i sin tur också goda förutsättningar för fortsatt utveckling i området. 
 
Under hösten och vintern 2006-2007 har ett större muddringsprojekt genomförts i regi av 
Njurunda Skärgård ekonomisk förening. Det är boende i Skatan och närliggande samhällen 
som tillsammans drivit projektet för att göra Sjöbodviken seglingsbar för båtar med större 
djupgående och för att förbättra vattenkvalitén. Sundsvalls kommun har satsat 600.000kr i 
projektet, Länsstyrelsen i Västernorrland 450.000kr, Landstinget 50.000kr och EU: s 
Strukturfonder Mål 1 har bidragit med 1 100.000kr. Skärgårdsföreningen har satsat drygt 
550 000kr varav 200.000kr i likvida medel. 
 
Antalet gästnätter har ökat från  
30-40 till över 210 sommaren 
2007. Därav är utländska båtar 
genomgående en tiondel, c:a 5 
fram till början av 2000-talet, och 
under 2007 hittills 25 (17 augusti). 
Flera av dessa kommer från 
Tyskland. Se bilaga 6. 
 
 
  

 
Denna satsning visar att såväl de boende som kommun och länsstyrelse har en vilja att 
utveckla detta område. Det är också därför boende i området också vill återskapa en del av den 
skärgård som fanns här en gång. Man ser havet och det strandnära läget som en viktig 
naturtillgång och en utvecklad skärgård som en resurs. Samtidigt är det viktigt att 
utvecklingen sker med varlig hand och att man inte brukar våld på vare sig natur eller 
samhälle. Hypotesen i denna förstudie är att en kanal i detta område kommer att öka 
attraktionskraften för Njurundakusten och vara en katalysator för fortsatt utveckling.  
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Området 
 

 
Karta från www.eniro.se. 

 
Skatan och Galtström ligger ca 3 mil söder om Sundsvall. Det är en mil till E4 med infart från 
Myre vid Njurunda kyrka. Via Kustvägen kan man också komma från söder med avfart från 
E4 vid Armsjön eller, om man så vill, redan vid Jättendal i Hälsingland.  
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Karta från www.eniro.se. 

 
Kartan visar med röd prickad linje den tänkta kanalen. Kartan visar också hur en kanal öppnar 
upp skärgården i området. Det ger möjlighet för mindre båtar att tryggt och säkert gå 
inomskärs och därmed kan man skapa förutsättningar för båtuthyrning och andra aktiviteter 
till besökande och ökat utbyte mellan näringsidkarna i Skatan och Galtström. På detta sätt kan 
man skapa en inomskärsled som utgår från Galtström och den välkända naturhamnen vid Lill-
Lubban via Skatan, vidare in i Björköfjärden och – i ett drömperspektiv – ännu en 
kanalförbindelse vid Björkvik ut till Sundsvallsbukten, innanför Alnö och vidare. 
 
 

 
 

Bilden visar en motorbåt som trafikerar Göta kanal. Observera rastplatserna i bakgrunden.   
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För flera hundra år sedan fanns betydligt fler öar, kobbar och skär i kustremsan utanför 
Njurunda. På grund av landhöjningen, samma fenomen som vid Höga kusten, så har vattnet 
sjunkit undan och öarna blivit en del av fastlandet. Så sent som för 100 år sedan seglade och 
rodde fiskarna med sina båtar på områden som idag är gräs- och trädbeväxta. Då var Skatan 
och Lubban, liksom så många andra havsvikar, små fiskelägen där yrkesfiskarna eller 
bönderna längre inåt landet hade basen för sitt fiske. För bönderna var fisken ett komplement 
till kött och spannmål och mer till husbehov, men för yrkesfiskarna var fisket levebrödet. På 
1940-talet drogs den sista skötbåten genom det sund där det nu är aktuellt att gräva en kanal.  
 

 

 
                                                Kartor  från www.skatan.nu. 

 
                             De två kartorna visar området 1855 och 2005. Den röda linjen markerar kanalen. 

 
Det område som är aktuellt för kanalen är ca 400 m långt, se streckad röd linje på kartorna, 
delvis sank och beväxt med lövsly, gräs och gran. Det ligger vid havet mellan Lassöviken och 
Lubban i sydöstra Njurunda. På gamla kartor benämns området som Björkvikssundet. På den 
östra sidan av den tilltänkta kanalen ligger Galten, ett större skogsområde gränsande till havet 
vilket i huvudsak ägs av SCA.  
 
Det finns några mindre samhällen i närheten.  

• 2 km söderut ligger Galtström med ruinerna och herrgården från järnbruksepoken på 
1800-talet och en restaurang med gott renommé. Här genomförs vart annat år 
sommarevenemanget Galtströmsdagarna då man levandegör bruket med mängder av 
aktiviteter. Sommaren 2006 hölls en konsert i herrgårdsparken med Helene Sjöholm 
och närmare tusen betalande. Fler satsningar av liknande karaktär kommer att 
genomföras. Bland annat Armsjömordet, en lokalteater som spelas i sommar. 

• Den södra delen av den tilltänkta kanalen utgår från Lubban som är ett 
fritidshusområde med några bofasta familjer och med en av Norrlandskustens finaste 
naturhamnar, känd långt utanför länets och landets gränser.  

• Strax norr om kanalen ligger Lassöviken, en trevligt litet fritidshusområde. 
• 1 km norrut ligger Skatan, det lilla fiskeläget med en välutrustad gästhamn, ett anrikt 

rökeri och sommarbutik, café och restaurang, konstgalleri, ett nyöppnat 
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skärgårdspensionat och en väl bevarad dansbana. I Skatan bor många entreprenörer 
och företagare inom olika branscher och många av medlemmarna i Njurunda Skärgård 
ekonomisk förening. 

• Björn som är ett trivsamt fritidshusområde i anslutning till både Björköfjärden och 
Sjöbodviken i Skatan. På vinterhalvåret och så länge isarna bär är Björköfjärden ett 
fiskeeldorado för pimplare och här finns ett av Sveriges bästa abborrvatten.  

 
Dessa nyss nämnda samhällen ligger alla efter ”Kustvägen”, satsningen från företagare efter 
kusten i norra Hälsingland och Södra Medelpad som beskrivits ovan.     
 

 
Karta från www.eniro.se. 

 
 

4. Vad innebär byggandet av en kanal? 
 

Att bygga eller gräva en kanal kan vara ett stort eller mycket stort projekt. Det beror på syftet 
med kanalen, ambitionsnivån och vilka som håller i projektet. Det är medlemmar i Njurunda 
ekonomisk förening som är initiativtagare till kanalprojektet och de vill att en kanal ska 
byggas för att attrahera såväl båtburna som bilburna turister från andra delar av Sverige men 
även från närområdet. En nybyggd kanal hjälper till att marknadsföra Njurunda och Sundsvall, 
gör kommunen och länet mer intressant, mer omtalat och lockar fler besökare. Rätt förvaltat 
kan en kanal även skapa adderande attraktioner som kan variera beroende på säsong och 
årstid.  
 
Det är skärgårdsföreningens intention att skapa en enkelt utformad farled i god 
landskapsdesign mellan vikarna Lubban och Lassöviken. Kanalen ska uppfattas som en 
naturlig vattenväg och ha låg underhållskostnad. Det är lätt att ett byggprojekt svämmar ut i 
extravagans och får onödiga funktioner som kan vara svåra att underhålla. I detta projekt ska 
naturen endast få ett handtag att återställa ett äldre utseende och funktion.  
 

Lassöviken 

Naturhamn 
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Innan man gräver ska följande vara på plats 
• en miljökonsekvensbeskrivning  
• en ansökan till och ett positivt beslut från Miljödomstolen 
• avtal om rådighet över mark och vattenområdet 
• samråd mellan berörda och länsstyrelse 
• finansiering 
• resurssäkring av kompetens och utrustning 
• en geoteknisk undersökning 
• plan och överenskommelse för bortförande av jordmassor 
• projektering 
• en projektorganisation som kan administrera projektet 
• en vård- och underhållsplan 

 
 

5. Förutsättningar för en kanal och en bro 
 
I arbetet med denna förstudie har mark- och fastighetsägare i området tillfrågats. Samtliga har 
ställt sig positiv till kanalen. De som kommer att beröras mest av kanalbygget är en fastighet 
med en familj som är permanent boende intill den tänkta bron över kanalen, några 
sommarstugeägare på Galten och SCA. Familjen kommer att passera kanalen dagligen, och 
ofta flera gånger om dagen. Sommarstugeägarna ska kunna komma till sina stugor i 
havsbandet vid Galten. SCA som äger marken i det aktuella området har behov av att kunna 
köra timmertransporter då och då över kanalen. Det kan vara transporter med flera års 
mellanrum beroende på när skogen gallras och slutavverkas. En fullastad timmerbil väger ca 
70 ton och en bro ska därför dimensioneras för det. Även annan trafik förekommer eftersom 
Galten är ett populärt fritidsområde.  
 
Detta innebär att en bro måste byggas för att säkra transporter över kanalen. I förstudiens 
inledning hade projektet kontakt med företrädare för Sundsvalls kommun. I det läget kunde 
projektet presentera en enklare typ av bro, att likna vid en större vägtrumma, för att släppa 
igenom båtar i kanalen. Se bilaga 2.  
 
Kommunens representant påpekade då att eftersom kanalen hade till syfte att locka till sig 
långväga och båtburna turister så krävdes en lösning som var dimensionerad för dem. Alltså 
en öppningsbar bro. Annars skulle inte kanalen bli den attraktion som man förväntar sig utan 
enbart ett lokalt projekt mellan Lubban och Skatan. Och därmed skulle det inte finnas något 
incitament för ekonomiskt engagemang från kommunens sida.  
 
Bron måste alltså vara öppningsbar för att kunna släppa fram de större båtarna, men 
normalläget är att den är stängd för att underlätta för dem som dagligen trafikerar vägen förbi 
kanalen.  
 
Marken är väl lämpad för detta kanalbygge. Den består av delvis sank mark, i övrigt morän. 
Den är till stora delar beväxt med lövsly, gräs och gran. Det finns även urberg i området men 
det ligger troligtvis utanför kanalens sträckning men inom räckvidd för att förankra en 
öppningsbar bro.   
 
Engagemanget och stödet för en kanal är stort bland tillfrågade i Njurunda och naturligtvis 
speciellt stort i Skatan, Lubban och Lassöviken. De vill se en förbindelse öppnas mellan de 
båda vikarna. De välkomnar också långväga turister och att området även får besökare 
vintertid. Inga negativa röster har identifierats.  
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Projektet tror att intresset för kanalen kommer att bli stort i hela Sverige och att det även 
kommer att uppmärksammas internationellt. Det händer inte så ofta att kanaler byggs och det 
är något unikt i Sverige. Några av de mest kända är Göta kanal som byggdes åren 1810-1832, 
Trollhätte kanal byggdes i början av 1900-talet och invigdes 1916. Göta kanal har ca 2 
miljoner besökare årligen. Ett jämförbart kanalprojekt är Sotenkanalen på Västkusten. Den 
invigdes 1935 och är visserligen c:a 10 ggr så lång, mer än dubbelt så bred och 1 m djupare. 
Den har en svängbar bro som öppnas för att släppa igenom segelbåtar. Sotenkanalen är byggd 
av precis samma skäl som vår kanal, en säkrare passage förbi en kuststräcka utsatt för västliga 
stormar. Den är i sanning en turistattraktion i sig, och den används som lockbete vid 
försäljning av sommarbostäder i närheten. Se http://kanaler.arnholm.nu/sotens.html. 
Naturligtvis kan inte ”vår” kanal mäta sig med de nyss beskrivna på annat sätt än att byggda 
monument alltid skapar intresse och att det är en viktig symbolhandling, som rätt förvaltat kan 
få stora effekter, för att välkomna långväga gäster till vår kommun.   
 
Att bygga en kanal mellan Lubban och Skatan innebär att båtar kan gå inomskärs och slussas 
på så sätt, beroende på om de kommer från norr eller söder, till besöksanläggningarna i Skatan 
och Galtström. De som kommer med båt kommer då att besöka både Skatan och Galtström 
och inte som idag, endast välja en av dem eftersom omvägen runt Galten på ca 8 km blir så 
stor. Detta område blir helt enkelt ett naturlig stopp för såväl båt- som bil- och bussåkande 
turister.  
 
Konstnären Van Gogh har i sin målning Bridge at Langois avbildat en öppningsbar bro. 
Projektet tror att man kan göra en variant av denna bro i trä. Men det är viktigt att sakkunniga 
tar hänsyn till både timmerbilars tyngd och att den ska passa in i landskapet.  
 

 
Bilden från http://www.mezzo-mondo.com/arts/mm/vangogh/VGV004.html 

 
 
Attraktionskraften för kanalen och området kommer att öka än mer om området bestyckas 
med grill- och fikaplatser, konstinstallationer, möjligheter till lek eller ett dopp i kanalen, och 
vintertid till skridsko- och skidåkning. Konstinstallationerna blir en ny arena för god konst där 
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Van Goghs bro kan bli pricken över i! I Östersund, vid Torvalla, finns en konstgömma med 
förnämlig konst i ett litet skogsområde Det har blivit ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer.   
 
Området är skyddsvärt och mycket intressant ur miljöperspektiv. Se mer under rubriken 7 
Effekter av en kanal och underrubriken 7.1 Miljö. Information om växter och fåglar bör finnas 
på små skyltar efter en naturstig så att besökare förstår vad man ser och upplever.   
 
Projektet tror att med tanke på den ovanligt stora mängden företagare och entreprenörer i 
området, blir grävandet av ”ett långt och brett dike i skogen” bara starten för ett attraktivt 
upplevelseområde!  
 

 
 

  
Bilder från http://www.hogberg.se/monica/engl.html. 

 
Dessa bilder visar en kanal med kanalbåtar i England. Slussarna är inte så breda och långa 
men tillräckligt för att klara transporten av kanalbåtarna. Det är ett populärt semesternöje.  
 

6. Kanalen och landförbindelser 
 
För att minimera kostnaderna för grävningsarbetena ska kanalen utformas så att extra 
förstärkningsarbeten undviks, och på sikt så att underhållet minimeras.  Kanalen grävs med 

väggar som sluttar mot botten enligt denna illustration .  Om man beslutar sig 

för att väggarna ska vara med raka kanter   är risken för ras stor och man måste 
utföra förstärkningsarbeten för att behålla kanalens bredd.  Ett av syftena med kanalen är att 
släppa igenom större segelbåtar och då måste kanalen dimensioneras efter det, samtidigt som 
man har i minnet att båtar till största delen befinner sig i naturliga farvatten, och att kraven på 
kanalen, förutom att den ska kunna ta emot större båtar och därmed kräver ett visst djup, 
”endast” är att den konstrueras så att underhållskostnaderna minimeras och att landskapet och 
miljön inte störs för mycket. Båtägarna får själva ansvara för att navigera rätt i kanalen och att 
öppna bron.   
 
För att åstadkomma en kanal för större båtar och minimera underhållet på sikt, bör djupet vara 
detsamma som i den nymuddrade Sjöbodviken, dvs.  3,5 m. Det ger en bredd vid ytan på 7 m 
och på botten, 3 m. Det innebär i sin tur att ca 12 000m3 jordmassor ska avyttras från den 
400m långa kanalen. 
 
På nästa sida en av Sveriges vanligaste segelbåtar, Albin Vega. Den har en längd av 8,25 m, 
bredd 2,5 m och ett djupgående på 1,17 m 
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Bilden från www.blocket.se. 

 
Nedan en bild av tvåmastskonaren  Klara Marie hemmahörande i Simrishamn. Den har plats 
för 21 personer och har 16 kojplatser. Båten är 19 m lång, 4,9 m bred och har ett djupgående 
av 2,25 m.   
 
Klara Marie skulle kunna gå i kanalen och vidare in i vikarna om en öppningsbar bro har rätt 
räckvidd. Nu är det väl ingen som tror att båtar av denna kaliber är de som mest kommer att 
trafikera kanalen och skärgården, men detta exempel visar kanalens kapacitet och att även vid 
lågvatten är kanalen fullt seglingsbar för fartyg i denna storlek.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 

Bild från www.klaramarie.se. 
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Projektet har fått nedan illustration och bild från Anders Lindkvist, Sweco i Stockholm. Den 
visar en holländsk brokonstruktion vilket Sweco förordar som lösning. 

 

 
The bascule bridge or drawbridge, en modern klaffbro eller dragbro och variant av den holländska bron 
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En klaffbro kan ha olika utförande. Det kan räcka med en öppningsbar sida.  

 
Anders Lindkvist på Sweco har haft överläggningar med träföretaget Martinssons i 
Bygdsiljum om en bro i träkonstruktion. Den innehåller också mekanik i stål och 
betongfundament. De har enats om en prisidé på 5 miljoner. Det handlar då om en rörlig bro 
för vägtrafik av typen holländsk klaff. Den öppningsbara bredden är ca 4 m och fri brobredd 
3,5 m. Bron öppnas manuellt. För att även kunna släppa in båtar av typen tvåmastarskonaren 
Klara Marie, bör en liten klaff på endast drygt 1 m placeras på den sk fasta sidan.   
 
Vid tidigare diskussioner mellan Ingeli Gagner och Martinssons beräknades kostnaden för en 
bro av samma typ till ca 1 miljon kr varav vägbana och räcken, båda i trä, beräknades då till ca 
300 000kr. Resterande kostnader är då mekanik och betong.  
 
Vägverket konsult har också givit prisuppgifter på en vridbar bro, den är 40 m lång, men med 
hela konstruktionen i stål förutom fundament i betong. Prisuppskattningen på den bron ligger 
på mellan 15-17 miljoner kr, men jämförelse med vår bros förutsättningar saknas. Se bilaga 2 
 
Av detta kan man dra slutsatsen att en ordentlig projektering måste göras och att det finns 
anledning att titta på olika brolösningar och brokonsulters offerter. En högskola med 
byggprogram kan få i uppgift att se närmare på en lösning vilket kan vara en lämplig 
studentuppgift.   
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7. Effekter av en kanal 
 

7.1 Miljön 
Det finns nationella och lokala miljömål. Nedan de nationella målen som bl.a. finns beskriven 
i kommunens gällande Avfallsplan. 
 
Nationella miljökvalitetsmål 
Riksdagen har under 1999 godkänt följande 15 miljökvalitetsmål. 
1. Frisk luft 
2. Grundvatten av god kvalitet 
3. Levande sjöar och vattendrag 
4. Myllrande våtmarker 
5. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
6. Ingen övergödning 
7. Bara naturlig försurning 
8. Levande skogar 
9. Ett rikt odlingslandskap 
10. Storslagen fjällmiljö 
11. God bebyggd miljö 
12. Giftfri miljö 
13. Säker strålmiljö 
14. Skyddande ozonskikt 
15. Begränsad klimatpåverkan 
 
Att bygga en 400 m lång och 7 m bred kanal kommer att ha effekter på miljön, såväl negativa 
som positiva. Ökad syresättning i vikarna och omgivande vatten är en mycket positiv effekt. 
En störning i den långsamma landhöjningsprocess som pågår kommer det också att bli vilket 
har en negativ effekt på den biotop som utvecklats i området de senaste hundra åren. Från 
kanalivrarnas horisont ett återfall till den biotop som fanns i området i tusentals år.  
 
Vi ser en möjlighet att återanvända de massor som grävs upp i själva kanalområdet till 
täckning av kommunens gamla avfallstipp Lomyra som ligger ca 6 km bort i området mellan 
Skatan och Njurundabommen. Det är en tipp som finns med i kommunens gällande 
avfallsplan. I samtal med Sven-Åke Heinemo på stadsbyggnadskontoret framgår att 
kommunen under hösten 2007 kommer att göra en analys av möjligheterna till sanering och 
täckning av de mest prioriterade avfallstipparna. Lomyra hör till en av dem eftersom det varit 
en industritipp, bland annat med avfall från gamla Kema Nord till i början av 80-talet. Idag 
rinner lakvatten från tippen och den innehåller slamlaguner med tömningsmaterial från 
industrin. Lomyratippen som är relativt flack är mellan ca 5-10000 m2. Med grävningsmassor 
från Björkvikssundet, och under förutsättning att de innehåller tillräckligt med morän, får man 
massor rena från föroreningar för att täcka och avsluta tippen i Lomyra. En lösning som 
Heinemo välkomnar om avfallsanalysen visar att det är lämpligt och att lösningen inte strider 
mot andra högre prioriterade miljövärden. I dag köper kommunen in fyllningsmassor till en 
kostnad av upp till drygt 100kr/m3 beroende på kvalité. En geoteknisk analys av området i 
Björvikssundet måste göras för att ge besked om det finns tillräckligt med morän i 
kanalområdet.   
 
I området vid de aktuella vikarna och i det gamla 
Björkviskssundet finns mycket rik flora och fauna. Det är 
en blandning av biotoper på begränsat område med 
skyddsvärda marker i området, främst strandängar och 
föryngringsområden för exempelvis vattensalamander 
eller vattenödla som de också kallas, bild från Vikipedia.  
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De grunda havsvikarna är särskilt skyddsvärda eftersom de utgör lekplatser för fisk, 
exempelvis strömming och är viktiga för fågellivet. Här häckar sjöfågel och vid stränderna på 
land olika småfåglar. Grunda vikar sägs vara bra yngelplatser och ”barnkammare” för småfisk. 
Det är sant under ett villkor, vattnet får inte bli stillastående! I en stillastående vattensamling 
skiktar sig vattnet och det undre skiktet förlorar så småningom syre, vilket är livsviktigt för de 
små varelserna. 
 
Exempel 1:  
I Norge finns insjöar som blivit avkurna från fjordarna, och de har, precis som fjordarna, 
väldigt branta stränder. Inflödet kan vara begränsat till regnvatten och utflödet är i stort sett 
infiltrering i marken runt om. I sådana sjöar kan det vara friskt vatten någon enstaka meter ner, 
resten är anoxiskt ner till botten på några hundra meter. Detsamma gäller även större vatten 
t.ex. Framvaren, en fjord innanför Utsira, som har ett djup på c:a 200 m och ett utflöde 2 m 
djupt. Under 18 m djup är vattnet syrefritt. Svarta havet är ett annat exempel, men där är 
ytskiktet åtminstone 100-200 m, varför man kan bedriva lönsamt fiske där. 
 
Exempel 2: 
För ett par år sedan byggdes en liten kanal för att återskapa en vattenförbindelse mellan 
Hasselö och Sladö i Västerviks Skärgård. Den gången var det yrkesfiskarna som drev på. De 
hävdade att vikarna på båda sidorna behövde bättre syresättning, och en kanal gör att vattnet 
alltid rör sig, om än långsamt, åt ena eller andra hållet. Någon enstaka cm skillnad i 
vattenstånd beroende på vind och strömmar är tillräckligt. Såvitt jag vet utföll det till 
belåtenhet.  
 
Det är  viktigt att muddringsarbetena i de båda vikarna görs med försiktighet och med 
förnuftig begränsning så att så mycket som möjligt av det grunda området bevaras.  
 
Trots att man brukar säga att svensken älskar naturen och värnar om miljön råder generellt 
brist på djupare kunskap hos allmänheten om just naturen och miljön. Hur många känner igen 
kärrdunört, skogsbräken, sothöna eller en ormvråk? Enligt Ronnie Nordström på kommunens 
miljökontor är området känsligt och skyddsvärt. Därför vill vi också ta mesta möjliga hänsyn 
vid arbetet med kanalen men också säkerställa att området inte i onödan påverkas negativt. Vi 
förslår därför att ett vårdprogram för området utarbetas med riktlinjer för hur allmänheten ska 
förhålla sig till miljön. Vi vill att de olika växterna synliggörs med informationstavlor och 
märks ut så att man vid strövtåg vet vad man ser. Se illustrationen nedan. 
 

 
 
Miljökontorets och Ronnie Nordströms beskrivning av området finns i Bilaga 3.  
 
 
 
 
 

Kärrdunört 
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7.2 Näringslivet 
 
En kanal kommer att betyda mycket för näringslivets utveckling och då specifikt 
besöksnäringen. Som tidigare nämnts har ca 10 nya jobb skapats mellan Mellanfjärden och 
Svartvik tack vare Kustvägen. De aktiviteter man genomfört för att skapa det resultatet är 
gemensam marknadsföring av området med skyltar som hjälper turister att hitta en redan 
befintlig väg och bebodda havsvikar. Entreprenören Ulf Broman, bland annat ägare till 
Galtströms café och Kronsaft, siar att en kanal kommer att få minst samma effekt som 
satsningarna på Kustvägen, dvs minst 10 arbetstillfällen, med en koncentration av dessa i den 
södra kommundelen. Tack vare bra information, ett välskött område och en attraktiv kanal, 
den första byggd i Sverige på 2000-talet!, kommer besökare att lockas hit från när o fjärran. 
Speciellt näringslivet i Galtström och Skatan tjänar på kanalen eftersom båtburna resenärer 
kan som tidigare nämnts göra strandhugg i båda samhällena när de slipper omvägen runt 
Galten på närmare 8 km. Det finns anledning för entreprenörer att satsa i ett område som är 
välbesökt och med fler näringsställen, ännu fler besökare. De näringsställena kommer framför 
allt att växa upp i befintliga byar som Galtström och Skatan, men troligtvis kommer även 
Vikarbodarna och Lubban att se nya entreprenörer stiga fram.  
 

7.3 Boende 
För de boende i området kommer en kanal att betyda att intresset för området ökar, det blir fler 
besökande som promenerar omkring i bostadsområdena, marknadsvärdena på fastigheterna 
ökar och det blir lättare och säkrare för de i Skatan, Lubban och Galtström att ta sig med båt 
till närmsta by. Man vinner ca 8 km. Det är ju både på ”gott och ont” att fler besöker området. 
Men eftersom de boende vill ha förutsättningar för att leva kvar i området och ha sin 
försörjning och service så nära som möjligt så kommer fler besökare att bidra till byarnas 
fortsatta existens och en bättre infrastruktur, med vägarna inräknade, på sikt.  
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8. Kostnader och finansiering 
 
Förstudiegruppens beräkningar på kostnaden för att gräva en kanal med tillhörande bro och 
muddringsarbeten visar att projektet kommer att landa på drygt 5 milj kr. Det finns stor 
osäkerhet om kostnaden för en bro, men vi väljer att tro på ett billigare alternativ av klaffbro i 
trä. Vidare projektering och konstruktionsarbeten kommer att ge det rätta svaret.  
 
Kostnadskalkyl kanalbygget: 
Aktivitet Kostnad kr Bilaga 
Muddring av Lubban- (Svartviken)  och Lassöviken i 
anslutning till kanal inklusive transport av ca 10 000m3 
muddringsmassor 

1 500 000  1 

Klaffbro enl samtal Marinssons Trä och Ingeli Gagner inkl 
brofundament 

1 000 000  

Grävning av kanal ca 12000 m3, + röjning av området runt 
kanalen, enligt delar av Idé Byggs kalkyl 

1 000 000 4 

Transport av massor till Lomyra 1 200 000  
Övrigt – information och skyltning, vårdplan, 
miljökonsekvensbeskrivning, geoteknisk undersökning, 
projektering, konstruktion av bro 

500 000  

Summa 5 200 000  
  
Vi har en förhoppning att en finansiering ska kunna se ut på följande sätt: 
 
Finansiär Finansiering 
Privat finansiering likvida medel  
* från boende 100 000 
* från Njurundaföretag 300 000 
Privat finansiering egen tid 300 000 
Sundsvalls kommun  
* likvida medel 600 000 
* direktfinansiering, fyllnadsmassor 1 200 000 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 500 000 
Strukturfonderna 2 200 000 
Summa finansiering 5 200 000 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 

 
2007-06-11 

Miljökontoret  
 

    Ingeli Gagner 
Skatan 8246   
862 96 NJURUNDA 
 

Material enligt överenskommelse 
 
Hej skickar miljökontorets inventeringsmaterial nedan. 

 
    
-Våtmark söder bäck-Bunstavallen-Lubban, i f.d. Björkvikssundet 
Mynnar i södra Galtfjärden. Några sommarstugor som påverkat bäcken och vassviken den 
mynnar igenom en jordtäckt pir på bäckens västra strand med båtbrygga. Området väster om 
är siktröjt och var tidigare en sumpskog som nu finns kvar på ostsidan och söderut i det gamla 
sund som skiljde Galten från land en gång i tiden. Mot norr alltså pir av jordmassor mitt i 
vassen plus siktgata 30 meter minst, hus vid bäck. 
Grå-klibbal, grov och död al, glas-vårtbjörk, gran, tuvtåtel, älgört, delvis sumpigt, fin alskog 
mot norr ca 30 meter bred, majbräken, skogsbräken, nordbräken, ekbräken, strätta, mycket 
vass på land, pors, mossviol, topplösa, grenrör, vass minst 50 meter bred totalt på land och i 
vatten, sälg, lite torrare inåt? Äng, minst 35 m gånger 5-10 meter, bakom/i vassen med 
madrör, kärrsilja, topplösa, slåtterblomma, krypven, kråkklöver, kärr-ängsbräsma., mossa 
(bl.a. med klargröna vågiga blad), vattenmåra, agn-knappsäv, kärrdunört, kärrsälting, salttåg, 
havssälting och groblad, fackelblomster, gåsört, åkerfräken, relativt grov sälg ca 20 cm i 
diameter, palmmossa, vinter-nagelskivling, humleblomster, vedmusslingar-mörklamellerad, 
klotpyrola, vitpyrola, klockpyrola, brudborste, kärrtistel, hundstarr.   
Sommarstugor väster om och gran-tall skog öster om med harsyra, skogsfibbla, blåbär, lingon, 
revlummer, enstaka stor tall, pm barrskog ej sumpskog österut- vanlig blåbärstyp välskött.  
 
En bit uppströms mot söder där bäcken gör en sväng finns mer sumpskog plus vass i ett större 
område i det föregående sundet, pors, kråkklöver, mossa, även vitmossa, klen glas-
vårtbjörkdominerad sumpskog, grå-klibbal, även död ved. Mycket vass, men även mer 
myrartat söderut med björksumpskog i söder och myr mellan denna och vassen, ca 30 meter 
brett max, pors, vitmossa, topplösa, kråkklöver, madrör, grenrör, kärrsilja, norrlandsstarr, 
blött, minst 50 gånger 150 meter, björk, al-grå och klibbal, hänglav, hel del sly, lite 
vedsvampar, granuppslag i söder, jolster, tuvtåtel, skogsfräken, kabbleka, vattenmåra, 
sjöfräken, mossviol, svartvide, sälg, gråstarr, sumpskog, klibbal, gråal, vårtbjörk, mycket pors, 
älgört. 
Övergår söderut i klen vårtbjörk och granskog, död stående ved och klen liggande. Sund för 
max 100 år sedan av topografin att döma. Vattendelare mot Lubban, där åter fin våtmark, 
sumpskogsartat och alkärr. 
 
 
-Bunstabäck, Bunstavallen-Lubban 
Fin bäck med fontinalismossa. Mynnar i södra Skatan, ingen större havsöringstam i närhet. 
Cementrumma 1,15 m, relativt ok, men över botten, mörkt klart vatten. Bäcken kommer från 
flera våtmarker. 
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Några sommarstugor som påverkat bäcken och vassviken den mynnar igenom en jordtäckt pir 
på bäckens västra strand med båtbrygga. Området väster om är siktröjt och var tidigare en 
sumpskog som nu finns kvar på ostsidan och söderut i det gamla sund som skiljde Galten från 
land en gång i tiden. 
Fontinalis antipyretica i bäcken, sommarlånke, revsmörblomma, al, björk, gran, pyrola, 
tuvtåtel, älgört, delvis sumpigt, fin alskog mot norr ca 30 meter bred, nord-skogsbärken, 
majbräken, ekbräken, strätta, mycket vass på land, pors, mossviol, topplösa, grenrör, vass 
minst 50 meter bred totalt på land och i vatten, sälg, lite torrare inåt? Äng, minst 35 m gånger 
5-10 meter, bakom/i vassen med madrör, kärrsilja, slåtterblomma, krypven, kråkklöver, kärr-
ängsbräsma, mossa, vattenmåra, agn-knappsäv, kärrdunört, kärrsälting, salttåg, ev havssälting 
och groblad sp., fackelbomster, klibb-gråal, gåsört, grov och död al, åkerfräken, relativt grov 
sälg ca 20 cm, palmmossa, vinternavelskivling, humleblomster, vedmusslingar-
mörklamellerad, mycket klotpyrola, brudborste, kärrtistel.   
Sommarstugor väster om och gran-tall skog öster om med harsyra, skogsfibbla, blåbär, lingon, 
revlummer, enstaka stor tall, barrskog ej sumpskog vanlig blåbärstyp välskött, nord-
skogsbräken, ekbräken i mängd, skogsstjärna, smårönn, Mot söder dock våtmark/sumpskog 
Mot norr alltså pir av jordmassor mitt i vassen plus siktgata 30 meter minst, hus vid bäck. 
Ovan väg mest skog 
 
-Utlopp Bunstabäck i Lassöviken 
Grönslick, Lemna trisulca, Knoppslinga, Borstnate, Grova grönslicken-Zygnema, Taggig 
Chara aspera-ej så mycket just här, Grenig smal tarmtång, Blek svamptång, Höstlånke, 
Mycket slinga och borstnate!, Palmlika naten med blad ca 2 mm och minst 3cm långa, uppåt 3 
mm breda, snärp ca 1,5 cm, 3-nervig med kort spets mest lik trubb-uddnate prov sparat, (ev 
gropnate) Dessutom en ännu trubbigare med 5 nerver plus flera otydliga, ca 2,5 mm bred-
variant eller bandnate? 
 
Ovalformade trollsländelarven ca 1,5 cm se teckning, Kärrdammsnäcka, Kvalster, Röd 
chironomidlarv, Flikmantlad snäcka, Stora feta brunråöda larven (tigrerat huvud) borstig-stor 
del av kropp grönaktig, ca 3 cm  
 
Chara aspera, Grönslick, Knoppslinga, Blek svamptång-mycket om rätt bestämt, Lemna 
trisulca, Tarmtång, Borstnate, Havsnajas, Skaftsärv, Små storsärv?, Hårsärv 
 
Asellus, Röd chironomidlarv 
 
 
-Innersta delen av Lubban-Svartviken.-längst i norr? Eller nordväst  
Blåsävstrand med blandskog bakom. Från någon decimeters djup-enorm matta med Chara 
aspera, mycket mjuk botten, illaluktande, fiskvak plus minus överall, stugor längst in och 
längre ut, storsärv, höstlånke, borstnate, mycket snäckor, kärr/dammsnäcka. 
Vägen går relativt nära den del som genomsöktes. Stor vik som måste ha stor betydelse som 
lek-uppväxtområde och därtill för fågelliv, mängd småfisk ca 3 cm blekgrå inget typiskt 
stimbeteende troligen elritsa. 
 
-Inre Lubbanviken 
Norrut finns det gamla före detta sundet med bäckmynning och sumpskog-våtmark. 
Det gamla sundet har bildat fin bäck i norr men även har finns alsumpskog, öppna kärrytor 
och dråg. Max 100 meter in finns dock en vattendelare med mer ordinär barrskog, gran som 
skiljer områdena i norr och syd. Närmast hav mellan hus alkärr med grå-klibbal, sälg, glas-
vårtbjörk, kabbleka, kråkklöver, älgört, ängs-norrlandsviol, mossviol, fläder- och 
strandvänderot, topplösa, svartvide, åkerfräken, sumpskog och öppet kärr, hundkex.  
Ängskovall, linnéa, lingon blåbär inåt sumpskog som omges av grandominerad skog, grov al 
minst 20 cm i diameter, vårtbjörk, kråkklöver, mossviol, pors, vass, krypven, vitmossa, 
skogsstjärna, revlummer, klotpyrola, humleblomster, vårfryle, björkpyrola, grov enstaka tall, 
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rönn, kärrsilja, skogsbräken, klargröna mossan, majbräken, ekbräken, topplösa, hägg, 
mossviol, ev kärrviol också, död ved, norrlandsstarr, flaskstarr. Sedan kommer 
produktionsskog ca 50 meter innan nästa våtmark mot norr mot Galtfjärden, se Skatan. 
Potentiella groddjurslokaler, även vattensalamander, men uttorkningskkänsliga. 
 
-Lubbanvik längst in 
Svartskinna, Sytråd, Blek svamptång 
 
Mängd snäckor: Flikmantlad snäcka, Tusensnäcka, Kärrdammsnäcka, Dammsnäcka, Asellus, 
Platt men rundad ”flikgälsnäcka”, Skivsnäcka, Chironomidlarv, Tigrerade larven 
 
 
-Nordvästra Lubbanviken 
Vassrikt, tuvtåtel, ängskovall, skogsstjärna, ormbär, skogsnäva, majbräken, blåbär, ekorrbär, 
rönn, stor vårtbjörk, röllika, nysört, gullris, kråkklöver, brudborste, kråkvicker, höstfibbla, 
mjölkört, hundkex, älgört, vattenmåra, svartvide, smultron, kärrvial, maskros sp., skogsviol, 
harsyra, toppdån, vårfryle, lingon, rödven, kruståtel, krypven, lundgröe?, gråal, strandvänderot 
(6 parblad), topplösa, kabbleka, mossviol, åkerfräken, klibbal, kärrstistel, humleblomster, 
ekbräken, kvickrot, hässlebrodd, nord-skogsbräken, rödblära. 
 
-Nordvästra Lubbanvik 
Hel del detritus, löv, grenar, vass etc. 
Mycket fräscht trots kraftig vegetation, kanske mesta höstlånkelokalen också i kommunen-
växer tätt som vattenpest, även hel del detritus-löv-grenar-vass etc., Bredbladig tarmtång i 
mängd-Östersjösallat o dyl?-veterligt största beståndet utmed kusten, Svartskinna, Hårsärv, 
Grönslick, Höstlånke -kanske största höstlånkelokalen också-växer tätt som vattenpest, 
Ålnate,Vitstjälksmöja 
 
Mängder med snäckor och gråsuggor, Dammsnäcka, Flikmantlad snäcka, Skivsnäcka, 
Kärrdammsnäcka, Tusensnäcka, Örondammsnäcka, Mycket gråsuggor, Borstiga larven, 
Snäckor, Gammarus, Macoma baltica, Flicksländelarv, Röd chironomidlarv, Kort fet larv 1 
cm max, Spetsstjärtad tvärbandad liten larv-även förut, Vit-skära masken  

 
 
 
Med vänlig hälsning 
Miljökontoret 
 
 
 
Ronnie Nordström 
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ANTAL GÄSTNÄTTER  I  SKATANS GÄSTHAMN

0

50

100

150

200

250

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Totalt

Utländska fartyg

 
Antalet gästnätter har ökat från 30-40 till över 210 sommaren 2007. Därav är utländska båtar 
genomgående en tiondel, c:a 5 fram till början av 2000-talet, och under 2007 hittills (17/8) 25. 
Flera av dessa kommer från Tyskland, vilket avspeglas i nedanstående språkkurs för anställda 
i Rökeriet. 

 
 


