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Förkortningar och definitioner 
 

  PIANC Permanent International Association of Navigation Congresses 
Global organisation för vattenburen infrastruktur. 
Organisationen är den ledande partnern för statlig och privat 
sektor när det gäller design, utveckling och underhåll av 
hamnar, vattenvägar och kustområden. 

IALA International Association of Marine Aids to Navigation and 
Lighthouse Authorities 

UKC Under Keel Clearance. Avståndet mellan fartygets köl och 
botten. Rekommenderat UKC varierar beroende på 
förhållanden lokalt.   

tam3 Volymangivelsen av fast anbringad volym vid fyllning. 

tfm3 Volymangivelsen av muddermassorna. Utgår från teoretisk 
beräknad mängd, dvs fast mått, utan svällning. 

Lösa massor Muddrade massor bestående i huvudsak av lera men också 
mindre andel silt och sand.  

Övermuddring Övermuddring är den extra muddring som i praktiken alltid 
måste ske under ramfritt djup (= minsta djup) för att 
säkerställa nödvändiga marginaler. 

Ramfritt djup Farledens faktiska djup efter ramning. I text anges även 
farledsdjup vilket syftar till samma djup som ramfritt djup. 

Deplacement Vikten av den mängd vatten fartyget tränger undan, identisk 
med vikten av själva fartyget inklusive all last, utrustning osv. 

TEU Twentyfoot Equivalent Unit. TEU är ett mått på hur många 
containrar med längd 20 fot (6,10 meter), bredd 8 fot (2,44 
meter), höjd 8,6 fot (2,59 meter) ett fartyg kan lasta eller vilken 
volym som passerar igenom en hamn. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund till projekt Skandiaporten 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en viktig port in till och ut från den svenska och 
skandinaviska marknaden. I hamnen finns terminaler för container, ro/ro, bilar, passagerare samt 
olja och andra energiprodukter. Nära 30 procent av svensk utrikeshandel passerar genom hamnen.  

Göteborgs hamn med dess farleder är utpekad som riksintresse för kommunikationer. Hamnen har 
även pekats ut som så kallad Core port i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) av EU-
kommissionen. Nätverket syftar till att knyta ihop och förbättra infrastrukturen inom EU. Utpekandet 
innebär att hamnen har en särskilt prioriterad ställning i transportflödet i Europa och är ett 
erkännande att hamnen är av stor betydelse för den europeiska marknaden.  

Den sjöburna handeln har ökat kontinuerligt under de senaste två decennierna. Fram till år 2030 är 
prognosen att godstransporter via container kommer att öka. Containerhanteringen sker i 
Skandiahamnen som är en del av Göteborgs hamn. Göteborgs hamn har inom containersegmentet 
ett rikstäckande upptagningsområde. I dagsläget hanteras vid Skandiahamnen omkring 50 procent av 
all containertrafik till och från svenska hamnar. Allt större fartyg nyttjas för containertransporter för 
att kunna transportera fler enheter per fartyg och utvecklingen har gått snabbt. Den generella 
utvecklingen inom sjöfarten går mot större fartyg. 

Under 2014 – 2015 genomförde Sjöfartsverket, Trafikverket och Göteborgs Hamn AB (GHAB), en 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) rörande behovet av kapacitetshöjning av farled och hamn vid 
Skandiahamnen. Under 2016 genomfördes en fördjupad studie angående behov, möjliga åtgärder 
och samhällsekonomiska konsekvenser. 2019 genomfördes en uppdatering av vissa förutsättningar 
som fanns med i åtgärdsvalsstudien, avseende de omvärldsfaktorer som är relevanta för hamnens 
nuvarande och framtida position. Syftet med utredningarna har varit att klarlägga behovet och 
möjliga åtgärder för att i Göteborgs hamn även i fortsättningen kunna ta emot direktgående 
transoceana containerfartyg. 

I ovan nämnda studier konstateras att farlederna 161 North Channel och 166 (SJÖFS:2013:4) till 
Skandiahamnen är i behov av att till viss del breddas, fördjupas och rätas ut, samt att vändytan i 
Skandiahamnen för fartygen behöver fördjupas och utökas. Skandiahamnen behöver förstärkas vid 
kaj och hamnbassängen fördjupas. 

Planerade åtgärder i farled har tilldelats delfinansiering i nationell transportplan. 

1.2 Syfte 
För att kunna ta in större fartyg med full last till Skandiahamnens södra kaj i Göteborgs hamn 
behöver farleden fram till kajen breddas och fördjupas samt hamnbassängen fördjupas.  

Kajen samt bakomliggande terminalyta behöver förstärkas innan vattenområdet närmast kaj 
fördjupas på grund av risk för skred. Förstärkningen av kaj innebär att ca 1 200 m ny spont behöver 
anläggas i framkant av kaj samt att ca 1 500 pålar sätts ned över en 1,5 hektar stor yta bakom kajen. 
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Muddring ner till ramfritt djup närmsta kaj och hamnbassäng omfattar ca 755 000 tfm3 lera samt ca 
45 000 tfm3 berg. 

Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket, Trafikverket och Göteborgs Hamn AB. 
För genomförandet ansvarar Sjöfartsverket (åtagande: Farledsåtgärder) och Göteborgs Hamn AB 
(åtagande: Kajåtgärder), och är därmed sökande för miljötillstånd för sitt respektive åtagande.  

Detta dokument är en teknisk beskrivning (TB) som beskriver arbeten med kajförstärkning och 
fördjupning närmast kaj. Resterande åtgärder i farleden, ingår i den ansökan Sjöfartsverket lämnar in 
för ansökan om miljötillstånd och som omfattar breddning och fördjupning av farled. En 
förutsättning för att kajförstärkningarna ska genomföras är att Sjöfartsverket får tillstånd och 
genomför åtgärderna i farleden in till Skandiahamnens södra kaj. Tillsammans utgör fördjupningen av 
hamnbassängen inkl. kajförstärkningen och åtgärderna i farleden projekt Skandiaporten. 

1.3 Projekt Säkrare Farleder 
Under 2003 – 2005 fördjupades, breddades och rätades de båda farlederna, Torshamnsleden och 
Böttöleden, till Göteborgs hamn. Syftet med Projekt Säkrare Farleder var framför allt att öka 
säkerheten för bland annat de transoceana tonnage som då förväntades trafikera Skandiahamnens 
södra kaj. I projektet ökades djupet fram till en avgränsad del av södra kajen till 14,2 m. För att kunna 
genomföra fördjupningen fram till kaj slogs bland annat 450 m spont ned utmed kajen och 
terminalytan bakom spont förstärktes med ca 3 000 bankpålar.  
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2  FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för planerade åtgärder. De planerade åtgärderna är 
naturligt uppdelade i arbeten på land (kaj och terminalytor) och muddring i vatten och kommer att 
beröra den södra kajen i Skandiahamnen. Södra kajen består av kajplatserna 610-615, där arbetena 
kommer att delas upp i två etapper. Nedan redovisas planerade åtgärder uppdelat i de två 
etapperna.  

2.1 Lokalisering av planerade åtgärder 
Planerade åtgärder skall genomföras i Skandiahamnen där terminaloperatören 
APM Terminals Gothenburg (APMT) i dagsläget bedriver containerverksamhet. Skandiahamnen är 
belägen utmed Göta Älvs utlopp i de så kallade ytterhamnsområdena och omges på sin östra sida, 
eller uppströms Göta Älv, av Energihamnen, där i huvudsak raffinerade oljeprodukter 
importeras/exporteras. Väster om Skandiahamnen, nedströms Göta Älv, ligger Älvsborgshamnen 
som hanterar ro/ro gods (roll-on, roll-off). Se Figur 1 för lokalisering. 

 
Figur 1 Skandiahamnen inom Göteborgs hamn, södra kajen är inringad. 

 

  

Älvsborgshamnen 

Energihamnen 



 

 

 

TB Skandiaporten Kajåtgärder   8(58) 

 

Skandiahamnen består av; 

• Östra Kajen, kajplatserna 600 – 602, används huvudsakligen för import/export av bilar och 
annan tung rullande utrustning och disponeras i dagsläget av terminaloperatören Logent. 

• Södra Kajen, kajplatserna 610-615, räknat från öster till väster, används för import/export av 
containrar och disponeras i dagsläget av terminaloperatören APMT. 

• Västra Kajen, kajplats 640-644, används för import/export av containrar och disponeras i 
dagsläget av APMT (se Figur 2). 

All containerhantering sker således över de västra och södra kajerna.  

De kajer med bakomliggande terminalytor som berörs av denna TB är enbart den Södra Kajen, 
kajplatserna 610-615, samt delar av den till kaj direkt anslutande hamnbassängen.  

 
Figur 2 Skandiahamnens olika kajplatser. Södra kajen kajplatserna 610-615. Norr uppåt i bild. 

Layout för containerhantering vid terminal samt ungefärligt arbetsområdet för de landbaserade 
åtgärderna framgår av figur nedan (Figur 3). Det vattenområde som berörs av planerade åtgärder i 
denna ansökan är ca 50 m utmed hela den Södra Kajen samt ytterligare ett område söder om kajplats 
610, som beskrivs vidare under avsnitt 2.2.3. 
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Figur 3 Layout för containerhantering samt ungefärligt arbetsområde på land. Norr uppåt i bild. 

2.2 Planerade åtgärder 

2.2.1 Inledning 

Idag kan direktgående transoceana containerfartyg enbart angöra den östra delen av 
Skandiahamnen, Kajläge Öster, som har 14,2 m vattendjup. Den västra delen, Kajläge Väster, har ett 
vattendjup om 12 m vilket är inte tillräckligt djupt för att kunna ta emot de direktgående transoceana 
containerfartygen. För att arbetena inte ska hindra den transoceana containertrafiken till hamnen 
måste därför Kajläge Väster åtgärdas först. När åtgärderna vid Kajläge Väster har genomförts, kan de 
större fartygen flytta över till Kajläge Väster och fördjupningen av hamnbassängen vid Kajläge Öster 
genomföras. De planerade åtgärderna är därför uppdelade i två etapper. Etapperna genomförs 
antingen i direkt följd efter varandra eller med ett visst uppehåll däremellan. 

Nedan redovisas närmare de planerade åtgärderna vid respektive Kajläge.   

2.2.2 Kajläge Väster 

Kajläge Väster omfattar följande arbetsområde, se figur 3 ovan; 

• Kajplatserna 612 (del av) till 615, ca 750 m kaj samt terminalytan belägen bakom kajerna 

• 50 m av hamnbassängen utmed hela kajsträckan, vattenområdet framgår av skrafferat område i 
Figur 4 nedan.  

Planerade åtgärder i Kajläge Väster består sammanfattningsvis av; 



 

 

 

TB Skandiaporten Kajåtgärder   10(58) 

 

• Utschaktning ner till medelvattenytan inom ett ca 15 000 m2 stor terminalyta. Inom detta 
område slås ca 1500 st nya bankpålar samt anläggande av pålplattor av betong på pålarnas 
topp. 

• Förlängning av befintligt inre kranspår genom att en 500 m ny betongbalk anläggs i 
terminalytan som stödpålas till berg och med kranräls av stål som placeras ovanpå 
betongbalken. 

• Återfyllnad och uppbyggnad av ny överbyggnad till samma nivå som tidigare inklusive 
ersättning av dagvattensystem enligt samma design som tidigare. 

• Rivning/utbyte av befintlig spont i kajfront mot en ny och kraftigare spont. För att möjliggöra 
rivningen/utbyte behöver överhänget på befintlig kajkonstruktion rivas. 

• Muddring av lera 50 meter närmast kaj till nytt djup max 18,3 m samt sprängning/muddring 
av berg till max 18,8 m inom samma område. Arbetena vid kaj och arbetena på terminalytan 
måste vara avslutade innan muddringsarbetena påbörjas.  

• Placering av erosionsskydd på lerbotten. 

 

 
Figur 4 Muddringsområde tillhörande Kajläge Väster 

 

2.2.3 Kajläge Öster 

Kajläge Öster omfattar följande arbetsområde; 

• Kajplatserna 610 till 612 (del av), ca 450 m kaj se Figur 3 ovan, terminalyta bakom kaj är ej någon 
del av arbetsområdet 

• 50 m av hamnbassängen utmed hela kajsträckan, samt ytterligare delar av den närliggande 
hamnbassängen, området framgår i sin helhet av skrafferat område i Figur 5 nedan. 
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Planerade åtgärder i Kajläge Öster består sammanfattningsvis av; 

• Rivning/utbyte av befintlig spont i kajfront mot en ny och kraftigare spont. För att möjliggöra 
rivningen/utbyte behöver överhänget på befintlig kajkonstruktion rivas. 

• Muddring av lera 50 meter närmast kaj samt angränsande område i hamnbassängen till nytt 
djup max 18,3 m samt sprängning/muddring av berg till max 18,8 m inom samma område. 
Arbetena vid kaj måste vara avslutade innan muddringsarbetena påbörjas. 

• Placering av erosionsskydd på lerbotten. 

 

 
Figur 5 Muddringsområden tillhörande Kajläge Öster 

2.3 Hamnverksamhet, hantering av containrar 

2.3.1 Nuvarande verksamhet, generellt 

Terminaloperatören APMT har sedan år 2012 rättigheten att under ett 25-årigt koncessionsavtal med 
GHAB, bedriva containerverksamhet vid de västra och södra kajerna i Skandiahamnen och inom de 
bakomliggande terminalytorna.  

Terminalen hanterade knappt 800 000 TEU (Twentyfoot Equivalent Unit) under 2019. Verksamheten 
har varit upp i över 900 000 TEU per år och det finns totalt en kapacitet i terminalen kring ca 
2 500 000 TEU. Det kräver dock ett byte till ett annat hanteringssystem av containrarna på land. 
Hanteringen av containrar sker med s.k. grensletruckar där huvuddelen av grenslarna kan lyfta ”1 
container över 3” (innebär att en grensletruck kan lyfta en container med 3 st staplade under denna) 
för att transportera containrarna till/från fartyg. I Figur 6 nedan visas en vy av terminalområdet sett 
från väster mot öster (uppströms) med grenslar i full produktion. 
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Figur 6 Vy över terminalområdet 

De västra och södra kajerna har en fartygskapacitet som motsvarar ungefär samma kapacitet som 
terminalen, ca 2 500 000 TEU. 

Ca 60 % av hanterade enheter kommer till/från terminalen på järnväg via ett omlastningsområde 
järnväg/terminalyta omfattande 6 parallella spår. Området är beläget centralt inom 
terminalområdet.  

2.3.2 Påverkan av planerade åtgärder 

De planerade åtgärderna, skall genomföras samtidigt med full containerverksamhet i hamnen. 
Terminaloperatören måste hela tiden kunna upprätthålla minst samma kapacitet som idag under 
tiden som entreprenadarbetena pågår. Under de år som åtgärderna skall genomföras, förväntas även 
ökade volymer inom terminalen i jämförelse med dagens, som också måste kunna hanteras med 
samma förutsättningar. Detta kräver ett nära samarbete mellan aktörerna terminaloperatören 
APMT, Göteborgs Hamn AB (GHAB) och entreprenören. Från tidigare projekt inom terminalen, bland 
annat den fördjupning som genomfördes 2003-2005, har aktörerna goda erfarenheter och lärdomar 
som kommer att tas tillvara och vidareutvecklas även vid genomförande av nu aktuella åtgärder. Den 
”överkapacitet” på kaj och terminalsida som trots allt finns och nämns ovan, bidrar också till att 
samarbetet mellan den pågående verksamheten och entreprenadarbeten underlättas. 

Inom terminalområdet kommer detta innebära att containrar tillfälligt kan behöva allokeras till andra 
områden. Containrar ställs normalt upp i anslutning till/i närheten av det fartyg som skall 
lastas/lossas. När schaktarbeten inom terminalytorna påbörjas, vilket framförallt gäller för den västra 
delen (se mer i kap nedan om tekniska åtgärder), måste därför omdisponering inom 
uppställningsområdena ske. Den största påverkan kommer dock från avstängningen av kajer, som 
innebär att fartygen kommer att behöva läggas längre bort från de terminalytor som godset är 
uppställt på, därmed ökar transportsträckorna för grensletruckarna.  

GHAB och APMT har gjort en preliminär uppdelning av hur ytorna skall disponeras av entreprenören 
under arbetet med det västra kajläget. I ett första skede av entreprenaden för kajläge Väster (skede 
1) kommer det största fartyget att angöra det östra läget och längst västerut behöver det finnas 
tillgång till ett s.k. feederläge (mindre fartyg i inom-europeisk trafik). Entreprenören får då tillgång till 
hela den återstående delen av det västra läget, vilket är markerat med blått i Figur 7. 
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Figur 7 Kajläge Väster, skede 1.  

När den östra sidan av Kajläge Väster är klar, flyttas feedertrafiken till den östra delen av Kajläge 
Väster. Efter överflyttningen kan förstärkningsfronten fortsätta västerut, skede 2, Figur 8. 
Entreprenören har nu tagit i anspråk hela återstående delen av Kajläge Väster, se nedan. 

 

 
Figur 8 Kajläge Väster, skede 2.  
 

När hela Kajläge Väster har förstärkts och fördjupats kan de transoceana containerfartygen flyttas 
över till detta kajläge. När arbetena för det östra kajläget skall påbörjas, tar man med sig 
erfarenheten från det västra kajläget innan man gör en detaljplanering för det östra kajläget. 
Detaljuppdelning av Kajläge Öster görs därför först efter att Kajläge Väster är klart så att 
erfarenheterna från den delen kan arbetas in i Kajläge Öster, se Figur 9 nedan. 
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Figur 9 Åtgärder inom Kajläge Öster när Kajläge Väster är klart.  

2.4 Befintliga anläggningar 

2.4.1 Utfyllnad av Skandiahamnen 

Skandiahamnen har skapats genom utfyllnad av Älvsborgsfjorden. De första utfyllnadsarbetena 
påbörjades redan ca 1910 och bestod av muddermassor från utbyggnad av hamnen som då låg mer 
centralt i staden. Först på 1960-talet tog utbyggnaden av Skandiahamnen fart, behov hade då 
uppkommit av en ny hamndel med större godshanteringsytor. Hela Skandiahamnen vallades in med 
en sprängstensvall som grundlades antingen på träpålar svävande i lera eller träpålar som slogs ner 
till fast berg där lerlagren inte var lika djupa. Innanför vallen fylldes upp med massor som i huvudsak 
bestod av schakt och rivningsmassor från stora bostadsprojekt som pågick i Göteborg vid den tiden. 
Utfyllnadsmassorna placerades på den befintliga älvbottnen. Massorna hade en mycket varierande 
kvalité. Ovanpå massorna placerades bergkross, bärlager och asfalt. Invallningen avslutades 1968 och 
utfyllnaderna året därpå. I nedanstående Figur 10 åskådliggörs arbetena med utfyllnaden på 1960-
talet. 
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Figur 10 Utfyllnadsarbeten i Skandiahamnen, 60-talet 

Utfyllnaden av Skandiahamnen ses nedan i Figur 11 som visar en tolkad utfyllnadstakt, tolkad av 
äldre flygfoton. 

 
Figur 11 Tolkad utfyllnadstakt av Skandiahamnen. Gul streckad linje är ursprunglig strandlinje. 

2.4.2 Kajkonstruktionen på den södra kajen 

Kajkonstruktionen utmed de södra kajplatserna byggdes med ett armerat betongdäck som 
grundlades på stödpålar av betong, vilka slogs ned till fast bergnivå genom de befintliga lerlagren. 
Längden på pålar varierar då lerlagerdjupet varierar från några meter till upp mot 60 m. Kajerna 
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byggdes för att kunna användas med containerkranar som rullade på kajkonstruktionen genom att 
två kranspår för containerkranar med ca 20 m spårvidd. Även kranspåren grundlades på stödpålar av 
betong som slogs till fast berg. Kajerna byggdes ut successivt från väster mot öster, således var 
kajplats 615 den först utbyggda kajen och kajplats 610 den sista. Kajerna byggdes/förbereddes för 
olika vattendjup enligt nedanstående uppställning: 

KAJPLATS DJUP 

KAJPLATS 615 9 m 

KAJPLATS 614 11 m 

KAJPLATS 613-610 12 m 

 

Figur 12 visar en typisk tvärsektion för den ursprungliga kajen. 

 

 
Figur 12 Tvärsektion genom ursprunglig kaj (från GHAB arkiv, ritning 9-16230)  

2.4.3 Ombyggnader av den södra kajen och bakomliggande terminalytor 

Genom åren har konstruktionerna på den södra kajen genomgått stora ombyggnader och djupet 
utmed kajerna är idag annorlunda än vad de ursprungligen byggdes för. I samband med att 
hamnbassängen fördjupades till 14,2 m, 2003-2005 (Projekt Säkrare Farelder) förstärktes 
terminalytan bakom kajplatserna 610-612 (del av). De viktigaste förändringarna som genomfördes 
var att ca 65 m av terminalytorna bakom kajplatserna 610-612 förstärktes med bankpålning. 
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Befintliga ytor schaktades av ner till nivån ca -1,0 m (ca 3,5 m nedschaktning), bankpålning utfördes 
och en ny överbyggnad byggdes upp igen. För en illustration av dessa arbeten, se Figur 13. 

 
Figur 13 Förstärkningsarbeten 2003-2005 för fördjupning av hamnbassäng 

 

Vidare byggdes 450 m av kajkonstruktionen om 2003 – 2005 i samband med att farled/hamnbassäng 
fördjupades till 14,2 m. Det befintliga kajdäcket byttes ut mot ett nytt, de befintliga balkarna för 
kranspår revs och förstärktes/kompletterades för modernare betydligt tyngre containerkranar, sk. 
STS kranar (Ship to Shore) som rullade med 30 m spårvidd istället för 20 m. En stålspont slogs i 
framkant av kajen för att möjliggöra fördjupningen till 14.2 m. 

Kajplatserna 612 (del av) – 615, ca 750 m, uppgraderades 2013-2015 med ett nytt kajdäck samt ny 
kranbalk på sjösida som förberedelse för framtida STS kranar. Hela kajsträckan anpassades också för 
ett vattendjup av 12,0 m. Delar av kajsträckan hade anpassats till detta djup redan under andra 
halvan av 1990-talet. Anpassningen hade skett genom att en stålspont slogs i framkant av kajen 
varefter fördjupning (muddring) genomfördes. 

På samtliga kajplatser har pollarna uppgraderats från en ursprunglig dimensionerande pollarlast av 
75 t till 150 t för att möjliggöra säker förtöjning utan restriktioner av moderna containerfartyg. 

Figur 14 visar en principsektion hur de ombyggda/förstärkta kajerna ser ut idag. 
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Figur 14 Tvärsektion genom befintlig kaj efter ombyggnaden. Ett nytt kaj-däck gjöts ovanpå det 
befintliga och en stålspont slogs i framkant av kajen innan bassängen fördjupades.  

2.4.4 Status på anläggningarna idag 

Större delen av det befintliga terminalområdet där containerhantering sker har genomgått en större 
ytuppgradering. Ursprungligen skedde containerhanteringen med hjälp av skrindor som med 
terminaltraktorer drogs fram och tillbaka mellan fartyg/terminalområde. Dagens 
hanteringsutrustning med grensletruckar har ett betydligt större marktryck/belastning mot 
överbyggnaden än vad skrindorna gav upphov till. Full konvertering från skrindor till grenslar skedde 
under andra halvan av 1990-talet. Då terminalytorna inte var dimensionerade för dessa ökade 
belastningar, började underhållskostnaderna skena som följd av snabb nedbrytning av 
överbyggnaden. Från ca andra halvan av 2000-talet och fram till 2012 uppgraderades därför ytorna 
succesivt för högre belastningar. I samband med denna uppgradering åtgärdades också de 
omfattande sättningar som genom åren skett i terminalen, sättningar upp till 1 m var inte ovanligt. 
Idag är underhållskostnaderna tillbaka på en rimlig nivå tack vare en högre kvalité på överbyggnaden 
i terminalområdet. 

De ursprungliga kajkonstruktionerna beskrivna under kap 2.4.2 har i två omgångar genomgått stora 
ombyggnader, se kap 2.4.3. Främst har hela kajdäcket utmed 1200 m kaj på den södra kajen bytts ut 
och kajdäckets återstående livslängd är därför mycket lång. Det enda som inte åtgärdats är den 
befintliga kajgrundläggningen av betongpålar till fast berg. GHAB har dock genom åren skaffat sig en 
djup kunskap om betongpålarnas nuvarande status och hur lång den återstående förväntade 
livslängden av dessa är. Arbetet med att införskaffa denna specialistkunskap har bedrivits genom 
internationellt samarbete med Rotterdams Hamns samt med ledande konsulter inom 
betongbeständighet både från Danmark och Kanada. I dag har GHAB bra kunskap om betongpålarnas 
återstående livslängd samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att förlänga den ytterligare. GHAB:s 
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bedömning idag är att den återstående livslängden, med rätt förebyggande underhållsinsatser de 
närmaste åren, är åtminstone ca 50 år. Det kan idag inte tas ställning till om livslängden kan förlängas 
ytterligare efter ca 50 år, men det kan inte bedömas som omöjligt. Vidare besiktningar av pålarna 
och utredningar under de kommande årtiondena kommer att visa på om det möjligt eller ej.  

2.4.5 Befintliga ledningar i mark och vatten 

Det berörda terminalområdet innehåller inga avloppsledningar. Dagvattenledningar/brunnar har 
bytts ut i samband med ytuppgraderingen som beskrivits ovan. Befintliga ledningar som omfattas av 
planerade åtgärder är el- och optokablar till kranar och kajer.  

I hamnbassängen från det västra hörnet av Skandiahamnen finns elkablar som tidigare försörjde 
Älvsborgs Fästning, ledningsägare är Göteborgs Energi. Kablarna har nyligt bytts ut och tagits ur drift, 
matningen till Älvsborgs Fästning sker numera från Älvsborgshamnen istället. Ledningarna ligger dock 
kvar och måste omhändertas separat. 

I den östra delen av hamnbassängen, mot Energihamnen, har GHAB en utlagd strömmätare på 
älvbotten. Denna kommer flyttas innan fördjupningen genomförs för att därefter läggas tillbaka. 

2.5 Geotekniska förhållanden 
Ett geotekniskt PM har upprättats vilket detaljerat belyser rådande förhållanden och kommande 
behov av geotekniska förstärkningsåtgärder inom aktuella områden, se vidare i geotekniskt PM som 
biläggs som bilaga 2. Nedan ges en översiktlig beskrivning av de geotekniska förhållandena. 

2.5.1 Jordlagerförhållanden vid kajen    

Skandiahamnen har skapats genom omfattade utfyllnader i Älvsborgsfjorden på de befintliga 
lerlagren, se avsnitt 2.4 ovan. 

Lerlagret består av postglacial lera och har en mäktighet på ca 15-45 m. Leran vilar på en friktionsjord 
som huvudsakligen består av sand/grus med en mäktighet som varierar mellan ca 1-10 m. Djup till 
berg varierar stort (ca 10-60 m) inom området och längs med kajen i Skandiahamnen. 



 

 

 

TB Skandiaporten Kajåtgärder   20(58) 

 

 
Figur 15. Jord och bergprofil utmed kajen. Djupet till berg är relativt stort uppåt 60 m i den centrala 
delen av den södra kajen 

Utfyllnaderna av vattenområdet har medfört att det har utbildats stora sättningar i leran under årens 
lopp. Totalsättningen som utbildats inom området har på sina håll varit upp till ca 1m. Sättningar som 
justerats i samband med uppgradering av terminalytan. All framtida belastningsökning på marken 
(från t ex nya uppfyllnader, portryckssänkningar etc.) förväntas medföra att långtidsbundna 
sättningar utbildas. 

2.5.2 Geotekniska egenskaper 

I samband med utförd förstudie har omfattande och mycket detaljerade studier utförts för att 
säkerställa lerans hållfasthetsegenskaper, bland annat med ett stort antal avancerade 
laboratorieundersökningar (CRS, direkta skjuvhållfasthetsförsök och triaxialförsök). Detta då 
möjligheten till en farledsfördjupning och behov/ omfattning av förstärkningsåtgärder är direkt 
beroende av lerans egenskaper. Lerans hållfasthetsegenskaper beskrivs i detalj i Bilaga 2.  

Med stöd av utförda undersökningar i förstudien har det vidare konstaterats att lerans hållfasthets-
egenskaper i området är avsevärt mycket högre (ca 20-40%) än vad man i tidigare projekt bedömt/ 
ansatt, främst gäller detta fördjupningen till 14,2 m vattendjup som genomfördes 2003-2005. 
Skjuvhållfastheten inom terminalområdet har bestämts till 20 kPa med en tillväxt/ökning mot djupet 
på 1,6 kPa/m (se Bilaga 2). 

Utförda hållfasthetsbestämningar visar vidare att den odränerade skjuvhållfastheten inom vatten-
området är lägre jämfört med motsvarande nivåer inom de utfyllda områdena. Detta är en konse-
kvens av skillnaden i konsolideringsförhållanden och rådande insitu-spänning mellan det avlastade 
(muddrade) vattenområdet och det ut-/uppfyllda (belastade) terminalområdet. 
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2.5.3 Stabilitetsförhållanden 

Med stöd av fördjupad kunskap om lerans hållfasthetsegenskaper har det konstaterats att stabilitets-
förhållandena för kajerna idag är bättre än vad man tidigare haft vetskap om, och den säkerhetsnivå 
med avseende på stabiliteten som Skandiahamnen enligt uppgift ska vara dimensionerad för (ca 
F>1,3). Detaljerad redogörelse för stabilitetsförhållandena presenteras i Bilaga 2. 

2.6 Kända föroreningar 

2.6.1 Föroreningar i mark 

Vid förstärkningen av terminalytan 2003-2005 grävdes delar av de äldre fyllnadsmassorna bort. De 
bestod i huvudsak av lerig jord med inslag av trä, järnskrot med mera.  Undersökningen av de 
upptagna jordproverna visade att föroreningshalten i huvudsak underskred Naturvårdsverkets 
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) för såväl tungmetaller som kolväten (PAH).   

På sina håll var det upp till 20-30% virkesinblandning i schaktmassorna. Dessa massor sorterades i ett 
närbeläget område utanför hamnen innan de kördes till deponi eller återanvändes i andra 
byggprojekt.  

Vid den ytuppgradering som genomförts från ca mitten av 2000-talet till 2015, återfanns inte heller 
några föroreningar utöver fläckvisa enstaka mindre områden där möjligen någon maskin fått haveri 
och läckt olja. Nedschaktningen vid ytuppgraderingen var dock inte lika djup som vid förstärkningen 
av terminalytan, ca 1,5 - 2 m. 

Enligt de provtagningar som gjorts genom åren har inga värden över MKM uppmätts. Baserat på 
tidigare provtagningar samt förstärkningen som genomfördes 2003-2005 förväntas aktuellt område 
innehålla liknande massor med låga föroreningshalter.  

2.6.2 Föroreningar i sediment 

Farleden och hamnbassängen i anslutning till södra kajen har tidigare fördjupningsmuddrats ned till 
aktuella farledsdjup. Den bottenyta som exponerats efter fördjupningsmuddring utgörs av 
preindustriella sediment och innehåller därmed inga föroreningar.   

Den pågående ackumulationen av recenta sediment inom hamnen medför ett behov av kontinuerlig 
underhållsmuddring. De recenta sedimenten kan i vissa fall vara påverkade av föroreningar, vilka 
kartläggs och bedöms med sedimentprovtagning inför varje underhållsmuddringstillfälle. 
Mäktigheten av de recenta sedimenten varierar över tid och plats, men uppskattas som mest uppgå 
till ca 0,5 meter. Den senaste provtagningen av recenta sediment utfördes 2019 och uppvisar 
förhöjda halter av TBT (klass 5) inom den västra delen av Kajläge Väster, samt i norra, respektive 
södra delen av område 42.  

Aktuell fördjupningsmuddring vid Kajläge Väster och Kajläge Öster innebär muddring av rena 
sediment, med undantag för eventuella recenta, ytliga avsättningar som tillkommit efter senast 
utförda underhållsmuddring. Volymen recenta avsättningar beror på när i tiden underhållsmuddring 
utförs i förhållanden till fördjupningsmuddringen. Inför såväl underhållsmuddring som 
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fördjupningsmuddring behöver mängden recenta sediment och dess eventuella föroreningsinnehåll 
fastställas.   

2.7 Övriga fysiska förutsättningar 
Nedanstående avsnitt beskriver övriga fysiska förutsättningar som påverkar de planerade åtgärderna. 

2.7.1 Dimensionerande fartyg och gällande normer 

Det konceptfartyg som använts för dimensionering för planerade åtgärder anges i Figur 16 nedan. 

Max LOA (Length Over All) 430 m 

Max djupgående i farled 17,5 m 

Max bredd 65 m 

Deplacement ~365 000 ton 
 
Figur 16 Dimensionerande fartygsstorlek 

Åtgärderna baseras på Transportstyrelsens riktlinjer, internationella rekommendationer för 
sjösäkerhet (PIANC) och farledsutmärkning (IALA). PIANC:s och Transportstyrelsens 
rekommendationer syftar till att med utgångspunkt från fartygens storlek, farledens beskaffenhet 
och med hänsyn tagen till lokala förhållanden, ge riktvärden för bredd, djup och farledens 
linjedragning. Rekommendationerna skapar en god säkerhetsmarginal för det tonnage som farleden 
konstrueras för. Efter preliminär design har farledens utformning och utmärkning utvecklats och 
verifierats genom körningar i simulator med den dimensionerande fartygsstorleken vid 
Sjöfartsverkets simulatorcenter på Lindholmen i Göteborg. 

För att uppnå satta säkerhets- och tillgänglighetsmål krävs även att ledens utmärkning förstärks och 
anpassas som också verifierats i simuleringarna.  

2.7.2 Karakteristiska vattenstånd 

Nedanstående karakteristiska vattenstånd tillämpas. Landhöjningskoefficient: 0,16 cm/år  

Havsvattenstånd (2017) Nivå i RH2000 (m) 

HHW +1,53 

MHW +1,07 

LHW +0,67 

MW +0,03 

MLW -0,59 

LLW -1,08 
 
Figur 17 Vattenstånd, Skandiahamnen. 
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2.7.3 Höjd och koordinatsystem 

Nivåer i ritningar är angivna i höjdsystem RH 2000. Aktuellt koordinatsystem är SWEREF 99 12 00. 
Vattendjup på ritningar och i figurer är i RH 2000. 

2.7.4 Vindförhållanden 

Merparten av arbetsområdena ligger relativt skyddat och därmed har inte faktorer såsom vågor, vind 
och strömmar någon inverkan på genomförandet av projektet, annat än vid enstaka tillfällen. 

Med enstaka tillfällen avses ett fåtal tillfällen under hela projekttiden då arbetena måste avbrytas för 
någon dag/några sammanhängande dagar, för att det t ex är för hård vind eller för höga 
vågor/dyningar.  

Vindrosen redovisar 10-minuters medelvind och gäller på 10 meters höjd över mark. 

   
Figur 18 Vindförhållanden vid fyren Vinga 18. Förhärskande vindriktning är sydväst (240 grader). 

2.7.5 Strömmar 

I området mynnar Göteborgsgrenen av Göta älv med en typisk vattenföring på ca 175 m3/sek. Älven 
skapar en estuariecirkulation med utgående sötvatten i ytan och en inåtgående salt bottenström, 
den s k saltkilen. Detta strömmönster dominerar för den inre delen av området. I den yttre delen av 
området påverkas strömmönstret främst av den storskaliga cirkulationen i Kattegatt/Skagerrak. Den 
Baltiska strömmen från Öresund följer ofta Sveriges västkust norrut mot Bohuslän. Den ger under 
mer än 50% av tiden en nordgående ytström i vattenområdet utanför Göteborgs skärgård. 
Den lokala vinden är också en viktig faktor för strömförhållanden i området. I de mellersta delarna av 
området är det kombinationer av de kustnära faktorerna och den storskaliga strömningen som 
bestämmer strömmönstret. 
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2.7.6 Vågor 

DHI har utrett vågförhållandena vid Skandiahamnen vid vindar från väst, sydväst och syd, de 
riktningar som ger störst våg vid kajen. Den skärgård som finns utanför Göteborgs ytterhamnar 
dämpar vågor med lång stryklängd varför kajanläggningarna aldrig har behövts skyddas av t ex 
vågbrytare. De vågor som uppstår i farled/hamnbassäng samt vid kaj har varit och är hanterbara. 

Vågförhållandena vid storm framgår av bilaga 5. 
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3 ÅTGÄRDER FÖR FÖRSTÄRKNING AV KAJ OCH FÖRDJUPNING AV 
HAMNBASSÄNG 

Åtgärderna för förstärkning av kaj inkluderar i huvudsak förstärkning av ca 1,5 ha terminalyta genom 
pålningen av ca 1 500 bankpålar för att förhindra att terminalytan glider ut i hamnbassängen vid 
fördjupningen. Utrivning/byte av ca 1 200 m spont i framkant av kajen för att förhindra att slänten 
under kaj rasar vid fördjupningen samt förlängning av en inre kranbalk för 30-m STS kranar med ca 
500 m. Fördjupning genom muddring ner till ramfritt djup av ca 755 000 tfm3 lera och ca 45 000 tfm3 
berg, ca 50 m ut från kaj utmed hela kajsträckan, ca 1 200 m, inklusive muddring i del av 
hamnbassäng i den östra delen av kajen. 

3.1 Inledning 
Planerade åtgärder beskrivs i detta kapitel utifrån den etappvisa uppdelningen med Kajläge Väster 
och Kajläge Öster. Varje etapp, Kajläge Väster och Öster, delas därefter in i åtgärder för 
kajförstärkning med bakomliggande terminalytor och fördjupning av hamnbassäng. 

Planerade tekniska lösningar är ett resultat av den i projektet genomförda förstudien, men baseras 
framförallt på de lösningar som applicerades vid fördjupningen av farled/hamnbassäng till 14,2 m 
med tillhörande kajförstärkningar som genomfördes 2003-2005. Det ska göras en detaljprojektering 
som mer i detalj kommer att analysera och verifiera de tekniska lösningarna. Det bedöms dock inte 
leda till några större förändringar utan kommer snarare handla om optimeringar. 

3.2 Valt vattendjup för konceptfartyg 
Utifrån genomförd simulering och internationella dimensioneringsregler har Göteborgs hamn 
Hamnmyndighet i samråd med Transportstyrelsen fastställt det framtida vattendjupet de närmaste 
50 m utmed kaj. För konceptfartyget med ett djupgående av 17,5 m ska det vara ett UKC (Under Keel 
Clearance) på 0,8 m/1,3 m vid mjuk/hård botten. Det ger ett ramfritt djup av 18,3 m/18,8 m (RH 
2000) vid mjuk/hård botten.  

Det ramfria djupet i den kompletterande muddringen i hamnbassängen vid Kajläge Öster styrs av 
andra dimensioneringsprinciper än utmed kaj. Här är det ramfria djupet satt till 19,25 m. 

3.3 Tekniska lösningar Kajläge Väster 
Kajläge Väster (kajplatserna 612 (del av)-615), 750 m kaj, är inte byggt och dimensionerat för de djup 
som konceptfartyget ger upphov till. Om inte förstärkningsåtgärder av terminalytorna bakom kaj 
genomförs innan fördjupning av hamnbassängen sker, blir säkerheten mot stabilitetsbrott i leran för 
låg (gäller de sträckor där djupare lerlager finns). Terminalytorna kan då glida ut i hamnbassängen 
och ta kajen med sig. Det föreligger därutöver risk för att den lokala slänten under det befintliga 
kajdäcket kan rasa ut i hamnbassängen, varför åtgärder för det också måste vidtas. 

För att uppnå tillräcklig säkerhet mot stabilitetsbrott i leran och undvika att terminalytorna glider ut i 
hamnbassängen, måste nedanstående åtgärder vidtas på terminalytorna; 
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• Utschaktning av ca 15 000 m2 terminalyta med ca 2,5 m ner till ca medelvattenytan. 

• Slagning av nya bankpålar, ca 1 500 st, dels med stålrörspålar med hjälp av förborrade foderrör i 
befintlig sprängstensvall, dels med betongpålar genom befintliga utfyllnadsmassor/lera i 
terminalytan i övrigt samt anläggande av pålplattor av betong på pålarnas topp. 

• Förlängning av befintligt inre (landsida) kranspår för 30-m STS-kranarna med ca 500 m, genom 
att en ny betongbalk anläggs i terminalytan som stödpålas till berg och med kranräls av stål som 
placeras ovanpå betongbalken. 

• Återfyllnad och uppbyggnad av ny överbyggnad till samma nivå som tidigare. 

För att förhindra lokalt brott under kaj, behöver följande åtgärder vidtagas vid kajen; 

• Rivning av överhäng på befintlig kajkonstruktion för att möjliggöra rivning/utbyte av spont 

• Rivning/Utbyte av befintlig spont i kajfront mot en ny och kraftigare. 

• Där så bedöms nödvändigt, borttagande av botten-sediment i anslutning till och bakom befintlig 
spont för att underlätta rivning/utbyte av spont, ca 1 500-2 000 m3. 

• Under befintlig kranbalk (sjösida) för 30-m STS kranar, eventuell viss komplettering av befintliga 
pålar. 

Arbetena vid kaj och arbetena på terminalytan kan bedrivas parallellt eller sekventiellt men båda 
arbetena måste vara avslutade innan muddringsarbetena påbörjas. De består av; 

• Muddring av lera 50 meter närmast kaj till nytt djup max 18,3 m samt sprängning/muddring av 
berg till max 18,8 m inom samma område. 

• Placering av erosionsskydd på lerbotten. 

De tekniska åtgärderna beskrivs närmare i nedan avsnitt. 

3.3.1 Utbyte av befintlig spont i kajfront 

Befintlig spont i kajfront ersätts genom borrning av en rörspont ner i berg eller genom slagning, 
beroende på bottenförhållande. Slagen spont är billigare än borrad varför borrad spont används 
endast där det är omöjligt att använda slagen spont. På Kajläge Väster bedöms ca 150 m borrad 
spont och 600 m slagen spont behöva installeras. 

En borrad spont består av stålrör som förses med spontlås. Låsen mellan rören förhindrar att jorden 
på insidan av rören eroderar. I samband med installation av ny spont kan det vara nödvändigt att 
avlägsna sediment i direkt anslutning till och/eller bakom befintlig spont.  

Rör och lås borras ned i leran/berget till fastslaget djup med en borrigg, i huvudsak ståendes på 
kajen. Under borrningen kommer vatten med stenmjöl1 i upp genom stålröret. Borrvattnet samlas 
upp för att undvika grumling och passerar genom en sedimentationsanläggning för att avlägsna 
stenmjölet innan det leds tillbaka till älven. En sedimentationsanläggning kan exempelvis bestå av en 

 
1 Stenmjöl är i princip berg som malts ned till en fin sand. 
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eller flera containrar där det uppsamlade vattnet passerar via skiljeväggar/lameller för att möjliggöra 
sedimentation. Borrningen avslutas när sponten förankrats på ett betryggande djup, ca 4 m under 
planerad botten. Nedanstående figur visar en spont borrad i berg, Figur 19. 

 
Figur 19 Spont inborrad i berg 

En slagen spont installeras i lera och slås med en frihängande vibrohejare eller med en slående 
hejare. Precis som för borrade rör kan det i samband med installation av ny slagen spont vara 
nödvändigt att avlägsna sediment i direkt anslutning till och/eller bakom befintlig spont. 

Installationen kommer i huvudsak att ske med kranen ståendes på kajen. Sponten slås till maximalt 
ca -30 m. Nedanstående figur visar en slagen spont ner till -30 m och med bergnivå lägre än så, Figur 
20. 

 
Figur 20 Spont slagen i lera till -30 m. 

Sponten måste förankras för att kunna omhänderta det jordtryck som olika bottennivåer på ut- och 
insida spont ger upphov till. Förslag på förankring i kaj visas i Figur 21 nedan. Överhänget utanför 
kranbalken kan behöva rivas för att få plats att slå den nya sponten, se Figur 21. Detta gäller särskilt 
där rörspont skall installeras. Betongen rivs genom att överhänget sågas av och överytan på den 
kvarvarande balken vattenbilas ner så att befintlig armering kan skarvas med ny. Riven betong skall 
samlas upp och omhändertas. 

På Kajläge Väster bedöms ca 650 m3 betong behöva rivas och ersättas med ny. 
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Det är en fördel om befintlig spont kan stå kvar där det är möjligt. Den kompletterar den nya sponten 
vilket ökar livslängden på spontkonstruktionen. Där befintlig spont inte kan stå kvar av t ex 
utrymmesskäl rivs den, rengörs och återvinns. Den nya sponten måste förmodligen installeras innan 
den befintliga rivs men slutligt val av produktionsmetod får bestämmas under detaljprojekteringen. 

Områden för spont som kan stå kvar kan bedömas först under detaljprojekteringen. 

 
Figur 21 Exempel på infästning av ny spont 

3.3.2 Komplettering med stödpålar under sjösida kranbalk 

Inom Kajläge Väster är sjöbalken grundlagd på betongpålar. Nya kompletterande pålar kommer att 
behövas slås för att kompensera för den förlängda inspänningslängden för de befintliga pålarna samt 
den extra utböjning av pålarna som skapas av den längre fria spontlängden i vatten på utsidan av 
sponten. Detta är i huvudsak applicerbart på områden med slagen spont, vid borrad rörspont kan 
den eventuellt utformas så att den är delvis lastbärande även för kranbalken. Pålarnas längd bedöms 
variera mellan 20 m och 55 m. 

Det bedöms krävas ca 100 kompletteringspålar. 

3.3.3 Urschaktning av terminalyta 

Knappt 15 000 m2 terminalyta till ett djup motsvarande ca 2,5 m av den befintliga terminalytan skall 
schaktas ur för att möjliggöra installation av bankpålar och ny kranbalk. Detta motsvarar  
ca 35 000 m3 massor. Avsikten är att är att återvinna det som är möjligt av de högvärda materialdelar 
som överbyggnaden består av, om möjligt antingen i detta projekt eller i andra externa projekt. 
Urschaktat material kommer att köras till materialupplag i närheten av arbetsplatsen för sortering 
och eventuellt återanvändande. Dagvattenledningar, kablar etc skall också sorteras ut för vidare 
hantering. Befintlig beläggning kan eventuellt återvinnas. Bergkross under den befintliga 
överbyggnaden kan återvinnas eller krossas om till andra fraktioner etc. Under den befintliga 
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bergkrossen finns fyllnadsmassor som måste sorteras för eventuell återvinning eller vidare transport 
till deponi etc. Exempel på material kan vara lera, tegel, virke etc.  

 
Figur 22 Urschaktning av terminalyta 

 
Figur 23 Sortering av schakt- och rivningsmassor i samband med förstärkningen mellan 2003 och 2005. 
 

3.3.4 Förlängning av befintligt kranspår 

Utmed en sträcka av ca 500 m, skall det befintliga inre kranspåret för 30-m STS-kranarna förlängas. 
Balken föreslås bestå av armerad betong grundlagd på stödpålning ner till fast berg. Ovanpå 
betongbalken monteras kranräls av stål. Se Figur 24 nedan. Pålarna installeras samtidigt med och på 
samma sätt som beskrivning för bankpålar av stålrör under avsnitt 3.3.5 nedan. Det bedöms behövas 
ca 270 pålar och ca 1 700 m3 armerad betong. 
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Figur 24 Ny kranbalk grundlagd på stödpålar. 

 

3.3.5 Bankpålning med stålrör eller betongpålar 

Beroende på grundförhållanden kommer bankpålar av stål eller betong att installeras inom den 
urschaktade terminalytan. Bankpålarna skall föra lasten ovanför pålarna ner genom de befintliga 
lermassorna till fast bergbotten för att bära upp lasten ovanför pålen. 

Samtliga pålar slås med en pålkran med hängande vibroaggregat eller slående hejare.  

Det är inte möjligt att slå pålar genom den så kallade sprängsten som ursprungligen vallade in 
utfyllnadsområdet. Där förborras rör genom sprängsten med en borrigg. Pålarna slås sedan i rören. 
Pålarna som slås genom vallen, slås lutande då befintliga träpålar under vallen är installerade med 
lutning. Totalt antal stålpålar som slås genom foderrör uppskattas till knappt 900. Se Figur 25 nedan 
för utbredning av stålpålar genom foderrör. 

 

 
Figur 25 Ungefärlig utbredning av bankpålar av stålrör, förborrade med foderrör. 
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Övriga områden för bankpålning som inte behöver förborras, bankpålas med betongpålar. Ca 650 
pålar kommer att behöva installeras. För utbredning av denna typ av pålar, se Figur 26 nedan. 

 

 
Figur 26 Utbredning av bankpålar av betong 

Efter installationen av bankpålarna, kapas vid behov pålen till rätt nivå och en armerad betongplatta 
placeras ovanpå pålen, antingen platsgjuten eller prefabricerad för snabbt montage. Fyllningen på 
plattan kan eventuellt förstärks med geonät. Antal betongplattor motsvaras av antal pålar. 

Figur 27 visar installation av pålar och betongplattor vid fördjupningen 2003-2005. 

 
Figur 27 Installation av bankpålar och pålplattor 

3.3.6 Återfyllning och uppbyggnad av ny terminalyta. 

När bankpålarna är installerade och den nya kranbalken är på plats kan återfyllning och uppbyggnad 
av den nya terminalytan ske. Under den ytuppgradering som är beskriven under avsnitt 2.4.4 ovan, 
genomförde GHAB en detaljerad dimensionering av överbyggnaden anpassad för de grensletruckar 
som idag används. Utformningen skall appliceras även här för att säkerställa minst samma kvalité på 
återuppbyggda ytor. En tvärsektion av den återuppbygga överbyggnaden visas i Figur 28. Från nivån 
på bankpålarna/plattorna, ca – 1,0 m. läggs först osorterad bergkross ut till en nivå som möjliggör en 
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överbyggnad av ca 1,8 m mäktighet. Den nya överbyggnaden består i tur och ordning (nedifrån och 
upp) av tät/avjämningslager, förstärkningslager, 3 olika bindlager varav ett av dem utan bitumen 
samt överst ett slitlager. Innan överbyggnaden åter byggs upp har även dagvattensystem med 
brunnar, rördragning för el och opto lagts ner i samma dimensioner, sträckningar och utförande som 
de ursprungliga. 

 

 
Figur 28 Sektion på överbyggnad terminalyta 

3.3.7 Muddring av lera och berg 50 m närmast kaj 
Muddring av lera och sprängning/muddring av berg skall utföras 50 m närmast kaj inom skrafferat 
område enligt Figur 29 nedan. Endast utmed kajplats 615, inringat i skrafferat område förväntas berg 
förekomma över det valda ramfria djupet. 

 

 
Figur 29 Område för muddring av lera samt muddring/sprängning av berg (markerad med ring) 

Valt ramfritt djup inom området kommer maximalt att vara 18,3 m/18,8 m (RH2000) vilket motsvarar 
djup vid mjuk respektive hård botten. Som hård botten räknas berg alternativt erosionsskydd av 
betong, mjuk botten är lera. Maximalt ramfritt djup är anpassat för ett konceptfartyg med 17,5 m 
djupgående. 

Den totala volymen muddrade massor inom området uppskattas till ca 250 000 tfm3, fördelat på 
lera/berg till ca 220 000 tfm3 respektive ca 30 000 tfm3. I praktiken sker alltid en viss övermuddring, 
d.v.s. muddring under ramfri nivå, för att säkerställa tillräckliga marginaler vid ekolodning och 
ramning. Med hänsyn tagen till övermuddring bedöms de totala muddrade volymerna inom området 
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inte överstiga 310 000 tfm3, fördelat mellan lera/berg till 270 000 tfm3 respektive 40 000 tfm3. 
Övermuddringens omfattning är beroende av bottenmaterialet. 

 

3.3.7.1 Muddring av lösa massor 

Muddring av lösa massor (mestadels lera) kan generellt utföras av antingen ett enskopeverk (Back-
Hoe Dredger) eller ett sugmudderverk (Trailer Suction Hopper Dredger, TSHD). Ett enskopeverk 
används huvudsakligen vid schakt av hårt (t ex spräng berg) och lösa material och är även speciellt 
lämpade att användas nära kaj. Sannolikheten är därför stor att en entreprenör kommer att använda 
sig av ett enskopeverk.  

Ett enskopeverk är en större grävmaskin fast monterad på en pråm försedd med stödben, som under 
grävning står på havsbotten. Mudderverket lastar materialet till bottentömmande pråmar som 
forslar materialet till dumpningsplatsen för dumpning till havs. Pråmarna kan vara självgående 
alternativt bogserade av bogserbåtar.  

Figur 30 visar ett enskopeverk som muddrar och lastar på pråm. 
 

 
Figur 30 Enskopeverk lastande pråm 

3.3.7.2 Sprängning och muddring av berg 

Vid sprängning i vatten sker arbetet från en plattform, (se Figur 31), som vid borrning står stadigt på 
stödben i plattformens hörn, en s k Jack-up rigg. Plattformen är utrustad med borrrigg och 
sprängmedel. Borrningen sker i ett mönster med hål- och radavstånd beräknade med hänsyn till 
pallhöjd, styckefall, vibrationsgränser etc. Laddningsmängden är ca 1 kg sprängmedel / m3 sprängt 
berg. Exempel på hur en borrplan kan se ut illustreras i Figur 32. 
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Figur 31 Typisk jackup-rigg 

 

 
Figur 32 Exempel på borrplan 

 

Berget utmed kajlinjen är genomgående av bra kvalitet. För att inte eventuella sprickor i berget ska 
försvaga den installerade sponten kan berget komma att förförstärkas med bergbultar innan 
sprängning. Bultarna borras då in och injekteras fast i berget med borriggen. Bultarna placeras så att 
de binder ihop försvagande sprickor. Behovet av förförstärkning reduceras med en längre och grövre 
spont. Optimal fördelning mellan förförstärkning och spont avgörs av entreprenören.  

Bergschakten närmast sponten görs som försiktig sprängning. För att minska skaderisken borras en 
tätsöm utmed sponten. Sömmen består av tätt borrade hål i en rad utmed sponten. Tätsömmen 
minskar laddningsbehovet närmast sponten och avskärmar energin från laddningarna utanför 
tätsömmen. Innan sprängning beräknas tillåten laddstorlek med hänsyn till anläggningens gränsvärde 
och avstånd till salvan.  

Efter genomförd sprängning muddras sprängt berg och överlagrande lera upp med ett enskopeverk 
såsom beskrivits ovan för muddring av lösa massor. Det söndersprängda berget är av erfarenhet 
”kladdigt” på grund av den överlagrade leran, och möjligheterna att ta upp berget och återanvända 
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det på land bedöms som oekonomiskt. Återanvändning av berg från muddring kan dock ev användas 
som t ex anläggande av hårdbotten, artificiella rev, vattenkonstruktioner etc. Om 
avsättningsmöjligheter inte finns eller om sprängstenen inte är av sådan kvalitet att det är möjligt att 
använda till vattenkonstruktioner föreslås sprängstenen dumpas vid samma område som de lösa 
massorna dumpas, se vidare under kapitel 5 för hantering av uppkomna massor.  

3.3.7.3 Muddring av förorenade massor 

En mindre volym recenta förorenade massor har identifierats inom västra delen av södra kajen. 
Dessa massor kommer att muddras bort vid underhållsmuddring som genomförs 2020-21. Endast de 
recenta sediment som sedimenterar ovan farledsdjupet kan innehålla föroreningar. Inför 
fördjupningen vid kaj behöver nya provtagningar genomföras för att fastställa om någon recent 
sedimentation har skett efter underhållsmuddringen som genomförs 2020-21. I dagsläget bedöms 
dock mängden förorenade sediment vara små baserat på resultat från provtagning inför 
underhållsmuddring som genomförs 2020-21.  

3.3.8 Placering av erosionsskydd 
De konceptfartyg som kommer att anlöpa kajen efter fördjupningen är mycket stora och har mycket 
stor motorstyrka. De kommer därför att erodera lerbotten, ett fenomen som redan finns på Kajläge 
Öster där dagens stora fartyg anlöper. Det område som är mest utsatt och även känsligast för erosion 
är området närmast sponten. Hela kajens längd är dock inte utsatt. Skadorna uppkommer bara där 
fartygen lägger till. För att inte leran som förankrar sponten ska erodera byggs ett 10 m brett 
erosionsskydd utmed utsatta delar, se Figur 33, i princip i anslutning till de förtöjda fartygens bog- 
och huvudpropellrar. Exakta lägen är ännu inte fastställda utan det måste göras under 
detaljprojekteringen. Det kommer ske i samverkan med terminaloperatören då detta är beroende av 
var på kaj man väljer att förtöja konceptfartyget. Erosionsskyddet på det östra läget består av 
förtillverkade tunga armerade betongplattor. Plattorna kan förtillverkas i hamnnära område, 
transporteras till kaj och med hjälp av lyftkran och dykare läggas på plats. Erosionsskyddet kommer 
att placeras ut efter muddringen och det bedöms som troligt att terminalen antingen vid det tillfället 
taget Kajläge Väster i drift eller är på väg att göra det. En snabb installation är därför viktig, varför 
valet att placera förtillverkade element på botten är det troligaste alternativet. Möjligen skulle en 
undervattensgjutning kunna ersätta denna arbetsmetod. Vid undervattensgjutning sker placering av 
betong på bassängbotten genom att betongen pumpas från kaj ner till botten via slang/rör. 
Bedömningen är att erosionsskydd kommer att läggas ut utmed ca 200 m kaj. 
 
Alla arbeten kommer att påverka den dagliga trafiken till och från kajerna. Alla arbeten inom hamnen 
kommer att villkoras av en daglig dialog och planering med Hamnmyndighetens trafikövervakning.  
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Figur 33 Erosionsskydd framför nyslagen spont. 

3.4 Tekniska lösningar Kajläge Öster 
Kajläge Öster, som byggs ut efter att Kajläge Väster är färdigställt och kajen tagits i bruk, har inte 
samma stabilitetsproblem som Kajläge Väster. Detta då de förstärkningar som genomfördes 2003-
2005, vid kontroll under den genomförda tekniska förstudien, visat sig vara tillräckligt även för ett 
djup över 19 m. Således bedöms att ingen bankpålning behövs för Kajläge Öster. Inom detta kajläge 
finns det redan också ett 30 m inre kranspår för de största STS-kranarna. Någon komplettering av 
pålar under sjösida kranbalk är förmodligen inte heller nödvändigt då befintliga pålar under kranbalk 
är grövre stålpålar. Preliminära beräkningar i förstudien visar att deras kapacitet är tillräcklig även 
efter en fördjupning, vilket dock måste verifieras i detaljprojekteringen. På denna kajsträcka lokalt 
under kaj måste också säkerställas att den befintliga slänten under kaj inte rasar ut. De tekniska 
åtgärder som föreslås för Kajläge Öster reduceras därför, i jämförelse med Kajläge Väster, till; 

• Rivning av överhäng på befintlig kajkonstruktion för att möjliggöra rivning/utbyte av spont 

• Rivning/Utbyte av befintlig spont i kajfront mot en ny och kraftigare. 

• Där så bedöms nödvändigt, borttagande av botten-sediment i anslutning till och bakom befintlig 
spont för att underlätta rivning/utbyte av spont, ca 800-1200 m3. 

Arbetena med utbyte av spont måste vara avklarade innan muddringsarbetena påbörjas. De består 
av; 

• Muddring av lera 50 meter närmast kaj samt angränsande område i hamnbassängen till nytt djup 
max 18,3 m samt sprängning/muddring av berg till max 18,8 m inom samma område. 

• Placering av erosionsskydd på lerbotten. 

De tekniska lösningarna som appliceras på Kajläge Öster är samma som för Kajläge Väster men för 
tydlighetens skulle redovisas de även här, med de mängder som är aktuella för Kajläge Öster. 
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3.4.1 Utbyte av befintlig spont i kajfront 

Befintlig spont i kajfront ersätts genom borrning av en rörspont ner i berg eller genom slagning, 
beroende på bottenförhållande. Slagen spont är billigare än borrad varför borrad spont används 
endast där det är omöjligt att använda slagen spont. På Kajläge Öster bedöms ca 100 m borrad spont 
och 350 m slagen spont behöva installeras. 

En borrad spont består av stålrör som förses med spontlås. Låsen mellan rören förhindrar att jorden 
på insidan av rören eroderar. I samband med installation av ny spont kan det vara nödvändigt att 
avlägsna sediment i direkt anslutning till och/eller bakom befintlig spont.  

Rör och lås borras ned i leran/berget till fastslaget djup med en borrigg, i huvudsak ståendes på 
kajen. Under borrningen kommer vatten med stenmjöl2 i upp genom stålröret. Borrvattnet samlas 
upp för att undvika grumling och passerar genom en sedimentationsanläggning för att avlägsna 
stenmjölet innan det leds tillbaka till älven. En sedimentationsanläggning kan exempelvis bestå av en 
eller flera containrar där det uppsamlade vattnet passerar via skiljeväggar/lameller för att möjliggöra 
sedimentation. Borrningen avslutas när sponten förankrats på ett betryggande djup, ca 4 m under 
planerad botten, se Figur 34. 

 
Figur 34 Spont inborrad i berg 

En slagen spont installeras i lera och slås med en frihängande vibrohejare eller en slående hejare. 
Precis som för borrade rör kan det i samband med installation av ny slagen spont vara nödvändigt att 
avlägsna sediment i direkt anslutning till och/eller bakom befintlig spont. Installationen kommer i 
huvudsak att ske med kranen ståendes på kajen. Sponten slås till maximalt ca -30 m. Nedanstående 
Figur 35 visar en slagen spont ner till -30 m och med bergnivå lägre än så.  

 
2 Stenmjöl är i princip berg som malts ned till en fin sand. 
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Figur 35 Spont slagen i lera till -30 m. Observera att redovisade bankpålar installerades 2003-2005 och är 
således befintliga 

Sponten måste förankras för att kunna omhänderta det jordtryck som skillnaden av material på båda 
sidor om sponten ger upphov till. Förslag på förankring i kaj visas i figur nedan. Överhänget utanför 
kranbalken kan behöva rivas för att få plats att slå den nya sponten, se Figur 36. Speciellt gäller detta 
där en rörspont skall installeras. Betongen rivs genom att överhänget sågas av och överytan på den 
kvarvarande balken vattenbilas ner så att befintlig armering kan skarvas med ny. Riven betong skall 
samlas upp och omhändertas. 

På Kajläge Öster uppskattas att 350 m3 betong behöver rivas och ersättas med ny. 

Det är en fördel om befintlig spont kan stå kvar där det är möjligt. Den kompletterar den nya sponten 
vilket ökar livslängden på spontkonstruktionen. Där befintlig spont inte kan stå kvar av t ex 
utrymmesskäl rivs den, rengörs och återvinns. Den nya sponten måste förmodligen installeras innan 
den befintliga rivs men slutligt val av produktionsmetod får bestämmas under detaljprojekteringen. 

Områden för spont som kan stå kvar kan bedömas först under detaljprojekteringen. 
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Figur 36 Exempel på infästning av ny spont 

 

3.4.2 Muddring av lösa massor och berg 50 m närmast kaj samt anslutande områden 

Muddring av lösa massor (mestadels lera) och sprängning/muddring av berg skall utföras 50 m 
närmast kaj och därutöver viss komplettering i hamnbassängen enligt skrafferad figur nedan. När 
muddring inom dessa områden genomförs har Kajläge Väster färdigställts, så även all muddring av 
farled/hamnbassäng. Inom den östra delen av området förväntas berg förekomma, inringat i figuren 
nedan. 

 

 
 
Figur 37 Områden för muddring av lera samt muddring/sprängning av berg (muddring för berg 
inringat). 
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Valt ramfritt djup utmed kaj (50 m brett) kommer maximalt att vara 18,3 m/18,8 m (RH2000) vilket 
motsvarar djup vid mjuk respektive hård botten. Som hård botten räknas berg alternativt 
erosionsskydd av betong och som mjuk botten räknas lera. Det ramfria djupet i den kompletterande 
muddringen i hamnbassängen styrs av andra dimensioneringsprinciper än utmed kaj. Här är det 
ramfria djupet satt till 19,25 m. Maximalt valda djup är anpassade för ett konceptfartyg med 17,5 m 
djupgående. 

Undervattensslänter längs med farled/hamnbassängen utförs på samma sätt som i farledsåtgärderna 
och härrör från hur slänterna utformades i Projekt Säkrare Farleder med lutning 1:2 samt utförda 
geotekniska prover inför projekteringen av farledsåtgärderna. 

Bergslänter utförs med lutning 8:1. 

 
Figur 38 principsektion farledsslänt. 

 

Totalt kommer ca 550 000 tfm3 att muddras inom hela området vilket fördelat på volym lera är 
bedömt till ca 535 000 tfm3 och bergvolymen är uppskattad till ca 15 000 tfm3. Huvuddelen av 
bergvolymen ligger inom 50 m utmed kaj, därutöver fläckvis förekommande inom den angränsande 
hamnbassängen.  

I praktiken sker alltid en viss övermuddring, d.v.s. muddring under ramfri nivå, för att säkerställa 
tillräckliga marginaler vid ekolodning och ramning. Med hänsyn tagen till övermuddring bedöms de 
totala muddrade volymerna inte överstiga 690 000 tfm3 fördelade på lera/berg ca 670 000 tfm3 
respektive 20 000 tfm3. Övermuddringens omfattning är beroende av bottenmaterialet. 

3.4.2.1 Muddring av lösa massor 

Huvuddelen av lermuddring vid Kajläge Öster är inte kajnära muddring. Kajnära muddring, 
åtminstone den sista delen in mot kaj, kräver ett enskopeverk medan övrig muddring kan 
genomföras med ett självgående sugmudderverk, Trailing suction hopper dredger(TSHD). Planerade 
åtgärder förutsätter att en tänkt mudderentreprenör kommer med två typer av verk och att 
muddringen inleds med att en TSHD muddrar bort all lera som detta verk kan ta. Därefter avslutar ett 
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enskopeverk den kajnära muddringen. Enskopeverket behövs också för muddring av sprängt berg, se 
nästa avsnitt. Det är dock entreprenören som i ett anbudsförfarande slutligen tar ställning till vilka 
verk som arbetena genomförs med. Oavsett verk skall de villkor som ges i tillståndet för muddringen 
uppfyllas. Villkoret i sig kan också påverka val av mudderverk. 

Beskrivning av hur ett enskopeverk genomför muddringen är beskrivet ovan under Kajläge Väster och 
upprepas inte här.  

En TSHD är ett självgående sugmudderverk som kan arbeta enligt olika varianter, som alla innebär att 
bottenmaterialet sugs upp genom ett rörsystem. En vanlig teknik utgör en kombination av spolning 
och sugning. Spolningen luckrar upp materialet som sedan sugs upp till ett lastutrymme på själva 
mudderverket. Mudderverket rör sig sakta framåt under muddringsoperationen med sugröret 
nedsänkt till botten. I änden på sugröret sitter ett munstycke som underlättar uppluckringen av 
materialet. Se Figur 39 nedan för sugmudderverk med rör/munstycke placerat utmed sidan på 
fartyget. 

 
Figur 39 Sugmudderverk med rör/munstycke. 

 

Metoden förutsätter att en viss mängd vatten tillförs vid uppsugning till lastutrymmet. 
Mudderverken finns i storlekar om 1 000-25 000 m³ lastutrymme och har en hög kapacitet. De är 
mycket flexibla i och med att de inte är förankrade under muddringen, varken med stödben eller 
wirar/ankare. De påverkar därför fartygstrafiken minimalt. Verket används normalt när de totala 
volymerna är stora. En mindre TSHD med de lägre kapaciteterna kan därför mycket väl vara aktuellt 
för denna lermuddring. Metoden passar för material med muddringsbarhet upp till styv lera. När 
lastutrymmet är fullt går fartyget för egen maskin till dumpningsområdet och tömmer 
muddermassorna genom lucka i botten.  

Alla arbeten kommer att påverka den dagliga trafiken till och från kajerna. Alla arbeten inom hamnen 
kommer att villkoras av en daglig dialog och planering med Hamnmyndighetens trafikövervakning.  
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3.4.2.2 Sprängning och muddring av berg 

Sprängning och muddring av berg planeras och genomförs på samma sätt som sprängning och 
muddring av berg för Kajläge Väster. 

3.4.2.3 Muddring av förorenade massor 

Då genomförandet av det Östra Kajläget planeras att genomföras först när de kommersiella 
förutsättningarna finns på plats, går det idag inte att veta om det inom det berörda området kommer 
att finnas förorenade massor som härrör från den kontinuerliga sedimentation som sker i området. 
De förorenade massorna är sediment som kontinuerligt avsätts från älven och överlagrar den 
befintliga lerbottnen. Sedimenten avlägsnas kontinuerligt av hamnen via regelbundna 
underhållsmuddringar. Det förutsätts därför att när fördjupningsmuddringen skall ske, så är 
eventuella förorenade massor borttagna i samband med närmaste genomförda 
underhållsmuddringen. Om så inte skett, utan det har ackumulerats förorenade massor ovanpå de 
lerlagren som skall muddras för fördjupningen, så betraktas de förorenade massorna som massor 
som skall hanteras, utifrån de villkor och tillstånd som GHAB har att förhålla sig till i de ordinarie 
underhållsmuddringarna. 

I det södra släntområdet till område 42 förekommer enligt sedimentundersökningen ca 3 100 tfm3 
förorenade sediment som vid muddring behöver omhändertas och inte dumpas tillsammans med de 
preindustriella muddermassorna. Det södra släntområdet till område 42 ses i Figur 40. De förorenade 
muddermassorna inom denna slänt kommer att hanteras på samma sätt som de ovan beskrivna 
nyligen pålagrade sedimenten.  

De förorenade sedimenten kommer att miljömuddras och det vanligaste är att man utrustar ett 
enskopeverk eller gripskopeverk med exempelvis en miljöskopa, eller motsvarande tätslutande 
skopa.  

 
Figur 40 Släntområdet vid fördjupning av område 42 innehåller ca 3 100 tfm3 förorenade sediment.  
t=ner till detta djup förekommer föroreningar i sedimentet, under denna nivå förekommer endast 
preindustriella avsatta sediment.  

 

t=1,0 m 
ca 3 100 m³ 
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3.4.3 Placering av erosionsskydd 
Inom Kajläge Öster finns det idag utlagda erosionsskydd på hamnbassängens botten som är 
tillverkade av prefabricerade plattor av armerad betong. De är utlagda i områden där GHAB har 
observerat erosionsskador orsakade av de stora fartygens propellrar. Erosionen uppkommer vid 
anlöp/avgång från kaj vid fartygens bog- och akter-propellrar och kan, om inte åtgärder vidtas, 
orsaka stabilitetsproblem för den befintliga sponten i kajfronten. Plattorna är förberedda för att 
kunna lyftas upp med kran/dykare innan muddringen påbörjas. Arbetet genomförs som en del av 
förstärkningsarbetena för kajen och ingår inte i muddringsarbetena, men är en förutsättning för att 
muddringen skall kunna genomföras.  

Precis som för Kajläge Väster behöver nytt erosionsskydd läggas ut när muddringen är genomförd. 
Som tidigare beskrivets för Kajläge Väster är inte hela kajens längd utsatt. Skadorna uppkommer bara 
där fartygen lägger till. För att inte leran som förankrar sponten ska erodera byggs därför ett 10 m 
brett erosionsskydd utmed utsatta delar, se Figur 40, i princip i anslutning till de förtöjda fartygens 
bog- och huvudpropellrar. Exakta lägen är inte fastställda utan måste göras under 
detaljprojekteringen i samverkan med terminaloperatören då detta är beroende av var på kaj man 
väljer att förtöja konceptfartyget. Plattorna kan förtillverkas i hamnnära område, transporteras till 
kaj och med hjälp av lyftkran och dykare läggas på plats. En snabb installation är viktig, varför valet 
att placera förtillverkade element på botten är det troligaste alternativet. Möjligen skulle en 
undervattensgjutning kunna ersätta denna arbetsmetod. Bedömningen är att 200 m erosionsskydd 
kommer att läggas ut utmed kaj. 
 

  
Figur 41 Erosionsskydd framför nyslagen spont. 

3.5 Övriga utvärderade och förkastade tekniska lösningar 
Som konstaterats ovan är de generella stabilitetsförhållanden vid Kajläge Väster inte tillräckliga vid 
en fördjupning av hamnbassäng/farled med Kajläge Öster klarar av en ytterligare fördjupning. Ett 
antal alternativa tekniska lösningar för att hantera totalstabiliteten har övervägts vilka redovisas 
nedan. Liknande principiella överväganden gjordes även inför den förra fördjupningen 2003–2005.  
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3.5.1 Utflyttning av kajfront 

Kajerna i Skandiahamnen är en sk släntkaj. Slänten anpassades vid tiden för byggnation på ett sådant 
sätt att slänten under kaj utformades med en lutning som var tillräcklig för att erhålla en 
tillfredsställande totalstabilitet för terminalytorna. Vid ytterligare fördjupning kan släntlutningen 
principiellt förlängas ut i hamnbassängen för att undvika stabilitetshöjande åtgärder på 
terminalytorna. Vid en förlängning av slänten måste kajfronten i så fall flyttas ut mot 
hamnbassängen. Skulle kajen fördjupas på detta sätt skulle kranarna tappa räckvidd motsvarande 
drygt tre containerrader, vilket skulle vara oacceptabelt för terminaloperatörerna. Det skulle 
antingen innebära att restriktioner för hur fartygen lastas inför ankomst till/avgång från terminalen, 
skulle behöva införas eller kräva införskaffande av nya kranar för att tillhandahålla samma 
servicenivå. Därutöver får en förlängning av kajkanten med ca 3 containerrader konsekvensen att 
vändbassängen skulle behöva utvidgas med samma mått i den södra ändan, vilket skulle öka 
muddervolymerna, både rena och förorenade massor. Sammantaget har förslaget därför förkastats. 
Se Figur 47 nedan för utformning av en förlängd kajfront. 

 
Figur 42 Fördjupning av en släntkaj genom att slänten förlängs. Fördjupas kajen genom en förlängning 
av slänten måste även kajdäcket breddas (rött) för att fartyget ska kunna ligga mot kajen. Breddningen 
av kajen minskar kranarnas räckvidd. 

3.5.2 Lättfyllning 

Även alternativet att ersätta befintlig fyllning med lättare fyllning (såsom skumglas, cellplast eller 
lättklinker) har bedömts men förkastats då det inte är tekniskt genomförbart att för avlasta 
terminalområdet. För att uppnå tillräcklig stabilitet fordras så mycket lättfyllning att man skulle få 
problem med upplyft från grundvattnet. Lösningen är därför förkastad. 
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Figur 43 Avlastning med lättfyllning (lila i figuren). 

3.5.3 Stöd/tungfyllning i vattenområdet 

Ett alternativt sätt att hantera totalstabiliteten av terminalytorna/kajen skulle kunna vara att placera 
en tung fyllning på bassängbotten som då skulle fungera som mothåll för de påskjutande massorna 
inom terminalområdet bakom kaj. Med hänsyn till hamnens geometri och glidytor ger dock en 
stödfyllning begränsad effekt på stabiliteten. Endast en mindre andel (10-20 %) av de farliga 
glidytorna når ut till tryckbanken. Eftersom djupet framför kajen ska ökas behöver stödfyllningen 
grävas ned under den blivande sjöbottnen, dvs. leran måste ersättas med tyngre material (exv. 
järnmalm). Metoden förkastas då den ensamt inte är tillräcklig (dvs. den behöver kompletteras med 
annan åtgärd) samtidigt som den är dyr och besvärlig att utföra. Därutöver är det inte utrett om t ex 
järnmalm skulle kunna ge upphov till urlakning av ämnen till vattnet. 
 

 
Figur 44 En stödfyllning/tryckbank av tyngre material (rött) ger en mycket begränsad effekt på 
stabiliteten. En stor del av de farliga glidytorna påverkas inte av åtgärden. 

3.5.4 KC-pelare 

KC-pelare innebär att man blandar in en kalk-cementblandning i den befintliga leran och på så sätt 
sker en förstärkning av dess hållfasthet. Farliga glidytor uppkommer då inte genom leran. Till följd av 
kajens uppbyggnad, med sprängstensvallar och inhomogena fyllnadsmassor, anses en förstärkning 
med kalkcementpelare inte vara möjlig. Innan kalkcementpelarna installeras behöver dessa fyllningar 
schaktats av. Schakten skulle medföra enorma kostnader, problem med inläckande vatten och stora 
risker för störningar i utförandet/produktionen. Det bedöms därför vara en orealistisk åtgärd. 
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Figur 45 För att kunna installera kalkcementpelare bakom kajen behöver befintlig sprängstensvall och 
träpålning avlägsnas. 

3.5.5 Påldäck av armerad betong 

Alternativet med ett betongdäck innanför kajen är tekniskt sett och till sin funktion en likvärdig 
lösning med bankpålning. Det har dock förkastats då det medför en högre kostnad än bankpålning. 
Ett påldäck kommer också att kräva underhåll på sikt, speciellt om fritt vatten tillåts under däcket. 
Lösningen är sammantaget dyrare än en bankpålning och har nackdelar ur ett underhållsperspektiv 
och har därför förkastats. 
 

 
Figur 46 Påldäck är till sin funktion likvärdig med bankpålar. 

3.5.6 Grov bakåtförankrad rörspont 

Alternativet med en bakåtförankrad mothållande spont har förkastats av flera anledningar. Se figur 
nedan. En förstärkning med en spont som enda stabilitetshöjande åtgärd kräver en mycket grov och 
lång spont. Sponten måste dessutom placeras under kajen för att inte förkorta kranarnas räckvidd. 
Även förankringen av sponten in under terminalområdet, med stora djup till berg, bedöms medföra 
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höga kostnader och stora risker. Dessutom skall förankringen passera genom de befintliga träpålarna 
under kajen vilket praktiskt bedöms som nästan omöjligt. 
 

 
Figur 47 Förstärkning med enbart en bakåtförankrad spont. 

3.5.7 Kajläge Väster ersätts med en ny kajkonstruktion 

Det har även utretts en rivning av Kajläge Väster, den del som inte är bankpålad. En ny ca. 35 meter 
bred kaj skulle överbrygga en lika bred slänt. Både sjö- och landsida kranspår skulle läggas på kajen. 
Pålarna närmast vattnet skulle behöva vara mycket kraftiga. Ca. 700 mm grova stålrörspålar, med de 
översta 25 metrarna kraftigt armerade, slagna med 2 meters mellanrum. Det är osäkert om det skulle 
gå att få ner pålarna mellan de befintliga. Den nya slänten skulle medföra omfattande schaktning och 
en ny sprängstensvall måste anläggas. Slutsatsen är att en ny konstruktion är betydligt dyrare än den 
planerade förstärkningen. Dessutom skulle ombyggnaden ta längre tid och fordra åtgärder som inte 
kan motiveras ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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Figur 48 Befintlig kaj ersätts med en ny konstruktion. För att kajlinjen ska bevaras genom projektet 
förutsätts att slänten flyttas in mot terminalen. 

3.6 Klimatanpassning, höjda vattennivåer 
Skandiaportens kajförstärkning är inte en nykonstruktion i avseendet att en ny kaj anläggs som en 
anpassning för framtida större containerfartyg. Det är en anpassning av de befintliga 
konstruktionerna för att säkerställa att fartyg med ett större djupgående kan hanteras vid de 
befintliga kajerna. Samtliga kajer med tillhörande terminalytor i hela ytterhamnsområdet, byggda på 
-60/-70 talet, ligger på ca +2,5 m i RH 2000, dvs ca 2,5 m över dagens MW (medelvattenyta). Höjden 
på kajerna är ursprungligen anpassad för att gränssnittet fartyg/lasthantering skall fungera på ett 
optimalt sätt.  

Återstående tekniska livslängden av kajkonstruktionerna är lång, minst 50 år för pålgrundläggningen 
(med möjlighet för ytterligare förlängning) och för kajkonstruktionerna i övrigt ca 100 år. Se vidare 
kap 2.4 för beskrivning av de befintliga anläggningarna.  

GHAB har gjort en analys av hur havsvattennivåerna förväntas stiga fram till år 2100 utifrån de olika 
klimatscenarier som tagits fram av FN’s Klimatpanel. Göteborgs stads arbete kring samma fråga, hur 
andra stora infrastrukturprojekt, t ex Västlänken, hanterat detta har också tagits med i de 
bedömningar och ställningstagande som GHAB har gjort i detta specifika projekt. Som grund för 
framtida havsnivåer har GHAB använt sig av SMHI´s rapport ”Framtida Havsnivåer i Sverige”, 
klimatologi nr 48 2017. Med den som grund har GHAB sammanställt de olika vattennivåerna för olika 
klimatscenarier enligt nedanstående tabell. 
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Figur 49 Framtida vattenstånd i Göteborgs hamn 
 
GHAB har konstaterat att inte för något scenario kommer MHW att överstiga de befintliga kajerna, 
+2,5 m vid år 2100. Påverkan av vågor ej inräknat. 

Kajerna i ytterhamnsområdet (Skandiahamnen, Älvsborgshamnen, Arendal) består av, Energihamnen 
oräknat, åtminstone ca 5 km sammanhängande front mot havet. Hela området är som 
kommunicerande kärl och skall ytterhamnsområdet skyddas, vilket det med tiden måste göras, 
måste GHAB ta ett helhetsgrepp om vad som skall och kan göras. 

Kajkonstruktionerna i Skandiahamnen har en teknisk livslängd som bedöms sammanfalla i tiden, med 
när höjda havsnivåer kan komma att bli besvärande, dvs ca år 2100. Det innebär att GHAB under 
slutet att detta sekel, kommer att behöva ta ställning till om befintliga kajer ska rivas, då den 
befintliga tekniska livslängden är slut, eller att underhålla konstruktionerna med förmodligen stora 
underhållsinsatser för att ytterligare förlänga den tekniska livslängden, samtidigt som man då har en 
betydligt djupare kunskap om havsnivåerna. 

Baserat på ovanstående kommer GHAB inte i detta projekt att anpassa kajerna för några framtida 
höjda vattennivåer. Däremot kommer GHAB under detaljprojekteringen att analysera om 
kajkonstruktionerna kan förberedas för att i framtiden enklare kunna installera ett temporärt eller 
permanent skydd för att hantera de vågor som tillkommer utöver de vattennivåer som redovisats i 
tabellen ovan.  
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4 RISKANALYS VIBRATIONSALSTRANDE ARBETEN VID 
SKANDIAHAMNEN 

För att minimera risken för negativ omgivningspåverkan på omkringliggande anläggningar har 
projektet låtit utföra en riskanalys för de vibrationsalstrande arbeten projektet ger upphov till, d v s 
vid sprängningsarbeten.  

En riskanalys för sprängningsarbetena (vibrationsalstrande arbeten) har genomförts för byggnader, 
anläggningar och objekt inom 500 m från sprängningsarbetena samt upp till 1000 m från bostäder. 
Varje byggnad/anläggning/objekt har inventerats för att upprätta ett bedömningsunderlag för 
tillåtna vibrationer. 

Analysens syfte är att redogöra för konstruktionernas gränsvärden för vibrationer (enligt svensk 
standard SS 460 48 60 ”Vibration och stöt – Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i 
byggnader). 

Allmänt gäller att som en försiktighetsåtgärd påbörjas sprängningsarbetena för bergschakt med 
sprängning på betryggande avstånd från känsliga anläggningar. Efterhand som bergschakten 
avancerar mot anläggningen mäts vibrationerna vid anläggningen. Att vibrationerna avtar med 
avståndet på de sätt som har antagits i beräkningsmodellen kontrolleras genom att uppmätta värden 
jämförs med de beräknade. 

Före sprängning av varje salva säkerställs att obehöriga (båtar, dykare etc) inte uppehåller sig inom 
gällande säkerhetsavstånd. Akustiska signaler används vid behov för att skrämma bort vattenlevande 
organismer från arbetsområdet inför sprängningen. 

 
Figur 50 Exempel på redovisning av objekt och fastigheter kring kajerna vid Skandiahamnen. 
 
Objektsägare inom främst Energihamnen, objekt som börjar på 2. i Figur 49, har fått ta del av 
analysen. Inför arbetenas påbörjande kommer objektsägare att kontaktas. Förbesiktningar, 
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vibrationsmätningar och efterkontroll kommer att genomföras. Vid behov kommer vibrationsmätare 
att sättas upp på känslig utrustning för att kunna avläsas i realtid.  

Riskanalysen återfinns som Bilaga 4.  
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5 HANTERING AV UPPKOMNA MASSOR 

5.1 Lösa massor 
Rena muddermassor förutsätts dumpas vid det av GHAB nu sökta dumpningsdispens för 
dumpningsplats Skandiaporten (allmänt vatten) ca 2,5 nautisk mil väster om Vinga fyr, se Figur 50.  

Materialet transporteras i täta pråmar eller sugmudderverk till dumpningsområdet där det lossas 
genom bottentömning. Materialet placeras enligt i förväg upprättad dumpningsplan, med en jämn 
utbredning av slutlig bottenkonfiguration. Vid dumpningen ligger pråmarna stilla för att minimera 
grumlingen. För varje dumpning sker en redovisning av i vilken dumpningsyta dumpning gjorts. 
Resultatet av dumpningen kontrolleras regelbundet genom sjömätning för att möjliggöra justering av 
dumpningsmönstret och på så sätt erhålla ett bra slutresultat. Sjömätningens intervall fastställs i 
kontrollprogram. 

Total volym lösa massor för dumpning till havs beräknas inte överstiga 940 000 tfm3 inklusive 
övermuddring. Av dessa bedöms i dagsläget mängden förorenade recenta sediment vara små baserat 
på resultat från provtagning inför underhållsmuddring som genomförs 2020-21. I det fall förorenade 
recenta sediment finns kommer dessa muddras först och således dumpas först för att täckas med 
övriga preindustriella lösa massor, detta förfarande gäller endast för Kajläge Väster. För Kajläge Öster 
kommer de recenta förorenade lösa massor att omhändertas på annat sätt och endast 
preindustriella lösa massor avses dumpas på dumpningsplats Skandiaporten.  

Att omhänderta lermassorna för anläggningsändamål är normalt sett svårt att åstadkomma. Det 
finns sällan anläggningsprojekt som är i behov av lermassor. En avsiktsförklaring har dock tecknats 
mellan Projekt Skandiaporten och det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB som går ut på 
att de i ett kommande utfyllnadsprojekt bedömer att de kan ta emot ca 300 000 tam3 lermassor och 
ca 50 000 tam3 sprängsten. Massorna ska användas för byggnadstekniska ändamål. Parterna är ense 
om att om erforderliga tillstånd finns och att det stämmer i tiden, så skall detta försöka att 
förverkligas. 
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Figur 51 Dumpningsplats för lösa massor 

5.2 Sprängsten 
Upptagna sprängstensmassor avses att användas i anläggningsprojekt i det fall sådana finns att tillgå. 
Identifierade avsättningsmöjligheter vid inlämnande av tillståndsansökan är behov av ca 50 000 tam3 

konstruktionsmaterial inom Lundbyhamnen (Älvstranden Utveckling AB) som beskrivits under 5.1. 

I det fall det inte finns några anläggningsprojekt att tillgå eller att sprängstenen inte lämpar sig för 
anläggningsändamål har utredning utförts för att finna en lämplig plats för dumpnings av sprängsten. 
En plats har identifierats där sprängstenen kan dumpas i syfte att ytterligare förstärka områdets 
karaktär av hårdbotten, se platserna G-K i Figur 51.För att tillgodogöra sig delar av uppkomna 
sprängstensmassor avses att genom kontrollerad dumpning skapa områden med hårdgjord botten 
inom sökt dumpningsområde Skandiaporten. 

På dessa områden, benämnda G-K, avses sprängstensmassor dumpas. Dumpningen avses utföras i 
ett mönster som bildar en rektangulär form på dumpade massor liknande en ”limpa” och snitthöjden 
blir ca 5-7 m. Uppkomna sprängstensmassor inom Kajåtgärder, uppskattade att inte överstiga  
60 000 tfm3 avses dumpas tillsammans med sprängstensmassor från Farledsåtgärder. Beräknad 
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volym inom G-K är ca 1 000 000 tam3. Detta innebär att 60 000 tfm3 bergmassor från kajåtgärderna 
tillsammansmed massorna från farledsåtgärderna ryms inom området, se Tabell 1. 

 
Figur 52 Dumpningsplats för sprängsten (områden för tillskapande av hårdgjord botten). 
 

Tabell 1 Planerade dumpningsplatser för sprängsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id Basarea [m2] Topparea [m2] Slänt Ovansida rev [m] Volym 
[tam3] 

G 24 700    14 000    1:2 -57 110 000    

H 18 360    6 600    1:2 -57 109 000    

I 30 000    15 000    1:2 -54 235 000    

J 37 750    18 600    1:2 -61 172 700    

K 53 750    24 370    1:2 -51 446 000    
     

1 072 700    
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För det fall dumpning inte medges inom detta område avses sprängstenen istället dumpas 
tillsammans med de lösa massorna i område F på ett sätt som möjliggör att karaktären av 
mjukbotten inom detta område kan bibehållas. 

5.3 Total volym uppkomna massor 
Volymen uppkomna massor inklusive uppskattad övermuddring att hantera under Kajåtgärder, dvs 
för Kajläge Väster och Kajläge Öster, uppskattas till att totalt inte överstiga 1 000 000 tfm3 och är 
fördelade på lösa massor respektive berg till 940 000 tfm3 /60 000 tfm3. Fördelat på respektive 
kajläge är uppdelningen enligt nedan, se även avsnitt 3.3.7 respektive 3.4.2. 

 

 Lösa massor, tfm3 Berg tfm3 Totalt tfm3 

Kajläge Väster 270 000 tfm3 40 000 tfm3 310 000 tfm3 

Kajläge Öster 670 000 tfm3 20 000 tfm3 690 000 tfm3 

Kajåtgärder 940 000 tfm3 60 000 tfm3 1 000 000 tfm3 
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6 TIDPLAN OCH PRODUKTIONSKAPACITET 
Planerade åtgärder vid Kajläge Väster avses vara genomförd samtidigt som farleden fördjupats. Det 
beräknas ske senast under Q1/Q2 2026. Om denna tidplan kan hållas beror på flera parametrar som 
t ex möjliga årstider att muddra på, om meddelade tillstånd överklagas eller ej, om statliga pengar i 
den nationella infrastrukturplanen blir tillgängliga för åtgärderna i farleden som planerat, om 
upphandlingar överklagas.  

Förstärkningen av kajer och fördjupning av hamnbassängen vid Kajläge Väster, kommer också att ta 
längre tid att genomföra än muddring av farled/hamnbassäng, varför dessa arbeten måste komma 
igång 1-2 år tidigare. Nedanstående övergripande tidplan är ett troligt scenario på hur 
genomförandetidplanen kan komma att se ut. Byggnationen av etapp Kajläge Väster, kan inte 
påbörjas förrän tidigast under inledningen av 2022 (förutsatt att tillstånd erhållits).  

En förutsättning för att byggnation kan påbörjas under inledningen av 2022, utöver att ett 
miljötillstånd har erhållits, är att en detaljprojektering är genomförd. GHAB har därför fattat beslut 
om att byggnationen skall genomföras som en totalentreprenad i samverkan/partnering vilket bl a 
innebär att entreprenören skall genomföra detaljprojekteringen. Upphandlingen av entreprenör är 
avslutad genom att ett entreprenadavtal tecknats med NCC Anläggning den 1/7 2020. Sedan augusti 
2020 pågår detaljprojektering vilken är planerad att vara klar till slutet på 2021, för att byggstart skall 
kunna vara möjligt till inledningen av 2022. Detaljprojekteringen omfattar både Kajläge Väster och 
Kajläge Öster. 

Maximalt tre års byggtid har bedömts vara tillräckligt för att genomföra byggnationen av etapp 
Kajläge Väster. Det bedöms ta maximalt två år att genomföra åtgärderna i etapp Kajläge Öster. 

Genomförandetiden för de planerade åtgärderna beror på hur mycket utrustning som mobiliseras av 
entreprenören, vilka överenskommelser som slutligen görs med APMT om disponering av arbetsytor, 
väder, vilka villkor som ges i tillståndet etc. För verksamheterna och fartygstrafiken i hamnen är en så 
kort genomförandetid som möjligt fördelaktig. Genomförandet planeras att bedrivas så att kortast 
möjliga genomförandetid uppnås, med beaktande av kostnaderna för genomförandet. Innan en 
detaljerad planeringsfas är genomförd mellan APMT, GHAB och entreprenören, går det inte att 
närmare bedöma genomförandetiden.   

Kajläge Öster kan, som beskrivits tidigare, inte påbörjas förrän Kajläge Väster är färdigställt. Även de 
kommersiella förutsättningarna kommer att ligga till grund för beslut att inleda utbyggnaden av 
Kajläge Öster. Volymerna inom terminalen behöver ha ökat i en sådan omfattning att det finns ett 
behov av att ha två stora fartyg vid kaj samtidigt. Det innebär även investeringar i såväl fler STS-
kranar som grensletruckar. Tidplanen tar höjd för att dessa kommersiella förutsättningar inträffar 
under en 10-års period efter att tillstånd meddelats. 
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Figur 53 Uppskattad övergripande tidplan för projektet. 
 
  

Arbetstider för kajförstärkningarna förutsätts pågå mellan kl. 06.00 – kl. 22.00 vardagar. Arbeten 
bedöms inte behöva pågå nattetid eller under helg annat än undantagsvis. För muddringsarbetena 
förutsätts dock muddring pågå hela dygnet alla dagar i veckan. Sprängningen begränsas till mellan kl. 
06.00 – kl. 22.00 dock endast vid god sikt. Borrning kommer att förekomma dygnet runt.  

I tabellen nedan har det för de större och dominerande arbetsmomenten förutsatts nedanstående 
ungefärliga produktionstider. Observera att byggtiden för Kajläge Öster är kortare än för Kajläge 
Väster. Detta då arbetenas omfattning i huvudsak är mindre, t ex kortare sträcka med utbyte av 
spont samt ingen bankpålning. Dock är muddringsvolymerna större för Kajläge Öster då del av 
hamnbassängen längst österut ingår i arbetena. 

 

Moment Manmånad, 
Kajläge Väster  

Manmånad, 
Kajläge Öster 

Kommentar 

Montering 
stålspont/hammarband 

17 10 Förutsätter 3 pålkranar för 
stålspont + betongpålar + 
stålpålar 

Rörspont 4 3 Samma borrigg som används för 
borrning av foderrör, se nedan.  

Betongarbete kaj 15 9  

Rivning betong kaj 8 5 1-2 betongsågar samt 1-2 
vattenbilningsutrustning 

Schakt av terminalytor 10 N/A  

Bankpålning 
betongpålar 

4 N/A Se spont stålspont/hammarband 
ovan 
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Bankpålning stålpålar 
inkl borrning för 
foderrör 

12 N/A Förutsätter 2 st borriggar för 
borrning av foderrör 

Betongarbeten 
terminalytor 

15 N/A  

Återfyllnad/asfaltering 12 N/A  

Muddring lösa massor 3 8 Volymerna lera är högre inom 
det Östra Kajläget 

Sprängning, muddring 
berg 

5 4  

Placering 
erosionsskydd 

3 3  

 

Observera att arbetsmomenten överlagrar varandra varför de inte kan summeras för att erhålla en 
total genomförandetid. 

7 KOSTNADER 
Kajåtgärderna inkl. muddring för Kajläge Väster och Öster bedöms kosta drygt 1,2 miljarder SEK. En 
uppdatering av den bedömda kostnaden kan komma att ske inför genomförandet av Kajläge Öster 
när utfallet av genomförandet av Kajläge Väster är känt.  
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