
Natten mellan 1a och 2a januari kom Alfrida

▪ Vindmätaren på Söderarm gick
sönder i en vindby på 42 m/s

▪ Över 20 000 hushåll i Norrtälje
utan ström

▪ Starkaste stormen någonsin
uppmätt i Finland/Åland – Över
32 m/s i medelvind

▪ > 500 000 m/3 skog fälld, främst i
Stockholms län



Förödelsen på
Norröra mycket
stor

Mycket stor mängd 
stormfäld skog

Stor mängd stormfäld 
skog

Vår uppskattning: 
>10 000 

omkullblåsta träd
varav ca 1 000 m3 

grov gran
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Vad vi gjort

▪ Omedelbara insatser – Röjning av huvudvägar (frivilliginsatser), tillbakatippning
väntkur, röjning av tillfartsvägar, besikning av skador på byggnader

▪ Inventering - >20 timmar promenader runt flesta delar av ön + vandring runt ön med 
skogsentreprenör och manuella huggare

▪ Kontakter myndigheter – Skogsvårdsstyrelsen, Kommunen, Länstyrelsen

▪ Kontakter grannöar – Söderöra, Bodskär, Gräskö, Löparö

▪ Kontakter entreprenörer och skogsbolag – Maskininella entreprenörer, Manuella
huggare, Efterröjare, Holmen, Mellanskog, flera mindre skogsinköpare

▪ Samråd med markägare/Byalag – Arbetsgrupp mellan Samfälligheten och
Byalaget/Markägare med täta möten

▪ Extra styrelsemöten

▪ Plan – Detaljerad plan och budget för hur ta sig an uppgiften. Plan delad med 
entreprenörer för upphandling

▪ Initiering åtgärder – Initial manuell huggning genomförd, efterröjning pågående, 
Skogsentreprenör på gång för arbete senare i maj



Plan för att ta hand om allt efter Alfrida

▪ Fortsatta frivilligainsatser: Fortsatt sågning/röjning på tomter och 
närområden uppmuntras och kommer krävas under hela 2019 och 
delar av 2020

▪ Riktade arbetsdagar: Vintern 2019/2020 kommer behov av 
efterröjning och eldning vara stort

▪ Upprustning infrastruktur: Förankring och upprustning av väntkur

▪ Manuell huggning: Professionella skogsuggare för fällning, 
kvistning, kapning längs vägar, stigar och andra “offentliga” platser 
(omfattande första steg redan taget i början av maj)

▪ Efterröjning: Röjning längs vägar, stigar och andra “offentliga” 
plaster av inhyrd firma (första steget pågående)

▪ Maskinell röjning: Skogsentreprenör med Skördarde och Skotare 
för mest drabbade områden på ön (planerad start andra halvan av 
maj)

Likt för grannöar och 
många områden på 

fastlandet kommer det 
antagligen att krävas 
insatser under hela 

2019 och delar av 2020 
innan vi är klara



Budget

Aktivitet Kostnad
tSEK

Initiala åtgärder – Väntkur, 
framkomlighet vägar

25

Manuell huggning del 1 – Vägar, stigar, 
offentliga platser

130

Manuell efterröjning del 1 - Vägar, stigar, 
offentliga platser

50

Väntkur – Förankring och upprustning 30

Maskinell röjning – Vägar och stigar 100

Huggning/efterröjning del 2 40

Summa 375

I tillägg har MÅNGA hundra frivilliga och
oavlönade timmar lagts av ett stort antal
“hjältar” på Norröra



Vad händer härnäst

▪ Fortsatt efterröjning och manuell huggning längs vägar, stigar 
och offentliga platser

▪ Förankring och upprustning av väntkur vid ångbåtsbrygga

▪ Maskinella åtgärder på mest drabbade områdena (inklusive 
längs Holmenvägen och början på Röda slingan vid Holmen)

▪ Fortsätt bidra – Alla frivilliginsatser med sågning, efterröjning 
och eldning uppmuntras!

▪ Tacka våra hjältar som lagt många många timmar på arbete 
som är till gagn för oss alla!


