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Icke-teknisk sammanfattning 
Projekt Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket, Trafikverket och Göteborgs 

Hamn AB (GHAB). Syftet med projektet är att bibehålla och framtidssäkra direktanlöp med den globala 

containersjöfarten vilket bidrar till att stärka svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft.   

Projektet ingår i den av regeringen fastställda nationella planen för transportsystemet för perioden 

2018–2029. 

Bakgrund 
Göteborgs hamn är en av Skandinaviens största hamnar och hanterar för närvarande omkring hälften 

av den totala containervolymen i svenska hamnar. Göteborg är den enda svenska hamn som idag kan 

erbjuda transocean direktsjöfart så att containrar kan transporteras direkt mellan Europa och Asien 

utan omlastning på vägen. Hamnen har ett rikstäckande upptagningsområde till och från över 20 

inlandsterminaler i Sverige och Norge. I dagsläget transporteras omkring 60 % av samtliga containers 

som hanteras i Göteborgs hamn till eller från Göteborg med järnväg. Såväl hamnen som farlederna in 

till hamnen är av riksintresse.  

För de största containerfartygen, som trafikerar rutten Europa–Asien, utgör djupet i Göteborgs hamn 

och farled en begränsning som gör att fartygen kan anlöpa Göteborg lastade endast till hälften av 

lastkapaciteten. Farled och kajer behöver därför fördjupas och breddas, vilket genomförs inom projekt 

Skandiaporten. 

Enligt gjorda samhällsekonomiska analyser har projektet mycket hög samhällsnytta. Transoceana 

direktanlöp utgör en viktig länk i ett hållbart och effektivt transportsystem som export- och 

importföretag över i praktiken hela Sverige kan dra nytta av.  

Planerade åtgärder 
Sjöfartsverket planerar att genom muddring och sprängning fördjupa och till viss del bredda Norra 

farleden samt anpassa farledsutmärkningen, i projektet kallat farledsåtgärder. GHAB planerar att 

genomföra kajförstärkningar längs Skandiahamnens södra kaj med tillhörande muddring i området 50 

m närmast och längs med kajen samt ett ytterligare mindre område, i projektet 

kallat kajåtgärder. Dessa åtgärder skapar sammantaget ett överskott av massor som behöver 

hanteras genom dumpning. 

Åtgärderna i farled och vid kaj samt ansvarsfördelningen mellan Sjöfartsverket och 

GHAB sammanfattas i stort i kartan nedan. 

Kajåtgärderna delas in i två etapper. Etapp 1, Kajläge Väster påbörjas enligt nuvarande planering 

2022 och avslutas 2025. Farledsåtgärderna påbörjas tidigast tredje kvartalet 2023 och 

avslutas under 2025. Etapp 2 för kajåtgärderna, Kajläge Öster påbörjas 2030 och avslutas 2031 enligt 

nuvarande planering. Se tidplan på nästa sida. 
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Projektet består av två separata tillståndsansökningar med en gemensam miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB). I denna MKB har förutsättningar, miljöeffekter, skyddsåtgärder och 

konsekvensbedömningar beskrivits uppdelat på tre olika delar i projektet som nämns ovan; 

Farledsåtgärder, kajåtgärder och dumpning. För varje miljöaspekt som kan påverkas av projektet har 

det gjorts en konsekvensbedömning både för respektive del i projektet och för projektet som helhet.  

Tidigare erfarenheter 
Under 2002 - 2005 genomfördes projekt Säkrare Farleder och i samband med det 

kajförstärkningsåtgärder i Göteborgs hamn, då liknande åtgärder av motsvarande omfattning såsom 

nu planeras genomfördes. Projektet resulterade i dagens djup och bredd på farlederna och djup i 

hamnbassängen. 

Miljöuppföljningen från projektet Säkrare Farleder visar att projektet kunde genomföras utan några 

bestående negativa miljöeffekter. Till exempel gav inte grumlingen upphov till någon betydande 

påverkan på ålgräs, musselbankar och grunda bottnar. Projektet visade inte heller på någon påverkan 

på vattenkvaliteten i Torsviken. Det anlades också konstgjorda rev av en viss volym av den 

sprängsten som uppstod, vilket har lett till positiva effekter för hummer och fisk. 

Studier efter tidigare genomförda dumpningar visar att övertäckta bottnar återkoloniseras. 

Lokalisering 
Planerade åtgärder kommer att genomföras i Norra farleden, farledsnummer 161 och 166, i 

hamnbassängen vid Skandiahamnen samt vid södra kajen i Skandiahamnen. Dumpning av 

muddermassor planeras i ett område som ligger sydväst om Vinga. Berörda kommuner är Göteborg 

och Öckerö. Projektet är förenligt med gällande kommunala planer.  

Befintliga farleder är tillsammans med Göta älv utpekade som riksintresseområde för kommunikation, 

sjöfart - farled. Skandiahamnens och Älvsborgshamnens land- och vattenområde är utpekat som ett 

riksintresseområde för hamn. Delar av Södra skärgården samt ett område vid Käringberget utgör 

övningsområden för Försvarsmakten och är ett utpekat riksintresseområde för totalförsvaret. Området 

för dumpning berör ett område av riksintresse för yrkesfisket. 

Stora delar av kustområdet är av riksintresse för friluftslivet och högexploaterad kust. Nya Älvsborgs 

fästning som ligger på Kyrkogårdsholmen i Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborgs hamn är ett 

utpekat riksintresseområde för kulturmiljövård. Hela Göteborgs södra skärgård inklusive ön Vinga 

är också ett utpekat riksintresseområde för kulturmiljövården. Galterö är 

utpekat riksintresseområde för naturvård. 

Planerade åtgärder berör inte direkt några naturreservat eller andra skyddade områden, med 

undantag för att vissa farledsåtgärder genomförs inom mindre del av strandskyddade vattenområden 

kring holmar och skär nära farleden.  

Miljökvalitetsnormer som bedöms relevanta att beakta för planerade åtgärder är ytvatten, havsmiljön 

och fisk- och musselvatten samt luft. Berörda ytvattenförekomster är Dana 

fjord (farledsåtgärder) och Rivö fjord (farleds- och kajåtgärder).  
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Alternativ 
Inom projektet har framförallt följande alternativ utretts. 

• Nollalternativet. Projektet genomförs inte och farlederna och Skandiahamnen ser ut som
idag.

• Utredningsalternativ 1 (UA1): Fördjupning för maximalt fartygsdjupgående på 16,5 m.

• Utredningsalternativ 2 (UA2): Fördjupning för maximalt fartygsdjupgående 17,5 m.

Nollalternativet 
Svenska export- och importföretag kan transportera containrar mellan Sverige och länder i Asien på 

något av dessa sätt.  

1. Direktanlöp till/från Göteborgs hamn
2. Sjötransport till/från annan svensk containerhamn till europeisk omlastningshamn
3. Landtransport till/från Sverige till europeisk omlastningshamn

Alternativ 1, transport med direktanlöp, innebär enligt genomförda utredningar lägre 

transportkostnader och kortare transporttid för transportköparen samt lägre miljöeffekter jämfört med 

de andra två alternativen. 

Om de planerade åtgärderna inte genomförs är det sannolikt att Göteborgs hamn över tid förlorar i 

konkurrenskraft och de globala rederierna kan då utesluta Göteborg som destination. Svenskt 

näringsliv har då inte längre tillgång till den strategiskt viktiga transportfunktion som direktsjöfarten 

innebär. Enligt de utredningar som har genomförts kan nollalternativet över tid leda till ökade 

transportkostnader och längre transporttider samt ökade klimatutsläpp. 

Om inte projektet genomförs bibehåller de aktuella muddringsområdena sin nuvarande 

karaktär.  Området kommer att utvecklas utifrån naturliga förutsättningar och de aktiviteter som idag 

pågår i området. 

Utredningsalternativ 
Tidigare utredningsarbete har identifierat två olika möjliga djup, där utredningsalternativ 1 var 16,5 m 

och utredningsalternativ 2 var 17,5 m. Det kunde konstateras att alternativ 2 var det mest 

samhällsekonomiskt lönsamma alternativet. Inom projekt Skandiaporten dimensioneras farleds- och 

kajåtgärder därför utifrån fartyg med måtten 430x65 m samt maximalt djupgående på 17,5 m.   

Genom simuleringar har olika utformningar gällande farled, vändyta och området närmast kaj 

studerats och optimerats. Stegvisa optimeringar har gjort att farledsytan och muddringsbehovet har 

kunnat minimeras. 

Farledsåtgärder 
Sjöfartsverkets tillståndsansökan avser de vattenverksamheter som krävs för att bredda, fördjupa och 

märka ut farleden för sjöfart. Arbeten innefattar muddring, sprängning och anläggningsarbeten vid 

kantfyrar. Under perioden 15 maj till 15 augusti kommer det vara ett uppehåll där endast mindre 

grumlande arbeten genomförs. Arbetet beräknas totalt ta ca två år att slutföra. Ansökan avser även 

utläggning av sprängsten invid Måvholmskröken för att skapa nya hårdbottenmiljöer. 

Muddringen sker på två sätt, dels genom sugmuddring med ett fartyg som suger upp leran från 

botten, dels som grävmuddring med en större grävmaskin monterad på en pråm. I de områden som 

ska muddras består botten mest av lera och till mindre del av berg. Muddring för farledsåtgärder 

sker av cirka 13 miljoner tfm3 massor varav ca 400 000 tfm3 utgör berg (sprängsten). 

Miljöeffekter kommer att uppstå under anläggningsskedet. Driftskedet innebär generellt 

positiva effekter för sjöfarten med lokala små eller obetydliga effekter för miljö och hälsa i övrigt. 

Vatten 
Muddring ger upphov till grumling genom spill av sediment till vattnet. Grumlingen har beräknats och 

resultaten har använts för att kunna bedöma hur miljön påverkas. Beräkningarna visar att 



Sida 6 av 180 

grumlingen är tillfällig och uppkommer framförallt inom och mycket nära farleden när sugmuddring 

pågår. Grumlingen blir större vid botten än i ytvattnet och varierar även beroende på var och hur 

muddringen genomförs. Den sammanlagda tiden som vattnet är grumligt kallas varaktighet och är 

summan av flera korta perioder med grumling över en viss nivå. Det är framför allt varaktigheten av en 

grumlingsnivå som är av betydelse när risken för negativa miljöeffekter ska bedömas. 

Konsekvenserna för vatten/recipient bedöms bli obetydliga.  

Geologi och sediment 
Muddringen sker främst i lera. Den organiska halten i sedimenten är låg. Ner till ungefär två meters 

djup finns på vissa platser förorenade sediment. Muddring av förorenade sediment sker med 

miljöskopa för att minska risken att föroreningar sprids i vattenmassan. En mindre del av massorna 

som uppkommer vid muddringen, cirka 285 000 tfm3, innehåller så pass höga halter av föroreningar 

att de föreslås omhändertas särskilt (se vidare kapitlet om dumpningen). Partiklarna från mudderspillet 

kommer så småningom att lägga sig på botten, sedimentera, detta sker långsamt och främst nära 

farleden. Konsekvenserna för geologi och sediment bedöms bli små.  

Naturmiljö 
Vissa marina livsmiljöer som idag ligger utanför farleden kommer att muddras bort i samband med 

breddningen, i första hand handlar det om sedimentbottnar med låga naturvärden. Till mindre del 

består den muddrade ytan dock av blåmusselbankar och hårdbottnar med kelpalger och mossdjur 

som har höga naturvärden. För att minimera förlusten av dessa miljöer på lång sikt planeras för t ex 

flytt av musslor samt återskapande av ca 1,5 ha ny hårdbotten (sprängsten läggs ut på 

sedimentbotten). Detta förväntas minska de negativa effekterna från muddringen. På lång 

sikt kan positiva effekter för biologisk mångfald finnas i området kring de nya hårdbottnarna. De 

negativa konsekvenserna som uppkommer är lokalt avgränsade till själva farleden och dess 

närområde och bedöms sammantaget bli måttliga. 

Grumling och sedimentation kan påverka vissa närliggande känsliga naturmiljöer, i Göteborgs 

skärgård främst grunda områden och områden med ålgräs eller blåmusselbankar. Grumlingen 

beräknas i de allra flesta fall bli kortvarig med små eller obetydliga konsekvenser för naturmiljön. 

Blåmusselbankar kan få måttliga negativa konsekvenser av sedimentation, i övrigt bedöms 

konsekvenserna för bottenlevande djur bli obetydliga. Fisk bedöms tillfälligt (under pågående 

muddringar) undvika områden kring arbeten. 

Bullernivåerna under vatten blir vid vissa arbetsmoment höga, framförallt gäller detta vid sprängning. 

Sprängningen orsakar även en stötvåg i vattnet. Ljud kan under vattnet spridas över stora områden. 

Hur ljudet sprids är beroende av många olika faktorer och varierar på olika platser och från olika 

verksamheter. Marina däggdjur, framförallt tumlare, är känsliga för höga ljudnivåer. Tumlare 

förekommer i Göteborgs skärgård ända in till Skandiahamnen men det finns inga utpekade viktiga 

områden för tumlare inom det område som bedöms bli påverkat av höga bullernivåer under 

vatten. Även fisk kan ta skada av sprängningar. Före sprängningar kommer ljud därför att skickas ut i 

vattnet för att avlägsna fisk och marina däggdjur från området närmast muddringen. Sammantaget 

bedöms små till måttliga konsekvenser uppkomma för fisk och marina däggdjur. 

Lokala förändringar i den marina miljön kan innebära förlust eller försämring av födosöksområden för 

fåglar. Fåglar kan även bli störda av bullrande arbeten och grumling under pågående arbeten. 

Effekterna för fåglar till följd av grumling vid farledsåtgärder bedöms sammantaget bli små 

(närområdet) till obetydliga (skyddade områden). Den samlade bedömningen för fåglar är små 

konsekvenser. 

Boende och hälsa 
Närboende och andra som rör sig i skärgården kommer att påverkas av buller och utsläpp till luft från 

arbetsfartyg under den tid som arbeten pågår. Arbeten kommer att planeras så att gällande riktvärden 

för byggbuller klaras. Utsläppen till luft har beräknats med en datormodell som visar att utsläppen inte 

medverkar till att de miljökvalitetsnormer som finns överskrids. Sammantaget bedöms små till lokalt 

små-måttliga konsekvenser uppkomma. 
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Rekreation och friluftsliv 
Med planerade arbetstider uppkommer mycket begränsad grumling under den huvudsakliga 

badsäsongen juli-augusti. Vid badplatser beräknas grumlingen även övrig tid på året bli liten och 

kortvarig. I småbåtshamnar beräknas sedimentationen bli så liten att den är omätbar. Upplevelsen av 

kulturmiljön vid Nya Älvsborg bedöms tillfälligt kunna påverkas av buller. I anslutning till arbetsområdet 

kan framkomligheten för fritidsbåtar tillfälligt förändras. Fritidsfisket kan indirekt bli påverkat då 

områden där bland annat hummerfiske bedrivs muddras bort. Den samlade bedömningen för 

rekreation/friluftsliv är att åtgärderna innebär en liten konsekvens. 

Kulturmiljö 

Muddringsområdena saknar kända fornlämningar. Nya Älvsborg omfattas av gränsvärden för 

vibrationer. För kulturmiljön bedöms sammantaget inga negativa konsekvenser uppkomma. 

Risk och säkerhet 
Byggnader och konstruktioner som ligger nära farleden, till exempel fästningen Nya Älvsborg 

fästning, skulle kunna skadas av vibrationer i samband med sprängningar. De många aktiviteterna 

kan även innebära risker för andra verksamheter i området, till exempel sjöfart och fritidsbåtstrafik. Av 

denna anledning har olika riskanalyser tagits fram. Riskanalyserna pekar ut de åtgärder ut som krävs 

för att t.ex. minska risken för olyckor och undvika skador på byggnader, människor, fisk och marina 

däggdjur i samband med sprängning. Rekommendationerna kommer att följas i projektet vilket gör att 

risken för olyckor och skador är minimerad. 

Övrigt 
För sjöfarten uppstår positiva konsekvenser. Yrkesfisket berörs av tillfälliga avlysningar samt att fisk 

tillfälligt undviker vissa områden nära farleden. Då yrkesfisket i området är mycket begränsat bedöms 

konsekvenserna till följd av detta vara obetydliga.  

Kajåtgärder 
GHAB söker tillstånd till vattenverksamhet för kajförstärkningar i Skandiahamnen med tillhörande 

muddring i hamnbassängen (50 meter från kajen). Åtgärderna kommer att genomföras i två 

etapper, en för Kajläge Väster och en för Kajläge Öster. För att kunna fördjupa invid kajen 

behöver förstärkningsarbete genomföras först, innan muddring kan ske för respektive 

etapp. Nuvarande spont ersätts med en ny som installeras till ett större djup. Installationen 

sker antingen genom borrning av en rörspont ner i berg eller genom slagning. Förstärkningsåtgärder 

vid kaj och på delar av terminalytan sker genom i huvudsak spontning och 

pålning. Muddringen för Kajläge Väster samordnas och sker på samma sätt som för muddringen i 

farleden. 

Kajförstärkningsåtgärderna innebär att ca 1 200 m ny spont anläggs i framkant av kaj samt att ca 1 

500 pålar sätts ned över en 15 000 m2 stor yta vid terminalytan bakom kajen. Volymen muddermassor 

för Kajläge Väster bedöms uppgå till ca 270 000 tfm3 lösa massor respektive ca 40 000 tfm3 berg. 

För Kajläge Öster är motsvarande volym 670 000 tfm3 lösa massor och ca 20 000 tfm3 berg. Längs 

respektive kajläge anläggs nytt erosionsskydd, ca 10 m brett och 200 m långt.   

Miljöeffekter kommer att uppstå under anläggningsskedet. Driftskedet innebär generellt positiva 

konsekvenser för sjöfarten med lokala små eller obetydliga effekter för miljö och hälsa i övrigt.   

Vatten, geologi och sediment 
Muddring vid kaj ger upphov till en ökad grumling på samma sätt som farledsåtgärderna men i mindre 

omfattning då muddringsvolymerna här är mindre än en tiondel av volymerna i farleden. Beräkningen 

av sedimentspridning visar att muddringen vid kaj inte innebär grumlingsnivåer utöver normala 

variationer i området. Konsekvenserna för vatten/recipent bedöms bli obetydliga och för geologi och 

sediment bedöms de bli små.  

Naturmiljö 
Nära Skandiahamnen, vid Älvsborgs fästning, finns ålgräsängar och blåmusslor. Utifrån 

beräkningarna bedöms nivåerna av grumling och sedimentation bli i nivå med vad de är idag vid de 
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känsliga habitaten. Vid farledens södra slänt inom Kajläge Öster, kommer muddring att utföras i 

anslutning till biogent rev. Med undantag för blåmusslor så förväntas ingen varaktig effekt på den 

omgivande miljön, däribland en ålgräsäng vid Älvsborgs fästning. För kajåtgärderna uppkommer 

måttliga miljökonsekvenser för lokala blåmusselbankar. I övrigt bedöms konsekvenserna för 

naturmiljön (marina livsmiljöer, fåglar, fisk och marina däggdjur) bli små.

Boende och hälsa 

I anläggningsskedet kommer buller och utsläpp till luft öka tillfälligt när spontning och pålning sker. 

Arbetena kommer planeras så att gällande riktvärden för buller från byggplatser klaras. Utsläppen till 

luft beräknas inte medverka till att miljökvalitetsnormer överskrids. Sammantaget bedöms små 

konsekvenser uppkomma. 

Risk och säkerhet 
Anläggningsarbetena innebär en ökning av aktiviteter inom hamn- och farledsområdet, vilket medför 

en ökad risk för störningar och olyckor. GHAB har tagit fram riskanalyser och processer för att 

identifiera och förebygga risker. 

Övrigt 
För sjöfarten bedöms åtgärderna leda till positiva effekter och för ytvatten och rekreation och friluftsliv 

bedöms farledsåtgärderna leda till små eller obetydliga miljöeffekter. För kulturmiljö 

och yrkesfiske bedöms inga konsekvenser uppkomma. Framtida höjda havsnivåer bedöms inte 

påverka kajerna inom deras förväntade livslängd. 

Dumpning 
Inom projektet uppkommer ca 14 miljoner tfm3 lösa massor, i huvudsak lera, varav ca 460 000 tfm3 

utgörs av berg. Sprängstensmassorna kan till viss del tas om hand för att exempelvis nyttjas i andra 

anläggningsprojekt, eller anlägga nya hårdbottnar i havsmiljön. 

Överskott av massor kommer att dumpas i ett område till havs. En omfattande lokaliseringsutredning 

har genomförts i syfte att hitta en lämplig plats för dumpningen, där faktorer som platsens ström- och 

vågförhållanden, bottens karaktär inklusive dess föroreningsstatus, djupförhållanden, terrängens 

fysiska form och motstående intressen har varit viktiga att ta hänsyn till. För att dumpningen ska 

kunna ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön har det varit viktigt att säkerställa att de 

dumpade massorna ger en så liten förändring av den naturliga bottens sammansättning och 

förhållanden som möjligt. Dumpningsplatsen som valts för Skandiaporten är ett område ca 4,5 km 

väster om Vinga. Området består av en relativt flack yta samt två större djuphålor. 

Ungefär 2 % av de lösa massorna är förorenade i varierande omfattning, varav den absoluta 

majoriteten kommer från farledsåtgärderna. Dessa massor kommer att läggas i botten av djuphålorna 

och täckas över med rena lermassor. Det innebär att massorna blir omslutna i alla riktningar, 

vilket medför att risken för framtida spridning och/eller exponering i den marina miljön bedöms som 

obefintlig. 

De dominerande miljöeffekterna, i betydelsen skada på det akvatiska livet, som uppstår vid 

dumpningen är en fysisk effekt inom dumpningsplatsen av den samlade dumpningen. 

Vatten 
I samband med dumpning uppstår även grumling i vattenmassan då en mindre del av 

muddermassorna sprids och späds med strömmarna i området, s.k. spill. Omfattning och varaktighet 

av sedimentspridningen beror på omfattningen av dumpningen, både vad gäller mängder och 

dumpningstillfällen, men även på sammansättningen av massorna.  

Beräkningar av grumling har genomförts för dumpning av lösa massor inom dumpningsplatsen. 

Resultaten visar på en sedimentationsspridning som sträcker sig såväl norr som söder om 

dumpningsplatsen. Beräkningarna visar att grumlingen snabbt avtar i vattenmassan och i medeltal är 

mycket låg. 
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Dumpning medför en risk för negativ påverkan av vattenkvaliteten genom spridning av föroreningar. 

Spridningsberäkningarna visar att halterna förorenade partiklar utanför dumpningsplatsen är låga och 

avklingar med ökande avstånd från dumpningsområdet. Sammantaget bedöms konsekvensen för 

vattenkvaliteten med avseende på föroreningsspridning och föroreningshalt i vattenmassan bli liten. 

Geologi och sediment 
Dumpning av muddermassor sker enligt lika på lika-principen, vilket innebär att den bottenyta som 

uppkommer efter utförd dumpning ska vara så lik den ursprungliga bottenytan som möjligt. Djupen 

inom dumpningsområdet förändras då djuphålorna fylls upp. Massorna anpassas till omgivande 

bottennivåer i syfte att minimera lokala nivåvariationer. De hårdbottenytor som förekommer inom 

dumpningsområdet kommer delvis att övertäckas av lösa massor. 

Sprängstenen som planeras att läggas ut anpassas till strömningsriktningen och byggs upp till ungefär 

samma nivå som de anslutande höjdryggarna, vilket medför en ökning av hårdbottenytor inom 

området. De förändrade bottenförhållandena ger inte upphov till några skillnader i strömningsmönster 

eller erosionsrisk. 

Naturmiljö 
Inom dumpningsplatsen kommer det djurliv som finns där att överlagras av muddermassor och 

därmed temporärt försvinna. Uppföljningar från liknande dumpningar väster om Vinga visar på en god 

återkolonisation av olika typer av djur. Därmed finns goda förutsättningar för att återkolonisation även 

ska kunna ske på dumpningsplatsen för Skandiaporten och påverkan bedöms inte bli långsiktigt 

varaktig. 

Spillet från dumpningen av muddermassor ger upphov till pålagring av sediment inom ett område som 

sträcker sig utanför själva dumpningsplatsen. Pålagringen per dumpningstillfälle är liten och marin 

mobil bottenfauna, dvs sedimentgrävande arter, är dock relativt tåliga mot övertäckning av tunnare 

sedimentlager som de kan gräva sig upp genom. 

Föroreningshalter som uppstår i vatten och sediment har jämförts med gränsvärden för maximal 

tillåten koncentration för att värdera miljöeffekter på vattenlevande organismer. Beräkningarna visar 

att utanför själva dumpningsplatsen är halterna under gränsvärden för både årsmedelvärde och 

maximal tillåten koncentration i vatten och sediment. 

För dumpningen bedöms sammantaget måttliga konsekvenser uppkomma för marina livsmiljöer inom 

dumpningsplatsen. För marina livsmiljöer utanför samt bottenfaunan inom själva dumpningsområdet 

bedöms dumpningen medföra liten konsekvens och för fisk, fåglar och marina däggdjur bedöms inga 

eller obetydliga miljökonsekvenser uppkomma. 

Yrkesfiske 
Yrkesfisket i Västerhavet är omfattande. Inom och i anslutning till dumpningsområdet fiskas främst 

havskräfta, vilket i största utsträckning görs med bottentrål. När massor dumpas på platsen kommer 

inte fiske kunna ske direkt efter själva dumpningen. Effekterna bedöms vara temporära och fisket 

kommer kunna ske igen när platsen återkoloniseras av havskräftor. Effekterna bedöms vara lokala 

inom dumpningsplatsen. För dumpningen bedöms måttliga konsekvenser uppkomma för yrkesfisket. 

Övrigt 
För kulturmiljö, boende och hälsa, rekreation och friluftsliv samt sjöfart bedöms dumpningen leda till 

inga eller obetydliga miljöeffekter. 

Sammanfattning 
Det övergripande syftet med planerade åtgärder är att bibehålla och framtidssäkra tillgängligheten för 

Sveriges näringsliv. Åtgärderna innebär positiva konsekvenser för sjöfarten och projektet har en 

mycket hög samhällsnytta. Miljökonsekvenserna bedöms i de flesta fall vara små till följd av farleds- 

och kajåtgärder i projektet, bland annat eftersom muddring i förorenade sediment genomförs med en 

tät miljöskopa och grumlingen i grunda områden generellt är kortvarig. Skyddsåtgärder vidtas vid 

muddring av områden med höga naturvärden. Sammantaget uppkommer måttliga konsekvenser för 
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marina livsmiljöer inom den breddade farleden och dumpningsplatsen samt för marina däggdjur kring 

farleden. Även för yrkesfisket vid dumpningsplatsen bedöms måttliga konsekvenser uppkomma. 

Projektet bedöms inte bidra till att någon miljökvalitetsnorm inte följs. Vad avser ytvatten kommer 

planerade farleds- och kajåtgärder ge upphov till tillfälliga effekter och fysisk förändring inom berörda 

ytvattenförekomster. Projektet bedöms dock inte medföra någon försämring av statusen hos 

vattenförekomsterna, och inte heller äventyra möjligheterna att uppnå den status vattenförekomsterna 

ska ha enligt gällande miljökvalitetsnormer. Vad avser havsmiljö är den samlade bedömningen att 

projektet inte kommer att påverka miljökvalitetsnormer eller bidra till att någon miljökvalitetsnorm inte 

följs, inte heller vad avser det övergripande målet om god miljöstatus. 

Åtgärderna bedöms sammantaget inte orsaka skada på de värden som avses skyddas av 

riksintressen. 

Fågelskyddsområden, naturreservat eller miljö och bevarandemål inom kringliggande Natura 2000-

områden bedöms sammantaget inte påverkas negativt av planerade åtgärder. Farledsåtgärder krävs 

inom mindre delar av strandskyddat område. 
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Förkortningar och begrepp som används i MKBn. 

Begrepp Förklaring 

Ackumulerande förhållanden Ansamling av sediment (partiklar som sjunker till botten). Sedimenterat material förflyttas 
successivt utmed bottnen, från grunt liggande erosionsbottnar via transportbottnar, och 
ansamlas slutligen på de djupast liggande bottnarna. 

Arbetsområde Definieras här som ett område om 50 m kring planerade åtgärder där arbetsfartyg 
uppehåller sig under arbetstiden. 

Ankarplats Plats där fartyg ankrar. 

Bankpålning Pålning i syfte att höja eller bibehålla markens stabilitet samt förmåga att bära laster genom 
principen att laster överförs till pålar via pålplattor eller påldäck. 

Batymetri Bottenytans höjdskillnader, motsvaras av topografi på land. 

BQI En biologisk kvalitetsfaktor för bottenfauna som baseras på prover från mjuka bottnar och 
arternas känslighet för störning som bedöms. Klassningen i denna 
miljökonsekvensbeskrivning baseras på mätdata från vattenförekomsten tagna på 20 m djup 
eller djupare. Data uppfyller kraven i bedömningsgrunden (HVMFS 2013:19). 

Bottenklarning Under Keel Clearance (UKC), minsta godtagbara avstånd mellan botten och fartygets skrov. 

Bordningsplats Avser plats i vattenområde där lotsen normalt går ombord eller går av. 

Borrkax Borrkax är ett naturmaterial vilket uppkommer vid borrning i berg. Materialet utgörs av 
krossat berg som enligt definition är grus med samma beståndsdelar. 

Containerhamn En anläggning för upplag av containrar, och lastning mellan olika transportmedel, såsom 
fartyg, järnväg eller lastbil. 

Core-hamn Ett begrepp inom TEN-T och innebär att hamnen ansetts vara av så stor betydelse att 
verksamheten kvalificerarar sig att söka EU-finansiering. 

Dumpning Kvittblivning av avfall eller andra ämnen, t.ex. muddermassor, i vatten 

Enskopeverk Enskopeverk är en större grävmaskin fast monterad på en pråm med stödben som ställs på 
botten. Mudderverket lastar materialet på pråm för bortskaffning. Enskopeverk används 
huvudsakligen vid schakt av hårt material, men kan även vara aktuellt för andra typer av 
material. 

Eroderande förhållanden Förhållanden där sedimenterat material (partiklar som sjunker till bottnen) transporteras 
vidare och där fina sedimentfraktioner inte kan sedimentera. 

Farledsutmärkning En farled kan märkas ut med olika typer av sjömärken, såsom fyrar, bojar och prickar. 

Feedertrafik En förlängning av en transocean sjötransport med hjälp av mindre containerfartyg. Ett slags 
matartrafik från stora transoceana hamnar till mindre hamnar i Europa.  I praktiken ofta del 
av närsjöfarten. 

FSA Formal Safety Assessment, systematisk och etablerad metodik för att öka sjösäkerheten. 

Rekommenderad av IMO (International Maritime Organization). 

FÖP En fördjupad översiktsplan kompletterar den kommunomfattande ÖP:n och görs i ett område 
där kommunen vill vägleda utvecklingen mer detaljerat än vad en ÖP gör. 

Grumling Ett samlingsbegrepp för alla parametrar som påverkar sikt- och ljusförhållanden i vatten, det 
vill säga: organiskt material, suspenderat sediment eller färg. 

Haloklin Haloklin är en gräns mellan vattenmassor med olika salthalt. 

Havsplan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram havsplaner i Sverige. Förslag på 
havsplaner har lämnats in för beredning hos regeringen. Det finns tre havsplaner varav en 
är för Västerhavet. Havsplanerna vägleder nationella myndigheter, kommuner och 
domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar kring vad som är den bästa 
användningen av havet. Havsplanerna anger tio användningar: energiutvinning, försvar, 
generell användning, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, sjöfart, utredningsområde 
sjöfart och yrkesfiske. Havsplanerna anger också områden där särskild hänsyn ska tas till 
höga naturvärden, höga kulturmiljövärden eller totalförsvarets intressen. 
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Inlandssjöfart (inre 
vattenvägar) 

Från den 16 december 2014 är det möjligt att även i Sverige bygga och utrusta fartyg för så 

kallad inlandssjöfart, detta i enlighet med betänkandet Genomförande av EU:s regelverk om 

inre vattenvägar i svensk rätt (SOU 2011:4). I ett första skede kommer inlandssjöfart att vara 

möjlig på Göta älv, Vänern och Mälaren. Det övergripande syftet är att inlandssjöfart ska 

utgöra ett mer konkurrenskraftigt transportalternativ än sjötransporter med fartyg certifierade 

enligt nuvarande nationell reglering för motsvarande sjöområden, och därmed i större 

utsträckning kunna medföra en överflyttning av gods från väg och järnväg till inre 

vattenvägar 

Kummel Ej belyst sjömärke 

Landningar För yrkesfisket ilandförda kvantiteter 

Lots Lots är, inom sjöfarten, en vägvisare som efter krav anlitas när fartyg över en viss storlek 
ska anlöpa hamn eller passera speciellt svåra områden. 

Lotsplats Platser (bordningsplatser) där lotsen möter upp och stiger ombord på fartyg som har lotsplikt 

Lösa massor Teknisk definition av muddrade sediment. Motsats till fasta massor (berg). De lösa 
massorna består i detta projekt till övervägande del av lera. Leran är i sin struktur fast och 
håller ihop väl och är därmed i sig inte att betrakta som lös. 

Miljöaspekt Definieras här som ett intresse eller något av värde för miljön som kan påverkas av 
planerade åtgärder. Det kan till exempel vara naturmiljö, kulturmiljö eller en pågående 
verksamhet. 

MKN En miljökvalitetsnorm (MKN) är en bestämmelse om kraven på kvaliteten i luft, vatten, mark 
eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de 
tillämpar lagar och bestämmelser, till exempel vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller 
vid planläggning enligt plan- och bygglagen. 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för att ta reda på och beskriva de direkta och 
indirekta miljöeffekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra för miljö, hälsa 
och hushållning med resurser. 

Muddringsområde Yta inom Arbetsområdet där muddring av lera eller berg kommer ske för att göra farleden 
bredare eller djupare. 

Nationell plan för 
transportsystemet 

Trafikverkets långsiktiga, ekonomiska planering av det samlade transportsystem för väg, 
järnväg, sjöfart och luftfart. Aktuell plan avser åren 2018 - 2029. 

Natura 2000 Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. I ett Natura 2000-
område ska naturtyper utvecklas på ett bra sätt och arter ska växa till livskraftiga bestånd. 

Nautisk mil Nautisk mil, även benämnd distansminut eller sjömil, är en längdenhet som används 
internationellt inom sjöfart och luftfart. En nautisk mil definieras som exakt 1 852 meter. 

Norra farleden Avser farlederna med farledsnummer 161 och 166. 

Projekt Säkrare farleder Projekt Säkrare Farleder var ett muddringsprojekt med syfte att bredda, fördjupa och räta ut 
farlederna till Göteborgs hamn. I samband med Säkrare Farleder genomfördes också 
kajförstärkningar. Projekten genomfördes som ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och 
GHAB mellan åren 2002–2005. 

Påverkansområde Område där planerade åtgärder kan påverka en miljöaspekt, till exempel förändring av en 
livsmiljö eller grumling. Området kan vara större än själva åtgärdsområdet och vara olika 
beroende på miljöaspekt. 

Ramfritt djup Farledens faktiska djup efter ramning (metod att fastställa garanterat djup genom mekanisk 
inmätning). 

Resuspension Den process när sedimentpartiklar från bottnarna virvlar upp och blandas med ovanliggande 
vatten. 

Ringnot Se Snörpvad 

Rist Selektivt fiskeredskap utformat som ett galler 

RoPax Horisontellt lastade fartyg med rullande gods som även bedriver passagerartrafik 

Ro/ro-terminal Roll on roll off, är en teknik för att köra last av och på fartyg samt mellan däcken. 

Rörspont Stödvägg/stödkonstruktion av rör, vanligtvis av stål, vars syfte är att motverka förskjutningar 
mellan olika jordlager i mark. 
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SEL Sound Exposure Level, ljudexponeringsnivå och anges i dB re 1 µPa2s. Kan både anges för 
en enkelpuls (SEL (enkel) och som viktat medelvärde över många pulser SEL(kum). 

Sjöinfrastruktur Begreppet sjöinfrastruktur innefattar infrastruktur som möjliggör transport sjöledes; i detta 
fall farled och hamnbassäng/kaj. 

Snörpvad Eller vad, är ett stort nät som läggs kring ett fiskstim, sedan dras nätets underkant samman 
och lyfts upp med fisken inuti. 

SPL Sound Pressure Level, ljudtrycknivå och anges i dB re 1 µPa i vatten och dB re 20 µPa i luft 

Språngskikt Språngskikt är en skarp horisontell gräns mellan olika vattenmassor. Gränsen kan uppstå 
genom att vattenmassorna har olika temperatur, termoklin, olika salthalt, haloklin eller 
kombination av dessa fysiska egenskaper. 

Styckefall Genomsnittlig storlek hos utsprängd sten. 

Sugmudderverk Sugmudderverk (Trailing Suction Hopper Dredger, TSHD) är ett fartyg som lastar sig själv 
via ett till botten nedsänkt rör med speciellt utformad sugfot. Muddermassorna samlas i 
fartyget, vilket innebär att muddringen avbryts vid full last. Metoden förutsätter att en viss 
mängd vatten tillförs vid uppsugning till lastutrymmet. Till viss del kan detta vatten släppas 
via utloppsrör i fartygets botten. 

SSC Koncentration av suspederat sediment, jfr Grumling 

Suspension En blandning av en vätska och ett fast tillstånd partiklar (olösliga) 

TEN-T Förkortning av Trans-European NetworkTransport och är EU:s initiativ för att stärka och 
länka samman transportsystemet i unionen. 

Transocean linjesjöfart Bedrivs mellan olika kontinenter och omfattar trafik på de stora världshaven. De 
transoceana fartygen (seagoing ships) är dimensionerade för att klara vågor i 
storleksordningen 30 meter. De ska uppfylla internationella regelverk fastställda av FN-
organet IMO. Fartygen är ofta mycket stora med lastkapacitet runt 300–500 000 ton eller 18 
000 TEU eller för passagerarfartyg 5–6000 personer. 

TEU Twenty-foot Equivalent Unit, "tjugofotsekvivalenter", 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. 

Tam3 Teoretisk anbringad volym. Avser massans volym i anbringat tillstånd. En anbringad volym 
är en utlagd eller utfylld volym till skillnad mot fast volym, se Tfm3. 

Tfm3 Teoretisk fast volym. Avser massans beräknade volym i naturligt, orört, tillstånd. 

Trål Fiskeredskapet trål är ett strutformat/koniskt nätredskap som släpas efter en eller flera 
fiskebåtar. 

Ufs Information för yrkes- och fritidssjöfarten t.ex. sjökortsrättelser, temporär och preliminär 
information samt övrig information som kan vara relevant för den sjöfarande. 

Utredningsområde Definieras här som ett större område där alternativa lokaliseringar har utretts. 

VISS VattenInformationSystem Sverige. Databas med klassningar och kartor över alla Sveriges 
större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För vattenförekomster, dvs. större 
vatten, finns MKN som anger den ekologiska och kemiska statusen som respektive 
vattenförekomst ska uppnå. 

Åtgärdsvalsstudie Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) är ett planeringssystem för transportinfrastruktur. Det är ett 
förberedande arbete som analyserar brister och problem och som förutsättningslöst söker 
efter alternativa lösningar för att finna lämpliga åtgärder. 

ÖP En kommunal plan som visar de stora dragen i fråga om användningen av mark- och 
vattenområden samt kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Projekt Skandiaporten 

Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket, Trafikverket och Göteborgs Hamn AB 

(GHAB). För genomförandet ansvarar Sjöfartsverket (åtagande i avsnitt 1.2.1 kallat Farledsåtgärder) 

och GHAB (åtagande i avsnitt 1.2.2 kallat Kajåtgärder), och söker därmed tillstånd enligt miljöbalken 

för respektive åtgärder.  

Skandiaporten är ett namngivet objekt i den av regeringen fastställda nationella planen för 

transportsystemet för perioden 2018–2029, vilken anger de åtgärder som ska utföras i 

transportsystemet under perioden.  

1.1.2 En strategiskt viktig transportfunktion för svenskt näringsliv 

Göteborgs hamn är Sveriges, och Skandinaviens, största hamn, 

med terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt olja 

och andra energiprodukter. Hamnen är utpekad som Core-

hamn inom Europeiska Unionens transeuropeiska 

transportnätverk (TEN-T). Hamnen med dess farleder är 

utpekade som riksintressen för kommunikation. Inom 

containersegmentet hanterar Göteborg för närvarande omkring 

50 procent av den totala containervolymen i svenska hamnar, 

och är den enda svenska hamn som idag kan erbjuda 

transocean direktsjöfart inom containersegmentet.  

Sammantaget är Göteborgs hamn en viktig port in till och ut från 

den svenska och skandinaviska marknaden. I Skandiahamnen 

lastas och lossas containeriserat gods som har sin start- eller 

slutdestination i hela Sverige. Den transoceana direktsjöfarten 

innebär att Sverige genom Göteborgs hamn har ett stopp på de 

globala rederiernas slingor mellan Europa och Sydostasien, 

Kina och Japan. Dessa slingor trafikeras av de allra största 

fartygen i den globala containerflottan.  

På dessa slingor anlöps en handfull hamnar per kontinent, där stoppet i Göteborg innebär en möjlighet 

för stora, medelstora och mindre export- och importföretag över hela Sverige att transportera 

containers till och från i första hand Kina, Japan, Sydkorea och Singapore så effektivt som möjligt. I 

praktiken undviks en fördyrande och tidskrävande omlastning i någon av de större hamnarna på 

kontinenten (däribland Rotterdam, Antwerpen, Bremerhaven eller Hamburg). De transportmöjligheter 

som denna direktsjöfart innebär, utgör en strategiskt viktig transportfunktion, som stärker 

konkurrenskraften för svensk långväga export och import.  

Vidare har Göteborgs hamn inom containersegmentet ett i princip rikstäckande upptagningsområde, 

något som möjliggörs genom ett järnvägssystem med dagliga avgångar till och från över 20 

inlandsterminaler i Sverige och även i Norge. I dagsläget transporteras omkring 60 % av samtliga 

containers som hanteras i Göteborgs hamn till eller från Göteborg med järnväg. 

Det svenska näringslivet har ett stort behov av effektiva och tillförlitliga transporter. Den 

samhällsekonomiska analysen (Trafikverket, 2015) påvisar att effekterna av detta transportupplägg 

innebär lägre transportkostnader, kortare transporttid och ökad kvalitet för transportköparen, samt en 

minskad samlad miljöpåverkan från dessa transporter.  

Den samhällsekonomiska analysen, som genomfördes 2016, visar att Skandiaporten är ett robust 

projekt, med mycket hög samhällsnytta. Projektet har en så kallad nettonuvärdeskvot, NNK, på 3–3,2 

vilket innebär att varje investerad krona ger fyra kronor tillbaka.  

Figur 1.1 Containerhantering i 
Skandiahamnen 
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1.1.3 Utvecklingen inom den globala containerflottan 

Utvecklingen inom sjöfarten går generellt 

mot allt längre, bredare och mer djupgående 

fartyg, som därmed får en större 

lastkapacitet. 

Syftet med större fartyg är i första hand att 

kunna effektivisera transporterna med fler 

containrar per fartyg. Detta innebär en 

minskad transportkostnad och 

energiförbrukning per transporterad 

container. 

Under de senaste 20 åren har 

lastkapaciteten (det vill säga hur många 

containers som kan fraktas per fartyg) på de 

största containerfartygen tredubblats. En 

fördubbling har skett sedan 2006, se Figur 

1.2. Generellt anges lastkapaciteten i 

containermåttet TEU.  

Detta innebär att fartygen vuxit på både 

längden och bredden, men främst på djupet, 

vilket i sin tur ställer krav på ökat djup och 

manöverutrymme i farleder och hamnar.  

Mot den bakgrunden utgör dagens maximala djupgående på 13,5 m i Göteborgs hamn med 

anslutande farled och vändyta en begränsning för de moderna containerfartygen att komma till 

Göteborg. I dagsläget kan dessa fartyg inte anlöpa Göteborg med full last, utan endast lastade till 

omkring hälften. Detta innebär en ineffektivitet i transportsystemet samt minskar Göteborgs hamns 

konkurrenskraft som anlöp på de interkontinentala slingorna. På sikt kan även dagens maximalt 

tillåtna längd och bredd på fartygen (400 m respektive 60 m) bli en begränsning.   

1.1.4 Motiv för planerade åtgärder 

Det övergripande syftet med planerade åtgärder är att bibehålla och framtidssäkra tillgängligheten för 

Sveriges näringsliv till direktanlöp med den globala containersjöfarten. Projektet säkerställer 

därigenom en strategisk försörjningsfunktion för svensk utrikeshandel och bidrar till att stärka svenskt 

näringslivs internationella konkurrenskraft.   

Syftet uppfylls genom att anpassa en av de anslutande farlederna in till Göteborgs hamn (Norra 

farleden) och Skandiahamnens södra kaj och hamnbassäng till att kunna ta emot anlöp med den 

moderna, globala containerflottan.  

Under åren 2014–2015 genomförde Trafikverket, Sjöfartsverket och GHAB en åtgärdsvalsstudie 

(Trafikverket, 2015). Under perioden 2016–2017 genomförde parterna en fördjupad studie 

(Trafikverket, 2017). Sammantaget beskriver underlagen de brister, behov och möjliga åtgärdsförslag 

som har studerats i frågan samt de samhällsekonomiska effekterna av att genomföra de åtgärder som 

beskrivs i föreliggande MKB. 

Farled, hamnbassäng och kajkonstruktion dimensioneras för fartyg som mäter (längd x bredd) 430 x 

65 m och med ett maximalt djupgående för fartygen på upp till 17,5 m. Dagens farled är ursprungligen 

utformad för fartyg som mäter 350 x 50 m och med 13,5 m maximalt djupgående.  

Beslutet om dimensionerande fartygsstorlek är fattat baserat på den omvärldsanalys (Lloyd's List 

Intelligence, 2019) som genomförts, och som studerar såväl den globala containertrafikens framtida 

rutter som fartygens utveckling. Dimensionerade fartygsstorlek har valts utifrån att Göteborgs hamn 

fortsatt och under överskådlig tid ska kunna vara ett stopp på slingorna mellan Europa och Fjärran 

Östern, på vilken de allra största fartygen i containerflottan trafikerar.  

Figur 1.2 Utvecklingen av containerfartygen 1968 - 2018 
(Källa: Sjöfartsverket). 
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Vidare är Skandiaporten en investering som bör ses 

tillsammans med ytterligare statliga och kommunala 

investeringar. I syfte att ytterligare förstärka ett 

hållbart transportsystem med ökade godstransporter 

på järnväg, genomför Trafikverket en etappvis 

utbyggnad till dubbelspår av Hamnbanan till 

Göteborgs hamn. Utbyggnaden av Hamnbanan är ett 

namngivet objekt i den nationella infrastrukturplanen, 

med en total objektskostnad på omkring tre miljarder 

kronor. I januari 2020 påbörjades byggnationen av 

den tredje och sista beslutade etappen, med planerat 

avslut i december 2023. Omfattande investeringar 

har även skett inom Göteborgs hamn och 

containerterminalen, främst avseende 

järnvägsinfrastruktur, omlastningsterminaler och 

kranhanteringsutrustning. 

I den nationella infrastrukturplanen för perioden 2018–2029 ingår även omfattande investeringar i det 

statliga vägnätet som direkt ansluter till Göteborgs hamn. Objekten E6.20 Hisingsleden, södra delen 

och E6.21 Göteborgs hamn/Lundbyleden summerar till knappt tre miljarder kronor och genomförs 

under den första halvan av 2020-talet.  

Skandiahamnen ligger dessutom i direkt anslutning till Göta älv, och är därigenom en potentiell 

strategisk nod för inlandssjöfart. Detta är en typ av sjöfart som är väletablerad i Europa och under 

uppstart i Sverige. En sådan trafik skulle då kunna utnyttjas för att sjövägen genomföra 

containertransporter till/från Vänerregionen och Bohuskusten. 

Skandiaporten utgör på så sätt en viktig länk i ett hållbart och effektivt transportsystem som gör att 

export- och importföretag över i praktiken hela Sverige kan dra nytta av den transoceana 

direktsjöfarten i Göteborg.  

Alternativen till att inte genomföra de planerade åtgärderna beskrivs i kapitel 3. 

1.2 Planerade åtgärder 
I Sjöfartsverkets ansvar ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som 

tillgodoser sjöfartens behov. Sett i ett större perspektiv är Trafikverkets uppdrag från regeringen att 

verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg, med utgångspunkt i 

regeringens beslut om nationell plan för transportsystemet 2018–2029 och regeringens 

godstransportstrategi och effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.   

GHAB har i uppdrag att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart 

skandinaviskt godsnav och planerar att genomföra kajförstärkningar i Skandiahamnen och tillhörande 

muddring i hamnbassängen.  

I projektet Skandiaporten planerar Sjöfartsverket att genom muddring och sprängning fördjupa och till 

viss del bredda den Norra farleden med tillhörande åtgärder. Muddringsåtgärder sker till en gräns 50 

m från Skandiahamnens södra kaj. Till detta behöver befintlig farledsutmärkning anpassas till den nya 

farledsutformningen. Dessa åtgärder sammanfattas i benämningen Farledsåtgärder.  

GHAB planerar att genomföra kajförstärkningar längs Skandiahamnens södra kaj samt tillhörande 

muddring i området 50 m närmast och längs Skandiahamnens södra kaj. Dessa åtgärder 

sammanfattas i benämningen Kajåtgärder.   

Planerade åtgärder genererar ett överskott av massor, vilka planeras att dumpas till havs. Båda parter 

ansvarar för dumpningen, men för olika volymer. Dumpningen sammanfattas i benämningen 

Dumpning av massor.   

Se Figur 1.6 för en översiktlig beskrivning och indelning av åtgärderna. 

Figur 1.3 Hamnbanan 
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1.2.1 Farledsåtgärder 

De arbeten som sker inom Farledsåtgärder kommer som tidigast att kunna påbörjas under 

sensommaren 2023, i annat fall sensommaren 2024. Muddringsarbetena bedöms pågå under två 

säsonger, i cirka 14–16 månader, med planerat avslut under våren 2025, alternativt våren 2026.  

1.2.2 Kajåtgärder 

Kajåtgärder avser muddring och sprängning utmed Skandiahamnens södra kaj, samt förstärkning av 

Skandiahamnens södra kaj med bakomliggande terminalyta, för att uppnå beslutat maximalt 

fartygsdjupgående. Åtgärderna kommer att genomföras i två tidsmässigt separerade etapper. Detta är 

nödvändigt för att upprätthålla effektiv verksamhet i containerterminalen under hela byggtiden.  

I den första etappen planeras Kajåtgärder för ett kajläge (Kajläge Väster, omkring 750 m kajlängd), 

med plats för ett fartyg av den storlek som farled, hamnbassäng och kajkonstruktion dimensioneras 

för. Åtgärderna inom etapp 1 planeras att starta under första halvåret av 2022. 

När framtida behov finns ansvarar GHAB för att genomföra kompletterade åtgärder för ett andra 

fördjupat kajläge, Kajläge Öster (etapp 2, omkring 450 m kajlängd). Det framtida behovet utgår i första 

hand från containerverksamhetens utveckling avseende godsvolymer och anlöp. Beslutet för åtgärder 

avseende Kajläge Öster fattas av GHAB och Göteborgs Stad. Åtgärderna inom etapp 2 planeras att 

starta under 2030. 

Ansökan omfattar en utbyggnad av Kajåtgärder i sin helhet, det vill säga både etapp 1 och 2. 

Figur 1.4. Tidsplan för projekt Skandiaporten. 

Figur 1.5 Energihamnen, Skandiahamnen, Älvsborgshamnen och hamninloppet. 
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Figur 1.6 Sammanfattning av planerade åtgärder. 
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1.2.3 Ömsesidigt beroende mellan åtgärderna 

Sjöfartsverket och GHAB är överens om att fortsatt planera efter en gemensam tidsplan som omfattar 

Farledsåtgärder och Kajåtgärder som en helhet. 

Arbetena ska planeras för ett tidsmässigt gemensamt färdigställande av Farledsåtgärder samt 

Kajåtgärder etapp 1. Detta kan som tidigast ske under våren 2025, alternativt våren 2026. 

1.2.4 Erfarenheter från tidigare projekt 

1.2.4.1 Säkrare Farleder 2002 - 2004 

Under 2002 – 2004 fördjupades, breddades och rätades de båda farlederna, Torshamnsleden, 

nuvarande North Channel och Böttöleden, nuvarande South Channel, in till Göteborgs hamn i syfte att 

öka säkerheten för de transoceana fartyg som vid denna tidpunkt förväntades trafikera Torshamnen 

och Skandiahamnen, Projekt Säkrare Farleder. I samband med detta gjordes även erforderliga 

kajförstärkningar i Skandiahamnen. I projektet uppkom cirka 12 miljoner tfm3 muddermassor och cirka 

400 000 tfm3 sprängsten. Projektet kunde, i enlighet med övervakning och uppföljning, genomföras 

utan några bestående negativa effekter. 

Erfarenheter från projekt Säkrare Farleder sammanfattas under respektive påverkansfaktor i kapitel 5-

7.  

1.2.4.2 Kajförstärkning genomförd 2003–2005 

I samband med att projektet Säkrare Farleder genomfördes förstärkte GHAB 2003–2005, 450 m kaj 

med bakomliggande terminalytor för att möjliggöra fördjupningen. Arbetena var av samma karaktär 

och slag som ska genomföras under projektet Skandiaporten och de erfarenheter som GHAB drog 

2003–2005, är inarbetade i den tekniska förstudien som genomförts och kommer att arbetas vidare 

med i detaljprojektering. Allt för att optimera de tekniska lösningarna och byggnationen. 
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2 Prövningsprocessen 

2.1 Inledning 
Sjöfartsverket och GHAB söker tillstånd till de respektive åtgärder som planeras att genomföras inom 

ramen för projekt Skandiaporten. 

2.2 Tillstånd till vattenverksamhet 
Sjöfartsverket söker tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för fördjupning och till viss 

del breddning av den Norra farleden (med farledsnummer 161 och 166) fram till 50 m från 

Skandiahamnens kaj samt tillhörande erforderliga åtgärder såsom utrivning av och uppförande av nya 

farledsutmärkningar.  

GHAB söker tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för kajförstärkningar i 

Skandiahamnen, Kajläge Väster och Kajläge Öster, med tillhörande muddring i hamnbassängen (50 

meter från kajen). 

2.3 Dumpningsdispens 
Sjöfartsverket ansöker om dispens för dumpning av muddermassor till havs enligt 15 kap. miljöbalken, 

inom områden väster om Vinga. Dumpningsområdena framgår av Figur 4.1 och beskrivs i kapitel 7. 

GHAB ansöker om dispens för dumpning av muddermassor till havs enligt 15 kap. miljöbalken, inom 

samma område väster om Vinga, men för andra volymer. 

2.4 Övriga prövningar 
Sjöfartsverket ansöker om dispens enligt 7 kap. miljöbalken för de åtgärder som planeras genomföras 

inom strandskyddat område. 

2.5 Samrådsprocessen 

2.5.1 Genomförda samråd 

Sjöfartsverket och GHAB inledde en gemensam samrådsprocess i december 2019 genom att skicka 

ut ett samrådsunderlag för avgränsningssamråd med länstyrelsen, myndigheter, kommuner och 

enskilda fastighetsägare. Samrådsunderlaget tillgängliggjordes samtidigt på Sjöfartsverkets och 

GHAB:s hemsidor. 

I februari 2020 skickades en komprimerad version av samrådsunderlaget till organisationer, 

verksamheter, föreningar och den allmänhet som kan antas bli berörda. Samrådet annonserades 

samtidigt Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter och Torslanda-ÖckeröTidningen. Synpunkter kunde 

lämnas till och med slutet av februari 2020. 

Inledande samrådsmöten hölls med länsstyrelsen, kommunen, ett urval av myndigheter och enskilda 

fastighetsägare i januari 2020. Ett dialogmöte med boende i Torslanda/Öckerö och båtföreningar 

genomfördes i februari 2020 i Torslanda, Göteborgs kommun. Ett särskilt informationsmöte om val av 

plats för dumpning av muddermassor hölls med Länsstyrelsen i Västra Götalands län i mars 2020. 

Under samrådsprocessen har även flera andra fördjupade samråd med myndigheter genomförts, bl.a. 

med Försvarsmakten och även med fastighetsägare och samfälligheter. 

Ett kompletterande skriftligt samråd genomfördes sommaren 2020 rörande anläggande av konstgjorda 

rev med en avgränsad samrådskrets bestående av berörda myndigheter verksamheter och 

fastighetsägare. Synpunkter kunde lämnas till och med slutet av augusti 2020. 

Sjöfartsverket och GHAB har tagit fram den här miljökonsekvensbeskrivningen och de synpunkter 

som framförts under samrådsprocessen har beaktats. 

I Samrådsredogörelsen, bilaga E1, beskrivs den genomförda samrådsprocessen. 
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2.5.2 Betydande miljöpåverkan 

Muddring av en farled antas enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) medföra betydande 

miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 § miljöbalken. Därav inleddes samrådsprocessen med ett 

avgränsningssamråd såsom beskrivits i föregående avsnitt.  

2.6 Miljökonsekvensbeskrivning 

2.6.1 Inledning 

Inom arbetet med framtagandet av ansökningshandlingarna har ett antal utredningar genomförts och 

en MKB tagits fram. I följande avsnitt beskrivs MKBns metod och avgränsningar. 

2.6.2 Avgränsningar 

2.6.2.1 Geografiskt 

Beskrivning av påverkan görs i områdena där de planerade åtgärderna ska ske, det vill säga i Norra 

farleden, i hamnbassängen vid Skandiahamnen samt södra kajen i Skandiahamnen. 

För varje miljöaspekt finns ett påverkansområde. Områdena kan se olika ut för varje miljöaspekt och 

beskrivs i respektive avsnitt. 

2.6.2.2 Tid 

I MKBn görs en nulägesbeskrivning som utgår från förhållandena då den här MKBn tas fram det vill 

säga 2019–2020. Konsekvensbedömningen görs mot de konsekvenser som bedöms kunna uppstå i 

nollalternativet, det vill säga den framtida situation om projektet inte genomförs, vilket är år 2040. 

2.6.2.3 Aspekter 

Aspekter som konsekvensbeskrivs i den här MKBn är: 

• Naturmiljö - på land och i vatten

• Kulturmiljö

• Boende och hälsa (buller, vibrationer och luftmiljö)

• Rekreation och friluftsliv

• Pågående verksamheter (sjöfart, försvar, yrkesfiske, ledningar)

Gällande hamntillstånd från 20091 bedöms inte i närtid påverkas av planerade åtgärder i farled och vid 

kaj. De transoceana fartyg som kräver det ökade djupet för att kunna anlända och avgå fullastade 

angör redan idag Skandiahamnen. Någon förändrad miljöpåverkan som riskerar att påverka gällande 

hamntillstånd kan därför inte förväntas. 

Den fördjupade farleden och mer djupgående fartyg förväntas inte heller medföra några förändrade 

miljökonsekvenser i form av förändrad påverkan i form av ökat buller eller förändrade strömmar 

eller vågpåverkan i driftskedet. 

Inte heller landskapsbilden förväntas påverkas av de planerade åtgärderna. De fartyg som kan anlöpa 

Göteborgs hamn gör det redan idag. De eventuellt ännu större transoceana fartygen som skulle kunna 

angöra hamnen på sikt bedöms inte heller påverka landskapsbilden. 

2.6.3  Läsanvisningar 

MKBn är uppdelad i tolv kapitel. Önskas en snabb överblick och en översiktlig bild av de huvudsakliga 

miljökonsekvenserna återfinns de i den icke-tekniska sammanfattningen i början av dokumentet.  

I kapitel 3 redovisas utredda alternativ och nollalternativet. 

1 2009-06-12 Dnr 551-55224-2002, 2012-09-06 Dnr 551-18827-2011 (villkor elanslutning), 2013-10-09 Dnr 551-31422-2012 

(villkor buller). 
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I kapitel 4 beskrivs riksintressen, områdesskydd och miljökvalitetsnormer som kan beröras av de 

planerade åtgärderna. 

Planerade åtgärder delas upp och beskrivs i följande kapitel. 

• Kapitel 5 Farledsåtgärder 
• Kapitel 6 Kajåtgärder 
• Kapitel 7 Dumpning  

I respektive kapitel beskrivs påverkan från planerade åtgärder. Därefter görs en nulägesbeskrivning 

för miljöaspekter som bedöms kunna beröras av respektive åtgärd. Under respektive avsnitt redovisas 

de huvudsakliga påverkansfaktorer som bedöms kunna påverka miljöaspekten till följd av planerade 

åtgärder. Påverkan bedöms i första hand uppkomma i anläggningsskedet. I driftskedet bedöms den 

tillkommande2 påverkan vara begränsad till ett fåtal påverkansfaktorer. För varje påverkansfaktor 

redovisas erfarenheterna från projekt Säkrare Farleder, som har varit viktiga underlag i 

konsekvensbedömningen. Därefter görs beskrivning av bedömda effekter och konsekvenser utifrån 

föreslagna skyddsåtgärder. Utgångspunkten för hur dessa har bedömts sammanfattas i avsnitt 2.6.4 

och beskrivs mer i detalj i bilaga E2. Under respektive avsnitt finns rubriken Skyddsåtgärder, där 

eventuella åtgärder beskrivs som projektet åtar sig att vidta för att mildra effekterna av den planerade 

verksamheten. 

I kapitel 8 görs den samlade bedömningen av projektet bl.a. påverkan på riksintressen och möjlighet 

att uppnå miljökvalitetsnormer. Slutsatserna som gjorts i kapitel 5, 6 och 7 sammanfattas i en tabell 

där projektets samlade miljökonsekvenser för respektive miljöaspekt beskrivs. I kapitel 9 beskrivs 

kumulativa effekter. I kapitel 10 ges förslag på kontrollprogram. 

2.6.4 Bedömning av värde/känslighet 

För varje berörd miljöaspekt görs värdebedömningar, exempelvis kan ett naturmiljöområde ha ett högt 

värde medan ett annat område har ett lågt värde ur naturmiljösynpunkt. Värdet hos respektive 

delområde eller objekt har bedömts utifrån bedömningsgrunder och skalor som är specifika för 

respektive miljöaspekt. 

Bedömningsgrunder för de olika miljöaspekterna finns i bilaga E2. 

2.6.5 Bedömning av påverkan, effekt och konsekvens 

Påverkan uppkommer från de fysiska åtgärderna i sig. Påverkan kan exempelvis vara 

sedimentspridning, buller eller att berg i farleden sprängs bort. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått avser åtgärder som vidtas för att minska miljöeffekterna och 

inte riskera att skada eller olägenhet uppkommer. Begreppen inkluderar även förebyggande åtgärder 

och/eller planering av verksamheten. Ett försiktighetsmått kan exempelvis vara att planera 

arbetstiderna så att buller inte uppkommer nattetid och en skyddsåtgärd kan exempelvis vara att 

använda siltgardiner. 

Effekt definieras som den förändring av miljön eller människors hälsa som verksamheten orsakar. En 

effekt kan exempelvis vara försämrad tillväxt av kärlväxter vid lägre ljusinsläpp på grund av grumling 

av vattnet eller att befintliga marina habitat förändras vid muddring eller dumpning. Effekter kan skilja 

sig både rumsligt och tidsmässigt, det vill säga de kan vara såväl lokala som storskaliga, tillfälliga som 

permanenta. De negativa effekterna minskar om försiktighetsmått och skyddsåtgärder vidtas. 

Konsekvens avser betydelsen av effekten vilket i de flesta fall kräver en kvalitativ, sakkunnig 

bedömning baserat på identifierade effekter. För att göra detta tillämpas en sammanvägning av 

aspektens värde och förväntade effekter till följd av ansökt verksamhet. Principen för 

sammanvägningen görs enligt Figur 2.1. Positiva effekter värderas inte utan beskrivs i text. 

2 Med tillkommande avses de effekter som inte redan uppkommer i befintlig farled givet dess djup, geografiska 
utbredning och fartygsrörelser. 
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Beskrivning av påverkan, effekt och konsekvens görs i respektive kapitel för de planerade åtgärderna. 

I bilaga E2 återfinns beskrivning av effekter för de olika värdena samt de bedömningsmatriser som 

legat till grund för bedömningarna. För varje aspekt formuleras en konsekvensbedömning enligt 

skalan obetydlig, liten, måttlig eller stor konsekvens. 

2.6.5.1 Exempel på konsekvensbedömning 

I anläggningsskedet kan det finnas risk för skador på kulturhistoriska byggnader eller lämningar, som i 

detta område bedöms ha högt värde/känslighet. Utan åtgärder skulle verksamheten kunna innebära 

negativa konsekvenser för kulturmiljön. Med vidtagna åtgärder identifierade genom utredningar och 

riskanalyser kan dock risken för skador avskrivas, vilket gör att ingen konsekvens istället är att 

förvänta, trots att värdet på aspekten är högt, se exempel i Figur 2.1. 

Figur 2.1 Bedömningsmatris för MKBn. Streckad cirkel illustrerar konsekvenser för en miljöaspekt utan 
skyddsåtgärder och streckad linje visar hur konsekvensen för en miljöaspekt minskar i och med att 
skyddsåtgärder vidtas. 
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3 Alternativredovisning 

3.1 Nollalternativ 
Enligt 6 kap. miljöbalken ska en MKB innehålla uppgifter om hur miljöförhållandena förväntas utveckla 

sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas. Detta kallas ofta för nollalternativet. 

Utgångspunkten vid bedömningen ska vara de förhållanden som rådde på platsen innan de 

anläggningar eller åtgärder kom till stånd som ansökan avser. 

I detta fall ska utgångspunkten vara dagens verksamhet i Göteborgs hamn, Skandiahamnen, och hur 

verksamheten kan komma att utvecklas för det fall planerade åtgärder inte kommer till stånd samt hur 

miljöförhållandena i sin tur då kan komma att utveckla sig. 

Nollalternativet innebär i detta fall en fortsatt hamnverksamhet med befintliga kajer och djup i 

hamnbassängen och med fartygsrörelser till och från Skandiahamnen i befintlig farled med befintliga 

farledsdjup. De aktuella bottenytorna behåller sin nuvarande karaktär och utvecklas utifrån naturliga 

förutsättningar och de aktiviteter som pågår i området idag. De tillfälliga och permanenta effekter och 

förändringar till följd av fördjupning och breddning av farled samt fördjupning hamnbassäng som 

planeras genom muddring och sprängning uppkommer inte. De förväntade miljökonsekvenserna av 

genomförandet av åtgärderna kommer alltså inte att uppstå. Även med nuvarande utformning av 

farleden finns dock ett behov av återkommande underhållsmuddringar för att bibehålla hamnens och 

farledens befintliga djup. Behovet av underhållsmuddring förutsätts alltså bli detsamma i 

nollalternativet. 

Det finns som utgångspunkt generellt tre sätt för svenska export- och importföretag att transportera 

containeriserat gods mellan Sverige och länder i Fjärran Östern: 

• Direktanlöp till/från Göteborgs hamn

• Feeder-transport till/från annan svensk containerhamn till europeisk omlastningshamn

• Landtransport till/från Sverige till europeisk omlastningshamn

Alternativen till direktanlöp till/från Göteborgs hamn är således feeder-transport eller landtransport 

till/från en europeisk omlastningshamn. Bland dessa hamnar kan nämnas Rotterdam, Antwerpen, 

Bremerhaven, Hamburg och Gdansk. Transportupplägg med feeder-transport är möjlig från ett flertal 

svenska hamnar, som oftast har ett regionalt upptagningsområde. Feeder-trafiken ombesörjs främst i 

slingtrafik. Utöver de större transoceana rederiernas egna utbud av feeder-fartyg finns ett antal 

specialiserade rederier. Feeder-trafiken opererar i ett stort antal regionala slingor i norra Europa, där 

containers lastas och lossas i ett flertal hamnar, med vidare anslutning till en större omlastningshamn 

på kontinenten. 

Under 2019 var följande fem hamnar de största svenska containerhamnarna: 

• Göteborg: 47 %

• Helsingborg: 17 %

• Gävle: 11 %

• Norrköping: 6 %

• Hallands hamnar (Halmstad och Varberg): 4 %

Den framtida utvecklingen av hamnverksamheten och fartygstrafiken med förändrade godsflöden och 

godsstrukturer i ett nollalternativ går idag inte att exakt förutsäga eftersom den påverkas av många 

olika strukturella faktorer som är svåra att prognostisera. Det är inte heller möjligt att inom ramen för 

denna MKB på ett entydigt sätt beskriva vilka samhällsekonomiska effekter som de tre alternativen att 

transportera containeriserat gods innebär. Effekterna för näringslivet beror bland annat på var i landet 

som verksamheten är belägen, vilka transportbehov som finns och vilka transportalternativ som står till 

buds för respektive godstransportköpare. Effekter för miljön beror bland annat på hur för- och 

eftertransporten på landsidan sker till feeder-hamnen. 

Trafikverkets prognos för framtida godsflöden indikerar en ökad efterfrågan på godstransporter för 
containersjöfarten fram till 2040. Om de planerade åtgärderna inte genomförs är det högst sannolikt 



3 Alternativredovisning Sida 30 av 180 

att Göteborgs hamn över tid kommer att förlora i konkurrenskraft med avseende på förutsättningarna i 
sjöinfrastrukturen. De globala rederierna kan över tid utesluta Göteborgs hamn som destination och 
direktanlöpen utebli. I den ÅVS som har upprättats och som ligger till grund för nu planerade åtgärder 
har dock de samhällsekonomiska effekterna av att genomföra planerade åtgärderna utretts. I detta 
sammanhang har också konsekvenserna av att inte genomföra åtgärderna bedömts. Av ÅVS:en kan 
bland annat följande konstateras. 

Göteborgs hamn och containerterminalen i dagsläget den enda hamn och terminal i Sverige som kan 
erbjuda transportupplägg med direktanlöp för den transoceana containersjöfarten. För att även under 
överskådlig tid framöver vara konkurrenskraftig för direktanlöp för de globala rederierna på de 
interkontinentala rutterna krävs i huvudsak tre komponenter: 

• Goda förutsättningar inom sjöinfrastrukturen, innebärande att den anslutande farleden
och vändytan samt området närmast kaj måste vara utformade för att kunna ta emot anlöp
med de fartyg som trafikerar de interkontinentala rutterna. Rutten Europa–Fjärran Östern
trafikeras av de allra största containerfartygen.

• Effektiv terminalhantering innebärande att containerterminalen är utformad på ett sådant
sätt att lastning och lossning av fartyget kan ske på ett effektivt sätt. I Skandiahamnens
containerterminal har redan omfattande investeringar skett för att kunna etablera de kranar
som krävs för att effektivt hantera fartygen i den moderna containerflottan. Investeringar i
eller i anslutning till containerterminalen genomförda under 2010-talet uppgår till omkring en
miljard kronor.

• Tillräckligt stort godsunderlag innebärande att den hamn och terminal som anlöps på de
transoceana rutterna på regelbunden basis måste kunna erbjuda tillräckligt mycket gods
som ska transporteras med fartygen. I Skandiahamnen i Göteborg hanteras, som tidigare
nämnts, omkring 50 % av alla hanterade containers i svenska hamnar. I praktiken omsätts
omkring 3 000–4 000 TEU vid varje direktanlöp. För att på veckobasis, året runt, kunna
omsätta denna containervolym krävs ett upptagningsområde som sträcker sig utanför såväl
Göteborg som Västsverige. I praktiken finns på direktanlöpen i Göteborgs hamn gods som
har sin start- eller målpunkt över hela Sverige. Detta möjliggörs till stor del genom det
välutvecklade transportupplägg med järnvägspendlar som sedan 2000-talets början har
etablerats mellan Göteborgs hamn och ett stort antal inlandsterminaler runtom i Sverige.
Efter utbyggnaden av Hamnbanan har den anslutande järnvägen till hamnen mycket god
kapacitet under överskådlig tid, vilket möjliggör en fortsatt utveckling mot ökad andel
godstransporter med järnväg till och från Göteborgs hamn.

En ökad efterfrågan på godstransporter kommer att behöva hanteras även i nollalternativet. Detta kan 
innebära fler anlöp med mindre fartyg och att vissa transporter istället sker via långväga 
lastbilstransporter direkt till en omlastningshamn på kontinenten. Landtransport till/från Sverige till 
kontinenten för omlastning till transoceant fartyg kan ske via väg alternativt järnvägstransport. 
Transporterna går på svensk väg- eller järnvägsinfrastruktur via RoPax-förbindelser i södra eller 
västra Sverige, alternativt via Öresundsförbindelsen. Färdigställandet av förbindelsen Fehmarn Bält 
mellan Danmark och Tyskland kan komma att underlätta järnvägstransport till kontinentala 
omlastningshamnar. Även feedertrafiken kan på sikt komma att begränsas av vattendjupet. Även detta 
kan på sikt leda till fler långväga lastbilstransporter. Dessa scenarier innebär i sin tur ökade utsläpp till 
luft och därmed en ökad klimatpåverkan.  

Enligt den samhällsekonomiska analysen kan nollalternativet således över tid leda till ökade 
transportkostnader och längre transporttider för svensk export- och importindustri i bred mening. Även 
med bibehållen marknadsandel leder ökningen av den sammanlagda utrikes godstransportefterfrågan 
till en väsentlig trafikökning till och från Göteborgs hamn.  

Det är i sammanhanget också viktigt att påpeka att transport med moderna containerfartyg av den 
storlek som planerade åtgärder avses säkerställa, innebär en både miljömässig och ekonomisk 
effektivitet. Moderna containerfartyg har en lägre installerad motoreffekt per container och i 
kombination med fartygens storlek innebär detta en totalt minskad energianvändning och minskad 
miljöpåverkan jämfört med nollalternativet för samma mängd transporterat gods. 
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Gällande hamntillstånd från 2009 bedöms över tid rymma en utveckling både med och utan 

genomförande av planerade åtgärder. De transoceana fartyg som kräver det ökade djupet för att 

kunna anlända och avgå fullastade angör redan idag Skandiahamnen. Någon förändrad miljöpåverkan 

som riskerar att påverka gällande hamntillstånd kan därför inte förväntas med anledning av de 

planerade åtgärderna. 

Vidare innebär nollalternativet att de miljardinvesteringar som har genomförts för att säkerställa 

effektiva och miljövänliga transporter i form av en containerterminal som kan ta emot stora mängder 

gods och en utbyggnad till dubbelspår av Hamnbanan för att säkerställa att järnvägstransporter kan 

ske av en stor mängd god till och från Göteborg hamn inte kommer att kunna ge full och avsedd 

effekt. Detta omfattar både statliga och kommunala investeringar. 

I sammanhanget kan också konstateras att de containerfartyg som de planerade åtgärderna 

dimensioneras för, inte kan anlöpa någon annan svensk containerhamn. Detta beror främst på att de 

infrastrukturella förutsättningarna i farleden eller vid kaj i dessa hamnar är otillräckliga. Det närmaste 

alternativet sett till fartygens djupgående är den nyligen (maj 2020) öppnade containerterminalen som 

Stockholms Hamnar etablerat vid Norvik i Nynäshamns kommun. Containerterminalen i Norvik har 

16,5 meters djup vid kaj. Det finns dock en begräsning i södra Östersjön – den så kallade 

Kadettrännan – mellan Danmark och Tyskland, som begränsar även de största fartygens möjligheter 

att komma in i Östersjön. Detta gör att direktsjöfarten inte enkelt kan omlokaliseras till någon annan 

svensk hamn. 

3.2 Utformningsalternativ 
I det utredningsarbete som tidigare genomförts i frågan om att öka kapaciteten för den transoceana 
containertrafiken till Göteborgs hamn, har flera utformningsalternativ studerats. De två huvudalternativ 
som utkristalliserats har inneburit att genomföra åtgärder för fartyg med dimensionerna 400x60 m 
samt med ett maximalt fartygsdjupgående enligt nedan: 

• Utredningsalternativ 1 (UA1): maximalt fartygsdjupgående på 16,5 m

• Utredningsalternativ 2 (UA2): maximalt fartygsdjupgående på 17,5 m

Utifrån tidigare utredningsarbete kunde konstateras att båda alternativen påvisade en hög 

samhällsekonomisk nytta, och att UA2 var det mest samhällsekonomiskt lönsamma alternativet. 

Utifrån omvärldsanalysen som tagits fram i samband med arbetet att utforma en slutgiltig design av 

farleden, har parterna i Skandiaporten beslutat att låta dimensionera farleds- och kajåtgärder för fartyg 

med måtten 430x65 m samt att maximalt djupgående på 17,5 m. En betydande faktor i beslutet är 

ambitionen att genomföra ett projekt med mycket lång livslängd.   

En fullskalig simulering av framtida containerfartyg för transocean trafik har utförts för att ta fram 

lämplig dimensionering och design av farleden från Trubaduren till Skandiahamnen. Simuleringen ger 

kunskap om hur fartygens manövrering påverkas av vind och strömmar av olika styrka. Med hjälp av 

resultaten kan man beräkna hur stor yta som behövs exempelvis vid en gir eller vid vändytan. 

Simuleringen har legat till grund för optimeringen av farled, vändyta och området närmast kaj. Genom 

sådana stegvisa optimeringar har farledsytan och muddringsbehovet, och därmed miljöpåverkan från 

muddringen, kunnat minimeras. Muddring utförs endast där det är absolut nödvändigt med hänsyn till 

säkerheten för den fartygsstorlek och den tillgänglighet farleden utformas för. 

Det stegvisa arbetssätt som utförts för att ta fram en säker farledsutformning, samt olika alternativa 

utformningar, redovisas i Teknisk beskrivning, bilaga D till ansökan. Betydelsen av förändringarnas 

betydelse för åtgärdsbehovet sammanfattas i Figur 3.1. 
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Figur 3.1. Minskat åtgärdsbehov till följd av projektering och simulering som genomförts mellan samråd och 
ansökan (muddring, blått-lila) respektive borttagande av gircentrum (markerat med X). 

3.3 Jämförelsealternativ – alternativa lokaliseringar 
De aktuella åtgärderna omfattar åtgärder i befintlig farled och hamn. Det handlar således inte om 

inrättandet av ny hamn eller farled. Verksamheten kommer att fortsätta att bedrivas på samma sätt 

som idag men säkerställer tillgängligheten till fortsatta transoceana direktanlöp till Göteborgs hamn. 

Det bedöms därför inte relevant att studera alternativa lösningar eller lokaliseringar. Som redovisas 

ovan kan de containerfartyg som de planerade åtgärderna dimensioneras för inte anlöpa någon annan 

svensk containerhamn.  

Utöver otillräckliga förutsättningar i sjöinfrastrukturen i andra svenska containerhamnar, bör även 

påpekas att ingen annan hamn med containerverksamhet har de terminalmässiga förutsättningar som 

finns i Göteborgs containerterminal, och inte heller det väl utvecklade upplägg med järnvägspendlar 

och inlandsterminaler som möjliggör att majoriteten av godsvolymerna transporteras till och från 

hamnen med järnväg.  
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4 Områdesbeskrivning 

4.1 Lokalisering 
Planerade åtgärder kommer att genomföras i Norra farleden, farledsnummer 161 och 166, i 

hamnbassängen vid Skandiahamnen samt vid södra kajen i Skandiahamnen. Dumpning av 

muddermassor planeras i ett område som ligger sydväst om Vinga. Översikt av berörda områden 

redovisas i Figur 4.1. 

Figur 4.1. Göteborgs skärgård med Norra farleden, muddringsområden och dumpningsplatser. 

4.2 Planförhållanden 

4.2.1 Översiktsplaner 

4.2.1.1 Göteborg 

Gällande översiktsplan (ÖP) antogs 2009-02-26. Göteborgs Stad arbetar för närvarande med att ta 

fram en ny ÖP. Ny översiktsplan är i skede samråd och fram till antagandet är det gällande 

översiktsplan som är styrande. 

I ÖP beskrivs en inriktning för industriområden, där Göteborgs hamn igår, där bland annat följande 

anges: 

• Områdena bör reserveras i första hand för verksamheter som inte kan kombineras med
bostäder.

• Framkomligheten för transporter till och från hamn-, logistik-, och storindustri ska bevakas
och projekt som medför en bättre framkomlighet prioriteras.

För kustnära områden anges bland annat följande inriktningar: 

• Kustområdenas attraktivitet i form av natur-, kultur- och landskapsbildsvärden ska värnas
och utvecklas.

• Befintliga småbåtshamnar och gästhamnsfaciliteter ska utvecklas.

• Havsmiljön ska värnas.
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4.2.1.2 FÖP ytterhamnsområdet 

Göteborgs Stad tog år 2006 fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för ytterhamnsområdet i Göteborg, 

mark- och vattenområden som är belägna mellan Torsviken i väster till Älvsborgsbron i öster. Syftet 

med FÖPen var att tydliggöra och avväga de olika intressena i området i form av önskade 

förändringar och bevarande så att FÖPen kan utgöra underlag för kommande detaljplaneläggning 

samt vara vägledande vid prövning av tillståndsärenden. 

FÖPens strategi är att, med beaktande av bevarandevärdena och säkerhetsaspekterna i området, 

långsiktigt utveckla Göteborgs hamn, raffinaderierna, industriverksamheterna och infrastrukturen mot 

en hållbar utveckling på samhällsekonomiska grunder. Hamnytor, infrastruktur med mera ska 

anpassas till en ökad godsvolym så att pågående verksamheter kan bedrivas vidare och utvecklas. I 

FÖPen föreslås dels utbyggnad av hamnområdena, dels kringliggande infrastruktur, med målet att öka 

godshanteringen i Göteborgs hamn (Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, 2006). 

I FÖPen har riksintresset Göteborgs hamn prioriterats framför riksintresset Älvsborgs fästning och 

Natura 2000-området Torsviken. Målet har dock varit att i enlighet med 2 kap. miljöbalken visa hänsyn 

till och beakta bevarandevärdena i så stor utsträckning som möjligt.  

Sedan framtagandet av FÖPen har vissa av de utpekade investeringarna genomförts eller är 

pågående. Det förslag som visas i samrådshandlingen för Göteborgs nya ÖP stämmer i vissa delar 

överens med förslagen i FÖP, men större förändringar av förslagen markanvändning har gjorts vid 

bland annat Risholmen. 

Figur 4.2 Förslagen markanvändning för ytterhamnsområdet. Lila ytor visar nuvarande markanvändning för 
huvudsakliga arbetsplatser, gröna ytor visar grönområden och parker. Lila skrafferade ytor visar 
utvecklingsområden på kort sikt och ytor med lila ytterlinjer visar förändring på långsikt. Gröna skrafferade ytor 
visar förändring av grönområden på kort sikt och ytor med grön ytterlinje visar förändring på lång sikt. Svarta linjer 
visar förändring av vägar, gator och mot och röda linjer visar förändring av järnväg på kort sikt, de streckade 
linjerna med samma färger visar förändring på lång sikt. (Källa: Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, 2006) 
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4.2.1.3 Öckerö 

För Öckerö kommun gäller den ÖP som antogs 2018-06-17 (KF § 41). ÖPn visar hur kommunen 

planerar att utvecklas på lång sikt. Planen rekommenderar var och när bostäder, verksamheter och 

omsorg ska utvecklas. ÖPn lämnar farlederna fria från annan exploatering. Inom mindre del av 

farleden finns på plankartan planerad utvidgning av naturreservat Vinga-Fotö. 

4.2.2 Havsplaner 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till havsplaner för Sverige. Planerna ska visa 

statens samlade syn på hur havet ska användas. Förslag till havsplaner lämnades in i december 

2019, nu bereds förslaget hos regeringen. 

Havsområdet Norra Västerhavet är beläget utanför Göteborgs skärgård. Väster om ön Vinga ligger 

havsplaneområdet V330, se Figur 4.3. Utpekad användning för havsplaneområdet är försvar, natur, 

sjöfart, yrkesfiske och elöverföring. I havsplanen beskrivs också de förstudier för inrättande av marina 

naturreservat som har påbörjats med anledning av höga värden av sällsynta bottenmiljöer i område 

V330. Inom område V330 behöver särskild hänsyn tas till höga kulturmiljövärden. Bedömningen beror 

på att riksintresseområdet för kulturmiljövården för Göteborgs Södra skärgård är nära beläget och 

hänsynsavstånd till värdekärnorna behöver bedömas i ett lokalt perspektiv (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2019). 

Figur 4.3 Havsplaneområden i Västerhavet som ligger i anslutning till projekt Skandiaporten (källa: Havs- och 
vattenmyndigheten). 

4.2.3 Områdesbestämmelser 

På Skeppstadsholmen ligger Torslanda Havsbadskoloni. Området omfattas av områdesbestämmelser 

antagna den 1 december 2009 (1480-II-5026) vars syfte är att säkerställa områdets karaktär av natur- 

och kolonistugeområde. Området är påverkat av störningar från bland annat hamnverksamhet. 

Avståndet mellan gränsen för områdesbestämmelserna och farleden är cirka en och en halv kilometer. 
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4.3 Riksintressen 
Berörda riksintressen i förhållande till planerade åtgärder redovisas på översiktliga kartor i bilaga E3. 

Avståndet till planerade åtgärder sammanfattas i Tabell 4.1. Beskrivningar av respektive riksintresse 

återfinns under rubrikerna i detta avsnitt. Detaljkartor redovisas vid behov i kapitel 5–8.  

Tabell 4.1 Riksintressen som kan beröras av planerade åtgärder och dess avstånd från farleds- och kajåtgärder 
samt dumpningsplatser. Områdesskydd som inte bedöms kunna beröras av planerade åtgärder markeras med (-) 
Område Farledsåtgärder Kajåtgärder Dumpning 

Muddring Kantfyrar Kaj Dumpningsplatser 

Riksintresse naturvård 

NRO-14-154 Galterö 2,5 km - - - 

Riksintresse kulturmiljövård 

KO6 Nya Älvsborg-Aspholmen Inom 100 m 200 m - 

KO7 Styrsö socken 300 m 300 m - - 

Riksintresse friluftsliv 

FO12 Göteborgs skärgård Inom Inom - - 

Riksintresse yrkesfiske 

Fotö (hamn) 1,4 km - - - 

RI YF 16 Södra Skagerraks utsjöområde - - - Inom 

Riksintresse sjöfart och hamn 

Farled 161 (befintlig farled, TEN-T) Inom Angränsande 3,3 km - 

Farled 165 (befintlig farled, TEN-T) - Angränsande - - 

Farled 166 Inom Inom Inom - 

Farled 955 Skandiahamnen – Normansgrundet 
(Göta älv/Trollhätte kanal) 

Angränsande - Angränsande - 

Farled 106 Marstrandsfjorden – Danafjord (via 
Lilla Kalvsund) 

600 m 500 m - - 

Farled 107 Stora Pölsan – Danafjord (via Stora 
Kalvsund) 

500 m 500 m - - 

Danafjord (djupområde/skyddat)  Inom Angränsande - - 

Ankarplatser Torshamnsleden och Böttöleden Angränsande Angränsande - Inom 

Göteborg (allmän hamn TEN-T A) Inom Inom Inom - 

Göteborg (utvecklingsområde hamn) Angränsande 700 m 1 km - 

Farled 10 Skagen - Trubaduren - - - Inom 

Farled 12 Oslofjorden - Öresund - - - Inom 

Riksintresse försvar 

Käringberget hamn och skjutfält Inom 500 m 600 m - 

Göteborgs skärgårds skjutfält - - - - 

Sjöövningsområde Känsö - - - Inom 

Riksintresse högexploaterad kust 

Kustområdet och skärgården i Bohuslän Inom Inom Inom Inom 
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4.3.1 Sjöfart och hamn 

Befintliga farleder är tillsammans med Göta älv utpekade som riksintresseområde för kommunikation, 

sjöfart - farled enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Skandiahamnens och Älvsborgshamnens land- och 

vattenområde är utpekat som ett riksintresseområde för hamn. Riksintresset syftar till att skydda 

viktiga hamnfunktioner så att dess förutsättningar och utvecklingsmöjligheter inte försvåras. 

Ryahamnen, Arendal, Aspholmarna och Torshamnen är utpekade som utvecklingsområden. 

Göteborgs hamn har ett strategiskt läge på Sveriges västkust. Inseglingen till hamnen är kort och 

hamnen har bra förbindelser med väg- och järnvägsnätet i regionen. Hamnen i Göteborg är viktig för 

regionen, för landet men även för den internationella sjöfarten på hela Skandinavien. Göteborg är 

bashamn i den internationella containersjöfarten och några av världens största containerrederier har 

regelbunden trafik på Göteborg. Containerfeedertrafiken till övriga Skandinavien och till hamnar på 

kontinenten är omfattande. Beroende på sin särställning som containerhamn är hela Skandinavien 

upptagningsområde för verksamheten i hamnen (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2009). 

Riksintressets utbredning i förhållande till planerade åtgärder redovisas på karta i bilaga E3. 

4.3.2 Yrkesfiske 

Dumpningsområdet berör ett riksintresseområde för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. 

Riksintresseanspråket (RI YF 16 Södra Skagerraks utsjöområde) avser ett större område med 

värdekärnor för fiske med bottentrål efter kräfta och fisk. Riksintresseanspråk för yrkesfiske som avser 

fångstområden definieras huvudsakligen utifrån fångstvärde per ytenhet, alltså ett ekonomiskt 

kriterium. Områdena är identifierade utifrån ett urval av data över årliga landningsvärden för ett antal 

större fiskeverksamheter över en längre tidsperiod. Riksintresse yrkesfiske innebär generellt att andra 

verksamheter inte får störa möjligheterna till yrkesfiske, eller försämra reproduktionsplatser, i dessa 

områden. Inomskärs ligger flera hamnar som är av riksintresse för yrkesfisket.  

Riksintressets utbredning i förhållande till planerade åtgärder redovisas på karta i bilaga E3. 

4.3.3 Försvaret 

Delar av Södra skärgården samt ett område vid Käringberget utgör övningsområden för 

Försvarsmakten och är ett utpekat riksintresseområde för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. 

Utanför Göteborgs Södra skärgård ligger ett utpekat riksintresseområde för sjöövning. 

Riksintresseområdet utgörs av det marina skjutområdet R 104 Känsö, inom vilket Försvarsmakten 

genomför övningar och utbildningar i väpnad strid och försvar av storhamn i realistisk och 

verklighetsförankrad miljö. Området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av Försvarsmaktens anläggningar. 

Riksintressets utbredning i förhållande till planerade åtgärder redovisas på karta i bilaga E3. 

4.3.4 Naturvård 

Galterö är ett utpekat riksintresseområde för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Området Galterö 

(NRO 14154) representerar värden för odlingslandskap och våtmark. Området har enligt 

värdebeskrivningen representativ naturbetesmark med havsstrandäng och annan öppen utmark. Här 

återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter. Området är en värdefull rastplats 

för sydsträckande fågelarter som t.ex. småsnäppa och spovsnäppa. Riksintresseområdet innefattar 

även marin våtmark med värdefull marin vegetation. Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att 

områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt (Länsstyrelsen 

Västra Götalands län, 2008). 

Riksintressets utbredning i förhållande till planerade åtgärder redovisas på karta i bilaga E3. 

4.3.5 Kulturmiljövård 

Nya Älvsborgs fästning ligger på Kyrkogårdsholmen i Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborgs 

hamn och är ett utpekat riksintresseområde för kulturmiljövård (Nya Älvsborg - Aspholmen [O 6]) enligt 

3 kap. 6 § miljöbalken. Fästningen anlades år 1653 som en del i Göteborgs försvar och är idag ett 
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uttryck för stormaktstidens befästningskonst och expansiva politik. Till riksintresseområdet hör även 

de närbelägna Aspholmarna med begravningsplats på Stora Aspholmen. Fästningen Nya Älvsborg 

utgör även statligt byggnadsminne förvaltat av Statens fastighetsverk.  

Hela Göteborgs södra skärgård inklusive ön Vinga är ett utpekat riksintresseområde för 

kulturmiljövården. Området utgör ett riksintresseområde med motiveringen att det är en kust- och 

skärgårdsmiljö med varierat innehåll från stenålder till nutid och avser ett bevarande av fångst- och 

skepparsamhällen med välbevarade unika jordbruksinslag. 

Riksintressets utbredning i förhållande till planerade åtgärder redovisas på karta i bilaga E3. 

4.3.6 Friluftsliv 

Stora delar av kustområdet är av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Generellt är 

skärgården av stort värde för friluftslivet. Riksintresset syftar till att främja människors vistelse i naturen 

och möjliggöra naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling i ett varierat landskap. Utpekade 

värden är områdets varierade skärgårdslandskap, dess rika utbud av stränder och klippor för sol och 

bad, de många småbåts- och gästhamnarna, dess goda möjligheter till sportfiske samt att det är ett 

viktigt område för fritidsbåtar. Områdets närhet till Göteborg med goda möjligheter till 

kommunikationer är också ett utpekat värde (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2016). 

Riksintressets utbredning i förhållande till planerade åtgärder redovisas på karta i bilaga E3. 

4.3.7 Högexploaterad kust 

Södra Bohusläns kustområde är utpekat riksintresseområde för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § 

miljöbalken. Riksintresseområdet syftar till att skydda de natur- och kulturvärden som är 

karaktäristiska för Bohusläns kust. Skyddet avser hur fritidsbebyggelse uppförs i området. 

Riksintressets utbredning i förhållande till planerade åtgärder redovisas på karta i bilaga E3. 

4.4 Områdesskydd 
Berörda områdesskydd sammanfattas nedan i Tabell 4.2. Beskrivningar av respektive områdesskydd 

inklusive karta återfinns under rubrikerna i detta avsnitt. 

Tabell 4.2 Skyddade områden som kan beröras av planerade åtgärder och dess avstånd från åtgärdsområdena. 
Områdesskydd som inte bedöms kunna beröras av planerade åtgärder markeras med (-) 
Område Farledsåtgärder Kajåtgärder Dumpning 

Muddring Kantfyrar Kaj Dumpningsplatser 

Strandskydd 

Aspholmarna Älvsborgs fästning Inom Angränsande - - 

Knippleholmarna Inom - - - 

Hundeskär Angr. - - - 

Skalkorgarna Inom - - - 

Måvholmsskären/Ränneskär Inom Angränsande - - 

Fågelskyddsområden 

Danska liljan, Klåveskär, Vasskären 1 km 1 km - - 

Buskär m.m. 1,8 km 1,8 km - - 

Natura 2000 

Torsviken 1,5 km 1,6 km 2,3 km - 

Vrångöskärgården 8 km 8 km - 10 km 

Naturreservat 

Rya skog 1,3 km 2,7 km 1 km - 

Galterö 1,8 km 1,9 km - - 

Fredningsområde fisk 

Rivö fjord Inom Inom 800 m - 

Dana fjord 500 m 500 m - - 
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4.4.1 Strandskydd 

Farledsåtgärder planeras inom mindre delar av strandskyddade områden kring 

Måvholmsskären/Ränneskär, Skalkorgarna, Knippleholmarna och Aspholmarna/Älvsborgs fästning. 

Arbetsområdet omfattar även ett mindre område med strandskydd kring Stockholmarna/Hundeskär 

(Figur 4.4).  

Figur 4.4. Översikt strandskyddade områden i relation till planerade åtgärder. 

Detaljkartor med strandskyddat område i förhållande till planerade åtgärder redovisas i avsnitt 8.4.4. 

4.4.2 Fågelskyddsområden 

Fågelskyddsområdet vid Danska Liljan/Vasskären är en viktig lokal för häckning av fåglar, se vidare 

avsnitt 5.2.6.  

4.4.3 Natura 2000 och naturreservat 

Torsviken är ett våtmarksområde utpekat som Natura 2000-område där prioriterade bevarandevärden 

är arterna sångsvan, brushane, salskrake, vigg, bergand och knipa. Arterna ska bevaras långsiktigt 

och naturmiljön i området ska fortsatt värnas. Torsviken har ett rikt fågelliv och fungerar främst som 

övervintrings- och rastlokal.  

Bevarandemålet för Natura 2000-området är att värna om Torsvikens naturmiljö och de utpekade 

arterna i fågeldirektivets bilaga 1 sångsvan, salskrake och brushane samt arterna i fågeldirektivets 

bilaga 2 bergand, knipa och vigg. Torsvikens vatten ska vara rent och ha ett rikt biologiskt liv som 

erbjuder föda för de utpekade arterna och övriga fåglar (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2016).  

Rya skog är ett naturreservat där det förekommer mycket gammal skog. I området finns en rik 

biologisk mångfald med arter som gullpudra, kaprifol och vårlök samt näktergal, kattuggla och 

grävling. Rya skog fridlystes 1928 varpå det blev förbjudet att bl.a. förstöra marken, inplantera växter 

och uppföra byggnader (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020).  

Vrångöskärgården är ett Natura 2000-område samt naturreservat. Natura 2000-områdets 

bevarandevärden är det varierade kustlandskapet med ler- och sandbottnar, rev, steniga stränder och 

salta strandängar. Området har även stora ålgräsängar och är av betydelse för knubbsäl och tumlare 
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(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2016). Vrångö har fått sina stora klapperstensfält från landisens 

avsmältning för 12 000 år sedan. På de flesta öarna syns berggrunden och jordlagret är oftast tunt och 

påverkat av havssalt. På kalkhaltig mark och i dalgångar finns lövskog. Över 60 fågelarter häckar i 

området (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020). 

Länsstyrelsen i Västra Götaland utreder möjligheten att utvidga naturreservatet Vinga till att omfatta 

även skärgårdsområdet runt nuvarande reservat. Flera av de naturvärden i Vinga naturreservat finns 

även i det planerade naturreservatet (Johannesson & Bohman, 2014). 

Befintliga naturreservat redovisas på karta i Figur 4.5. 

Figur 4.5. Naturreservat (befintliga och förslag) samt Natura 2000-område. 
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4.4.4 Fredningsområden för fisk 

Fredningsområden för fisk i havet finns i Göta älvs mynningsområde (Rivö fjord) samt söder om 

Vipeskär och Buskär (Danafjord), se Figur 4.6. 

Figur 4.6. Fredningsområden för fisk. 

4.5 Övriga skyddsvärda områden 
Skyddsvärda områden utan formellt skydd, t.ex. värdefulla marina habitat och badplatser, har 

sammanställts och redovisas under rubriken ”Förutsättningar” under kapitel för respektive åtgärder, 

kapitel 5–7.  

4.6 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) som bedöms relevanta att beakta för planerade åtgärder är MKN för 

ytvatten, havsmiljön och fisk- och musselvatten samt luft och buller.  

Förvaltningsområdena för vattendirektivet och havsmiljödirektivet överlappar geografiskt från 

strandlinjen ut till en (1) nautisk mil från baslinjen, vilket innebär att det inom detta område ska göras 

en bedömning av påverkan för MKN både enligt vattendirektivet och enligt havsmiljödirektivet. För 

bedömning av status för kustvatten och vatten i övergångszon hänvisar dock HVFMS 2012:18 i de 

flesta fall till bedömningsgrunderna i HVMFS 2013:19. 

4.6.1 Ytvatten 

Planerade farledsåtgärder berör två vattenförekomster; Dana fjord (SE574000-114230, 34 km2) och 

Rivö fjord (SE574050-114780, 23 km2). Vattenförekomsternas utbredning i förhållande till planerade 

åtgärder redovisas i Figur 4.7. Dumpningsområdet ligger inom utsjövattnet Del av Kattegatts 

utsjövatten (SE570714-115613). 
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Figur 4.7 Vattenförekomster i Göteborgs skärgård. 

För Dana fjord gäller att god ekologisk status ska uppnås till 2027 medan normen för Rivö Fjord är att 

måttlig ekologisk status uppnås till 2027. God status bedöms inte vara möjligt att uppnå då 

vattenförekomsten Rivö fjord är påverkad av befintliga artificiella strukturer kopplade till sjöfart (hamn 

och farled), avser morfologiskt tillstånd (Länsstyrelserna, 2020). Miljökvalitetsnormen för både Dana 

fjord och Rivö fjord är god kemisk ytvattenstatus. Undantag i form av mindre strängt krav har satts för 

kvicksilver och bromerad difenyleter som ej behöver uppnå god kemisk ytvattenstatus. Ytterligare ett 

undantag är att vattenförekomsterna har fått tidsfrist 2027 för tributyltenn.  

Rivö fjord har under förvaltningscykel 3 (2017–2121) indelats i två separata, preliminära 

vattenförekomster (Rivö fjord nord och Rivö fjord syd). Fram till år 2021 gäller dock beslutad MKN för 

nuvarande vattenförekomst Rivö fjord.  

Både Rivö och Dana fjord har bedömts ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status 

(Tabell 4.3). Klassningen för Dana fjord baseras på miljökonsekvenstyperna Övergödning, 

Morfologiska förändringar och kontinuitet, Flödesförändringar samt Särskilt förorenande ämnen som 

alla har måttlig status. Bedömningen av ekologisk status för Rivö fjord är att den har måttlig status då 

de allmänna fysikalisk-kemiska parametrarna anger måttlig status och vattenförekomsten anses vara 

starkt påverkad av Göta Älv (och hamnverksamhet). Underlag för bedömning av biologiska parametrar 

saknas till stor del. 

Kemisk statusklassning utgår för Dana fjord från de prioriterade ämnena antracen, bromerade 

difenyletrar, kvicksilver och kvicksilverföreningar och TBT vilka inte uppnår god status. För Rivö fjord 

utgår klassningen främst från polybromerade difenyletrar (PBDE) i tånglake samt mätningar av TBT i 

sediment. Utsjövattnet Del av Kattegatts utsjövatten (SE570714-115613) ligger ca 15 km från 

muddringsverksamheten, men överlappar geografiskt med dumpningsområdet. Utsjövattnet är klassat 

med avseende på Kemisk status (God med undantagen PBDE och kvicksilver, se ovan). 
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Tabell 4.3 Ekologisk status i berörda vattenförekomster. 
DANA FJORD RIVÖ FJORD 

Ekologisk status Måttlig Måttlig 

Växtplankton God Otillfredställande 

Makroalger och gömfröiga växter Ej klassad Ej klassad 

Bottenfauna Måttlig Måttlig 

Syrgasförhållanden Hög Hög 

Ljusförhållanden Måttlig Måttlig 

Näringsämnen God Måttlig 

Särskilda förorenande ämnen Måttlig Ej klassad 

Konnektivitet Otillfredsställande Saknas 

Hydrografiska villkor Otillfredsställande Saknas 

Morfologiskt tillstånd Otillfredsställande Saknas 

Kemisk ytvattenstatus Ej god Ej god 

4.6.2 Havsmiljön 

Delar av muddringsområdena Måvholmskröken och Måvholmsskären-Skalkorgarna (se avsnitt 5.1) 

och hela dumpningsplatsen (se avsnitt 7.1) ligger inom kustvattentypen 1s Västkustens inre 

kustvatten, Kattegatt inom havsbassängen Kattegatt. Ingen havsbassäng eller kustvattentyp 

överlappar geografiskt med övriga områden för farleds- eller kajåtgärder, se Tabell 4.4. 

Tabell 4.4. Förhållandet mellan åtgärder inom Skandiaporten och berörda kustvattentyper, utsjövatten och 
havsbassänger enligt HVMFS 2012:18. Kajåtgärder berör ej havsmiljödirektivet. 

Kustvattentyper, utsjövatten 
och havsbassänger (1–12 nm) 

Areal (km2) Geografiskt överlapp med 

farledsåtgärder 

Geografiskt överlapp 

med dumpningsområde 

Kattegatt (havsbassäng) 6886 Ja Ja 

1s Västkustens inre kustvatten, 
Kattegatt (kustvattentyp) 

336 Ja Nej 

4 Västkustens yttre kustvatten, 
Kattegatt (kustvattentyp) 

885 Nej Nej 

Figur 4.8 Kustvattentyper, hamn utpekad med svart pil (Bildkälla: HVMFS 2012:18) 
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4.6.3 Fisk- och musselvatten 

Göta älv från mynningen och uppströms utgör laxfiskvatten enligt NFS 2002:6 och omfattas därför av 

ett antal MKN för fiskvatten. Gränsen för områden med MKN i Göta älv går vid Älvsborgsbron/Röda 

sten. 

Göteborgs södra skärgårds kustvatten utgör musselvatten enligt länsstyrelsens förteckning 14 FS 

2007:554. Ingen verksamhet planeras inom området som omfattas av MKN. 

4.6.4 Luft 

I luftkvalitetsförordningen återfinns MKN för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors 

hälsa och miljön och finns för ett antal luftföroreningar bland annat kvävedioxid (NO2), partiklar 

(PM10), bensen, kolmonoxid och svaveldioxid. Utöver de tvingande reglerna runt MKN har Riksdagen 

beslutat om miljömål, preciseringar och etappmål.  

I Tabell 4.5 finns en sammanställning över MKN och miljömål som bedöms kunna påverkas av de 

planerade åtgärderna.  

Tabell 4.5 Miljökvalitetsnormer och miljömål för NO2 och PM10. 
Ämne Medelvärdestid MKN 

[µg/m3] 
Miljömål 
[µg/m3] 

Kommentar 

NO2 1 år 40 20 Aritmetiskt medelvärde 

1 dygn 60 - Får överskridas 7 dygn3 på kalenderår 

1 timme 90 60 Får överskridas 175 timmar4 per kalenderår, 
förutsatt att halten inte överstiger 200 µg/m3 

under en timme5 mer än 18 gånger per 
kalenderår 

PM10 1 år 40 15 Aritmetiskt medelvärde 

1 dygn 50 30 Får överskridas 35 dygn6 per kalenderår 

I Göteborg är vägtrafiken den huvudsakliga källan till höga halter av luftföroreningar på platser där 

människor bor och vistas. Luften påverkas också av utsläpp från bland annat industri, sjöfart, 

hamnverksamhet, uppvärmning, jordbruk och arbetsmaskiner. För 2017 beräknades sjötrafiken stå för 

40% av totala utsläppen av kvävedioxider i Göteborg, det vill säga 2240 ton, medan vägtrafiken stod 

för ca 35% vilket motsvarar 1960 ton. De totala mängderna beräknades då till runt 5600 ton (Göteborg 

stad miljöförvaltningen, 2018). 

För att få en övergripande bild av luftkvaliteten i hela kommunen görs sedan år 2006 beräkningar av 

kvävedioxidhalter inom ”Ren stadsluft”, som är ett samarbete mellan miljöförvaltningen, 

stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. De senaste beräkningarna gäller för år 2015 och inkluderar 

utsläppsdata från vägtrafik, sjöfart, industrier och andra källor av betydelse. Resultaten från 

beräkningarna presenteras i form av haltkartor och återfinns på stadens hemsida. (Göteborgs Stad 

Miljöförvaltningen, 2020). 

MKN-värdet för dygn tillåter att halten 60 µg/m3 överskrids högst 7 gånger per år. 

I Figur 4.9 visas resultatet av beräkningar av kvävedioxidhalter inom Ren stadsluft 2015. Haltkartan 

avser 98-percentilen för dygnsmedelvärde. På kartan visar röda områden platser där 

miljökvalitetsnormerna överskrids. I de orangea och gula områdena är luften renare, men halterna 

ligger fortfarande över den övre respektive nedre utvärderingströskeln. I gröna områden klaras 

utvärderingströsklarna, och i blå områden klaras även preciseringen för NO2 i miljömålet Frisk luft 

(Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, 2020). 

3 7 gånger per kalenderår motsvarar för dygnsvärden 98-percentil 
4 175 gånger per kalenderår motsvarar för timvärden 98-percentil 
5 18 gånger per kalenderår motsvarar för timvärden 99,8-percentil 
6 35 gånger per kalenderår motsvarar för dygnsvärden 90-percentil 
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Figur 4.9 Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgs Stad enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 
kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Dygnsmedelvärde för Kvävedioxid (NO2). Källa: Webbkarta Göteborgs Stad - 
https://karta.miljoforvaltningen.goteborg. 

4.6.5 Buller 

MKN för buller är en målsättningsnorm där kommuner och myndigheter ansvarar för kartläggningar 

och att miljökvalitetsnormer följs. Normerna bedöms inte relevanta att följa upp inom ramen för 

projektet. Bullerpåverkan vid anläggningsarbeten beskrivs i avsnitt 5.2.8 och 6.6.5. 
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5 Farledsåtgärder 
I följande kapitel redovisas de åtgärder som planeras i farleden (avsnitt 5.1) samt påverkan, effekter 

och konsekvenser som bedöms uppkomma till följd av dessa åtgärder samt de försiktighetsmått och 

skyddsåtgärder som föreslås (avsnitt 5.2). 

5.1 Planerade åtgärder 
Åtgärder planeras i Norra farleden. På sträckan fram till Torshamnen (Dynan) bibehålls befintligt 

ramfritt djup (20,5 m) och breddning sker vid Måvholmskröken samt på sträckan Måvholmsskären-

Skalkorgarna. Från Dynan till Älvsborgs fästning fördjupas farleden till ramfritt djup 19,40 m med viss 

breddning vid Dynan. Vid Skandiahamnen breddas farleden med som mest ca 65 m för att utöka 

vändytan. I vändytan blir farledsdjupet 19,25 m. Farleden anläggs med en ungefärlig släntlutning på 

1:2, förutom vid berg där släntlutning är 8:1. Vid Vipeskär anläggs ny kantfyr, och ett antal befintliga 

kantfyrar behöver flyttas i samband med muddringen. 

Den nya farledsytan samt de farledsåtgärder som krävs sammanfattas i Figur 5.1 och Tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Sammanfattning av farledsytor med ramfritt djup samt farledsåtgärder i Norra farleden. 
Farledsyta Fördjupning Tillståndspliktiga åtgärder 

Trubaduren-Vinga sand Nej, befintligt djup -22,9 m Ny kantfyr ost Vipeskär 

Vinga sand-Dynan Nej, befintligt djup -20,5 m Muddring för breddning av farled vid Måvholmskröken. 

Flytt och/eller ny grundläggning för fem (5) befintliga 

kantfyrar 

Dynan-Älvsborgs fästning Ja, nytt djup -19,40 m Muddring för fördjupning av farled inkl. ny slänt. 

Muddring för breddning av farled vid Dynan 

Flytt och/eller ny grundläggning för sex (6) befintliga 

kantfyrar 

Vändyta Ja, nytt djup -19,25 m Muddring för fördjupning av farled inkl. ny slänt. 

Muddring för breddning av farled vid vändytan 

Den nya farledsytan har delats in i numrerade muddringsområden, se Figur 5.1 samt Tabell 5.2 

nedan. I detta kapitel beskrivs det som definieras som farledsåtgärder, dvs samtliga planerade 

vattenverksamheter inom områden 1, 2, 3 och 41. De åtgärder (inkl. muddring) som genomförs inom 

50 m från kaj i Skandiahamnen samt inom den östra delen av vändytan (muddringsområde 42) 

definieras inom projektet som kajåtgärder och redovisas därför i kapitel 6.  

Tabell 5.2. Muddringsområden för farledsåtgärder. Delområden används vid sedimentundersökningar, se vidare 
avsnitt 5.2.2. 

 Id Muddringsområde Djup Delområden Berörd farledsyta 

1 Måvholmskröken -20,50 m 1a, 1b Vinga sand-Dynan 

2 Måvholmsskären-Skalkorgarna -20,50 m Vinga sand-Dynan 

3 Dynan-Älvsborgs fästning -19,40 m 3a, 3b Dynan-Älvsborgs fästning 

41 Vändyta -19,25 m 41a, 41b Vändyta 

Undergrunden i området består främst av lera eller berg. Den generella lagerföljden är lera-berg eller 

lera-sand-berg. Lerlagren är mäktigast vid vändytan. Sandlagren varierar stort i mäktighet upp till som 

mest ca 20 m vid Knippleholmarna. Lokalt uppstickande bergklackar finns på ett flertal ställen. 

Utförda stabilitetsberäkningar visar att erforderlig släntstabilitet för planerad släntlutning 1:2 finns. 

Bergslänter utförs 8:1. 
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Figur 5.1. Sammanfattning av planerade farledsåtgärder på sjökort. 
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5.1.1 Muddring 

Åtgärderna omfattar muddring ned till ramfritt djup enligt Tabell 5.3. Den muddrade bottenytan är ca 

250 ha (2 500 000 m2) varav ca 27,5 ha utgör breddning. Den muddrade volymen för angivet ramfritt 

djup, inklusive slänter, är ca 10 750 000 tfm3. Volymer för respektive muddringsområde och typ av 

massor framgår av tabellen. Muddringsområden och deras benämning redovisas på karta i Figur 5.1. I 

praktiken sker alltid en viss övermuddring, d.v.s. muddring under ramfri nivå, för att säkerställa 

tillräckliga marginaler vid ekolodning och ramning. Övermuddringens omfattning är beroende av 

bottenmaterialet. Den totala volymen massor som uppkommer till följd av farledsåtgärder bedöms bli 

ca 13 000 000 tfm3. 

Tabell 5.3. Muddringsvolym per muddringsområde och typ. 
Id Muddringsområde Djup Muddrad volym Varav lösa massor Varav berg 

1 Måvholmskröken -20,50 m Ca 750 000 tfm3 
670 000 tfm3 80 000 tfm3 

2 Måvholmsskären-Skalkorgarna -20,50 m Ca 350 000 tfm3 

340 000 tfm3 

10 000 tfm3 

3 Dynan-Älvsborgs fästning -19,40 m Ca 5 200 000 tfm3 5 085 000 tfm3 115 000 tfm3 

41 Vändyta -19,25 m Ca 4 400 000 tfm3 
4 270 000 tfm3 

130 000 tfm3 

Kantfyrar Ca 50 000 tfm3 
50 000 tfm3 

Totalt Ca 10 750 000 tfm3 

Det finns ett antal olika sätt för upptagning av muddermassor från havsbotten. Valet styrs av faktorer 

som aktuellt djup, jordartsfördelning, toleranskrav, spill med mera. Berg som ska schaktas kan vara 

antingen blottlagt berg eller berg som är täckt med sediment. I de fall berg är täckt av sediment 

kommer berget att borras och sprängas efter att muddring av lösa massor utförts.  

Inom projektet används nedan angiven definition av massor/sediment vid muddring och vidare 

hantering utifrån deras föroreningsgrad (redovisas i avsnitt 5.2.2). 

5.1.1.1 Muddring av lösa massor 

Inom projektet planeras för att två olika typer av mudderverk används, sugmudderverk (Trailing 

Suction Hopper Dredger, TSHD) och enskopeverk (Backhoe dredger, BHD), se Figur 5.2. Vid 

muddring av förorenade sediment används miljöskopa, se Figur 5.3. Muddring kan genomföras dygnet 

runt. 

Figur 5.2. Exempel på sugmudderverk (t.v.) och enskopeverk (t.h.). 

Kategori SO (kallat ”SO-massor”): Muddermassor som är opåverkade i betydelsen att de är preindustriella (S står för 

Skandiaporten och O står för opåverkad). 

Kategori SA (kallat ”SA-massor”): Muddermassor, som är antropogent påverkade, och där minst en av föroreningarna 

metaller, PAH-11, PCB-7 eller TBT uppmäter halter i klass 5 enligt Naturvårdsverkets rapport 4914 och SGU:s rapport 

2017:12 (SGU, 2017) (S står för Skandiaporten och A står för antropogena). 
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Figur 5.3. Gripskopeverk som lastar en pråm (t.v.) samt exempel på miljöskopa (t.h.). 

Sugmuddring (TSHD) 

Utifrån geotekniska undersökningar och tidigare erfarenheter bedöms arbeten till övervägande del 

bestå av sugmuddring. Metoden förutsätter att en viss mängd vatten tillförs vid uppsugning av lösa 

massor till lastutrymmet. Fartyget lastar sig själv via ett till botten nedsänkt rör med speciellt utformad 

sugfot. Muddermassorna samlas i fartyget, vilket innebär att muddringen avbryts vid full last och 

fartyget alternerar således mellan att muddra och transportera massor till och från 

dumpningsområdena. 

Metoden innebär också oftast att man måste komplettera med en utrustning med förmåga att jämna 

botten för att trailerns sugfot inte ska riskera att hamna i tidigare bildade fåror. Vid muddring i hård lera 

bildas ryggar och fåror av sugmunstycket. För att effektivisera muddringen samt släta ut botten, 

används en ”plog” som avjämnar ryggarna mellan fårorna. ”Plogen” är en ca 20 ton tung balk som 

hänger ner från en bogserad pråm och släpas längs havsbotten. Plogningen kommer utföras vid några 

tillfällen per vecka. 

Enskopeverk (BHD) 

Enskopeverk används huvudsakligen vid schakt av hårt material men kan även användas för andra 

typer av material. Enskopeverk är en större grävmaskin fast monterad på en pråm med stödben som 

ställs på botten. Mudderverket lastar materialet till bottentömmande pråmar för bortskaffning. 

Gripskopeverk är en annan typ av verk med liknande funktion. 

Muddring med miljöskopa 

Vid muddring av sediment i kategorin SA enligt definitionen ovan utrustas ett 

enskopeverk/gripskopeverk med en skopa som efterlämnar en horisontell botten och som sluter tätt 

för att få med sig ett minimum av vatten, s.k. miljöskopa. 

Den slutna skopan innebär vidare att partikelspridning till omgivande vatten minimeras. 

Muddermassorna lastas till en pråm för vidaretransport till slutligt omhändertagande. Muddring med 

miljöskopa sker tidigt i projektet. 

5.1.1.2 Muddring av berg 

Muddring av berg (borrning och sprängning) genomförs i områden där berg ligger ovan den nya 

farledens ramfria djup. Områden där muddring av berg krävs sammanfattas i Figur 5.4. och Figur 5.5. 
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Figur 5.4. Områden med berg i farledens yttre del, farledsåtgärder muddringsområde 1 och 2, där borrning och 
sprängning genomförs. 

Figur 5.5. Områden med berg i farledens inre del, muddringsområde 3 och 41 samt kajåtgärder, där borrning och 
sprängning genomförs.  
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Figur 5.6 Undervattenssprängning där borrhålen borrades från en borrplattform, Jack-up rigg. 

Borrning och sprängning utförs vanligen från en plattform av ”jack-up”-typ som står på botten (Figur 

5.6) eftersom denna är mindre väderkänslig jämfört med en plattform för ankar. Sprängning av berg 

sker genom att laddningshål borras och fylls med sprängmedel enligt ett visst mönster baserat på till 

exempel styckefall och vibrationer varpå sprängning sker. Förfarandet vid borrning och sprängning har 

ett cykliskt förlopp; positionering – borrning - laddning - sprängning. 

Före sprängning av varje salva säkerställs att obehöriga (båtar, dykare, badande) inte uppehåller sig 

inom gällande säkerhetsavstånd (se avsnitt 5.2.12). Akustiska signaler används vid behov som 

komplement för att skrämma bort fisk och marina däggdjur från arbetsområdet vid sprängningens 

genomförande (se avsnitt 5.2.4). 

5.1.2 Hantering av massor 

Den övervägande volymen lösa massor som genereras i projektet är opåverkade i betydelsen att 

massorna är från en sådan tid att de är avsatta före industrialismen, inom projektet definierade som 

SO-massor. I nuläget bedöms ca 285 000 tfm3, drygt 2 % av den totalt beräknade muddringsvolymen, 

innehålla föroreningar i sådana halter att de kräver en särskild hantering, inom projektet definierade 

som SA-massor. Merparten av dessa massor uppkommer i samband med farledsåtgärder. Massornas 

innehåll av föroreningar redovisas i avsnitt 5.2.2 och masshanteringen redovisas i avsnitt 7.1.1.  

Vid muddring med enskopeverk eller miljöskopa lastas muddermassorna på pråmar. Vid muddring 

med sugmudderverk lastas muddermassorna istället inuti mudderverket.  Transport av muddermassor 

sker i täta och bottentömmande pråmar eller mudderverk. 

Sprängstenen som uppkommer planeras till del användas för för tillskapande av nya hårdbottnar i 

syfte att ersätta de hårdbottnar som muddras bort, se avsnitt 6.2.3. Volymen som går åt till dessa 

åtgärder är beroende av slutlig utformning på de nyanlagda hårdbottnarna. I nuläget bedöms volymen 

som krävs vara i storleksordningen 25 000 – 75 000 tfm3. För övriga överväganden avseende 

hantering av sprängsten hänvisas till avsnitt 7.1.1.2. 
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5.1.3 Farledsutmärkning 

I samband med att farledens djup och bredd förändras, behöver farledsutmärkningen justeras. 

Farledsutmärkningen utgörs av flera olika typer av utmärkningar, varav anläggande av ny fast 

utmärkning samt flytt av befintlig fast utmärkning omfattas av tillståndsprövningen. Belyst 

farledsutmärkning är strömförsörjd via solceller varför inga undervattenskablar behövs. 

Inom projektet kommer en (1) ny kantfyr att anläggas vid Vipeskär och elva (11) befintliga kantfyrar 

längs farleden mellan Måvholmskröken och Älvsborgs fästning flyttas efter att fördjupning av farleden 

skett. Karta med tillståndspliktiga ändringar i farledsutmärkningen redovisas nedan i Figur 5.7 och 

Figur 5.8.  

Angivna koordinater avser fyrlyktans planerade position vid farledsgräns. Själva grundläggningen, 

ståndarröret, hamnar ca 10 m från denna position utanför farledsgränsen.  

Slutlig position fastställs vid detaljprojektering och kan beroende på grundläggningsförhållandena vid 

avsedd position komma att förskjutas en mindre sträcka längs med farledsgränsen för att förenkla 

grundläggningen. Fyrlyktans position ska dock alltid markera farledsgräns. 

Figur 5.7. Åtgärder kantfyrar vid Vipeskär, Måvholmskröken och Måvholmsskären-Skalkorgarna. BB = babord, SB 
= styrbord.  
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Figur 5.8. Åtgärder kantfyrar Dynan-Älvsborgs fästning. BB = babord, SB = styrbord. 

De fasta utmärkningarna grundläggs med ståndarrör likt befintliga konstruktioner. Grundläggning sker 

på tre olika typer av bottnar; berg, berg överlagrat med lera och bara lera. På lera används ett så 

kallat ”kvarnhjul” det vill säga ett stöd i bottennivå till hjälp för leran att uppta horisontella laster. Se 

Figur 5.9 för exempel på grundläggning. Vid grundläggning krävs muddring. Grundläggning för 

kantfyrar sammanfattas i Tabell 5.4. 

Tabell 5.4. Sammanfattning av grundläggning för kantfyrar. 
Fyrnummer Åtgärd Installationsmetod/Grundläggningsmetod 

Fyrnummer Åtgärd Berg Kombinerad berg/lera Lera 

F001 Ny X 

F091 Befintlig, rivs och flyttas X 

F111 Befintlig, rivs och flyttas X 

F131 Befintlig, rivs och flyttas X 

F151 Befintlig, rivs och flyttas X 

F181 Befintlig, rivs och flyttas X 

F251 Befintlig, rivs och flyttas X 

F271 Befintlig, rivs och flyttas X 

F291 Befintlig, rivs och flyttas X 

F301 Befintlig, rivs och flyttas X 

F311 Befintlig, rivs och flyttas X 

F331 Befintlig, rivs och flyttas X 

Summa 1 7 4 
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Figur 5.9. Exempel på grundläggning av fyr i anslutning till farled, överst lera, nederst berg. 

5.1.4 Arbetstider och tidsplan 

Genomförandetiden för ett projekt av denna storlek kan variera beroende på externa faktorer, såsom 

väderförhållanden samt de begränsningar som föreskrivs för genomförandet med hänsyn till enskilda 

och allmänna intressen. Under anläggningsskedet arbetar troligtvis några mudderverk inom 

arbetsområdet, i kombination med flera borriggar.  

Arbetet förutsätts pågå dygnet runt, med begränsning av sprängningsarbeten 06:00 -22:00, dock 

endast vid god sikt. Borrning kommer att förekomma dygnet runt. Muddrings- och dumpningsarbetet 

beräknas pågå ca 14–16 månader beroende av faktorerna muddringsmetodik, kapacitet på 

muddringsutrustningen samt väderförhållanden. I angiven tid ingår etablering/avetablering, muddring 

lösa massor, bergmuddring samt fyrinstallationer. 



5 Farledsåtgärder Sida 55 av 180 

Trolig kapacitet för muddringen varierar mellan 40 000 – 50 000 tfm3 / dygn. Beroende på eventuella 

restriktioner med avseende på t.ex. grumling, arbetsperiod, dygnsarbetstid, kommer arbetena att 

behöva utföras på två säsonger. 

I syfte att bl a värna friluftslivet (bad- och båtliv) kommer endast begränsade grumlande åtgärder 

vidtas under perioden 15 maj till 15 augusti, såsom exempelvis finputsning av slänter och 

grundläggningsarbeten för kantmarkeringar. Se vidare avsnitt 5.2.  

5.2 Förutsättningar, effekter och konsekvenser 

5.2.1 Vatten/recipient 

5.2.1.1 Nulägesbeskrivning 

Muddringsområdet är en del av Göteborgs inre skärgård, Dana fjord och Rivö fjord, där Göta älv 

mynnar i havet. Göta älv sträcker sig från Vänerns utlopp vid Vänersborg och är Sveriges 

vattenrikaste älv med en medelvattenföring på 565 kubikmeter per sekund. Vid Kungälv delar sig 

älven i två delar: Nordre älv som mynnar norr om Hisingen och Göteborgsgrenen som mynnar i havet 

vid Göteborg. Cirka två tredjedelar av älvflödet går ut genom Nordre älv och en tredjedel genom 

Göteborgsgrenen. 

När älven mynnar i havet uppstår ett s.k. saltkilsestuarie, där sött älvvatten möter salt havsvatten och 

där tidvattenvariationerna är relativt små. Eftersom sött vatten är lättare än salt vatten flyter älvvattnet 

ovanpå saltvattnet som bildar en kompensationsström i motsatt riktning mot ytvattnet. Salt vatten från 

den s.k. saltkilen blandas upp i det utströmmande ytvattnet som ökar i salthalt ju längre ut mot havet 

man befinner sig. En relativt skarp salthaltsgradient, haloklin, utvecklas. Haloklinens läge och 

salthalten i ytvattnet respektive djupvattnet varierar med regional vind, vattenstånd och vattenföring i 

älven, se Figur 5.10.  

Figur 5.10. Hydrodynamiska förhållanden i Göta älvs mynning. Utdrag ur hydrodynamisk utredning (bilaga E4). 

Densiteten i kustvattnet i Dana fjord och Rivö fjord varierar och cirkulationen i området gör att 

älvvatten uppblandat med saltvatten strömmar utåt i ytan i höjd med Skandiahamnen med en 

motriktad returström av salt vatten under ytvattnet. Strömmarna i inre skärgården växlar mellan att 

vara nordgående och sydgående men nettoströmningen är riktad norrut till följd av den Baltiska 

strömmen. I Figur 5.11 visas ytströmmarnas (ljusblå pilar) och djupströmmarnas (mörkblå pilar) 

huvudsakliga riktning i farledsområdet. 
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Figur 5.11 Ytströmmarnas (ljusblå pilar) och djupströmmarnas (mörkblå pilar) riktning i farledsområdet (bilaga 
E4). 

Vattnet i området kring farleden är mer eller mindre grumligt, vilket är en pågående naturlig process. 

Grumlighet uppkommer t.ex. när vind och vågor virvlar upp bottensediment eller när partiklar från 

ytavrinning i uppströms liggande vattensystem transporteras med Göta älv ut till mynningsområdet. I 

området kring farleden finns även mänskliga verksamheter som medför tillfällig grumling (t.ex. olika 

anläggningsarbeten i vatten, fartygstrafik och underhållsmuddringar av farleder och hamnbassänger). 

Transport, erosion och deposition av sediment är naturligt förekommande i varierande grad i sjöar, 

vattendrag och hav och styrs av de hydrodynamiska förhållandena. Under perioder med hårt väder, 

stora vågor och starka strömmar kommer sediment att eroderas, hållas i suspension och transporteras 

med strömmarna. Under lugna perioder kommer sedimenten att deponeras. Med skiftande väder 

kommer därmed sediment att fortsätta att resuspendera och sedimentera tills det når ett område där 

de hydrodynamiska förhållandena är sådana att sedimenten inte kan resuspenderas igen. Skyddade 

vikar eller djupa vattenområden är exempel på detta.  

Det finns relativt få uppgifter om bakgrundshalter av suspenderat sediment i Sveriges kustvatten, vare 

sig det är från mätningar eller litteraturen. Från Göteborgsområdet finns en del uppgifter, främst från 

projektet Säkrare Farleder och från Göta älv-utredningen (2009–2011). Öresund är ett relativt väl 

undersökt område, inte minst i samband med byggandet av Öresundsbron och här finns en del 

information att utgå ifrån. Nedan sammanfattas de värden som har bedömts relevanta. 

• Inom projektet Säkrare Farleder gjordes turbiditets- och suspensionsmätningar 2001–2002
(Karlsson m.fl. 2002). Mätningar av SSC (eng. Suspended Sediment Concentration)
genomfördes vid 14 tillfällen mellan september 2001 och augusti 2002 vid olika positioner i
Göteborgs skärgård. De flesta mätningarna gjordes i ytvattnet, 0–5 m, och ett fåtal på lite
större djup, 15–50 m. Resultaten uppvisar ett spann på 1–6 mg/l med medelvärdet 3 mg/l
för området från Rivö fjord ut till Vinga. I Göta älv i höjd med Älvsborgsbron uppmättes SSC
mellan 2–10 mg/l med medelvärdet 4 mg/l.

• I Göta älv varierar SSC normalt mellan 10–20 mg/l men kan vid nederbörd vara över 50
mg/l (SGI, 2011).

• I norra Öresund ligger normala värden mellan 1–2 mg/l (Pejrup 1994). Vid kraftiga vindar
och lokalt i kustområden kan koncentrationer på 20–40 mg/l förekomma (Valeur & Pejrup,
1993 och Valeur m.fl. 1996).

Mätningarna inom projekt Säkrare Farleder utfördes under relativt lugna väderförhållanden och 

representerar inte den normala variabilitet som finns för olika väderförhållanden. Det finns därmed 

inga uppgifter lokalt om SSC under perioder med hårt väder. Ett rimligt antagande är dock att det 

lokalt vid kusten även här kan förekomma koncentrationer mellan 20 och 40 mg/l vid blåsigt väder. 
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5.2.1.2 Effekter 

Farledsåtgärderna bedöms med avseende på recipientens vattenkvalitet medföra följande 

huvudsakliga effekter. 

• Grumling (anläggningsskede)

• Spridning av näringsämnen (anläggningsskede)

Grumling 

Muddring medför att det uppstår ett visst spill av sediment till vattenmassan. Omfattningen av spillet 

beror på vilket material som muddras, vilken metod som används och hur partiklarna sprids i 

vattenmassan.  

Vid sugmuddring är sedimentspillet begränsat till det djup som sughuvudet befinner sig på men kan 

blandas upp i vattenmassan till följd av propellerströmmarna från mudderverket. Denna effekt är svår 

att beskriva kvantitativt men kan innebära att delar eller hela mängden spill från sughuvudet blandas 

om helt från ytan till botten. När man slätar ut bottnen med s.k. ”plog” genereras en uppgrumling av 

sediment från botten som är svår att kvantifiera och därmed svår att beräkna spridningen från. Vid 

plogning ökar grumlingen temporärt vid botten men kan genom propellerrörelser blandas om i hela 

vattenmassan, som vid sugmuddring. Plogningen sker vid några tillfällen per vecka vilket innebär att 

förhöjda halter suspenderat sediment kopplat till denna aktivitet är mycket kortvariga jämfört med 

själva muddringen.  

Enskopeverk spiller över hela vattenpelaren, vilket gör att dessa ger upphov till grumling från botten till 

ytan. Muddring med enskopeverk är s.k. mekanisk muddring. Vid grävmuddring bibehålls sedimentets 

egenskaper i skopan och detta minimerar mängden spill av fina sediment. Kapaciteten är dock 

avsevärt lägre än för ett sugmudderverk så även den totala mängden spill är mindre. 

Sedimentspill vid muddringen orsakar tillfälligt en förhöjd grumlighet i vattnet inom ett kringliggande 

område. Ökad grumlighet medför sämre ljusinsläpp och kan medföra övertäckning av närliggande 

områden när det suspenderade materialet sedimenterar.  

I samband med projekt Säkrare Farleder genomfördes kontroller av grumling och sedimentspridning. 

Uppmätta grumlighetsvärden visade att grumligheten till stor del var ett resultat från muddring med 

sugmudderverk inklusive plogning. Mätning utfördes också runt enskopeverk vid både muddring av 

lera och sprängsten. En jämförelse mellan dessa mätningar visar att muddring av sprängsten gav en 

näst intill omätbar grumling på <10 mg/l mindre än 500 meter från arbetsområdet, medan muddring av 

lera gav en grumlighet på <30 mg/l på samma avstånd. Grumlingen som uppkom av spillet från 

muddringen var påvisbar under pågående muddring. 

Sedimentspridningen under projekt Säkrare Farleder följdes upp i augusti/september varje år med 

start året innan muddringen påbörjades och avslutades ett år efter det att muddringen slutförts. Inget 

nypålagrat sediment kunde observeras vid de båda kontrollundersökningarna 2003 och 2004. Man 

bedömde därför att det sedimentspill som förekommit i området hade antingen bearbetats av 

bottendjuren eller transporterats i väg till annat område med bottenströmmarna och därför inte kunnat 

detekteras.  

Det har genomförts en numerisk modelleringsstudie av sedimentspill (bilaga E4). Exempel på 

resultaten från modellering av spridningen av spill vid muddring redovisas nedan. Spillmodelleringen 

baseras på antagandet att verksamheten genomförs under en muddringssäsong, ett konservativt 

antagande med en hög muddringstakt för att inte underskatta grumling och varaktighet. Modelleringen 

är baserad på en tidigare projektering vilket gör att det finns mindre skillnader i antaganden om djup 

jämfört med ansökan. Denna skillnad har dock ingen betydelse för slutsatserna avseende påverkan. 

Grumling från plogningen har inte kvantifierats inom modelleringen. 

Figur 5.12 visar beräknade max- och medelkoncentrationer av suspenderade sediment (SSC eller 

suspenderad halt) som beräknas orsakas av muddringen. Beräkningarna visar koncentrationer utöver 

den naturliga. Som ett medelvärde är koncentrationerna generellt sett högre i bottenvattnet än i 

ytvattnet. Utanför farleden ligger de generellt i storleksordningen 2–10 mg/l i ytvattnet. I vissa 

närliggande områden kring Skandiahamnen uppkommer medelhalt mellan 10 och 20 mg/l vid botten 
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på djup större än 10 m. Inom grunda områden utanför farleden uppkommer inte halter över 50 mg/l 

enligt modelleringen.  

Mängden sediment som grumlas upp vid plogning är liten i jämförelse med muddringen och bedöms 

inte påverka grumlingsbilden i stort men kan ge upphov till grumlingstoppar vid enstaka tillfällen som 

motsvarar nivåer vid muddring. Detta är delvis beroende på hur plogningen genomförs, se avsnitt 

5.1.1.  

Figur 5.12. Modellerad max- och medelgrumling (mg/l) vid ytan (överst) och botten (nederst). Utdrag ur 
spillmodellering (bilaga E4). 
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Grumlingens varaktighet redovisas i Figur 5.13. Varaktigheten som redovisas är inte resultatet av 

sammanhängande perioder utan en stor mängd ”toppar och dalar”, se vidare redovisning av detta i 

avsnitt 5.2.3. 

Figur 5.13. Modellerad varaktighet (dygn) vid ytan (övre bild) respektive botten (undre bild) för olika 
koncentrationer (mg/l). Utdrag ur spillmodellering (bilaga E4). 
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Förutom den grumling som uppkommer vid muddring, uppkommer även en lokal och tillfällig grumling i 

samband med anläggande av nya hårdbottnar (se avsnitt 5.2.3). 

En del av sedimenten som muddras innehåller förhöjda halter av föroreningar. Skyddsåtgärder vidtas 

därför vid muddring i dessa sediment, se avsnitt 5.2.2. Syftet är att risken för spridning och frisättning 

av föroreningar till vattenmassan ska vara minimal vid muddring. 

Tillförsel av näringsämnen 

Sediment som sprids till vattenmassan under muddring har lågt organiskt innehåll, se bilaga E5. 

Resultat från uppföljning vid tidigare muddring inom projekt Säkrare Farleder visade en lokal påverkan 

av främst totalfosfor i bottenvattnet vid Skalkorgarna, dock utan effekt på klorofyllhalterna (Karlsson A. 

, 2003). Ny exponerad bottenyta utgörs av preindustriella sediment som inte innehåller antropogent 

tillförda näringsämnen. Effekterna till följd av spridning av näringsämnen från sediment bedöms därför 

bli liten.  

Undervattenssprängning kan bidra till näringspåverkan genom spridning av kväveföreningar från 

sprängladdningarna.  Kunskapen om läckage av kväveföreningar vid sprängning under vatten är 

bristfällig, därför görs vanligtvis en jämförelse mot dagbrottssprängning. Studier kring 

dagbrottssprängning har visat att mellan 5 och 15 % av sprängmedlet inte deltar i sprängreaktionen. 

Vid undervattenssprängning förväntas kväveresterna lösa sig i den omgivande vattenmassan. 

(Sjöfartsverket, 2015) 

Mängden kväve som kan frigöras vid sprängning har beräknats i avsnitt 8.2.1. 

Övrigt 

Fördjupningen av farleden kommer inte att påverka de generella strömningsförhållandena i området. I 

och med fördjupningen kommer salthalten vid den nya botten att vara högre eftersom det är djupare 

här än innan muddringen. Enligt genomförd hydrodynamisk modellering (bilaga E4) påverkas inte 

heller saltkilens läge i vattenmassan eller hur långt upp i älven den når av fördjupning och breddning 

av farleden. Saltkilens läge och förmåga att tränga upp i Göta Älv beror av enbart storleken på 

älvflödet i kombination med djupförhållanden i själva älvfåran uppströms Lilla Bommen och 

vattenståndet i havet. 

Fartygsgenererade strömmar uppkommer i till följd av propellerströmmar och avsänkningseffekter som 

uppstår då fartyg passerar i farleden. Grumling till följd av propellerströmmar bedöms inte öka jämfört 

med hur grumlingen ser ut idag, främst eftersom ett större djup innebär att fler fartyg får större avstånd 

till botten som därmed påverkas mindre av propellerströmmar. 

Avsänkningseffekter som kan härledas direkt till farledens förändrade utformning har beräknats (se 

bilaga E6). Förstärkta avsänkningseffekter bedöms baserat på detta inte medföra tillkommande 

grumling av betydelse eftersom varaktigheten av avsänkningen vid varje fartygspassage är kort i 

jämförelse med de naturliga förhållandena. 

5.2.1.3 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Vid sugmuddring tillåts inom projektet inte s.k. ”overflow”. Detta innebär att överskottsvatten som kan 

innehålla fina sediment i suspension inte tillåts rinna ut från pråmen eller sugmudderverket under 

muddring vilket minskar spillet så långt möjligt. 

Kontroll av grumlighet i vattnet kommer, vid behov, att mätas och regleras som suspenderad halt. 

Inom projektet är arbeten begränsade under sommaren och endast vissa grumlande åtgärder vidtas 

under perioden 15 maj till 15 augusti, såsom exempelvis finputsning av slänter och 

grundläggningsarbeten för kantfyrar.  

Muddring av förorenade sediment (s.k. SA-massor) genomförs med sluten skopa, s.k. ”miljöskopa”, 

eller motsvarande teknik, vilket minimerar grumlingen och risken för att föroreningar sprids. Se vidare 

avsnitt 5.2.2. 
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5.2.1.4 Konsekvenser med planerade skyddsåtgärder 

Grumlingsberäkningarna och uppföljning av tidigare muddringsprojekt visar att den sedimentspridning 

och grumling som uppkommer i samband med muddring inte bidrar till några varaktiga förhöjda 

grumlingsnivåer i recipienten. 

Tillskottet av näringsämnen från muddrade sediment i samband med muddring bedöms som mycket 

litet utifrån det låga organiska innehållet i massorna. Risk för spridning av föroreningar bedöms som 

liten eftersom spillet är minimerat med vald muddringsteknik (grävmuddring med miljöskopa). 

Konsekvenser för recipientens vattenkvalitet redovisas i övrigt i samband med bedömning av 

påverkan på gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten, se avsnitt 8.2.1. 

5.2.2 Geologi, sediment och föroreningar 

5.2.2.1 Nulägesbeskrivning 

Den generella geologiska lagerföljden för farledsområdet är kristallin berggrund överlagrad med 

morän, glacial lera, postglacial lera och recenta avlagringar. Kring farleden finns ett antal öar och 

grundområden bestående av berg i dagen. Närmast öar och grundklackar återfinns ofta 

friktionsmaterial. 

En schematisk skiss över den generella lagerföljden visas i Figur 5.14. Nuvarande farled är som synes 

utskuren genom postglacial och glacial lera. Figuren illustrerar också hur de recenta avlagringarna i 

farledsområdet omfördelas mot farledens sidor till följd av propellerströmmar.  

Figur 5.14. Schematisk skiss över de geologiska förhållandena i farleden och intilliggande områden. Utdrag ur 
sedimentrapport (bilaga E5). 

De områden som ska muddras består, med undantag av de recenta sedimentavlagringarna 

(ytsediment), i huvudsak av konsoliderade sediment som är kohesiva och lera som grävmuddras 

bedöms därför hålla ihop i större klumpar under muddring och transport till dumpningsplatsen. Det 

sugmuddrade sedimentet blir till viss del uppblandat i vatten, i större och mindre klumpar samt 

partiklar. 

De recenta sedimenten i området kring farleden varierar i mäktighet, utanför farleden upp till ca 2 m 

och inom befintlig farled som underhållsmuddras typiskt sett från ca 30–50 cm upp till ca 1 m i vissa 

områden längs kanterna (se Figur 5.14 ovan). De recenta sedimenten är generellt sett påverkade av 

människan. Utanför farleden återfinns potentiellt föroreningar, som ansamlats genom åren, därför ner 

till som mest ca 2 m. 

Både verksamheter i närområdet och verksamheter längre upp längs Göta älv har bidragit till 

föroreningar. Sedimentundersökningar har därför genomförts inom planerade muddringsområden. 

Undersökningarna omfattar provtagning ner till sediment som bedöms vara opåverkade av 
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föroreningar och inkluderar analys av metaller, organiska ämnen samt kornstorlek och organisk halt. 

Även tidigare utförda provtagningar har sammanställts för att komplettera undersökningen.  

Uppmätta halter i uttagna prover har klassats i enlighet med SGU:s rapport 2017:12 för organiska 

ämnen och i enlighet med Naturvårdsverkets rapport 4914 för metaller. Metodik, provpunkter och 

liknande redovisas i rapporten från undersökningarna som återfinns i bilaga E5. 

Fältobservationer 

Provtagningen i sediment ned till nivån 2 m visar på övervägande svart, grå och brun lera och silt, 

ställvis med inslag av sand och skalrester. Sedimentens konsolideringsgrad ökar med djupet, och 

färgen övergår till mer grå och brun.  

Kornstorlek och organisk halt  

Kornstorleksanalyserna visar på homogena förhållanden i området med några avvikelser i vissa 

punkter. Största andelen av sedimenten utgörs av finsediment (silt och lera). Den dominerade 

fraktionen är mellansilt (6,3–20 µm). Andelen sand och grövre fraktioner varierar mellan 6–43 %. 

Generellt är andelen grus (>2 mm) mycket liten (<1 %). Den organiska halten i sedimenten är låg. 

Föroreningar 

Områden som utgörs av befintlig farled och kontinuerligt muddras har en föroreningssituation som 

endast är kopplad till pågående ackumulation av sediment. Det beror på att tidigare 

fördjupningsmuddring (i samband med projekt Säkrare Farleder) utfördes ner till en nivå där endast 

preindustriella avsättningar förekommer. En del av de nyligen avsatta sedimenten innehåller 

varierande grad av föroreningar. Den pågående ackumulationen sker i huvudsak inom de djupare 

delarna av farleden men omfördelas till farledskanterna genom propellerströmmar (Figur 5.15). Inom 

områden som inte tidigare muddrats förekommer förorenade sediment i större volym och i mer 

koncentrerad omfattning. 

Figur 5.15. Exempel på ackumulation sedan den senaste underhållsmuddringen. Grön skala visar omfattning av 
erosion. Inom vita områden har ingen, eller mycket liten förändring skett. Inom gröna och vita ytor återfinns 
endast preindustriella sediment. Utdrag ur sedimentrapport (bilaga E5). 

Nedan följer en sammanfattning av aktuell föroreningssituation i respektive muddringsområde. 

Måvholmskröken – muddringsområde 1 

Muddringsområdet består i huvudsak av sediment som inte omfattas av underhållsmuddring och som 

tidigare inte muddrats. Förorenande ämnen som uppgår till klass 5 utgörs av kvicksilver, DBT och 

PAH:er, vilka förekommer ned till ca 0,8 m sedimentdjup. Variationen av föroreningsklasser i djupled 

samt antalet förorenande ämnen medger ingen tydlig vertikal klassavgränsning i sedimentvolymen. 
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Exempel som visar vertikal fördelning av föroreningsklasser och förorenande ämnen inom 

muddringsområdet redovisas i Figur 5.16. 

Figur 5.16. Exempel på vertikal klassfördelning av Hg och DBT i muddringsområde 1, Måvholmskröken. 

En sammanställning av volym, min-, max och medelhalt av föroreningar i klass 5 redovisas i Tabell 

5.5. 

Tabell 5.5. Volymer och halter av klass 5-föroreningar i område 1. 

1 Enhet Volym m3 K5 Min K5 Max K5 Medel 

Hg mg/kg TS 28 210 1,15 1,61 1,38 

DBT ug/kg TS 16 000 44 44 44 

Antracen ug/kg TS 42 180 87 160 109 

Fluoranten ug/kg TS 42 180 560 560 560 

Måvholmsskären – Skalkorgarna - muddringsområde 2 

Muddringsområdet består i huvudsak av sediment som inte omfattas av underhållsmuddring och som 

tidigare inte muddrats. Förorenande ämnen som uppgår till klass 5 utgörs av kvicksilver och PAH:er, 

vilka förekommer mellan 0,5–1 m sedimentdjup. Sediment mellan 0–0,5 meter utgörs av föroreningar i 

klass 3 eller lägre.  

Exempel som visar vertikal fördelning av föroreningsklasser och förorenande ämnen inom 

muddringsområdet redovisas i Figur 5.17.  

En sammanställning av volym, min-, max och medelhalt av föroreningar i klass 5 redovisas i Tabell 

5.6. 

1A_Y1 1A_D1 1B_D1 DP7 1B_D2 1A_Y1 1A_D1 1B_D1 DP7 1B_D2

m Hg m Hg m Hg m Hg m Hg m DBT m DBT m DBT m DBT m DBT

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Klass

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 4

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5+
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Figur 5.17. Exempel på vertikal klassfördelning av Hg och PAH11 i muddringsområde 2, Måvholmsskären-
Skalkorgarna. 

Tabell 5.6. Volymer och halter av klass 5-föroreningar i område 2. 

2 Enhet Volym m3 K5 Min K5 Max K5 Medel 

Hg mg/kg TS 17 854 1,14 1,14 1,14 

Antracen ug/kg TS 10 712 61 61 61 

Dynan - Älvsborgs fästning – muddringsområde 3 

Muddringsområdet är huvudsakligen beläget inom befintlig farled (preindustriella avsättningar, se 

tidigare förklaring). Breddning av slänter, som krävs i samband med fördjupningen, sker i sediment 

som inte omfattas av underhållsmuddring och som tidigare inte muddrats. Slänter i anslutning till 

område 3 går att avgränsa med avseende på antropogent förorenade och opåverkade preindustriella 

sediment. Gränsen mellan klasserna är i vertikalled distinkt. Den horisontella avgränsningen är inte 

helt tydlig, men det är rimligt att anta att föroreningshalten succesivt avtar med avståndet från 

Skandiahamnen, utåt i farleden.  

Uppmätta halter motsvarande klass 5 är TBT, DBT för slänt i den yttre delen muddringsområde 3 och 

kvicksilver samt två PAH-föreningar; Antracen och Naftalen för slänt i den inre delen. Den påverkade 

sedimentvolymen inom klass 5 ligger mellan 0–1 m. Från nivån 1,1 m är sedimenten preindustriella. 

I övriga delar av området uppgår inga föroreningar i sediment till klass 5. Förhöjda halter av 

kvicksilver, PCB, DBT och PAH förekommer och uppgår som mest till klass 4. 

Exempel som visar vertikal fördelning av föroreningar inom muddringsområdet redovisas i Figur 

5.18.En sammanställning av volym, min-, max och medelhalt av föroreningar i klass 5 redovisas i 

Tabell 5.7. 
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Figur 5.18. Exempel på vertikal klassfördelning av TBT, DBT Hg, antracen och naftalen i slänter inom 
muddringsområde 3, Dynan-Älvsborgs fästning. 

Tabell 5.7. Volymer och halter av klass 5-föroreningar i område 3. 

3B S slänt Enhet Volym m3 K5 Min K5 Max K5 Medel 

TBT ug/kg TS 9807 148 148 148 

DBT ug/kg TS 9807 152 152 152 

3A N slänt Enhet Volym m3 K5 Min K5 Max K5 Medel 

Hg mg/kg TS 8415 1,26 1,93 1,5 

Antracen ug/kg TS 1683 55 55 55 

Vändytan – muddringsområde 41 

Denna del av vändytan består av två delområden (41a, 41b), som ligger inom befintlig farled och det 

som utgör breddningen. Det är viktigt att skilja på dessa områden eftersom föroreningssituationen 

skiljer sig åt i de olika områdena. Område 41a motsvarar den tidigare muddrade ytan inom befintlig 

farled, och område 41b området som nu är aktuellt för breddning. Volymfördelningen mellan dessa 

områden är sådan att det är ungefär sju gånger större volym som ska muddras inom befintlig farled 

(41a) jämfört med breddningen (41b). 

Vid provtagning kunde sedimenten i område 41a inte penetreras mer än ca 0,5 m, vilket indikerar att 

det underliggande lerlagret utgörs av glacial lera. TBT, vissa PAH-kongener, kvicksilver samt PCB 

uppgår till klass 4 och är i alla avseende kopplade till nyligen avsatta sediment. 

Område 41b utgörs i huvudsak av sediment som tidigare inte muddrats. Inom området har fem 

djupprover tagits ned till ca 2 m djup. Förorenande ämnen som uppgår till klass 5 utgörs av TBT, PCB, 

PAH, koppar, trevärt krom, bly och kvicksilver. Sedimentvolymen inom klass 5 ligger i huvudsak 

mellan 0–1,7 m. Från 1,7 m ned till 2 m finns en något diffus gräns mellan påverkade och helt 

opåverkade sediment. Variationen av föroreningsklasser i djupled samt antalet förorenande ämnen 

medger ingen tydlig vertikal klassavgränsning i sedimentvolymen. 

Exempel som visar vertikal fördelning av föroreningar inom muddringsområdet redovisas i Figur 5.19 

och Figur 5.20. 

En sammanställning av volym, min-, max och medelhalt av föroreningar i klass 5 redovisas i Tabell 

5.8. 

3B_D1 3B_D2 3B_D3 3B_D1 3B_D2 3B_D3 3A_D1 3A_D1 3A_D1

m TBT m TBT m TBT m DBT m DBT m DBT m Hg m Antracen m Naftalen

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,26 0,3 0,3 78

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,5 0,5 148 0,5 0,5 0,5 152 0,5 0,5 1,93 0,5 55 0,5 120

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Klass

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 4

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 5+
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Figur 5.19. Exempel på vertikal klassfördelning av TBT och DBT inom muddringsområde 41, vändytan. 

Figur 5.20. Exempel på vertikal klassfördelning av kvicksilver och bly. 

Tabell 5.8. Volymer och halter av klass 5-föroreningar i område 41b. 

41B Enhet Volym K5 Min K5 Max K5 Medel 

Pb mg/kg TS 19 520 110 769 280 

Hg mg/kg TS 47 824 1,16 5,43 2,78 

TBT ug/kg TS 34 160 55 269 160 

DBT ug/kg TS 39 040 25 153 77 

PCB-7 ug/kg TS 34 160 34 170 89 

PAH-H ug/kg TS 29 280 2700 4400 3275 

Antracen ug/kg TS 56 608 58 170 107 

Fluoranten ug/kg TS 33 184 420 700 541 

Muddringsvolymer SA-massor 

Den vertikala fördelningen mellan klasser och förorenande ämnen varierar mellan de olika 

muddringsområdena. Störst variation förekommer inom område 1 och 41b där olika föroreningar 

uppgår till klass 5 på olika sedimentdjup, vilket för den samlade bedömningen innebär att vertikala 

DP2 41B_D1 41B_D2 DP1 41B_D4 DP2 41B_D1 41B_D2 DP1 41B_D4

m TBT m TBT m TBT m TBT m TBT m DBT m DBT m DBT m DBT m DBT

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Klass

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 4

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5+

DP2 41B_D1 41B_D2 DP1 41B_D4 DP2 41B_D1 41B_D2 DP1 41B_D4

m Hg m Hg m Hg m Hg m Hg m Pb m Pb m Pb m Pb m Pb

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Klass

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 3

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 4

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5+
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avgränsningar med avseende på klasser och/eller förorening inte kan göras. För övriga områden 

medger den vertikala fördelningen mellan klasserna en viss avgränsning. Dessa sedimentlager är 

dock tunna och bedöms ur ett praktiskt och muddringstekniskt perspektiv inte kunna separeras. Tabell 

5.9 beskriver den totala volymen för varje muddringsområde som har detekterbara föroreningshalter 

upp till klass 5. Massor i de olika klasserna går inte att särskilja och separera vid genomförandet av 

muddring. Dessa massor definieras som SA-massor.  

Tabell 5.9. Sammanfattning av volymer SA-massor per muddringsområde (Figur 5.1). 

Område  Yta [m2]  Mäktighet [m]  Total volym SA [tfm3]  

41b 48 800 0–2 97 600 

3B södra slänt 9 800 0–1,1 10 780 

3A slänt 16 829 0,9 15 146 

2 54 578 1 54 578 

1B 122 873 0,8 98 298 

1A 18 951 0,5 9 476 

 Ca 285 000 

5.2.2.2 Effekter 

Farledsåtgärderna bedöms med avseende på sediment medföra följande effekter. 

• Sedimentation (anläggningsskede)

Sedimentation 

Sediment som spills vid muddring och därefter sprids med strömmarna kommer så småningom att 

sedimentera. I Figur 5.21 visas mängden spill som sedimenterat efter att projektet genomförts. Den 

största sedimentationen av spill sker i farleden. Detta betyder att spill från muddring sedimenterar för 

att sedan muddras igen. Sedimentpålagringen utanför farleden är typiskt sett ca 2–5 cm under hela 

muddringsperioden. Inom och i direkt anslutning till farleden beräknas pålagringen bli ca 10–20 cm. 

Observera att depositionen avser netto efter avslutad muddring vilket innebär att den i vissa områden 

på längre sikt till följd av rådande förhållanden kommer att erodera, resuspendera och omfördelas. 

Föroreningar, organiskt material och näringsämnen kan spridas med sedimentpartiklarna. 

Figur 5.21. Modellerad sedimentpålagring, uttryckt i sedimenttjocklek (m), efter att muddringen upphört. Utdrag ur 
spillmodellering (bilaga E4). 
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Spill vid muddring är huvudsakligen hänförligt till sugmuddring och utjämning av botten (”plogning”). 

Dessa aktiviteter sker vid muddring i opåverkade sediment, s.k. SO-massor (se avsnitt 5.1.1). Den 

sedimentpålagring som sker bedöms därför inte bidra till ökad halt av föroreningar.  

5.2.2.3 Skyddsåtgärder 

Muddring i förorenade sediment medför risk för spridning och/eller frisättning av föroreningar som 

behöver hanteras med förebyggande åtgärder. Muddring i förorenade sediment genomförs därför med 

sluten skopa, s.k. ”miljöskopa”.  

5.2.2.4 Konsekvenser 

Konsekvenser i form av överlagring av befintliga bottnar och omfördelning av förorenade sediment 

inom recipienten bedöms bli små. Avlägsnandet av förorenade sediment bedöms som en positiv 

konsekvens. Konsekvenser till följd av sedimentation har även bedömts för respektive mottagare (t.ex. 

känsliga marina habitat eller arter eller badplatser och småbåtshamnar), se respektive avsnitt 5.2.3 

och 5.2.9.  

Förändring av vattendjup medför inga negativa konsekvenser för områdets geologi. 

5.2.3 Naturmiljö – marina habitat och bottenfauna 

5.2.3.1 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen av marina habitat baseras dels på genomförda marina karteringar och 

undersökningar i och omkring de områden som ska muddras, men också på en 

litteratursammanställning av de många marinbiologiska undersökningar inom andra projekt och den 

relativt omfattande miljöövervakning som tidigare har genomförts i området kring farleden. 

Litteratursammanställningen omfattar de relevanta undersökningar som utförts inom 

vattenförekomsterna Rivö fjord, Dana fjord, Stora Kalvsund, Björköfjord samt Asperöfjorden, under 

perioden 2005–2019. Därutöver har kunskapsunderlaget från Säkrare Farleder beaktats.   

När det gäller bottenfauna konstateras att det inom Dana fjord provtas fem stationer på djup >20 m 

kontinuerligt vartannat år inom det nationella övervakningsprogrammet, där fyra av stationerna ligger 

inom befintlig farled och en återfinns öster om Vasskären. Data från övervakningsprogrammet 

används för att beskriva bottenfaunasamhället på djup >20 m och dess ekologiska status för 

vattenförekomsten. För att få mer information om bottenfaunasamhället i de delar som ska muddras 

samt för att få en ekologisk status för år 2020 har provtagning genomförts vid fem stationer.  

Även i Rivö fjord provtas fem stationer kontinuerligt vartannat år inom det nationella 

övervakningsprogrammet, där en av stationerna ligger inom befintlig farled där muddring planeras. I 

nuläget kan befintliga data användas för att beskriva bottenfaunasamhället i Rivö fjord. Rivö fjord 

påverkas dock av sötvatten från Göta älv, vilket medför att vattenförekomsterna Rivö fjord syd och 

Rivö fjord nord inte statusklassas utifrån bottenfaunan. Det finns därför inte behov att undersöka 

vattenförekomsten ytterligare med syfte att beräkna den ekologiska statusen inför MKBn (se även 

avsnitt 8.2.1).  

Underlagsrapporterna återfinns i bilaga E7 med delbilagorna E7A-C och identifierade värden 

sammanfattas nedan. Undersökningsområden redovisas i Figur 5.22. 
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Figur 5.22. Undersökningsområden för marinbiologi med benämning för de sex undersökningsområdena (Öst 
Vipeskär, Måvholmskröken nord, Måvholmskröken syd, Dynan, Dynan-Vändytan nord och Dynan-Vändytan syd). 
(Källa: Marine Monitoring AB). 

Marina arter och habitat 

Genomförda undersökningar visar att bottensubstratet inom farleden utgörs av två huvudtyper: 

sedimentbotten (lera, silt, sand, grus, skalgrus och mindre sten) och hårdbotten (block och häll). 

På sedimentbotten noterades vid karteringen ingen vegetation och i större delen av området 

dokumenterades endast spår och håligheter från fauna. På sedimentytan påträffades eremitkräftor 

(Paguridae), vanlig sjöstjärna (Asterias rubens), strandkrabba (Carcinus maenas) och nätsnäckor 

(Tritia nitida) och på muddringsslänterna förekom även ormstjärnor (Ophiuroidea).   

På den grunda hårdbotten förekom i regel heltäckande vegetation som dominerades av fingreniga och 

fintrådiga rödalger såsom arter inom släktena Ceramium och Polysiphonia. Även skräppetare 

(Saccharina latissima) förekom i höga tätheter på den grunda hårdbotten. Andra alger som växte 

epifytiskt på annan vegetation var fintrådiga brunalger (Pilayella/Ectocarpus) och grönalger bestående 

av tarmalger (Ulva spp.) och grönslick (Cladophora spp.). På större vattendjup dominerades 

algsamhället på hårdbotten av röda bladalger, främst ribbeblad (Delesseria sanguinea) tillsammans 

med fastsittande fauna såsom hydroider 

(Thecata/Tubularia/Ectopleura), olika mossdjur 

(Flustridae/Alcyonidium diaphanum), sjöpungar 

(Corella parallelogramma) och läderkoraller 

(Alcyonium digitatum). Hårdbotten har avgränsats 

som naturtyp geogena rev (geologiskt bildade 

formationer) vid en täckningsgrad på 50 % eller mer i 

enlighet med Art- och habitatdirektivet.  

Blåmusslor (Mytilus edulis) förekommer på sträckan 

Dynan-Vändytan. Då musslorna täcker 10 % eller mer 

av botten klassificeras bottnarna som biogena rev i 

enlighet med Art- och habitatdirektivet. Biogena rev 

noterades på östra sidan av Nya Älvsborg och 

Faktaruta Biogena rev: Blåmusselbankar 

Ett biogent rev är en livsmiljö där bottnens fysiska 

struktur främst byggs upp av levande fastsittande 

organismer, till exempel blåmusslor (Mytilus edulis), 

och kan utgöras av både levande och döda 

organismer.  

Biogena rev bildar variationsrika tredimensionella 

livsmiljöer i vilka flera andra arter kan trivas. Reven 

ger därmed förutsättningar för en rik biologisk 

mångfald 

Blåmusslor kan bilda mattliknande strukturer även på 

strömutsatta mjukbottnar. I dessa så kallade 

musselbankar finns ofta en rik mångfald av både 

mjuk- och hårdbottensarter.  



5 Farledsåtgärder Sida 70 av 180 

Knippleholmarna samt på den södra sidan av farleden. Även låga tätheter av blåmusslor (1–5 %) och 

skal från döda musslor har avgränsats och kallas för blåmusselbottnar. Skal från döda blåmusslor 

noterades både på kanten intill farleden samt i anslutning till öar och musselbankar. I Figur 5.23 

redovisas foton från undersökningarna. 

Figur 5.23. Fotografier från områden med musslor av olika täckningsgrad. (Bildkälla: Marine Monitoring AB). 

Ingen påverkan av lösdrivande alger, höga tätheter av fintrådiga snabbväxande alger eller svavelväte 

noterades inom det inventerade området vilket, troligen är ett resultat av den strömexponerade miljön. 

Inom det inventerade området har olika substrat, habitat och biotoper avgränsats och värderats utefter 

de kriterier som redovisas i bilaga E7B. Naturvärdesbedömningen sammanfattas i Tabell 5.10 och 

redovisas på karta i Figur 5.24 och Figur 5.25. 

Tabell 5.10. Identifierade naturvärden med areell utbredning inom det inventerade området. 
Naturvärdesbedömning 

Habitat/Biotop/Bevarandevärde/Ekosystemkomponent Area (ha) Naturvärde 

Blåmusslor – Biogena rev ≥ 30% täckning av botten (OSPAR: struktur och funktion) 0,48 Högsta (klass 1) 

Blåmusslor – Biogena rev 10–30% täckning av botten (avgränsning 10% Art- och 
habitatdirektivet) 
Hårdbotten/Geogena rev med kelpalger ≥ 10% täckning av botten 
Hårdbotten/Geogena rev med upprättstående mossdjur ≥ 50% täckning av botten 

3,30 Högt (klass 2) 

Hårdbotten/Geogena rev med lågväxande makroalgsvegetation 10–100% alternativ låga 
tätheter av fastsittande fauna 
Potentiell blåmusselbotten (strömsatt område, historiska musselbankar, blåmusslor 1–
5%, musselskal 
Grus- och skalgrusbottnar (utan biogena rev eller potentiell blåmusselbotten) 

15,81 Påtagligt (klass 3) 

Sedimentbottnar (sand, lera, silt utan vegetation, biogena rev eller potentiell 
blåmusselbotten 

155,85 Visst (klass 4) 
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Figur 5.24. Marina naturvärden i farledens yttre del. Utdrag ur marinbiologisk kartering (bilaga E7B). 

Figur 5.25. Marina naturvärden i farledens inre del. Utdrag ur marinbiologisk kartering (bilaga E7B). 
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Undersökningar av djur och växtlighet på havsbotten har 

genomförts i stora delar av grundområdena i Göteborgs 

skärgård, främst med avseende på ålgräs, som har en mycket 

viktig funktion som lek- och uppväxthabitat för många fiskarter 

samt att bibehålla klart vatten genom att binda in sediment som 

annars resuspenderas (Östman, 2020). Ett tiotal 

undersökningar har fokuserat på förekomst av ålgräs och stora 

delar av kustområdena i de berörda vattenförekomsterna har 

undersökts. Därtill finns riktade undersökningar av både 

makroalger och djurliv (s.k. ”epifauna”) i grunda områden. I ett 

grundområde söder om Dynan-Vändytan i Rivö fjord saknas 

studier avseende förekomster av ålgräs och andra 

undersökningar beträffande vegetation och epifauna. Områden i 

närheten omfattades dock till viss del av kontroller inom projekt 

Säkrare Farleder år 2003 (provpunkt 603), där den slutliga 

bedömningen var att det blev en obetydlig påverkan på de 

bottenlevande ekosystemen inom undersökta grunda områden 

(Jenneborg, 2004). Befintliga data bedöms sammantaget som 

tillräckliga för att beskriva vegetation och djurliv på botten inom 

påverkansområdet för beräknad sedimentspridning (se vidare 

avsnitt 5.1.1 och bilaga E7A). Grunda områden fyller viktiga 

ekologiska funktioner, t.ex. som uppväxtområde för fisk.  

Förekomst av ålgräs redovisas i Figur 5.26 och Figur 5.27. Förekomsterna är inte 

naturvärdesklassade men ålgräs får normalt naturvärdesklass 1 eller 2. Vissa förekomster är inte 

inventerade i fält utan resultat av fjärranalys (flygbilds- eller satellitbildstolkning). Närmast belägna 

potentiella förekomster av ålgräs är små och återfinns vid Måvholmsskären (drygt 100 m från 

muddringsområde) och Skalkorgarna (ca 150 m från muddringsområde), båda identifierade med 

fjärranalys. 

Figur 5.26. Kända ålgräsförekomster i området kring Norra farleden. Yttre delen. (Ortofoto: © ESRI) 

Faktaruta ålgräs (Zostera marina): 

Ålgräs förekommer längs västkusten och 

I Östersjön upp till Uppland. Arten har 

minskat kraftigt senaste 30 åren och 

klassas enligt 2020 års rödlistning som 

sårbar (VU) efter att tidigare år ha 

klassats som livskraftig (LC). Orsaken till 

minskningen är främst övergödning och 

exploatering av kusten samt överfiske. 

Ålgräs växer på leriga eller sandiga 

bottnar, i skyddade vikar. Växten är 

flerårig och övervintrar med 

jordstammar. Rotsystemet hjälper till att 

skydda mot stranderosion eftersom 

rötterna binder upp bottensedimentet. 

Ålgräsängar är viktiga livsmiljöer för 

många marina djur och fungerar som 

uppväxtområde för fisk. 

Ålgräsängar omfattas inte bara av skydd 

enligt miljöbalken utan även av flera EU-

direktiv samt av Ospar och HELCOM. 
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Figur 5.27. Kända ålgräsförekomster i området kring Norra farleden. Inre delen. (Ortofoto: © ESRI) 

Bottenfauna 

Bottenfaunan har undersökts vid fem stationer inom områdena som ska muddras i Måvholmskröken 

(Dana fjord). Som tidigare nämnts bedöms tillgängligt kunskapsunderlag redan vara tillräckligt i inre 

delen av farleden (Rivö fjord). Bottenfaunaanalysen visade på variationer mellan stationerna i 

Måvholmskröken, med en lägre biomassa och abundans i den norra delen. Skillnaderna kan bero på 

att de norra stationerna ligger på något grundare djup än de i den södra delen samt är belägna närmre 

Göta älvs mynning och därför kan utsättas för stress i form av sötvattenspåverkan, näring och 

påverkan från den urbana miljön i en högre utsträckning.  

För de fem analyserade stationerna i Måvholmskröken beräknades ett sammantaget BQIm med en 

20% percentil på 8,9 för området vilket motsvarar måttlig ekologisk status (Figur 5.28). Samtliga fem 

stationer visade på ett BQIm inom spannet för måttlig status. 
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Figur 5.28. BQIm för respektive station samt klassning av miljöstatus med 20% percentilen inom parentes. 
Bakgrundsfärgerna illustrerar klassgränserna för miljöstatus för djupintervallet 5–20 m i Västerhavet; hög (blå), 
god (grön), måttlig (gul), otillfredsställande (orange) och dålig (röd). 

Resultaten från provtagningen i Måvholmskröken överensstämmer med tidigare undersökningar inom 

berörda vattenförekomster Rivö fjord och Dana fjord (Tabell 4.3).  

Tabell 5.11. BQIm och ekologisk status för provtagningen 2020 samt det nationella övervakningsprogrammet och 
Ryaverkets provtagning i vattenförekomsterna Dana fjord och Rivö fjord (Andersson m.fl. 2016). 

Provtagning År Djup m Antal 

stationer 

20% percentil 

för BQIm 

Ekologisk status 

Bottenfauna Skandiaporten 2020 5–20 5 8,9 Måttlig 

Nationell övervakning Dana 

fjord 
2019 >20 5 11,1 Måttlig 

Ryaverket Dana fjord 2016 >20 5 10,3 Måttlig 

Nationell övervakning Rivö 

fjord 
2019 5–20 5 7,1 Måttlig 

Ryaverket Rivö fjord 2016 5–20 5 5,6 Otillfredsställande 

Sammanfattningsvis bedöms den måttliga ekologiska statusen utifrån proverna i Måvholmskröken 

som tillförlitlig. Inga rödlistade arter eller övriga förhöjda naturvärden noterades i undersökningen. 

5.2.3.2 Effekter 

Farledsåtgärderna bedöms med avseende på marina habitat och bottenfauna medföra följande 

huvudsakliga effekter. 

• Habitatförändring (anläggnings- och driftskede)

• Grumling och sedimentation/pålagring (anläggningsskede)

Habitatförändring 

Breddning av farleden medför ianspråktagande av bottenyta, vilket medför en fysisk förändring av 

botten där befintlig naturmiljö ersätts med farled och andra djup- och bottenförhållanden råder jämfört 

med idag. Förändringen kan förväntas kvarstå i driftskedet. Fysisk påverkan kan ha direkta effekter 

genom att värdefulla bottenhabitat försvinner eller förändras men också indirekta effekter genom att 

mängden födosöksområden eller uppväxtområden för olika akvatiska organismer förändras i området. 
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Påverkan är generellt sett lokal och bedöms i de flesta fall bli permanent, även om det är möjligt att 

vissa miljöer på sikt skulle kunna återskapas i farledsslänten eller i direkt anslutning till farleden.  

Fysisk påverkan uppkommer under anläggningsskedet men kvarstår alltså även i driftskedet, 

åtminstone till viss del. Effekterna uppkommer på alla typer av bottnar men av störst intresse är inom 

naturtyper med identifierade naturvärden (samt till viss del inom strandskyddade områden).  

Biogena rev och blåmusselbottnar som finns inom muddringsområden vid vändytan samt vid 

Älvsborgs fästning och Knippleholmarna kommer delvis att muddras bort. Inom arbetsområdet kan 

musslor också komma att fysiskt påverkas. Vissa av de identifierade naturvärdena ligger inom 

strandskyddat område. 

Genomförd inventering och historiska data indikerar att blåmusslor gynnas av den strömsatta delen i 

närheten av farleden där botten grundar upp. Det finns således förutsättningar för att samma typ av 

miljö skapas vid den nya kanten efter att muddringsarbetet är genomfört. 

Fysisk påverkan på marina habitat sammanfattas i Tabell 5.12 samt på detaljkartor i Figur 5.29– Figur 

5.33. 

Tabell 5.12. Naturområden som påverkas av farledsåtgärder. Habitat totalt avser yta inom undersökningsområdet 
enligt kartering av Marine Monitoring (bilaga E7B). 

Naturvärdes-
klassning 

Typ Åtgärd Habitat 
totalt 

Varav inom farledsåtgärd 

Högsta 
naturvärde 

Blåmusslor, biogena rev >30% Muddring 0,48 ha Ca 0,16 ha 

Högt 
naturvärde 

Blåmusslor, biogena rev <30% Muddring 0,87 ha Ej inom direkt påverkad yta7 

Högt 
naturvärde 

Hårdbotten kelpalger Muddring 1,6 ha Ca 0,13 ha 

Högt 
naturvärde 

Hårdbotten mossdjur Muddring 
Kantfyrar 

1,0 ha Ca 0,58 ha (muddring) 
Ca 0,04 ha (arbetsområde kantfyr 
Vipeskär) 

Påtagligt 
naturvärde 

Övriga blåmusselbottnar Muddring 12,5 ha Ca 3,5 ha 

Påtagligt 
naturvärde 

Övrig hårdbotten samt grus- och 
skalgrusbottnar 

Muddring 
Kantfyrar 

3,3 ha Ca 0,7 ha 

Visst 
naturvärde 

Sedimentbottnar Muddring 
Kantfyrar 

155 ha Ca 19 ha 

7 En liten del ligger inom muddringsområde 42, som tillhör kajåtgärderna. 
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Figur 5.29. Ianspråktagen yta för muddring (heldragen lila linje) i relation till identifierade naturvärden vid 
Vipeskär, Måvholmskröken och sträckan Måvhomsskären-Skalkorgarna. (Ortofoto: © ESRI) 

Figur 5.30. Ianspråktagen yta för muddring (heldragen lila linje) i relation till identifierade naturvärden vid Dynan. 
(Ortofoto: © ESRI) 
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Figur 5.31. Ianspråktagen yta för muddring (heldragen lila linje) i relation till identifierade naturvärden vid 
Knippleholmarna. (Ortofoto: © ESRI) 

Figur 5.32. Ianspråktagen yta för muddring (heldragen lila linje) i relation till identifierade naturvärden vid 
Älvsborgs fästning. (Ortofoto: © ESRI) 
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Figur 5.33. Ianspråktagen yta för muddring (heldragen lila linje) i relation till identifierade naturvärden vid 
vändytan. (Ortofoto: © ESRI) 

Breddning av farled samt ny kantfyr vid Vipeskär leder sammantaget till att ca 27 ha bottenyta tas i 

anspråk för farleden, ca 0,9 ha av denna yta utgör naturvärdesklass 1 eller 2. Skyddsåtgärder föreslås 

avseende blåmusslor, i övrigt kan förlusten förebyggas genom att anlägga nya hårdbottenmiljöer med 

sprängsten som uppkommer i projektet (se ”Skyddsåtgärder” nedan).  

Grumling och sedimentation 

Grumling och sedimentation i värdefulla och/eller känsliga marina habitat uppkommer under 

anläggningsskedet.  

Beräknad suspenderad halt, varaktighet och sedimentation vid närmast belägna marina habitat 

sammanfattas i Tabell 5.13. Beräknade värden jämförs i detta avsnitt med arternas tolerans mot 

grumling och övertäckning samt ställas i relation till områdets normala halter av suspenderat material. 

Inom skyddsvärda områden med ålgräs utanför farleden uppkommer inte halter över 50 mg/l enligt 

modelleringen.
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Tabell 5.13. Beräknad suspenderad halt, varaktighet och sedimentation vid marina habitat enligt spillmodellering (bilaga E4). Ålgräsängar redovisas på översiktskarta i  Figur 
5.34. Biogena rev/blåmusselbankar redovisas på detaljkartor i Figur 5.29-Figur 5.33. Värden under bedömd toleransnivå är markerade med grönt och värden över 
toleransnivån är markerade med rött. Värden markerade med gult kommenteras särskilt i bedömning. Observera att grumling som uppkommer vid plogning inte är inkluderad i 
angivna värden, vilket tillfälligt kan ge högre maxhalter men bedöms inte påverka varaktigheten, se avsnitt 5.2.1.  

Max Medel Varaktighet dygn Sedimentation 

Namn  Typ mg/l 5 mg/l 10 mg/l 50 mg/l cm 

Tångudden östra Ålgräs 10-20 1-2 2-7 <1 - 1-2

Tångudden västra Ålgräs 10-20 1-2 2-7 <1 - 1-2

N Älvsborgs fästning Ålgräs 20-30 2-5 75 20 - 1-2

Knippleholmarna Ålgräs 30-50 2-5 14-30 7-14 - 1-2

O Risholmen Ålgräs 5-10 <1 1-2 - - <0.5 

O Danska Liljan Ålgräs 10-20 <1 <1 <1 - <0.5 

Torshamnen-Risholmen Ålgräs 10-20 <1 2-7 <1 - 0.5-1 

V Torshamnen Ålgräs 10-20 <1 2-7 1-2 - 1-2

Vitskär Ålgräs 20-30 1-2 2-7 <1 - 1-2

Skalkorgarna Ålgräs 10-20 1-2 14-30 7-14 - 1-2

Bockskärsbåden Ålgräs 10-20 1-2 14-30 2-7 - 1-2

Måvholmsskären Ålgräs 10-20 1-2 2-7 <1 - 0.5-1 

Stora Måvholmen/Lilla Måvholmen Ålgräs 5-10 1-2 1-2 <1 - <0.5 

Dana svartskär Ålgräs 5-10 <1 1-2 <1 - 0.5-1 

Biogent rev Älvsborgs fästning Blåmusslor 50-100 20-30 185 120 14 10-20

Biogent rev Knippleholmarna Blåmusslor 50-100 10-20 100 60 7 5-10

Smörbådan Ålgräs 5-10 <1 <1 <1 - <0.5 

N Galterö Ålgräs 2-5 <1 <1 - - <0.5 

Svinholmarna Ålgräs 10-20 <1 2-7 <1 - <0.5 

O Fotö Ålgräs 5-10 <1 <1 <1 - <0.5 
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 Figur 5.34. Ålgräsängar med namngivning enligt Tabell 5.13.
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Ålgräs och övrig vegetation 

Ålgräs är generellt sett känsligt för grumling och kan påverkas av både försämrad ljustillgång i grumligt 

vatten, och sedimentation på bladen (Havsmiljöinstitutet, 2019). Ökad grumling under längre tid kan 

påverka djuputbredning av ålgräs och annan mjukbottenvegetation. Generellt kan ålgräs antas kunna 

bli påverkat av grumling vid vattentemperaturer över 8oC och störst känslighet förväntas därför under 

perioden april-november (Moksnes, 2019). Även vegetation på hårdbotten är beroende av fotosyntes 

och påverkas på liknande sätt. Hårdbottenkrävande alger kan också indirekt drabbas av habitatförlust 

om hårda bottnar blir täckta av sediment (Havsmiljöinstitutet, 2019).  

Muddringen utförs i Göta älvs mynningsområde där vågor och strömmar förekommer regelbundet med 

tidvis höga bakgrundshalter av suspenderat material. Därutöver finns en återkommande grumling till 

följd av fartygstrafik. Detta innebär att befintliga förekomster av såväl ålgräs som musslor idag lever 

med den återkommande grumlingen i området. Det finns risk för att kumulativa effekter kan 

uppkomma då varaktigheten av grumling, till följd av muddring, ökar. Grumlingen som uppkommer till 

följd av muddringen vid ålgräsförekomster i området beräknas överlag bli låg och med kort 

varaktighet. Varaktigheten för suspenderad halt över 10 mg/l beräknas bli i storleksordningen en dag 

upp till två för de allra flesta områden med ålgräs. Grumlingen som uppkommer är under förväntad 

bakgrundskoncentration och varaktigheten för suspenderade halter över 10 mg/l bedöms därför ligga 

inom ramen för variationer som uppkommer till följd av andra faktorer såsom vågar, strömmar och 

befintlig fartygstrafik. Vid ett par mindre ålgräsförekomster beräknas varaktigheten för suspenderad 

halt över 10 mg/l bli längre (20 dagar norr om Älvsborgs fästning respektive 7–14 dagar vid 

Knippleholmarna och Skalkorgarna). 

Studier visar att ålgräs inte överlever om koncentrationen av sediment i vattnet överstiger 15 mg/l över 

en längre period, storleksordningen veckor till månader (Dennison, 1993).  

För ålgräsförekomsten vid Älvsborgs fästning beräknas varaktigheten för suspenderade halter över 10 

mg/l bli ca 20 dygn. Detta innebär dock inte en sammanhängande period med hög grumling utan 

grumlingen utgörs av ett antal kortvariga ”toppar” fördelade över arbetsperioden, se exempel i Figur 

5.35  

Figur 5.35. Exempel på grumling vid ålgräsförekomst vid N Älvsborg vid en simulerad muddring över en säsong. 
Data från spillmodellering beskriven i bilaga E4. Notera att ytterligare korta men potentiellt höga ”toppar” 
uppkommer vid plogning (del av sugmuddringen), dessa är ej med i figuren. 
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Den mängd mudderspill som sprids i ålgräsets riktning kan ge upphov till att fina sedimentpartiklar 

fastnar på bladen. Studier visar att tunna lager sediment på bladen kan försämra växtens tillväxt 

(Moksnes, 2019). Effekterna beror huvudsakligen på hur stor del av bladen som täcks men också på 

varaktigheten. Risken för effekter är större i skyddade vikar där vågor och strömmar inte naturligt 

rensar bladen från sediment.  

Nettosedimentationen på botten efter genomfört projekt beräknas understiga 2 cm vid samtliga 

ålgräsängar. Modelleringen tar inte hänsyn till vågor från båttrafiken och beräkningarna av kumulativ 

sedimentation bedöms därför vara överskattade. Ålgräsplantan tål övertäckning med ca 25 % (Mills, 

2003) vilket innebär att plantor som är större än 4–8 cm inte bedöms bli påverkade till följd av den 

beräknade sedimentationen. Bladen på ålgräs är oftast mellan 30 till 60 cm långa. Mindre plantor 

förekommer dock hela växtsäsongen. 

Undersökningar i samband med projekt Säkrare Farleder visade inga signifikanta skillnader för någon 

av de uppmätta parametrarna mellan ålgräsängar i påverkansområden jämfört med referensområden. 

Ålgräsängarna varierade betydligt mer i täthet än i utbredningsparametern under åren 

undersökningarna utfördes. Den stora variationen i täthet mellan år kan ha en naturlig förklaring i 

varma somrar med kraftig tillväxt av fintrådiga alger som kan reducera tätheten av ålgräs i olika 

områden (Säkrare Farleder, 2004). Undersökningarna av ålgräs genomfördes vid Säkrare Farleder i 

utkanten av det påverkansområde som förväntas för grumling och bedöms generellt vara ett bra 

underlag för bedömning av påverkan på ålgräs i området. 

Blåmusslor och bottenfauna 

Blåmusslor är mycket motståndskraftiga mot grumling och har visats tåla lång tids exponering för höga 

grumlingsnivåer (Östman, 2020). Beräknade värden vid blåmusselbankar visar att det inte uppkommer 

suspenderade halter över blåmusslors toleransnivåer för grumling. Sedimentationen på 

blåmusselbankarna utanför muddringsområdet beräknas bli i storleksordningen från som mest ca 20 

cm8 närmast muddringen och sedan minskande med avståndet. Blåmusslor har visats klara av 

kortvarig (<16 dagar) påverkan av sedimentpålagring med en övertäckning av upp till 7 cm (Hutchison 

A. e., 2016). Typen av sediment påverkade överlevnaden, där grövre sediment gav en högre

överlevnad. Blåmusslan visade sig också kunna gräva sig upp om sedimentpålagringen var som mest

ca 2–4 cm. (Hutchison A. e., 2016) Det har således betydelse om sedimentationen sker snabbt eller

långsamt. Den beräknade sedimentationshastigheten är ca 1 mm per dygn vid det biogena revet vid

Älvsborgs fästning.

Sedimentpålagringen (netto) utanför farleden är typiskt sett ca 2–5 cm under hela muddringsperioden. 

Inom och i direkt anslutning till farleden beräknas pålagringen (netto) bli ca 10–20 cm. Marin mobil 

bottenfauna, dvs sedimentgrävande arter, är relativt tåliga mot övertäckning av tunnare sedimentlager, 

upp till 10 cm, eftersom de kan gräva sig upp. I vilken grad blåmusslor utanför arbetsområdet 

påverkas negativt bedöms främst vara beroende av sedimentationshastigheten under närliggande 

muddringar. Om sugmuddring sker med lägre kapacitet i närområdet så blir pålagringshastigheten 

lägre och då minskar risken för sedimentation som ligger över blåmusslornas toleransnivå. 

Uppföljningen av projekt Säkrare Farleder visade att på bottenfaunan för lokaler som låg inom 

påverkansområdet syntes inga negativa effekter som skulle kunna härledas till muddringen. 

Blåmusslor hade troligen påverkats av den ökade partikelhalten i vattnet på så sätt att de hade behövt 

öka sin filtreringsgrad för att tillgodose sig födan.  

5.2.3.3 Skyddsåtgärder 

Geogena rev 

Totalt beräknas ca 1,5 ha hårdbotten, varav ca 0,58 ha utgör hårdbotten med mossdjur 

(naturvärdesklass 2) och ca 0,13 ha utgör hårdbotten med kelpalger (naturvärdesklass 2), tas i 

anspråk för farled. Återskapande av hårdbottenmiljöer planeras genom utläggning av sten inom 

område med sedimentbotten (naturvärdesklass 4). Inom områden som domineras av sedimentbotten 

kan ett hårt substrat skapa goda förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Sedimentbotten finns 

8 Effekt från vågor (naturliga och fartygsgenererade) som kan innebära att sediment resuspenderas och transporteras iväg med 
strömmarna är inte inkluderad i sedimentmodelleringen. Depositionen i grunda områden är därmed sannolikt överskattad. 
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inom samma djup och med samma strömförhållanden som de dokumenterade reven och är 

överrepresenterad inom området. Det finns därmed utrymme att återskapa de hårdbottenytor som tas 

bortgenom att lägga ut sprängsten. Hårdbottenmiljön anpassas i djupled så att förutsättningar finns för 

att de habitat som försvinner har möjlighet att så långt möjligt återetableras. Området där utplacering 

av sten är planerad redovisas i Figur 5.36. 

Närmare precisering av plats för återskapande av hårdbotten kommer att ske i samråd med 

marinbiologisk expertis och tillsynsmyndighet. Notera att det lämpliga området som identifierats (Figur 

5.36) är ca 15 ha, vilket innebär att det bedöms vara säkerställt att man finner lämpliga platser för det 

återskapande som planeras. Att återskapa ca 1,5 ha bedöms kräva i storleksordningen ca 25 000 – 

75 000 tfm3 sprängsten. I projektet finns tillräckligt med sprängsten och mängden hårdbotten kan 

därmed utökas. Före- och efterkontroll planeras inom ramen för kontrollprogram, se kapitel 10. 

Figur 5.36. Område för nya stenrev (streckad grön linje) inom sedimentbotten vid Måvholmskröken. (Ortofoto: © 
ESRI) 

Biogena rev  

Totalt beräknas ca 0,16 ha biogena rev med mer än 30 % täckning av blåmusslor (naturvärdesklass 1 

vid Knippleholmarna) tas i anspråk för farled. Därutöver kan ytterligare delar av revet komma att 

påverkas då detta ligger inom arbetsområdet. Innan muddring vid Knippleholmarna genomförs 

kommer blåmusslorna som tillhör naturvärdesklass 1 och riskerar att skadas vid muddringen flyttas i 

samråd med marinbiologisk expertis. Musslorna flyttas till en plats där de naturliga förutsättningarna är 

så lika som möjligt, t.ex. till områden norr om Knippleholmarna där det fortfarande finns låga tätheter 

av musslor naturligt. Det kan även bli aktuellt att efter muddring lägga tillbaka musslor på södra sidan 

av Knippleholmarna.  

Den del av blåmusselbanken med naturvärdesklass 1 som ligger helt utanför muddringsområdet 

bedöms kunna skyddas med siltgardin eller liknande åtgärd för att minimera sedimentation på 

blåmusslorna.  

En möjlig åtgärd för att återskapa övriga biogena rev (naturvärdesklass 2) som riskerar att skadas vid 

muddringen eller övertäckas med så pass mycket sediment så att de inte överlever är att lägga ut skal 

från döda blåmusslor på lämplig plats vid den nya farledskanten i syfte att skapa hårt substrat för 

rekrytering av mussellarver. De senaste inventeringarna i Göta älvs mynningsområde indikerar att 
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rekryteringen av blåmussellarver på naturliga bottnar är liten eller obefintlig (Miljöförvaltningen, 

Göteborgs stad 2020), vilket gör att åtgärden föreslås genomföras i mindre skala och sedan 

utvärderas. 

Val av plats för flytt av musslor samt före- och efterkontroll planeras inom ramen för kontrollprogram, 

se kapitel 10.  

5.2.3.4 Konsekvens 

Blåmusselförekomster inom muddringsytan tas bort och inom arbetsområdet förutsätts att de kan bli 

skadade. Skyddsåtgärder föreslås vilket bedöms minska risken för negativa konsekvenser för 

blåmusslorna i området så långt möjligt. För blåmusselbanken vid Knippleholmarna bedöms 

konsekvenserna bli måttlig-stor. För övriga naturvärden som är direkt påverkade av muddring bedöms 

konsekvenserna vara små till måttliga. 

Vid de flesta ålgräsförekomster beräknas grumlingen och sedimentationen vara låg och påverkan 

bedöms där bli liten. Konsekvenserna bedöms här vara obetydliga.  

Vid ålgräsförekomsterna vid Skalkorgarna, Knippleholmarna och Älvsborgs fästning bedöms en viss 

påverkan uppkomma till följd av att grumlingen beräknas bli mer varaktig. Det kan inte uteslutas att de 

närmast belägna ålgräsförekomsterna norr om Älvsborgs fästning skulle kunna påverkas något mer 

än övriga förekomster eftersom risken för återkommande tunna lager sediment på bladen ökar med 

högre grumlingsnivåer. Förekomsten norr om Älvsborgs fästning ligger dock i ett område där vågor 

och strömmar naturligt rensar bladen från sediment vilket gör risken för påverkan mindre, och de 

beräknade nivåerna ligger gott och väl under beslutade begränsningsvärden för andra muddringar i 

närområdet.9 Sammantagen bedömning för denna ålgräsäng är liten konsekvens.  

För bottenfauna förväntas obetydliga konsekvenser till följd av sedimentation. Det är allmänt känt och 

fastställt i både nationella och internationella studier att anlagda hårdbottnar attraherar skaldjur samt 

skapar substrat åt ryggradslösa djur.  

Anläggande av nya hårdbottnar kommer att ge upphov till en mindre, lokal grumling i samband med 

att massorna landar på botten. Konsekvenserna av detta bedöms bli obetydliga. Åtgärderna innebär 

också att ingen nettoförlust av hårdbotten uppkommer samt bedöms innebära positiva konsekvenser 

för naturmiljön eftersom man återskapar en biotop med höga naturvärden som gynnar den biologiska 

mångfalden inom området. De negativa konsekvenserna för sedimentbotten bedöms bli obetydliga. 

Bedömningarna ovan baseras dels på kända toleransnivåer, dels på uppföljning från Säkrare 

Farleder.  

Konsekvensbedömningarna för marina habitat sammanfattas i Tabell 5.14.  

Tabell 5.14. Sammanfattning av konsekvensbedömningen för olika marina habitat inkl. bottenfauna 
Beskrivning Värde/ 

känslighet 
Skyddsåtgärd Effekt Konsekvens 

Ålgräs 
N Älvsborg 

Högt Liten Liten 

Ålgräs 
Övriga 

Högt Liten Obetydlig 

Blåmusslor (nv klass 1) 
Knippleholmarna 

Högt Flytt av musslor, siltgardin Måttlig Måttlig-stor 

Blåmusslor (nv klass 2) Högt Utläggning av musselskal Måttlig Måttlig 

Blåmusslor (nv klass 3) Måttligt Stor Måttlig 

Hårdbottnar (nv klass 2) 
kelp/mossdjur 

Högt Återskapande av 
hårdbottnar 

Måttlig Måttlig 

Övriga hårdbottnar (nv klass 3) Måttligt Liten Liten 

Övriga grundområden Måttligt Liten Liten 

Sedimentbottnar (nv klass 4) Lågt Liten Obetydlig 

9 Se Mark- och miljööverdomstolens dom M 914-19 
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5.2.4 Naturmiljö – fisk 

5.2.4.1 Nulägesbeskrivning 

Det strandnära fisksamhället i området kring berörd farled domineras enligt Olsson (2000)  av 

skärsnultra, stensnultra, svart smörbult, ål, tånglake, röt- och oxsimpa, plattfisk (t.ex. skrubbskädda) 

och juvenil torsk. Sandskädda, rödspotta, lerskädda och torsk dominerar bland bottenbundna 

(demersala) arter i kustzonens yttre del. På lämpliga bottnar kan förekomma rika bestånd av hummer 

och krabba. I den fria vattenmassan (pelagiskt) var vitling den vanligast förekommande arten när 

rapporten skrevs, fångsterna av vitling har sedan dess dock minskat kraftigt (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2020). Vitling är rödlistad i kategorin sårbar (VU). Förutom dessa arter finns även 

pelagiska arter som tidvis uppehåller sig kring farleden, t.ex. sill, makrill, skarpsill och horngädda.  

Lek av fisk förekommer för ett relativt stort antal arter i Göta älvs mynningsområde (SLU Aqua, 2019). 

Av de kommersiellt intressanta arterna återfinns sill, skarpsill, makrill, vitling och vissa arter av plattfisk 

som skrubbskädda och slätvar. Sill samlas för lek i stora stim vid kusternas grundvatten eller på 

bankar i havet. Leken sker ovanför sand-, grus- eller stenbottnar på varierande djup mellan en halv 

och hundra meter. Sillens ägg sjunker till botten där de bildar stora ansamlingar. Larverna lever i den 

fria vattenmassan. I Västerhavet finns både vår- och höstlekande former. Lek av makrill sker i 

ytvattnet och ägg och larver lever i den fria vattenmassan. Makrillens lekvandring mot centrala 

Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt börjar i april–maj.  

I området har omfattande provfisken genomförts inom ramen för andra projekt (2007, 2011 och 2018), 

vilket ger god överblick över de fiskbestånd som finns i vattenförekomsterna kring 

muddringsområdena. Underlaget bedöms vara representativt för att beskriva fiskfaunan i 

påverkansområdet kring farleden.  

Vid provfisken genomförda i samband med utredning av vindkraftsetablering i ett område söder om 

berörd farled (SWECO Enviroment, 2012) fångades sandskädda, torsk, vitling, bleka, sill, skarpsill, 

stensnultra, havsöring, tånglake, svart smörbult, tejstefisk och ål. Av dessa arter är bleka/lyrtorsk och 

ål akut hotade (CR) samt torsk och vitling sårbara (EN) enligt i Artdatabankens rödlista över hotade 

arter (SLU Artdatabanken, 2020). Storleksfördelningen hos större rovfisk såsom torsk, vitling och 

bleka var liten och inga könsmogna individer av dessa arter fångades under provfisket. Av de 

bottenlevande arterna som påträffades dominerade i huvudsak rötsimpa, stensnultra, torsk, vitling och 

bleka. 

Tillgängligt underlag visar att grunda områden kring farleden håller juvenila individer av torsk, vitling 

och bleka, och därmed generellt kan utgöra uppväxtområden för dessa arter. Områden med 

vegetation, t.ex. ålgräs (se avsnitt 5.2.3), har en särskilt viktig funktion som rekryteringsområden för 

fisk (Miljöförvaltningen Göteborgs stad, 2020). Grunda sand- och lerbottnar, t.ex. vid Tångudden, 

utgör viktiga uppväxtområden för plattfisk (exempelvis skrubbskädda) (Miljöförvaltningen Göteborgs 

Stad, 2020). Områden grundare än 6 m redovisas i Figur 5.37. 
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Figur 5.37. Grunda områden (0–6 m) kring farledsåtgärder. 

Göta älv är en viktig vandringsled för lax, havsöring och ål med reproduktionsområden i flera av 

biflödena, även havsnejonöga finns i Göta älvs vattensystem. 

Lax- och öringsmolt (juveniler) vandrar normalt ut till havet i april-maj och den vuxna fisken vandrar 

normalt upp i älven med biflöden mellan april-november för att leka på hösten. Utvandring av utlekt 

fisk sker igen under vintern och den tidiga våren. Laxen i Göta älvs huvudfåra är huvudsakligen ett 

resultat av kompensationsutsättningar. I ett par biflöden (Säveån och Grönån) finns naturliga bestånd 

av vildlax som är särskilt skyddsvärda. Havsöring leker både i mindre bäckar som mynnar i området 

och i biflöden till Göta älv. 

Försök till utfiskning av ål utförts vid Arendal vår/sommar 2020 som tyder på att ål är vanligt 

förekommande i mynningsområdet till Göta älv (Opublicerad, 2020). Ålyngel vandrar upp för älven 

under vår och försommar, medan lekmogna ålar vandrar till havet under sensommar och höst. 

Reproduktionsområden för ovan angivna arter finns i sötvatten (lax, havsöring, havsnejonöga) 

alternativt Sargassohavet (ål). 

5.2.4.2 Effekter 

Farledsåtgärderna bedöms med avseende på fisk medföra följande huvudsakliga effekter. 

• Habitatförändring (anläggnings- och driftskede)

• Grumling och sedimentation (anläggningsskede)

• Undervattensbuller/stötvåg (anläggningsskede)

Habitatförändringar 

Förändrat bottensubstrat kan ha stor påverkan på lek och föryngringsmöjligheter av fisk och skaldjur 

(Östman, 2020). Planerade åtgärder bedöms medföra lokala förändringar i bottenmiljön, främst inom 

själva farleden men även tillfälligt inom påverkansområdet för sedimentspridning. Påverkan på marina 

habitat redovisas i avsnitt 5.2.3. 

Grumling och sedimentation 

Fiskars och skaldjurs respons på grumling är både art- och platsspecifik. En viktig faktor är dock att 

responsen till grumling beror både på suspenderad halt och varaktighet. Även om det finns vissa 
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skillnader i känslighet mellan miljöer och livsstadier har generellt koncentrationer <100 mg/l 

suspenderat material <14 dagar låg direkt inverkan. Under kortare exponeringstider, i 

storleksordningen timmar/dagar, kan många arter klara uppåt 1 000 mg/l. Ägg och larver, som har 

sämre möjligheter att förflytta sig, visar minskad kläcknings- och överlevnadsförmåga vid nivåer långt 

under 1 000 mg/l och exponering av grumling för tidiga utvecklingsstadier är därför mer känsligt. 

(Östman, 2020) 

Studier visar att sillägg inte har någon försämrad kläckningsframgång vid koncentrationer på upp till 

7 000 mg/l. Sillägg som hamnar under sediment riskerar dock att inte kläckas, och larver klarar sig 

sämre vid högre koncentrationer. Vuxen sill förefaller undvika grumligt vatten (>10 mg/l). (Östman, 

2020) 

Uppföljning inom projekt Säkrare Farleder visade att grunda havsvikar till synes verkade helt 

opåverkade av muddringsprojektet. Varken spår av grumling i form av överslamning, sämre 

ljusförhållanden eller ökad belastning av närsalter som en effekt av muddringen var påvisbar. Det 

enda som gick att relatera som en direkt effekt av muddringen var en tunn gråaktig beläggning på det 

s.k. ”svarta bältet” utmed ett fåtal klippstränder. Med anledning av detta samt beräknat låga halter av

suspenderat material vid viktiga grundområden bedöms påverkan på fisk i grundområden bli liten till

följd av grumling.

Hög tolerans hos berörda arter som leker i området, framförallt sill, gör att effekterna för potentiella 

lekområden för fisk bedöms bli små. 

Notera även att miljökvalitetsnormer för fiskvatten (Göta älv) redovisas i kapitel 8. 

Stötvåg/undervattensbuller 

Fiskar hör bra men deras hörsel skiljer sig från däggdjurs. En fisk registrerar ljud via kalkstenar 

(otoliter) som normalt är tre stycken, lokaliserade i huvudet på fisken. Fiskar med simblåsa kan 

uppfatta tryckförändringar i det omgivande vattnet som i sin tur ger information till otoliterna och 

fiskarna kan på så sätt registrera det som ett ljud. Olika arter kan vara olika känsliga för ljud. Fisk som 

lax, ål och torsk saknar kopplingen mellan otolit och simblåsa och har därför en högre hörseltröskel till 

skillnad mot sill som har kopplingen och därmed är betydligt känsligare för både frekvens och 

ljudtryck.  

Utifrån de bullernivåer som förväntas vid planerade arbeten samt de tröskelvärden som är kända 

gällande fisk kan risken för fysiologisk påverkan översiktligt bedömas för olika avstånd. 

Sammanfattning av tröskelvärden och uppmätta ljudnivåer från liknande arbeten återfinns i Tabell 

5.15. 

Tabell 5.15. Tröskelvärden för fisk (Andersson, 2016) samt uppmätta ljudnivåer med frekvensintervall från 
liknande verksamheter (Aune, 2018) (Aune, 2019) 

Ljudstyrka Fisk, 
skada/död 

Ägg/larver, 
skada/död 

Sprängning, alla 
frekvenser 
(Båtsfjord) 

Sprängning, alla 
frekvenser 
(Aspevågen) 

Pålning/spont, främst 
under 1 kHz 

SEL(enkel) 
dB re 1 µPa2s 

174 187 

SEL(kum) 
dB re 1 µPa2s 

204 207 193 (1100 m) 
155 (13 km) 

186 (263 m) 
178 (2260 m) 

157 (750 m) 

Fysiologisk påverkan på fisk (skada/död) kan enligt (Andersson, 2016) uppkomma ned till ljudnivåer 

om 204–207 dB re 1 µPa2s (SEL), där larverna är mer känsliga än vuxen fisk och större juveniler. 

Sprängning vid muddring av berg har hög källstyrka och kan därför orsaka momentana 

undervattensljud över dessa nivåer i närområdet. Mätningar från liknande verksamheter i Norge 

visade att påverkansområdet för fiskdöd på den platsen var i storleksordningen 250 till 350 m från 

sprängningen (Aune, 2018). Lokala förhållanden kan inverka på ljudutbredningen, se vidare avsnitt 0. 

Framförallt bedöms det vara stationär fisk som kan uppehålla sig inom påverkansområdet vid 

sprängning, samt under perioder vår och höst lekande sill/skarpsill. 
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5.2.4.3 Skyddsåtgärder 

I syfte att så långt möjligt undvika fysiska skador kommer fisk att skrämmas bort från närområdet 

under relevanta delar av anläggningsfasen (främst sprängning av berg, kan även vara aktuellt 

vidanläggningsarbeten för kantfyrar). Detta är en vedertagen metod vid anläggningsarbeten i vatten 

för att få fisk och marina däggdjur att simma bort och hålla avstånd från projektområdet. Skrämning 

kan ske genom att använda s.k. pingers, eller annan akustisk metod. Enligt Andersson (2016) finns 

belägg för att fisk reagerar på ljudet med ett undflyendebeteende, men att fisk kan stanna kvar i 

områden som är särskilt viktiga för dem. Det bedöms sannolikt att åtgärden minskar risken för direkt 

mortalitet av fisk i närområdet. Risken att vandrande fisk, som endast passerar området, stannar kvar 

inom påverkansområdet vid sprängning eller kraftig grumling bedöms vara lägre än för stationär fisk.  

Inom projektet föreslås begränsningsvärden avseende suspenderad halt vid grumlande arbeten vilket 

bedöms säkerställa att halter i skadliga nivåer inte uppkommer i känsliga områden av betydelse för 

fisk. 

Anläggande av nya hårdbottenmiljöer redovisas i avsnitt 5.2.3. 

5.2.4.4 Konsekvenser med planerade skyddsåtgärder  

Fisk som inte är stationär (t.ex. lekande sill/skarpsill) bedöms tillfälligt (under pågående muddringar) 

undvika de områden där höga grumlingsnivåer uppkommer eller bortskrämning sker (sprängning). 

Detta kan leda till att fisklek sker på andra platser under anläggningsskedet. I grunda områden, 

uppväxtområden för arter som t.ex. ål, bleka, vitling och torsk, beräknas effekterna av grumling vara 

små. Det lokala fisksamhället inom arbetsområdet bedöms tillfälligt bli reducerat. Vidtagna 

skyddsåtgärder minskar konsekvenserna på längre sikt. 

Det är allmänt känt och fastställt i både nationella och internationella studier att anlagda hårdbottnar 

attraherar fisk och skaldjur samt skapar substrat åt ryggradslösa djur och vegetation. Anläggande av 

nya hårdbottenmiljöer (se avsnitt 5.2.3) bedöms därför minimera de tillfälligt negativa effekterna för 

fiskarter knutna till hårda bottnar. På sikt bedöms eventuellt lokalt positiva konsekvenser kunna finnas 

för dessa arter. De negativa konsekvenserna för arter knutna till mjukbotten bedöms bli obetydliga.  

Konsekvensbedömningarna för fisk redovisas i Tabell 5.16. 

Tabell 5.16. Sammanfattning av konsekvensbedömningar för fisk 
Beskrivning Värde/känslighet  Effekt Skyddsåtgärd Konsekvens 

Uppväxtområden för hotade arter 
(bleka, ål, vitling och torsk) 
Ålgräs, grundområden 

Högt Liten, se 
avsnitt 
1.1.15.2.3 

Liten-måttlig, se avsnitt 
5.2.3. 

Vandrande fisk 
Lax, havsöring, ål m fl 

Högt10 Liten Bortskrämning av fisk vid 
sprängning 

Liten 

Lekande fisk 
Sill, skarpsill, m fl 

Måttligt Liten Bortskrämning av fisk vid 
sprängning 

Liten 

Övriga områden, 
stationär fisk, lokalt fisksamhälle 
Stensnultra m.m. 

Lågt Måttlig Anläggning av hårdbotten, 
se avsnitt 5.2.3 

Liten, potentiellt positiv 

10 Bedömningen avser ål samt naturliga stammar av lax och havsöring (t.ex. Säveån) 
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5.2.5 Naturmiljö – marina däggdjur 

5.2.5.1 Nulägesbeskrivning 

De marina däggdjur som förekommer mest i området är 

tumlare och knubbsäl. Gråsäl finns också i Göteborgs 

skärgård men är ovanlig. 

Tumlaren finns i tre geografiskt isolerade populationer i 

tempererade vatten, varav en i Nordatlanten. Den 

nordatlantiska populationen är indelad i delpopulationer inom 

varje havsområde vilka har begränsat genetiskt utbyte. På 

svenska västkusten förekommer Kattegatt-

/Bälthavspopulationen samt Skagerrakpopulationen, delvis 

överlappande. Båda tumlarpopulationerna som förekommer 

på svenska västkusten bedöms som livskraftiga (LC). Den 

totala populationen inom svenskt vatten i Skagerrak, 

Kattegatt och Öresund bedöms uppgå till ca 23 000 djur (95 % KI 8 000 – 80 000 individer). (SLU 

Artfakta, 2020) Se faktaruta ”Tumlare” för mer information om arten. 

Observationsdata11 visar att tumlare förekommer i 

och kring farleden, främst i de yttre delarna kring 

Danska Liljan, Vasskären och Böttö, men även inne 

vid Skandiahamnen och uppströms Älvsborgsbron 

(HELCOM, 2020). Tillgängliga modellerade 

underlag för tumlare (baserade på densitetsdata) 

visar att området där aktuella åtgärder planeras 

samt den omedelbara närheten har relativt låg 

täthet av tumlare (Havs- och vattenmyndigheten, 

2018). Tumlaren anses generellt vara skygg vilket 

sannolikt innebär lägre förekomst nära farleder och 

hamnar än i mer ostörda kustområden.  

Kartläggning av skyddsvärda områden för tumlare, 

uppdelat på olika årstider, visar att det inte finns 

några viktiga områden för tumlare för någon av 

populationerna i direkt närhet till farledsåtgärderna 

(Carlström & Carlén, 2016). Det närmaste utpekade 

området ligger vid Stora Pölsan ca 10 km nordväst 

om farleden och enligt underlaget är det framförallt 

viktigt under våren (perioden mars till maj). Satellitmärkning av tumlare i Nordsjön indikerar dock liten 

skillnad i förekomst mellan säsongerna i området runt Göteborg, med något lägre förekomster 

sommartid än vintertid (Sveegaard, 2018).  

Sammantaget visar tillgängligt underlag på en allmän förekomst av tumlare, sannolikt i förhållandevis 

låga tätheter som kan antas vara minskande inåt i farleden. Underlag för att bedöma säsongsvisa 

variationer saknas, det kan dock konstateras att födotillgången för tumlare ökar i samband med att 

stim av pelagisk fisk som t.ex. sill uppehåller sig kustnära.  

Knubbsäl förekommer i Sverige främst längs västkusten där populationen skattas till ca 15 000 djur12. 

Populationen är ökande och bedöms som livskraftig (LC). (SLU Artfakta, 2020) 

Knubbsälarna i Hake fjord uppehåller sig i huvudsak vid Svarte Bockskär samt vid norra Vasskären 

där det lokala beståndet uppgick vid kunskapssammanställning år 2012 till ca 20–30 individer. Det 

största antalet registrerade knubbsälar i området var då ca 40 st. De närmast belägna 

ynglingsplatserna för knubbsäl ligger vid Ekeskär och Vingaöarna drygt 5 km åt sydväst där ett 

11 Observationer är opportunistiska data som måste tolkas med försiktighet eftersom de är helt beroende av att allmänheten 
rapporterar. Datan säger mycket lite om hur ofta eller vilka årstider som tumlare förekommer i området kring farleden 
12 Det finns även uppgifter om en större population, ca 22 000 djur. 

Faktaruta: Tumlare (Phocoena phocoena) 

Tumlare är den minsta arten av tandval. En vuxen val 

blir 1,4–1,9 meter lång och kan väga upp till 90 kg. 

Tumlaren uppträder vanligen ensam eller i grupper om 

ett fåtal djur. Dessa grupper består som regel av en 

hona och hennes avkomma, ungdomsgrupper eller 

ensamma könsmogna hannar. Honorna är generellt 

mer stationära i sina hemområden än hannarna som rör 

sig över större områden framför allt under tiden utanför 

parningssäsongen i juli-augusti. Det är möjligt att en del 

av dessa förflyttningar styrs av de vandringar som deras 

viktigaste bytesdjur företar. I svenska vatten utgörs 

dieten till största delen av fisk i storleksordningen 20–25 

cm, främst fet fisk som sill och skarpsill samt smörbultar 

och mindre exemplar av torskfiskar. (SLU Artfakta, 

2020) 

Tumlaren är fridlyst enligt Artskyddsförordningen 

(2007:845) 4 § och omfattas av bl a EU:s habitatdirektiv 

bilaga 2 och 4. Detta innebär att särskilda 

bevarandeområden skall utses och att det är förbjudet 

att avsiktligt fånga, döda eller störa arten.  

Figur 5.38 En knubbsäl på ett skär 
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hundratal knubbsälar vanligtvis uppehåller sig. Den största knubbsälspopulationen i Göteborgs 

skärgård finns vid Inre Tistlarna ca 15 km söder om farleden. (SWECO Enviroment, 2012). 

Ca 10 km söder om farledsåtgärderna ligger Natura 2000-området Vrångöskärgården (se avsnitt 

4.4.3). Både tumlare och knubbsäl är upptagna i bevarandeplanen för Natura 2000-området 

(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2016). 

Viktiga områden för marina däggdjur redovisas i Figur 5.39. 

Figur 5.39. Viktiga områden för marina däggdjur i området kring Göteborgs norra farled i relation till planerade 
farledsåtgärder. 

5.2.5.2 Effekter 

Farledsåtgärderna bedöms med avseende på marina däggdjur medföra följande huvudsakliga 

effekter. 

• Undervattensbuller/stötvåg (anläggningsskede)

Marina däggdjur bedöms inte vara känsliga för direkt påverkan från grumling eller sedimentspridning. 

Undervattensbuller i driftskedet bedöms, i jämförelse med nollalternativet dagens farled och sjötrafik, 

inte förändras till följd av farledsåtgärderna  

Undervattensbuller/stötvåg 

Verksamheten medför buller och tryckvågor under vatten, främst vid sprängning. Undervattensbuller 

från planerade kajåtgärder redovisas i kapitel 6. 

Tumlare använder ekolokalisering för att hitta föda och orientera sig i sin omgivning vilket gör arten 

mer känslig för undervattensljud än knubbsäl.  Det är således tumlare som ligger till grund för 

bedömning av påverkan på marina däggdjur.  

Tumlarens sociala interaktioner (t.ex. kontakt mellan mor och kalv) och förmåga att hitta föda 

försämras om djuret får nedsatt hörsel. Det är även möjligt att plötsliga ljud skulle kunna ge upphov till 

panikartad flykt vilket skulle kunna ha den indirekta effekten att ko och kalv kan separeras från 

varandra (Carlström & Carlén, 2016). De dominerande komponenterna i ekololokaliseringssignaler 
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från tumlare är smala band av högfrekventa (ultraljud) klick på 110–150 kHz. Tumlare har känslig 

hörsel och hör mellan 1 och 150 kHz. 

Sprängning och pålning vid anläggningsarbeten orsakar momentana undervattensljud på nivåer som 

kan medföra fysiologisk påverkan på marina däggdjur genom hörselförlust, temporär (TTS) eller 

permanent (PTS), samt beteendepåverkan (t.ex. avvikande från området). Muddring av lösa sediment 

orsakar mycket lägre ljudnivåer (ca 130–140 dB re 1 uPa (SPL) på 750 m avstånd) och risk för 

negativa effekter på marina däggdjur bedöms därför inte föreligga. 

Ljudutbredningen från källan och vidare ut i havet samt frekvensinnehåll har stor betydelse för vilken 

risk för negativa effekter som kan förväntas uppkomma på olika platser vid anläggningsarbeten 

(Andersson, 2016) (Aune, 2018) (Aune, 2019). Området kring farleden är mycket komplext med både 

avskärmande landområden (öar, uddar, skär med mera) samt varierande djup, bottensubstrat, 

salthaltsskiktningar och årstidsvariationer. Dessa faktorer påverkar ljudutbredningen vilket gör att 

modellering av vilka ljudnivåer som uppkommer är komplext och kräver indata av god kvalitet för att 

osäkerheten samtidigt inte ska bli för stor. I denna MKB har mätningar från liknande verksamheter 

använts som underlag för bedömning av miljöeffekter.  

Lågfrekventa ljud (10–1000 Hz) kan spridas över mycket långa avstånd. Mellanfrekventa (1–25 kHz) 

och höga (> 25 kHz) ljud som framförallt tumlare är känsliga för har en mer lokal effekt och sprids inte 

lika långt som lågfrekventa ljud.  

För undervattensbuller används flera olika enheter. SEL är den enhet som visat sig vara bäst relaterad 

till hörselskador hos tumlare (Andersson, 2016). SEL (enkel) är värdet för en enkel puls och för det 

kumulativa SEL (kum) har antalet pulser under en viss tid summerats. Observera att värden för 

undervattensbuller inte rakt av kan jämföras med ljudnivåer i luft på grund av olika referenstryck. 

Utifrån de bullernivåer som förväntas vid planerade arbeten samt de tröskelvärden som är kända 

gällande tumlare och säl kan risken för fysiologisk påverkan översiktligt bedömas för olika avstånd. 

Sammanfattning av tröskelvärden och uppmätta ljudnivåer från liknande arbeten återfinns i Tabell 

5.17. 

Tabell 5.17. Tröskelvärden för marina däggdjur (Andersson, 2016) samt uppmätta ljudnivåer med 
frekvensintervall från liknande verksamheter (Aune, 2018) (Aune, 2019) 

Tumlare Säl Exempel ljudnivåer och frekvenser 

Ljudstyrka Tillfällig 
hörselned-
sättning (TTS) 

Permanent 
hörsel-
neds. 
(PTS) 

Tillfällig hörsel-
nedsättning 
(TTS) 

Permanent 
hörsel-
neds. 
(PTS) 

Sprängning, 
alla 
frekvenser 
(Båtsfjord) 

Sprängning, 
alla 
frekvenser 
(Aspevågen) 

Pålning 
främst 
under 1 
kHz 

SEL(enkel) 
dB re 1 
µPa2s 

164 179 179 (1000 m) 

SEL(kum) 
dB re 1 
µPa2s 

175 190 180 – 183 186 193 (1100 
m) 
155 (13 km) 

186 (263 m) 
178 (2260 m) 

157 (750 
m) 

Fysiologisk påverkan på enskilda individer av tumlare (tillfällig hörselnedsättning, TTS) kan enligt 

(Andersson, 2016) alltså uppkomma ned till ljudnivåer om 164 dB re 1 µPa2s (SEL). För pålning visar 

mätningar att sådana ljudnivåer kan förväntas några hundra meter från källan.  

Utifrån mätningar från sprängning i Norge bedöms att påverkansområdet är i storleksordningen ca 1–2 

kilometer i skärgård. Även teoretiska beräkningar/modelleringar visar på liknande ljudutbredning vid 

sprängning. 

Lokala förhållanden har stor betydelse för faktiska ljudnivåer. Mätningar från sprängning vid Båtsfjord i 

Norge visar att det är mycket stor skillnad mellan ljudnivån på platser som ligger skyddat bakom land 

och inte (Aune, 2018). Mätningar som gjorts på långt avstånd visar som högst ca 155 dB re 1 uPa2s 

(SEL) på 13 km avstånd. De högre frekvenserna över 1 kHz, som framförallt är av relevans för effekter 

på tumlare, avtar snabbare och har därför inte samma långdistansverkan som låga frekvenser. 
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Ljudnivåer som orsakar tillfällig hörselnedsättning bedöms till följd av naturliga förhållanden för 

ljudutbredning (avstånd och avskärmande landområden) inte uppkomma vid det särskilt skyddsvärda 

området för tumlare vid Stora Pölsan. Mot Natura 2000-området Vrångöskärgården är det till del mer 

öppet vatten men med beaktande av avståndet och de landområden som finns bedöms det sannolikt 

att ljudnivåerna blir under tröskelvärden för tillfällig hörselnedsättning även i detta område. 

5.2.5.3 Skyddsåtgärder 

I syfte att undvika skador på marina däggdjur kan samma riskområde som för människor tillämpas 

(Carlström & Carlén, 2016). Riskavståndet är inom ramen för TB beräknat till mellan 160 och 420 m 

beroende på laddningens storlek (se avsnitt 5.2.12). För att säkerställa att inga djur befinner sig inom 

riskområdet används skonsamt skrämselljud (t.ex. s.k. pingers) under relevanta delar av 

anläggningsfasen (främst sprängning av berg, kan även vara aktuellt vid anläggningsarbeten för 

kantfyrar) för att marina däggdjur ska undvika närområdet. Detta är en vedertagen metod vid 

anläggningsarbeten i vatten för att få fisk och marina däggdjur att simma bort och hålla avstånd från 

projektområdet. Pingers används idag främst för att minska bifångst av tumlare vid fiske.  

Inga sprängningsarbeten genomförs under perioden 15 maj – 15 augusti, vilket sammanfaller med 

tumlarens huvudsakliga kalvningsperiod. Även om tumlare är känslig för undervattensbuller hela året, 

bedöms tidsbegränsningen därför minska risken för negativva effekter även på tumlare. 

5.2.5.4 Konsekvenser med planerade skyddsåtgärder 

Tumlare och knubbsäl är sammantaget allmänna arter på svenska västkusten, båda med livskraftiga 

populationer. Tumlare omfattas dock av artskydd som gäller överallt oavsett om eventuellt uppkomna 

skador har betydelse för artens eller populationens bevarandestatus eller inte. Marina däggdjur, 

särskilt tumlare, är mycket känsliga för den typ av påverkan som uppkommer inom projektet vilket 

innebär att känsligheten för marina däggdjur bedöms vara högt samtidigt som påverkansområdets 

betydelse för arten bedöms vara lågt.  

Vidtagna skyddsåtgärder bedöms säkerställa att marina däggdjur avlägsnas från det område närmast 

anläggningsarbeten där skada13 skulle kunna uppstå. Risken för sådan skada på marina däggdjur i 

närområdet bedöms därmed vara minimerad.  

Med hänsyn till populationens storlek och att det området där undervattensljud huvudsakligen sprids 

inom några kilometer från farleden inte har dokumenterat särskild betydelse för arten bedöms 

planerad verksamhet inte medföra risk för negativa konsekvenser på populationsnivå. Eventuell 

störning på individnivå bedöms inte kunna påverka populationerna eftersom arternas bevarandestatus 

är tillfredsställande. Risken att individer av tumlare inom för arten viktiga områden får tillfällig 

hörselnedsättning bedöms sammantaget vara liten. 

Den samlade konsekvensbedömningen avseende marina däggdjur (tumlare) efter vidtagna 

skyddsåtgärder är måttlig till följd av undervattensbuller vid sprängning och liten till följd av andra 

åtgärder. 

5.2.6 Naturmiljö – fåglar 

5.2.6.1 Nulägesbeskrivning 

I fågelskyddsområdet vid Buskär, Trojeskär och Buskärs Knöte finns häckningslokal för måsar, tärnor, 

vitkindad gås och grågås (Länsstyrelsen Västra Götaland, 1996 Dnr 2311-903-96). Enligt inkomna 

samrådsyttranden från de ornitologiska föreningarna finns särskilt värdefulla häcknings-, rastnings- 

och övervintringsområden i området nära den Norra farleden vid Danska Liljan, Vasskären, St 

Porsholmen, Måvholmen, Rivöfjorden norr om Knippleholmarna och Vitskär, Älvsborgsfjordens inre 

del mellan Nya Älvsborg, Älvnabben, Kopparholmarna och Knippelholmarna, d.v.s. öar i farledsnära 

vatten.  

13 Med skada avses här fysiska skador. Hörselnedsättning definieras som ”fysiologisk påverkan”. 
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I samband med framtagande av MKB för prövning av vindkraft i Hake fjord (Vindplats Göteborg) 

genomfördes omfattande utredningar av fågellivet i området vid Måvholmskröken och området mellan 

norra och södra farleden (JP Fågelvind, 2012). Vid dessa undersökningar noterades bland annat 

häckning av silltrut, silvertärna, vitkindad gås, tobisgrissla och skärpiplärka, främst vid 

fågelskyddsområden kring Vasskären och Danska Liljan. Rastande fåglar i större mängd var främst 

ejder och storskarv.  

Utifrån radarstudier har beräknats att upp mot 420 000 fåglar per år flyger förbi Risholmen mellan 

Torslandaviken och älvmynningsområdet och vidare ut mot farlederna, vilket visar på att ett utbyte av 

sjöfågel sker mellan Torslandaviken och älvmynningsområdet där farledsfördjupning och breddning 

planeras (JP Fågelvind, 2012). 

I syfte att få komplettera befintligt underlag avseende bedömt påverkansområdes fågelförekomster har 

även ett utdrag gjorts från Artportalen (Artportalen SLU Artdatabanken, 2020), för samtliga rödlistade 

arter rapporterade under perioden 2010 – 2020. Utdraget (se Figur 5.40) omfattar hela det aktuella 

området för planerade åtgärder, samt närmast omkringliggande skär och vattenområden. Sökningen 

innehöll totalt 1 788 rapporter av 46 arter.  

Figur 5.40. Yta för utdrag i Artportalen, för samtliga publika fynd av rödlistade fågelarter under perioden 2010 – 
2020.  

Ett viktigt område för fågellivet i Göteborgs skärgård, dock inte inom bedömt påverkansområde för 

planerade farledsåtgärder, är Torslandaviken med Natura 2000-området Torsviken, se avsnitt 4.4.3. 

5.2.6.2 Effekt 

Farledsåtgärderna bedöms med avseende på fåglar medföra följande huvudsakliga effekter. 

• Habitatförändring (anläggnings- och driftskede)

• Risk för störning från buller och anläggningsarbeten (anläggningsskede)

• Grumling och sedimentation (anläggningsskede)

• Ljus från ny kantfyr (driftskede)

Habitatförändring avser förändringar i den marina miljön som kan innebära förlust eller försämring av 
födosöksområden.  

Habitatförändring 

Dykänder som rapporterats i området och som hela eller åtminstone delar av året är havslevande är 

ejder, svärta, alfågel och bergand. En stor andel av rapporterna i området rör ejder. Förekommande 
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dykänder bedöms kunna påverkas om planerade åtgärder försämrar deras födosöksområden. Ejderns 

stapelföda består av musslor, framförallt blåmusslor, men även kräftdjur, taggdjur och enstaka fiskar 

ingår i födan. Även svärta finns rapporterad med ganska många fynd i utdraget från Artportalen, 

främst under vinterhalvåret. Svärtan äter huvudsakligen mollusker och kräftdjur. Då både alfågel och 

bergand14 är så pass fåtaliga i området, bedöms planerade åtgärder inte medföra någon påverkan av 

betydelse på dessa arter. 

Ejder och svärta bedöms uppehålla sig i området i större antal. Ejderns stapelföda är blåmusslor och 

förlust av blåmusselbankar som uppkommer innebär således en viss förlust av födosöksområden för 

ejder och svärta. Effekten bedöms bli lokal. De födosöksområden som påverkas är ur ett större 

perspektiv små och bedöms därför inte ha betydelse för populationen. 

Uppföljning av fågelbestånden inom projekt Säkrare Farleder visade att förändringar skedde under 

tiden. Ejdern uppvisade en markant minskning mellan 2003 och 2004. Halveringen av vuxna ejdrar 

bedömdes vara ett lokalt problem då denna minskning inte noterats utmed Bohuskusten (Säkrare 

Farleder, 2004). Vid nästa uppföljning 2005 hade ejdern delvis återvänt, och det bedömdes att ejdern 

eventuellt tillfälligt hade lämnat området under pågående arbeten (Wallin, 2005). Även antalet ungar 

hade minskat, men det sammanföll med en mer generell minskning. Ejderbeståndet har efter detta 

fortsatt minska i Sverige och arten klassas sedan år 2020 som Starkt hotad (EN). Orsakerna till 

nedgången av ejder tros vara flera, i huvudsak storskaliga förändringar som t.ex. brist på vitaminet 

tiamin och mindre tillgång till blåmusslor till följd av förändrat klimat (SLU, 2020).  

Ett stort antal ”landlevande arter” har rapporterats, dessa bedöms inte påverkas alls av planerade 

åtgärder, dessa redovisas därför inte på artnivå. Rapporterade ”vattenlevande fågelarter” som inte 

bedöms påverkas är smådopping, gravand, kricka, bläsand, stjärtand och brunand. Dessa arter 

födosöker huvudsakligen i vattenytan och i lugnare vatten, ofta nära kusten eller i inlandet. De är 

således inte beroende av öppna havsområden eller ytterskärgård för födosök eller som häcknings-, 

rast- eller övervintringsområden.  

Störning 

Vissa arter av fåglar kan vara känsliga för störning under häckningssäsongen. Av denna anledning 

finns det upprättat fågelskyddsområden i området. April – maj bedöms vara den mest känsliga tiden 

eftersom fåglar normalt är som mest känsliga i början av häckning, under tiden för parbildning, 

bobygge och äggläggning. På skär längs farleden häckar fågelarter som bl.a. silltrut, silvertärna, 

vitkindad gås, tobisgrissla och skärpiplärka. Till andra arter som frekvent förekommer inom området 

under häckningstid hör storskarv, ejder, svärta, grå- och havstrut, fisk- och skrattmås, samt fisktärna. 

Avstånd mellan planerade åtgärder och ovan nämnda områden redovisas i Tabell 5.18. Risken för 

störning på grund av buller och närvaro bedöms med anledning av stora avstånd till häckningslokaler 

vara begränsad till rastande och övervintrande fåglar, som normalt har lättare att förflytta sig till andra 

områden under tiden för störningen än vad de häckande fåglarna har. 

Tabell 5.18 Viktiga områden för fåglar och avstånd till arbets- och muddringsområden. 
Område Värde Åtgärd, avstånd (m) 

Danska Liljan, 
Vasskären 

Fågelskyddsområde 
Häckningslokal för tobisgrissla 

Arbetsområde ca 930 m 
Kantfyr ca 1 050 m 
Muddring ca 1 050 m 

Buskär m fl Fågelskyddsområde 
Häckningslokal för måsar, tärnor och gäss 

Arbetsområde ca 1 850 m 

Torsviken Natura 2000, utpekade fågelarter Arbetsområde ca 1 470 m 

14 Notera att bergand är en av de arter som Natura 2000-området Torsviken har för avsikt att skydda, se avsnitt 9.3.2. 
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Figur 5.41 Planerade åtgärder och viktiga områden för fåglar. 

På skär längs farleden häckar fågelarter som bl.a. silltrut, silvertärna, vitkindad gås, tobisgrissla och 

skärpiplärka. Till andra arter som frekvent förekommer inom området under häckningstid hör 

storskarv, ejder, svärta, grå- och havstrut, fisk- och skrattmås, samt fisktärna. Ingen av dessa arter 

bedöms vara särskilt störningskänsla, med visst undantag för svärta. Arbeten sker som minst knappt 1 

km från fågelskyddsområden. Sammantaget bedöms tillkommande risken för störning under 

häckningstid bli liten. 

Grumling och sedimentspridning  

Grumling bedöms främst leda till att fåglar söker föda på annat håll. Effekten är tillfällig och lokal. 

Uppföljning från projekt Säkrare Farleder visade att de grunda havsvikarna, t.ex. Torsviken som är av 

betydelse för fågellivet, till synes verkade helt opåverkade av muddringsprojektet. Varken spår av 

grumling i form av pålagring, sämre ljusförhållanden eller ökad belastning av närsalter som en effekt 

av muddringen var påvisbar. Sedimentmodelleringar visar en mycket liten grumlingspåverkan även 

inom ramen för Skandiaporten, se Bilaga E4. I områden nära muddringen uppkommer en kortvarig 

och lokal påverkan.  

Den påverkan som uppkommer på fåglar genom grumling bedöms huvudsakligen vara tillfällig under 

arbetstidens gång och strax därefter. För vissa förekommande fågelarter utgör fisk stapelföda eller 

åtminstone del av födan. Sådana fiskätande arter som rapporterats i området är smålom, toppskarv, 

tobisgrissla, kustlabb, småtärna, kentsk tärna, skräntärna samt måsfåglarna skrattmås, fiskmås, 

tretåig mås, havstrut och gråtrut. För fiskätande fågelarter kan planerade åtgärder medföra effekter 

om fisken om grumling försvårar födosöket under delar av projekttiden. Då havsområdet är mycket 

stort och fisk förekommer på många andra ställen, bedöms fåglar kunna födosöka på andra platser 

under tiden för arbetet och den totala påverkan som uppstår genom grumling bedöms därför bli relativt 

liten på fågelfaunan.  För fiskätande fåglar bedöms därför risken för negativa effekter sammantaget 

vara försumbar. 

Effekterna för fåglar till följd av grumling vid farledsåtgärder bedöms sammantaget bli små 

(närområdet) till obetydliga (skyddade områden).  
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Ljus 

Nattflyttande fågelarter kan attraheras och desorienteras av rött ljus. Detta inträffar vid belysta föremål 

i en i övrigt mörk omgivning, exempelvis oljeriggar, fyrar eller husfasader. Kollisoner mot upplysta ytor 

har dokumenterats vid fyrar. (Åkesson, 2020). 

Inom projektet planeras för en (1) ny kantfyr vid Vipeskär, babord med röd belysning. I övrigt är 

belysningen vid kantfyrarna densamma som för nollalternativet. Risken för fågelkollisioner mot själva 

fyren, som består av en långsmal fackverkskonstruktion, bedöms vara mycket liten. Betydelsen av 

desorientering för flyttande fåglar för en enstaka kantfyr i en i övrigt upplyst miljö bedöms bli försumbar 

jämfört med nollalternativet. 

5.2.6.3 Skyddsåtgärder 

Se avsnitt 5.2.3 avseende skyddsåtgärder för marina habitat som minskar risken för habitatförlust för 

ejder och andra arter som äter blåmusslor och i viss mån andra bottenlevande hårdbottenarter. 

5.2.6.4 Konsekvenser med planerade skyddsåtgärder 

Konsekvensbedömningarna för fåglar redovisas i Tabell 5.19. 

Tabell 5.19. Konsekvensbedömningar med avseende på fåglar. 
Typ Arter15 Värde/känslighet Effekt Skyddsåtgärder Konsekvens 

Fåglar som söker föda 
vid vattenytan i 
kustnära, lugna vatten 

Smådopping, gravand, kricka, 
bläsand, stjärtand och 
brunand 

Lågt-måttligt Liten Inga Liten 

Fiskätande fåglar Smålom, toppskarv, 
tobisgrissla, kustlabb, 
småtärna, kentsk tärna, 
skräntärna samt måsfåglarna 
skrattmås, fiskmås, tretåig 
mås, havstrut och gråtrut. 

Lågt-måttligt Liten Inga Liten 

Havslevande (eller 
delvis havslevande) 
fåglar 

Ejder, svärta, alfågel och 
bergand. 

Högt Liten Blåmusslor, se 
avsnitt 5.2.3 

Liten-måttlig 

Fågelskyddsområde 
Danska Liljan, 
Vasskären 

Häckningslokal för 
tobisgrissla 

Högt Ingen Inga Ingen 

Fågelskyddsområde 
Buskär m fl 

Häckningslokal för måsar, 
tärnor och gäss 

Högt Ingen Inga Ingen 

Natura 2000, utpekade 
fågelarter 

Torsviken Högt Ingen Inga Ingen 

5.2.7 Kulturmiljö 

5.2.7.1 Nulägesbeskrivning 

Nya Älvsborgs fästning (Figur 5.42) ligger på Kyrkogårdsholmen i Göta älvs mynning vid inloppet till 

Göteborgs hamn och är ett utpekat riksintresse för kulturmiljövård (Nya Älvsborg - Aspholmen, KO 6) 

enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Fästningen anlades 1653 som en del i Göteborgs försvar och är idag ett 

uttryck för stormaktstidens befästningskonst och expansiva politik. Till riksintresset hör även de 

närbelägna Aspholmarna med begravningsplats på Stora Aspholmen. Fästningen är även ett statligt 

byggnadsminne enligt förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen och utgör även en övrig 

kulturhistorisk lämning. 

15 Enligt rapportering i Artportalen. De arter som förekommer i större antal bedöms fångas upp men det kan inte uteslutas att 
ytterligare arter kan förekomma i området. 



5 Farledsåtgärder Sida 97 av 180 

Figur 5.42. Älvsborgs fästning. 

En marinarkeologisk utredning har genomförts av Bohusläns museum (bilaga E8). Utredningens syfte 

var att utreda förekomst av tidigare ej kända fornlämningar och omfattar samtliga områden där 

muddring eller annan vattenverksamhet planeras, med undantag för ett mindre område vid Vipeskär 

där djupdata av tillräcklig kvalitet saknas.  

Inga indikationer från tidigare utredningar eller redan registrerade fornlämningar är belägna inom 

utredningsområdet. Det är tydligt att stora delar av utredningsområdet utsatts för tidigare 

muddringsverksamhet, vilket har begränsat möjligheten till att påträffa lämningar i dessa områden. 

Vid utredningen påträffades inga indikationer inom muddringsområden eller i anslutning till planerade 

farledsutmärkningar. En sonarindikation som bedöms ha arkeologisk potential (BM01) har noterats 

inom arbetsområdet. Indikationen är belägen i närheten av en geologisk formation och kan möjligtvis 

utgöra någon slags naturformation. Baserat på dess form samt dimensioner bedöms den dock utgöra 

en möjlig fartygslämning. Vid platsen för ny kantfyr vid Vipeskär är ingen arkeologisk utredning 

genomförd. Området som påverkas är dock litet och på hårdbotten.  

Fyra lämningar är enligt Kulturmiljöregistret belägna inom utredningsområdet men ingen av dessa är 

att betrakta som fornlämningar. En av lämningarna utgörs av vrakplatsen för Ostindiefararen 

Götheborg. Två (L960:5495 samt L1960:6133) utgörs av uppgift om förlisning och den fjärde, 

(L1967:6334) utgörs av den pråm som påträffades i samband med utredningen 1999/2000. Tre 

förlisningsuppgifter tillkommer från sammanställningen ur svenskt vrakarkiv som gjordes i samband 

med utredningen i Hake fjord 2011. En av dessa, ”Klara” är samma fartyg som L1960:5495 markerar, 

dock skiljer sig punkterna åt något.  

Ovan nämnda kulturvärden, fornlämningar och sonarindikation redovisas i Figur 5.43. 
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Figur 5.43. Förlisningsuppgifter och registrerade lämningar (till vänster) och sonaridikationen BM01 (till höger). 
Utdrag ur marinarkeologisk utredning (bilaga E8). 

5.2.7.2 Effekter 

Någon fysisk påverkan sker inte på land inom riksintresset Nya Älvsborg. Arbeten sker dock i 

vattenområdet mycket nära fästningen och inom riksintresseområdet (Figur 5.44).  
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Figur 5.44. Farledsåtgärder i förhållande till riksintressen för kulturmiljövård. 

Nya Älvsborgs fästning är en konstruktion som behöver beaktas avseende vibrationer i samband med 

anläggningsarbeten.  

Sonarindikationen BM01 kommer i möjligaste mån att undvikas i samband med arbeten. Om den inte 

kan undvikas genomförs erforderlig steg 2-utredning innan byggstart i enlighet med kulturmiljölagen 

(KML). Enligt genomförda utredningar bedöms det inte sannolikt att vrak eller andra fornlämningar 

riskerar att påverkas gvenom bortmuddring eller övertäckning i samband med projektet. 

5.2.7.3 Skyddsåtgärder 

Nya Älvsborgs fästning omfattas av gränsvärden för vibrationer, se vidare avsnitt 5.2.12. Med vidtagna 

skyddsåtgärder i form av gränsvärden för vibrationer, som gör att arbeten kan anpassas till vad 

konstruktionerna tål, bedöms inte några fysiska skador uppkomma på byggnadsverken inom 

riksintresset.  

5.2.7.4 Konsekvenser 

Muddringsområdena saknar kända fornlämningar. Det marinarkeologiska intresset bedöms därför som 

lågt. Riksintresset Nya Älvsborg, som bedöms ha högt värde för kulturmiljön och vara känsligt för 

vibrationer. 

Farledsåtgärderna förutsätts med vidtagna skyddsåtgärder inte medföra några effekter på de 

kulturhistoriska byggnaderna. Konsekvenser för upplevelsevärden vid Älvsborgs fästning redovisas 

under avsnitt 5.2.9. 

Sammantaget bedöms ingen konsekvens uppkomma med avseende på kulturmiljön. 
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5.2.8 Boende och hälsa 

5.2.8.1 Nulägesbeskrivning 

Den Norra farleden går genom delar av Göteborgs skärgård som i sin helhet är ett levande landskap 

där människor rör sig mellan öarna och till Göteborgs centrum. På öar och holmar som ligger i direkt 

anslutning till den Norra farleden finns inga bostäder. 

På södra sidan av berörd farled finns bostadsområden vid Älvsborg och Långedrag, till exempel 

Hinsholmen, Käringberget och Toredammen, totalt bor där cirka 2000 personer. Avståndet mellan 

arbetsområdet och närmast belägna bostäder söder om farleden är cirka 550 meter.  

På fastlandet i norr ligger bland annat Andalen, Hällsvik och Hjuvik. Närmaste bebyggelse här finns på 

Långholmen väster om Torshamnen med en befolkning på ett drygt 20-tal personer. Ön ligger utanför 

Torslanda vid inloppet till Göteborgs hamn och hör till Göteborgs norra skärgård. Avståndet mellan 

arbetsområdet och närmast belägna bostäder norr om farleden är cirka 900 meter. 

Närmaste ö i norra skärgården är annars Fotö med befolkning på cirka 600 personer. Bebyggelsen i 

Södra skärgården är belägen i de inre delarna (Brännö, Styrsö, Asperö och Köpstadsö med flera) och 

är förhållandevis avskild från den Norra farleden och de muddringsområden där arbeten kommer att 

genomföras. 

Bostäder och ungefärliga avstånd till olika arbetsområden redovisas i Figur 5.45 och Figur 5.46 samt 

Tabell 5.20. 

Figur 5.45. Bostäder längs farleden markerade med rött, yttre delen. 
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Figur 5.46. Bostäder längs farleden markerade med rött, inre delen.  

Tabell 5.20 Avstånd till bostadsområden från planerade farledsåtgärder. 

5.2.8.2 Effekter 

Farledsåtgärderna bedöms med avseende på boende och hälsa medföra följande huvudsakliga 

effekter. 

• Buller och vibrationer (anläggningsskede)

• Utsläpp till luft (anläggningsskede)

Buller och vibrationer 

Muddringsarbetena kommer att ge upphov till vibrationer i mark och buller i luft från borrning, 

sprängning, muddring och transporter. Dimensionerande för ljud i luft från anläggningsarbeten 

bedöms vara muddring med enskopeverk och borrning inför sprängning i den inre delen av vändytan. 

Vibrationer i mark bedöms främst uppstå vid arbeten i samband med sprängning. Bullrande aktiviteter 

sammanfattas i Tabell 5.21. 

Område Avstånd från närmaste bostad till farledsåtgärd 

Älvsborg (Toredammen/Käringberget) 540 m 

Långedrag (Hinsholmen) 730 m 

Långholmen 890 m 

Krossholmen 960 m 

Fotö 1630 m 
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Tabell 5.21. Bullrande aktiviteter samt antagna källnivåer 
Aktivitet Beskrivning Ljudeffektnivå, dBA rel. 1 pW 

1. Sugmuddring Muddring av bottensediment med sugmudderverk. 110 dBA 

2. Borrning
(topphammare)

Förberedande för undervattenssprängning. Spektrum 
motsvarande pålningsmaskin. 

119 dBA 

3. Muddring stort
enskopeverk

Muddring av sten efter exempelvis sprängningar med stort 
enskopeverk. Spektrum motsvarande grävmaskin. 

112 dBA 

4. Muddring mindre
enskopeverk

Bortforsling av sten och kantfyrar med hjälp av ett mindre 
enskopeverk. Spektrum motsvarande grävmaskin. 

105 dBA 

Genomförd bullerutredning (bilaga E9) har beräknat buller vid byggarbetet från följande aktiviteter: 

muddring av bottensediment med sugmudderverk, borrning, muddring av sten med enskopeverk samt 

nedmontering/anläggning av kantfyrar. Utredningen visar att riktvärden för buller från byggplatser 

beräknas innehållas vid samtliga omgivande bostäder dagtid.  

Riktvärden enligt NFS 2004:15 beräknas överskridas kvällstid kl. 19-22 vid de närmaste fastigheterna 

(Älvsborg och Långholmen) vid muddring med enskopeverk. För nätter och helger beräknas riktvärden 

överskridas vid Älvsborg vid sugmuddring och vid Älvsborg, Långedrag samt Långholmen vid 

muddring med enskopeverk. Fastigheter vid Älvsborg, Långedrag och Långholmen är mest 

påverkade, varför sugmuddring och muddring med enskopeverk i muddringsområde 41 bör undvikas 

kvällar och helger. Sammanfattning av ljudberäkningarna återfinns nedan i Tabell 5.22. 

Tabell 5.22. Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivå vid respektive bostadsområde. Observera att begränsningar 
gäller muddringsområde 41 och 42. 

I samband med projekt Säkrare Farleder uppmättes bullervärden i luft upp till 49 dB(A) och 

vibrationsvärdena låg under satta gränsvärden som i sin tur låg långt under vedertagna 

rekommendationer och komfortvärden inom branschen. Medelvärde för buller vid bostad var ca 42–43 

dB(A) (Säkrare Farleder, 2004). 

Utsläpp till luft 

Muddringsarbeten kommer att ge upphov till arbetsfartyg till havs. Skattningar av mängden utsläpp 

från arbetsfordon vid breddning och fördjupning av farled har gjorts för kvävedioxid (NO2) och partiklar 

(PM10). En luftsimulering som visar haltbidraget från dessa utsläpp har också genomförts för de år 

som projektet förväntas ge störst mängd utsläpp till luft. Resultaten sammanfattas nedan i Tabell 5.23 

och fullständig redovisning återfinns i bilaga E10. 

Område (högsta 
beräknade punkt) 

Ekvivalent 
ljudnivå vid 
sugmuddring 
(dBA) 

Ekvivalent ljudnivå 
vid bergmuddring 
(dBA) 

Ekvivalent 
ljudnivå vid 
anläggning av 
kantfyrar 
(dBA) 

45 dB 
Riktvärde 
överskrids 
(helgdag kl. 
19-22 och
nätter)

50 dB 
Riktvärde 
överskrids 
(vardag kl. 19-
22 och helger) 

Älvsborg 
(Tånguddsbacken) 

48 50 33 Sug- och 
bergmuddring 

- 

Älvsborg 
(Hästeviksgatan) 

47 52 35 Sug- och 
bergmuddring 

Bergmuddring 

Långedrag 
(Försvarsgatan) 

44 46 34 Bergmuddring - 

Långedrag 
(Austvägen) 

42 47 43 Bergmuddring - 

Långholmen 44 50 42 Bergmuddring - 

Fotö (Söö) 31 33 33 - - 
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Tabell 5.23. Beräknade utsläpp av NOx och partiklar från planerad verksamhet. Inom parentes anges hur stor del, 
i procent, av de totala utsläppen från sjöfarten år 2017 utsläppen för projektets olika ingående delar motsvarar. 
(Göteborgs Stad, 2018) 

Motsvarar NOx [ton] * PM10[ton] 

Totala utsläpp hela projektet (ej östra kaj) 852 (37) 26 

Totala utsläpp fördjupning och breddning av farled Scenario 1 799 (36) 24 

Årsbasis - Utsläpp fördjupning och breddning av 
farled (2 säsonger) 

Scenario 2 399 (18) 12 

Beräkningarna visar att det finns viss risk för överskridande av MKN för 98-percentil dygn (NOx)om 

muddringen genomförs under ett år. Eftersom projektet genomförs under minst två säsonger bedöms 

dock ingen sådan risk föreligga. Redovisning av MKN sker även i avsnitt 8.2.4. 

5.2.8.3 Skyddsåtgärder 

I syfte att undvika att riktvärden för byggbuller överskrids vid fastigheter i Älvsborg och Långedrag 

kommer bullrande arbeten planeras genom kravställning på entreprenören, vilket säkerställer 

erforderlig begränsning av tider förför muddring i vändytan (muddringsområde 41). Planering av tider 

för arbeten redovisas mer utförligt i teknisk beskrivning (TB). 

Genom att muddringsarbeten genomförs över två säsonger sprids ut utsläpp till luft under flera år, 

Närliggande fastigheter omfattas av gränsvärden för vibrationer, se avsnitt 5.2.12. 

5.2.8.4 Konsekvenser 

Tillfälliga störningar för närboende kan uppkomma i samband med borrning och muddring. 

Bullerberäkningarna visar att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå kan klaras vid närmaste bostad genom 

att begränsa arbetstiderna i muddringsområde 41 kvällar och/eller helger. Bostäder bedöms ha hög 

känslighet för bullerstörning. Påverkansområdet för buller består till stora delar av vattenområden och 

bedöms sammantaget ha måttligt värde. Effekten bedöms bli liten med hänsyn till gällande riktvärden. 

Under den period som muddring pågår bidrar dessa till föroreningssituationen genom ökande utsläpp 

till luft i Göteborg. Arbetena bedöms inte medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, se avsnitt 

8.2.4. 

Farledsåtgärderna förutsätts med vidtagna skyddsåtgärder inte medföra några effekter på 

kringliggande bostäder till följd av markvibrationer. 

Sammantaget bedöms konsekvensen bli liten-måttlig för människors hälsa sett utifrån störningar från 

buller, vibrationer och utsläpp.  

5.2.9 Rekreation och friluftsliv 

5.2.9.1 Nulägesbeskrivning 

Stora delar av kustområdet är av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Generellt är 

skärgården av stort värde för friluftslivet. Farleden går genom områden i skärgården med stor  

betydelse för rekreation och friluftsliv. Enligt värdebeskrivningen av riksintresset Göteborgs skärgård 

(FO 12) har området särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser och friluftsaktiviteter i 

natur- och/eller kulturmiljöer. Upptagna aktiviteter är bland annat bad, båtliv, kanot, segling, dykning, 

men även vandring, skridskoåkning, fågelskådning och fritidsfiske med mera. 

Nedan redovisas berörda badplatser och småbåtshamnar i text samt på karta (Figur 5.47 och Figur 

5.48). 
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Badplatser 

I Göteborgs skärgård finns ett flertal populära badplatser. En del underhålls av respektive kommun  

medan andra sköts i annan regi. De badplatser som har utretts för påverkan av grumling från 

muddringsarbeten listas i Tabell 5.24. Långholmens mest besökta badplats är belägen vid sydvästra 

sidan av Långholmen. Badplatsen vetter mot Vinga och avståndet till Norra farleden är ca 1 km.  

Tabell 5.24. Badplatser och ungefärligt avstånd till närmaste farledsåtgärd 

Figur 5.47. Badplatser längs farleden markerade med orange, småbåtshamnar markerade med grönt. Yttre delen. 

Badplats Kommun Avstånd 

Tångudden Göteborg 500 m 

Vivik, Fotö Öckerö 1 km 

Långholmen, Torslanda Göteborg 1 km 

Salthomen/Aspholmen Göteborg 2 km 

Skeppstadsholmen Göteborg 2,3 km 

Hällsvik Göteborg 2,5 km 

Saltholmens kallbadhus Göteborg 2,6 km 

Sandvik Göteborg 2,7 km 

Jungfruviken, Hönö Öckerö 2,7 km 

Andalen/Torsvik Göteborg 3 km 

Asperö Göteborg 3 km 

Knöten, Grötö Öckerö 3 km 

Fiskebäck Göteborg 4 km 

Styrsö Uttervik Göteborg 4 km 

Vargö Göteborg 5 km 

Brännö, Ramsdal Göteborg 5,3 km 
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Figur 5.48. Badplatser längs farleden markerade med orange, småbåtshamnar markerade med grönt. Inre delen. 

Fritidsbåtar och småbåtshamnar 

I området bedrivs omfattande fritidsbåts- och skärgårdstrafik, främst sommartid. Tränings- och 

kappseglingsverksamhet bedrivs i Älvsborgsfjorden, Hake Fjord samt utanför Långedrag-

Käringberget. Göteborgs Kungliga Segelsällskap (GKSS) och Långedrags Segelsällskap (LSS) har i 

samrådsyttrande angivit att man har aktiv seglingsverksamhet i området, särskilt kring vändytan och i 

Älvsborgsfjorden/Hake fjord.  

I området finns även ett stort antal småbåtshamnar. Långholmens Samfällighetsförening anger i 

samrådsyttrande att deras småbåtshamn har blivit grundare med åren. 

Figur 5.49 Containerterminalen och fritidsbåtar i farleden. 
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Fritidsfiske 

Fritidsfisket i anslutning till farleden är tidvis omfattande, särskilt efter hummer på hösten och makrill 

på sommaren. Områden runt Makrillgrunden och Danska Liljan är välbesökta platser. Fisket sker både 

som s.k. husbehovsfiske med burar, tinor, garn och krok samt sportfiske. I anslutning till de inre 

delarna av farleden finns populära landfiskeplatser som till exempel Tångudden och Torslanda Lagun. 

Här bedrivs till exempel sportfiske efter havsöring under perioden april-september.  

Övrigt 

Älvsborgs fästning (se avsnitt 0) är ett välkänt utflyktsmål. 

5.2.9.2 Effekter 

Farledsåtgärderna bedöms med avseende på rekreation och friluftsliv medföra följande huvudsakliga 

effekter. 

• Begränsad framkomlighet för fritidsbåtar (anläggningsskede)

• Grumling och sedimentation (anläggningsskede)

• Buller och vibrationer (anläggningsskede)

Fritidsfisket kan indirekt bli påverkat av att habitatförlust som uppkommer då hårdbottnar där bland 

annat hummerfiske bedrivs försvinner, se avsnitt 5.2.4. 

Framkomlighet för fritidsbåtar 

Friluftslivet kan påverkas av begränsad framkomlighet i farleden för fritidsbåtar under arbetstiden. 

Detta hanteras genom riskanalys och åtgärd, se avsnitt 5.2.12. 

Grumling och sedimentation 

Grumling av vattnet vid närliggande fastigheter kan upplevas som en tillfällig försämring av t.ex. 

badvattenkvaliteten (se avsnitt 5.2.8) eller möjligheten till fiske.  

Genomförd sedimentmodellering visar att sedimentationen vid badplatser och småbåtshamnar kring 

farleden blir som mest 6 mm. Inga negativa effekter bedöms därför uppkomma. 

Med planerade arbetstider uppkommer mycket begränsad grumling under den huvudsakliga 

badsäsongen juli-augusti. Genomförd sedimentmodellering visar att grumlingen i anläggningsskedet 

även i övrigt är mycket liten vid badplatser (medelvärdet är i samtliga fall under 1 mg/l suspenderat 

material). Erfarenhet från Säkrare Farleder (2004) och den uppföljning av grumling i grunda havsvikar 

och badvikar som utfördes under och efter arbetet indikerar att muddringsarbetena inte förväntas 

medföra ett siktdjup grundare än en (1) m, varken i havsvikarna eller i badvikarna. Effekterna från 

grumling vid badplatser bedöms därför vara försumbara. 

Beräknade värden för sedimentation och grumling redovisas i Tabell 5.25. 
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Tabell 5.25. Beräknad suspenderad halt och sedimentation vid småbåtshamnar och badplatser enligt sedimentmodellering (bilaga E4). 
Namn N E Typ Kommunal EU-

bad 
Badplatsen Max 

mg/l 
Medel 
mg/l 

Sedimentation 
cm 

Småbåtshamnar 

Krossholmens båtklubb 6399003 307309 Småbåtshamn 5 <1 <0.5 

Långholmens småbåtshamn 6398689 306696 Småbåtshamn 5 <1 <0.5 

Badplatser 

Fotö, Vivik 6396961 300970 Badplats Ja Nej Ja 3 <1 <0.5 

Långholmen 6398521 306393 Badplats Nej Nej Nej 5 <1 0,6 

Saltholmen/Aspholmen 6395128 311280 Badplats Ja Nej Ja 7 <1 <0.5 

Skeppstadsholmen 6399354 307926 Badplats Nej Nej Nej 4 <1 <0.5 

Hällsvik 6400144 305466 Badplats Nej Nej Nej 6 <1 <0.5 

Saltholmens kallbadhus 6395198 311916 Badplats Nej Nej Ja 3 <1 <0.5 

Sandvik 6399685 307422 Badplats Nej Nej Nej 3 <1 <0.5 

Hönö, Jungfruviken 6398778 301418 Badplats Ja Nej Ja 3 <1 <0.5 

Andalen/Torsvik 6399740 305727 Badplats Nej Nej Ja 5 <1 <0.5 

Asperö 6394471 309360 Badplats Nej Nej Ja 6 <1 <0.5 

Grötö, Knöten 6400028 302088 Badplats Ja Nej Ja 6 <1 <0.5 

Fiskebäck 6393938 311924 Badplats Ja Nej Ja 3 <1 <0.5 

Brännö Ramsdal 6392519 307259 Badplats Nej Nej Ja 1 <1 <0.5 
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Buller 

Älvsborgs fästning utsätts för höga bullervärden vid anläggningsarbetet vid muddring i direkt 

anslutning till Älvsborgs fästning. Vid sugmuddring uppkommer ljudnivåer över 70 dBA och vid 

muddring med enskopeverk 65–70 dBA. Upplevelsevärdet av kulturmiljön bedöms tillfälligt kunna 

påverkas negativt. 

5.2.9.3 Skyddsåtgärder och Försktighetsmått 

Endast mindre grumlande och bullrande arbeten sker under perioden 15 maj till 15 augusti då 

rekreation och friluftsliv är som mest frekvent (se avsnitt 5.1.4).  

5.2.9.4 Konsekvenser 

Områdets värde för friluftslivet är generellt sett högt. De negativa effekterna bedöms bli små till 

obetydliga. Den samlade konsekvensbedömningen är liten konsekvens. 

Konsekvensbedömningarna för friluftsliv sammanfattas i Tabell 5.26. 

Tabell 5.26. Sammanfattning av konsekvensbedömningar för rekreation och friluftsliv 
Typ Värde/känslighet Effekt Skyddstgärder Konsekvens 

Badplatser Högt Obetydlig Tidsbegränsning 
sommaren 

Obetydlig 

Fritidsbåtar/småbåtshamnar Måttligt Liten Tidsbegränsning 
sommaren 

Liten 

Fritidsfiske (skaldjur) Lågt Liten Tidsbegränsning 
sommaren 

Liten 

Fritidsfiske (fisk) Måttligt Liten Tidsbegränsning 
sommaren 

Liten 

Nya Älvsborg Måttligt Obetydlig Tidsbegränsning 
sommaren 

Obetydlig 

5.2.10 Sjöfart 

5.2.10.1 Nulägesbeskrivning 

Befintliga farleder och Göteborgs hamn inklusive Skandiahamnen är tillsammans med Göta älv 

utpekade som riksintresse för kommunikationer (sjöfart och hamn, se Figur 5.51). Ytterhamnarna har 

transocean trafik med stor betydelse för näringslivet i Sverige och det är viktigt att tillräckligt stora ytor 

säkerställs för hamnens verksamhet. 

Figur 5.50 Containerfartyg i Göteborgs skärgård. 
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Figur 5.51. Riksintressen för sjöfart i relation till ny farledsyta och planerade åtgärder. 

Beroende på väder och trafiksituation kan fartyg välja antingen Södra eller Norra farleden till och från 

Göteborgs hamn. Fartyg uppmanas att planera passagen så att störningar kan minimeras. Norra 

farleden nyttjas i huvudsak av större fartyg, men är tillåten för all typ av trafik. När ett större fartyg är 

inkommande i Södra farleden rekommenderas utgående trafik att välja Norra farleden, om denna 

farled är fri från trafik.  

Farlederna betjänar även sjötrafiken via Trollhätte kanal till Vänern. Väster om Vinga sträcker sig 

farlederna Oslofjorden – Öresund (farledsnummer 12) och Skagen - Trubaduren (farledsnummer 10). 

Under sommarperioden befinner sig ett stort antal fritidsbåtar i farlederna. Särskilda fritidsbåtsleder 

finns inrättade. 

Sjötrafiken i farlederna till Göteborg och vidare upp i Göta älv är den mest omfattande i Sverige vad 

gäller intensitet och med ett brett spektra av fartygstyper, alltifrån världens största containerfartyg till 

kanalfarande mindre fartyg. Till det kan sommartid även läggas en omfattande fritidsbåts- och 

skärgårdstrafik. 

Områdets värde för sjöfart bedöms sammantaget vara högt. 

5.2.10.2 Skyddsåtgärder 

Sjöfartsverket har inom ramen för Skandiaporten genomfört en riskanalys (FSA, Formal Safety 

Assessment). Riskanalysen (se Teknisk Beskrivning bilaga 5 FSA) består av tre delar: 

1. Nautisk riskutvärdering, som genomfördes vid simuleringarna då den nya farledens utformning

fastställdes.

2. Riskidentifiering (FSA steg 1), med avseende på eventuella nya risker vid trafikering av ny

farled av fartyg med större tonnage. Slutsatsen från denna del är att få nya risker kan

identifieras som har sitt specifika ursprung i att fartygen får större tonnage. Sannolikheten för

grundstötning uppfattas inte komma att förhöjas med större tonnage. De planerade

åtgärdernas syfte har varit att bibehålla tillgängligheten och säkerheten på samma nivå som

idag.
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3. Riskbedömning, utifrån sannolikhet och konsekvenser. I första hand poängteras

konsekvenserna av längre tider i farleden, som kan ge upphov till ökad vänte-, omkörning- 

samt mötesproblematik.

Utifrån ovanstående analyser har följande förebyggande åtgärder identifierats inom ramen för 

anläggningsfasen: 

• Bemanningen på VTS utökas för att säkerställa uppföljningen av aktiviteterna till sjöss i
samband med muddringsarbetena för att kunna hålla god säkerhet i farlederna. Det är
också önskvärt att inom de tekniska möjligheternas ram inrätta en web-baserad plattform
för informationsdelning mellan entreprenörer, lotsar, VTS, anlöpande fartyg,
hamnmyndighet och hamnoperatörer.

• Under projektet kommer också daglig kontakt mellan muddringsentreprenören och VTS
Göteborg samt Port Control att upprättas för att sjötrafiken skall kunna fungera optimalt.

• Sjöfartsverket kommer vid upphandling av entreprenör att ställa krav på att alla arbetsfartyg
i projektet skall vara försedda med AIS-transponders, vilket möjliggör att i realtid följa arbete
och fartygsrörelser i VTS-centralen såväl som ombord på samtliga fartyg i området. Om så
är möjligt bör även så kallade route exchange-facilitet ingå i systemet för automatiskt
informationsutbyte från fartygen involverade i muddringsarbetet, i syfte att ytterligare
förenkla och förbättra kommunikationsutbytet även gentemot övrig trafik.

• Givet ökningen av fartygsrörelser under muddringsarbetena är det viktigt att en utsedd
koordinator mellan entreprenören och VTS/lotsar resurssäkras. Detta upplägg tillämpades i
det förra muddringsprojektet Säkrare Farleder med mycket goda erfarenheter.
Sjöfartsverket tillser inom ramen för projekt Skandiaporten att en särskild koordinator
tillsätts.

• All sjötrafik kommer också att enligt gängse rutiner informeras om pågående arbeten via
Ufs (Underrättelse för sjöfarande).

Muddringsarbetena kommer att planeras och utföras så att störningar på trafiken minimeras så långt 

detta är möjligt. Att helt undvika påverkan på sjötrafiken i ett muddringsprojekt av denna omfattning 

bedöms inte vara möjligt. Detta ställer krav på förberedelser av organisationen före muddringsarbetet 

startar, samt ökade krav på koordinering av fartygstrafik och muddringsaktiviteter så länge arbete 

pågår i farled vid kajer. 

5.2.10.3 Konsekvens 

Farledsåtgärderna bedöms medföra en positiv konsekvens för sjöfarten, se vidare kapitel 1. 

5.2.11 Yrkesfiske 

5.2.11.1 Nulägesbeskrivning 

Nedan beskrivs det yrkesfiske som bedrivs både kring muddringsområden och mer allmänt i 

Göteborgs inre och yttre skärgård. 

Svenskt yrkesfiske i Kattegatt bedrivs både längs kusten och till havs. Den svenska fiskeflottan består 

generellt sett av ett större antal mindre fartyg som använder passiva redskap som nät, burar, tinor, 

ryssjor och fällor och ett mindre antal större fartyg som använder aktiva redskap, i huvudsak trål. 

Landning av fångst från svenskt yrkesfiske sker bl.a. i Göteborg och Hönö. I Göteborg domineras 

landningarna av fiske med bottentrål medan Hönö är en av Sveriges största landningshamnar för fiske 

med passiva redskap. (Bergenius, 2018) 

Det svenska yrkesfiskets landningar registreras i fartygens loggböcker och rapporteras till Havs- och 

vattenmyndigheten. Fångsterna kan sammanställas för att beskriva hur yrkesfisket bedrivs i ett visst 

område (Bergenius, 2018). Eftersom exakt position inte redovisas i loggboken redovisas fångster inom 
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500 m från arbetsområden i projektet16 vilket fångar upp de fångster som kan ha gjorts nära 

muddringsområden. Sammanställning av loggboksdata visar att de yrkesmässiga fångsterna 

domineras av sill/skarpsill fångade med vad/not/ringnot samt till mindre del makrill fångade med 

krokredskap, se Tabell 5.27. Vad-/notfiske efter sill inomskärs sker inte varje år, eftersom det styrs av 

fiskens vandringar (Olsson, 2000). 

Inom det direkt påverkade området kring farleden (muddringsytorna) indikerar loggboksdata att det 

yrkesmässiga fisket är mycket begränsat. I detta område domineras fisket istället av fritids- och 

husbehovsfiske (se avsnitt 5.2.9). 

Tabell 5.27. Fiske i området kring muddringen enligt loggboksdata (HaV, 2020) 
Metod Kvantitet totalt och per art, kg 

År 2015-2019 

Garn/nät Total: 1500 

Sill: 1 500 

Vad/not/ringnot Totalt: 112 832 

Sill: 67 905 

Skarpsill: 44 905 

Vitling: 20 

Sandskädda: 1 

Krokredskap Totalt: 417 

Makrill: 417 

5.2.11.2 Effekter 

Direkt påverkan på fisket uppkommer i form av avlysning av arbetsområden och andra restriktioner, 

exempelvis vid sprängning. Säkerhetsavståndet vid sprängning uppgår till som mest drygt 400 m. 

Undervattensbuller, grumling och sedimentspridning förekommer i områden där yrkesfiske efter sill 

och skarpsill periodvis bedrivs. 

Effekter på fiskfaunan beskrivs i avsnitt 5.2.4. Indirekt påverkar negativa effekter på fisk även fisket i 

området.  

5.2.11.3 Skyddsåtgärder 

Skyddsåtgärder för fiskfaunan beskrivs i avsnitt 5.2.4. 

5.2.11.4 Konsekvenser 

Påverkansområdets betydelse för yrkesfiske bedöms sammantaget vara lågt. Under arbetstiden kan 

små negativa konsekvenser uppkomma för möjligheterna att bedriva yrkesfiske efter sill och skarpsill. 

Konsekvenserna för fiskfaunan redovisas i avsnitt 5.2.4. 

Sammantaget bedöms det uppkomma en liten konsekvens med avseende på yrkesfiske. 

5.2.12 Risk och säkerhet 

5.2.12.1 Sjösäkerhet 

Anläggningsarbeten innebär en ökning av aktiviteter inom farled och hamnområde medför en ökad 

risk för störningar och olyckor. Både Sjöfartsverket och GHAB har tagit fram riskanalyser och 

processer för att identifiera och förebygga risker. Dessa biläggs ansökan (teknisk beskrivning). 

I samband med Säkrare Farleder angavs de regler och rutiner som gällde för entreprenören, vilket 

fungerade utan anmärkning. Inga incidenter relaterade till arbetsutförande rapporterades från in- och 

utgåendetrafik. Den kraftigt utökade trafikintensiteten utgjorde en stor belastning på farlederna och 

16 Fiskaren rapporterar sin position i grader och hela minuter vilket gör att det blir ett rutnät. De ska använda sig 

av den position som är närmast. 
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VTS Göteborg. Avrapporteringsmöten och planeringsmöten mellan muddringsentreprenör och 

projektledningen hölls en gång per vecka.  

5.2.12.2 Vibrationer 

Riskanalys avseende sprängningsarbeten har upprättats (se Teknisk beskrivning Farledsåtgärder). 

Farledsåtgärder bedöms medföra risk för påverkan på befintliga byggnader och anläggningar 

avseende markvibrationer från sprängningsarbeten. Utöver risk för påverkan på befintliga byggnader 

och anläggningar har riskanalysen identifierat restriktioner kopplade till olika potentiella 

störningsmoment för berörda tredje part (boende och verksamhetsutövare i området), så som buller 

(luft) samt stötvåg under vatten, se respektive avsnitt för konsekvensbedömning. 

Säkerhetsavståndet för personer i vatten i samband med sprängning är beräknat till mellan 160 och 

420 m beroende på laddningens storlek, och för fartyg är det ca 50 m (laddningar inneslutna i berg). 

Slutsatserna i riskanalysen beaktas i projektet. 

5.2.13 Övriga verksamheter och yttre händelser 

5.2.13.1 Totalförsvaret 

Hela södra skärgården samt områden i Säve, Björlanda, Sisjön och vid Käringberget utgör 

övningsområden för Försvarsmakten. Inom farleden ligger Käringberget (hamn och skjutfält på land), 

både farleden och utredningsområde för dumpningsplats ligger inom Känsö (sjöövningsområde) som 

utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. 

Försvarsmakten angav i samrådsskedet att delar av de föreslagna åtgärderna kunde riskera att 

påtagligt skada riksintressena för totalförsvarets militära del. Projektet har i den fortsatta planeringen 

ändrat och minskat muddringsbehoven samt genomfört de fördjupade samråd som Försvarsmakten 

efterfrågade i sitt yttrande. Försvarsmakten har därefter meddelat att åtgärderna inte utgör en risk för 

påtaglig skada. 

5.2.13.2 Ledningar 

En förfrågan har ställts via Ledningskollen där aktörer med infrastrukturintressen i området redovisar 

sina ledningar och kablar. Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten redovisar en rörledning för spillvatten 

som går mellan Älvnabben och Asperö. Spillvattenledningen bedöms inte behöva flyttas i samband 

med farledsåtgärderna. 

Inför arbetena påbörjas kontaktas berörda ledningsägare för att inhämta de 

föreskrifter och restriktioner som gäller för markarbeten nära deras respektive ledningar och 

anläggningar. Projektet kommer genom denna kommunikation med lednings- samt fastighetsägare 

kunna vidta de åtgärder som krävs så att ledningar och fastigheter inte skadas. 

5.2.13.3 Planerade verksamheter 

Rya avloppsreningsverk (Gryaab) erhöll i januari 2020 nytt miljötillstånd. Inom fem år, senast i mars 

2025, ska Gryaab redovisa en plan för hur reningsverket kan byggas ut för att minska utsläppen 

ytterligare. Det kan bli aktuellt med ny utsläppspunkt utanför skärgården via en ledning förlagd på 

havsbotten. Dialog sker med bland annat Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB och anpassas till 

befintlig farledssträckning. Gryaab ser inga risker för konflikt med projektet.  

För övriga verksamheter i området, se kapitel 9. 
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6 Kajåtgärder 

6.1 Planerade åtgärder 
För att kunna ta in större fartyg till Skandiahamnen planerar GHAB att genomföra ett antal åtgärder vid 

södra kajen, Figur 6.1. 

Figur 6.1 Skandiahamnen, södra kajen inringad. 

Kortfattat omfattar åtgärderna förstärkning av kajen samt fördjupning av hamnbassängen. Åtgärderna 

kommer att genomföras i två etapper där ett kajläge i taget åtgärdas, nedan benämnda Kajläge Väster 

respektive Kajläge Öster. Etapperna genomförs antingen i direkt följd efter varandra eller med ett visst 

uppehåll. Första etappen utgörs av Kajläge Väster. 

Figur 6.2 Åtgärdsområden Kajläge Väster, 612 (del av) – 615, och Kajläge Öster, kajplatserna 610–612 (del av). 

Under avsnitt 6.3 samt 6.4 redovisas översiktligt de olika arbetsmomenten vid respektive kajläge. Mer 

utförlig beskrivning av planerade åtgärder finns i Teknisk Beskrivning Kajåtgärder (Bilaga D till 

ansökan). 

6.2 Tidsplan och utbyggnadsordning 
Planerade åtgärder vid Kajläge Väster planeras att påbörjas tidigast 2022 och avses vara genomförda 

samtidigt som farleden fördjupats, år 2025. Kajläge Öster kan inte påbörjas innan Kajläge Väster är 

färdigställt. 
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Figur 6.3 Tidsplan och utbyggnadsordning Kajåtgärder etapp 2 kan komma att genomföras innan 
2030 men efter det att etapp 1 är genomförd.  

6.3 Kajläge Väster 
Inför genomförande av åtgärderna vid Kajläge Väster flyttas fartygstrafiken och godshanteringen över 

till västra kajen, se Figur 6.4. Fartygstrafiken och godshanteringen vid Kajläge Öster fortgår under 

tiden åtgärderna genomförs vid Kajläge Väster. 

Figur 6.4 Västra kajen och Kajläge Väster (markerat med skuggad fyrkant). 

För att kunna fördjupa hamnbassängen intill kajläget krävs att förstärkningsåtgärder inom terminalytan 

samt vid kaj vidtas för att förhindra skred ut i älven. I arbetet med förstärkningsåtgärder ingår åtgärder 

inom terminalytan för ny kranbalk, se punkt 3 i Figur 6.5. Dessutom anläggs nya kranspår.  

Motsvarande åtgärder som planeras inom terminalytan vid Kajläge Väster genomfördes vid Kajläge 

Öster under åren 2003–2005, i samband med farledsfördjupningsåtgärder inom projektet Säkrare 

Farleder. Erfarenheterna från detta arbete ligger till grund för planerade åtgärder vid såväl terminalyta 

som kaj inom Kajläge Väster. 

Åtgärderna illustreras i Figur 6.5 och består av: 

• Utschaktning av ca 15 000 m2 terminalyta med ca 2,5 m ner till ca medelvattenytan.

• Slagning av nya bankpålar, ca 1500 stycken, 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.
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För att förhindra lokalt brott under kaj, behöver följande åtgärder vidtas 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.

• Eventuell viss komplettering av befintliga pålar under befintlig kranbalk (sjösida) för 30-m
STS kranar.

Arbetena vid kaj och arbetena på terminalytan kan bedrivas parallellt eller sekventiellt men båda 

arbetena måste vara avslutade innan muddringsarbetena påbörjas.  

• Muddring av lera 50 m 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 kommande avsnitt. 

Figur 6.5 Åtgärder vid Kajläge Väster. Ramfritt djup om max 18,3 m vid lerbotten och mas 18,8 m vid bergsbotten. 

6.3.1 Spontning vid kaj 

Vid fördjupning invid kajen påverkas den lokala stabiliteten under kajen och för att uppnå 

tillfredställande stabilitet behöver nuvarande spont ersättas med en ny som installeras till ett större 

djup. 

Installationen sker antingen genom borrning av en rörspont ner i berg eller genom slagning, beroende 

på bottenförhållande. 

En borrad spont består av stålrör som förses med spontlås. Låsen mellan rören förhindrar att jorden 

på insidan av rören eroderar. Rör och lås borras ned i leran/berget till fastslaget djup med en borrigg, i 

huvudsak ståendes på kajen. Vid borrning genereras borrkax, vilket är en blandning av vatten och 

sten. Borrkaxet trycks upp till borrigen och omhändertas. Borrningen avslutas när sponten förankrats 

på ett betryggande djup, ca 4 m under planerad botten.  

Den slagna sponten, som installeras i lera, slås endera med en frihängande vibrohejare eller med en 

slående hejare. Installationen kommer i huvudsak att ske med kranen ståendes på kajen. Sponten 

slås till maximalt ca -30 m. För Kajläge Väster bedöms ca 100–150 m borrad spont och ca 600 m 

slagen spont behöva installeras. 
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Kompletterande pålning kan komma att krävas som kompensation för den förändrade knäcklängden 

av de befinliga pålarna när den fria längden av pålarna ökar i samband med muddringen. Pålarnas 

längd bedöms variera mellan 20 till 55 m och bestå av ca 100 pålar.  

För att kunna installera ny spont krävs att den främre delen av kajkanten, det så kallade överhänget, 

rivs. För Kajläge Väster handlar det om ca 650 m3 betong som behöver rivas och ersättas med ny.   

6.3.2 Schakt terminalyta 

Avschaktningen sker ner till ca 2,5 m inom terminalytan inom ett knappt 15 000 m2 stort område. Detta 

genererar ca 35 000 m3 massor, vilka kommer att köras till materialupplag i närheten av arbetsplatsen 

för sortering och eventuellt återanvändande. Exempel på material som kan återanvändas är främst 

krossat material och sten i den befintliga överbyggnaden. Övrigt material sorteras ut och transporteras 

till extern avfallsanläggning för omhändertagande. 

I samband med tidigare förstärkningsåtgärder inom Kajläge Öster schaktades fyllnadsmassor ut. 

Analys av uttagna prover från fyllnadsmassorna visade på föroreningshalter under Naturvårdsverkets 

riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) för såväl tungmetaller som kolväten (PAH). 

Ställvis bestod fyllnadsmassorna av en stor andel trä/virke. Schaktmassorna vid terminalytan för 

Kajläge Väster förväntas innehålla liknande massor med låga föroreningshalter. 

6.3.3 Bankpålning och ny överbyggnad 

Förstärkningen av terminalytan innebär att ca 1 200 m ny spont anläggs i framkant av kaj samt att ca 

1 500 pålar sätts ned över en 15 000 m2 stor yta bakom sponten. Beroende på grundförhållanden 

kommer antingen bankpålar av stål eller av betong att installeras inom den urschaktade terminalytan. 

Där det är inte möjligt att slå pålar, genom den sprängsten som ursprungligen vallade in 

utfyllnadsområdet, förborras rör genom sprängstenen med en borrigg. Pålarna slås sedan i rören. 

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

På pålarnas topp placeras därefter pålplattor av betong, Figur 6.6. 

Figur 6.6 Bankpålar samt pålplattor, bilder från förstärkningsåtgärder Kajläge Öster åren 2003–2005. 

När bankpålarna med pålplattor är installerade och den nya kranbalken är på plats, kan återfyllnad 

och uppbyggnad av den nya terminalytan ske.  

Arbetstiderna för kajförstärkningarna planeras vara från ca kl. 06.00 – kl. 22.00 vardagar. 

6.3.4 Muddring 

När förstärkningsåtgärderna är genomförda inom terminalytan och vid kajen kan muddring i 

hamnbassängen ske. Muddring kommer att ske längs med kajen och 50 m ut från kajen, Figur 6.7, där 

muddringsområdet ansluter till farledsfördjupningen, vilket beskrivs i kapitel 5.  



6 Kajåtgärder Sida 117 av 180 

Arbetstiderna för borrning och muddringsarbeten förutsätts dessa kunna pågå hela dygnet alla dagar i 

veckan. Tiderna för sprängning begränsas till mellan klockan 06.00 - 22.00 vardagar. 

Nuvarande vattendjup vid Kajläge Väster är ca 11 till 12 m. Muddring av lösa massor, huvudsakligen 

lera, kommer att utföras ner till nytt djup om max 18,3 m och sprängning/muddring av berg ska utföras 

ner till ett djup om max 18,8 m inom samma område.  

Figur 6.7 Muddringsområde vid Kajläge Väster, skrafferat område, med område för sprängning av berg markerat 
med orange ring. 

Muddring av lösa massor och sprängsten kommer att ske med enskopeverk, vilket utgörs av en större 

grävmaskin fast monterad på en pråm med stödben som ställs på botten.  

Sprängning av berg kommer att ske på liknande sätt som för farledsåtgärderna (avsnitt 5.1.1.2), och 

sker från en plattform som vid borrning står stadigt på stödben i plattformens hörn, en s k Jack-up rigg. 

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. Bergschakten 

närmast sponten görs som försiktig sprängning och för att minska skaderisken borras en tätsöm. 

Sömmen består av tätt borrade hål i en rad utmed sponten. Tätsömmen minskar laddningsbehovet 

närmast sponten och avskärmar energin från laddningarna utanför tätsömmen.  

Genomgående är berget utmed kajen av bra kvalitet men för att inte eventuella sprickor i berget ska 

försvaga den installerade sponten, kan berget komma att förstärkas med bergbultar innan sprängning. 

Bultarna borras då in och injekteras fast i berget med borriggen.  

Volymen muddermassor för Kajläge Väster bedöms uppgå till ca 270 000 tfm3 lösa massor respektive 

ca 40 000 tfm3 berg. 

6.3.5 Erosionsskydd 

Propellerströmmar ger upphov till erosion i sediment invid kaj och för att förhindra detta kommer ett ca 

10 m brett erosionsskydd, bestående av betongplattor, att installeras utmed utsatta delar. 

Installationen kommer antingen att ske genom att prefabricerade plattor läggs ut eller att gjutning sker 

på plats utmed ca 200 m längs kajen. 

Prefabricerade plattor kan tillverkas i hamnens närområde, transporteras till kaj och med hjälp av 

lyftkran och dykare läggas på plats. Erosionsskyddet kommer att placeras ut efter muddringen men 

innan kajen tas i bruk. En snabb installation är därför viktig, varför valet att placera förtillverkade 

element på botten är det troligaste alternativet. I de fall gjutning på plats skulle komma att ske, sker 

detta genom undervattensgjutning. Detta sker genom att betong förs ned till botten via ett rör där 

betongen sprids ut över den yta där erosionsskydd behövs. 



6 Kajåtgärder Sida 118 av 180 

6.4 Kajläge Öster 
Kajläge Öster omfattar resterade del av södra kajen inom Skandiahamnen, Figur 6.8. 

Figur 6.8 Kajläge Öster markerat med skuggad fyrkant. 

Arbetena vid Kajläge Öster är desamma som för Kajläge Väster, bortsett från att terminalytan inte 

behöver schaktas ut och förstärkas. Detta gjordes redan 2003–2005 i samband med de 

fördjupningsåtgärder som då genomfördes i hamnen, Figur 6.9. 

Figur 6.9 Förstärkningsarbeten vid kajläge Öster, åren 2003–2005. I bild syns utschaktning (längs bort 

i östra delen av kajen), pålning och slutligen återfyllnad/asfaltering i västra delen av 

förstärkningsområdet. 

De åtgärder som ska vidtas vid Kajläge Öster är: 

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

• Utbyte, genom rivning, av befintlig spont i kajfront mot en ny och kraftigare, se avsnitt 6.3.1.



6 Kajåtgärder   Sida 119 av 180 
 

 
 

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

av: 

• Muddring av lera 50 meter närmast kaj samt angränsande områden 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. 

Arbetena kommer att genomföras på samma sätt som beskrivs under avsnitt 6.3.1 - 6.3.5.  

I samband med fördjupning av spont vid kaj bedöms ca 350 m3 betong behöva rivas och ersättas med 

ny. Ca 350 m slagen spont och ca 100 m inborrad spont kommer att installeras.  

Arbetstiderna för kajförstärkningarna planeras vara från ca kl. 06.00 – kl. 22.00 vardagar.  

6.4.1 Muddring 

Det område som behöver muddras vid Kajläge Öster består av yta utmed kajen men också av yta som 

utgörs av hamnbassäng. Kajnära muddring av lösa massor, i huvudsak lera samt muddring av sprängt 

berg utförs med enskopeverk. Övrig muddring som inte är kajnära kan utföras med enskopeverk 

och/eller med sugmudderverk, TSHD (Trailing suction hopper dredger), se Figur 5.2.  

Arbetstiderna för borrning och muddringsarbeten förutsätts dessa kunna pågå hela dygnet alla dagar i 

veckan. Tiderna för sprängning begränsas till mellan klockan 06.00 - 22.00 vardagar. 

Nuvarande vattendjup vid Kajläge Öster är ca 13 till 14 m. Muddring ned till ett nytt djup om 18,3 

respektive 18,8 m kommer att ge upphov till muddermassor bestående av ca 20 000 tfm3 

sprängstensmassor och ca 670 000 tfm3 lösa massor, varav ca 135 000 tfm3 utgör volymen längs kaj.  

 
Figur 6.10 områden för muddring av lera och berg, området för berg markerat med orange ring 

6.4.2 Erosionsskydd 

Precis som för Kajläge Väster behöver nytt erosionsskydd läggas ut när muddringen är genomförd. 

För att inte sedimenten som förankrar sponten ska erodera, byggs ett 10 m brett erosionsskydd utmed 

utsatta delar längs med kajen. Bedömningen är att 200 meter erosionsskydd kommer att läggas ut 

utmed kaj och kan antingen bestå av prefabricerade plattor eller av platsgjuten betong. 

6.5 Hantering av massor 

6.5.1 Etapp 1 – Kajläge Väster 

Muddring vid Kajläge Väster utförs som grävmuddring med enskopeverk och omfattar lösa massor, i 

huvudsak lera, samt sprängstensmassor. Massor lastas till pråm för vidare transport, se Figur 6.11.  

Muddrade massor planeras att dumpas på dumpningsplats Skandiaporten som redovisas under 

kapitel 7. Sprängsten ska dock i första hand återanvändas inom anläggningsprojekt.  
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Figur 6.11 Enskopeverk som lastar till pråm. 

6.5.2 Etapp 2 - Kajläge Öster 

Muddring vid Kajläge Öster utförs som grävmuddring med enskopeverk och/eller TSHD och omfattar 

lösa massor, i huvudsak lera, samt sprängstensmassor. Grävmuddrade massor lastas till pråm för 

transport till dumpningsplats. TSHD-muddrade massor transporteras direkt i mudderverket. 

Dumpning av massor från etapp 2 kommer att ske i ett senare skede, vilket betyder att 

fördjupningsmuddring av Kajläge Väster och övriga farledsytor är slutförda. Muddring föregås av en 

sedimentundersökning för att fastställa eventuella föroreningars utbredning inom befintlig farled. 

Uppkomna SA-massor hanteras inom ramen för GHABs underhållsmuddring och dumpas inte på 

dumpningsplats Skandiaporten. Uppkomna SO-massor planeras att dumpas på en mindre och 

avgränsad yta inom dumpningsplats Skandiaporten.  

Sprängstensmassor ska i första hand återanvändas inom anläggningsprojekt och i andra hand 

dumpas på dumpningsplats Skandiaporten.  

6.6 Förutsättningar, effekter och konsekvenser 

6.6.1 Vatten/recipient 

6.6.1.1 Nulägesbeskrivning 

Den vattenförekomst som påverkas av muddringsarbetena utmed kajen utgörs av Rivö fjord 

(SE574050-114780) och omfattas således av miljökvalitetsnormer, se avsnitt 4.6.  

Rivö fjord bedömts ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Bedömningen av 

ekologisk status för Rivö fjord baseras främst på att de allmänna fysikalisk-kemiska parametrarna är 

måttliga. Se avsnitt 4.6. för en närmare redogörelse av vattenförekomsterna. Skyddsvärden och 

påverkan på vattenförekomsten Rivö fjord redovisas även under avsnitt 5.2.3. 

Samtliga listade vattenförekomster utgör vattenområden med stor betydelse och värde för 

vattenförvaltningen. Inga åtgärder får vidtas som på ett varaktigt sätt motverkar uppfyllelse av god för 

ekologisk och fysikalisk status. 

Hamnområdet ligger inom Göta älvs estuarie som består av salt havsvatten och sött älvvatten, där det 

söta vattnet från älven flyter ovanpå det tyngre saltvattnet. Vattnet i hamnområdet är naturligt grumligt 

till följd av den sedimenttransport som Göta älv ger upphov till. Transport, erosion och deposition av 

sediment styrs av de hydrodynamiska förhållandena som råder i området.  

Från Göteborgsområdet finns uppgifter om grumlingshalter i vattnet inom Göta älvs estuarie, främst 

från projektet Säkrare Farleder till Göteborg (avslutat 2004) och från Göta älv-utredningen  
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(2009–2011). I Göta älv, i höjd med Älvsborgsbron, uppmättes SSC (eng. Suspended Sediment 

Concentration) mellan 2–10 mg/l med medelvärdet 4 mg/l. I Göta älv varierar SSC normalt mellan 10–

20 mg/l men kan vid nederbörd vara över 50 mg/l (SGI 2011). Se även beskrivning under avsnitt 5.2.1. 

Inom Göteborgs hamn genomförs återkommande underhållsmuddring, vilket innebär att recenta 

sediment muddras i syfte att upprätthålla aktuella farledsdjup. Dessa recenta sediment kan innehålla 

föroreningar, vilka kan spridas till vattenfasen i samband med muddring. Underliggande sediment 

inom planerade fördjupningsområden innehåller inga föroreningar. Som en effekt av återkommande 

underhållsmuddring, kommer huvudparten av de muddrade massorna vid kaj att bestå av opåverkade 

sediment. Föroreningsgraden av sedimenten vid kaj redovisas under avsnitt 6.6.2.1. 

6.6.1.2 Effekter 

Åtgärderna vid kaj bedöms med avseende på recipientens vattenkvalitet medföra följande 

huvudsakliga effekter: 

• Grumling (anläggningsskedet)

• Spridning/tillförsel av näringsämnen (anläggningsskedet)

Muddring ger upphov till grumling och för att bedöma effekterna på vattenkvalitet och den marina 

miljön från muddring vid kaj har beräkningar av spridning av spill genomförts, (se Bilaga E4, Beräkning 

av spridning av spill vid muddring och dumpning, Hydrodynamisk modellering). Resultaten från 

modelleringen visar den kumulativa effekten från samtidig muddring i farled och vid kaj och omfattar 

därmed muddring med både enskopeverk och sugmudderverk. Då mängden spill från enskopeverk 

generellt sett är mycket lägre än från sugmudderverk pga muddringskapacitet blir grumlingen från 

enbart arbeten vid kaj lägre än vad som redovisas i detta avsnitt. De muddringsarbeten som sker i 

samband med kajåtgärderna kommer också delvis att ske vid andra perioder än muddringen i 

farleden.  

I Figur 6.12 visas den beräknade medelgrumlingen och maximala grumlingen vid botten från 

muddringsarbeten vid kaj och i farled. Koncentrationerna är generellt sett högre i bottenvattnet än i 

ytvattnet, jämför avsnitt 5.2.1. Utanför farleden är grumlingen i medeltal under 5 mg/l i ytvattnet. I vissa 

närliggande områden kring Skandiahamnen är medelhalten vid botten på djup större än 10 m mellan 

10 och 20 mg/l. 

Figur 6.12 Beräknad grumling (halt SSC) vid botten från kaj- och farledsmuddring. 
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Varaktigheten för olika grumlingsnivåer samt hur stor sedimentationen blir har beräknats, se Figur 

6.13 samt Figur 6.14. Varaktigheten för suspenderade halter över 10 mg/l i området vid Nya Älvsborg, 

där närmaste skyddsvärda naturvärde återfinns, är i storleksordningen en dag upp till två dagar och 

bedöms vara inom ramen för naturliga variationer som uppkommer till följd av andra faktorer såsom 

vågar, strömmar och befintlig fartygstrafik i området. 

Figur 6.13 Varaktighet 10 mg/l på vid botten, muddring i farled och vid kaj. 

Figur 6.14 Beräknad sedimentation i cm från planerade muddringsåtgärder vid kaj inkluderat muddring i farled. 

Beräkningen av den totala sedimentpålagringen från muddringen av lermassor vid kaj och farled visar 

att sedimentationen främst sker i de djupare delarna av farleden. På grunda områden, 0–5 m djupt, är 

sedimentationen generellt sett lägre än 2 cm. 

Vid sprängning av berg kan sprängmedelsrester finnas kvar på stenen och frigöras i vattnet i samband 

med att de lastas på pråmen. Detta kan leda till en spridning av näringsämnen i recipienten. 

Effekterna från tillskott av näringsämnen är försumbart och ingen påverkan på vattenförekomsten 

bedöms uppkomma.  
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Inte heller bedöms någon påverkan uppkomma från det vatten med stenmjöl som uppkommer vid 

borrning av spont. Borrvattnet samlas upp och passerar genom en sedimentationsanläggning för att 

avlägsna stenmjölet innan det leds tillbaka till älven.  

Vid en eventuell gjutning av erosionsskydd längs med kajen skulle en tillfällig pH-höjning kunna 

uppkomma i vattenområdet vid kajen. Rivning av överhänget på kajkanten innebär att betong bilas 

bort. Betongdamm kan hamna i recipienten och skulle också kunna medföra en lokal och tillfällig pH-

höjning. Bidraget från såväl eventuell gjutning som från rivning av betong bedöms inte ge upphov till 

någon effekt på miljökvalitetsnormerna. Dels är bidraget litet i förhållanden till det vattenflöde som är i 

älven, dels av kortvarig och tillfällig karaktär.  

6.6.1.3 Skyddsåtgärder 

Restvatten som uppkommer vid borrning av spont renas innan det återgår till älven. 

Eventuell rivning av kajkonstruktion utförs så betongrester i möjligaste mån inte når vattenområdet. 

Arbetsmoment som omfattar betonggjutning ska utföras så att risken för spill av ohärdad betong till 

vattenområdet minimeras.  

Vid muddring av ev. förorenade sediment kommer en s.k. miljöskopa att användas. 

6.6.1.4 Konsekvenser 

Då vattenförekomsten omfattas av miljökvalitetsnormer bedöms recipienten ha ett högt värde. (För 

beskrivning av miljökvalitetsnormer hänvisas till avsnitt 4.6).  

Planerade åtgärder vid kaj ger upphov till en ökad grumling. Övriga åtgärder bedöms inte ge någon 

påverkan eller effekt på vattenmiljön. Spridningsberäkningar visar att den ökade grumlingen inte ger 

någon påverkan eller några effekter utöver normala variationer i området då det gäller grumling eller 

en ökad föroreningsspridning och är således inte av sådan omfattning att detta skulle kunna ge någon 

påverkan på miljökvalitetsnormerna.  

Konsekvensen för vattenförekomsten/recipienten med avseende på grumling, näringstillförsel och 

föroreningar bedöms som obetydlig. 

6.6.2 Geologi, sediment och föroreningar 

6.6.2.1 Nulägesbeskrivning 

Geologin vid södra kajen består av mäktiga lerlager och uppstickande berg, se Figur 6.15. Samma 

geologiska förhållanden råder under utfyllnaden av hamnområdet och underlagrar således 

terminalytorna. Lerlagren består i huvudsak av glacial lera. Bergytan är överlagrad med morän 

och/eller friktionsmaterial. Bottenytans översta skikt utgörs av recent material, vilket kontinuerligt 

sedimenterar och, via strömmar och fartygsaktivitet, omfördelas inom hamnbassängen. Det är detta 

sedimentlager som ställvis innehåller förhöjda halter av förorenande ämnen.  
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Figur 6.15 Geologi och vattendjup utmed södra kajen. (Kajplatserna 610–612 (del av) utgör Kajläge Öster och 
kajplats 612 (del av) -615 Kajläge Väster). (Fr anger friktionsmaterial dvs sand/grus eller morän som underlagrar 
leran). 

Vattendjupet vid Kajläge Väster är ca 11–12 m och vid Kajläge Öster ca 13–14 m, se Figur 6.16. 

Figur 6.16 Vattendjup utmed södra kajen Skandiahamnen 

Provtagning av bottenytans översta skikt har utförts längs med södra kajen samt inom vändytan vid 

Kajläge Öster. Inom vändytan för Kajläge Öster ingår även det södra släntområdet i område 42, vilket 

avser en yta som inte tidigare omfattats av underhållsmuddring.  

De ytor som omfattas av fördjupningsmuddring inom kajåtgärderna är de kajnära ytorna 512 (Kajläge 

Väster) och 522 (Kajläge Öster) samt vändyta 42 inklusive södra slänten, se Figur 6.17 samt Figur 

6.18. Övriga ytor ingår i Farledsåtgärder. 

Uppmätta halter i uttagna prover har klassats i enlighet med SGU:s rapport 2017:12 för organiska 

ämnen och i enlighet med Naturvårdsverkets rapport 4914 för metaller. Klassning av föroreningar 

utifrån klass 5 har skett utifrån Naturvårdsverkets rapport 4918, tabell 5. Se även bilaga E5. 
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Vid den västra delen av Kajläge Väster, inom yta 512, påträffades föroreningar inom klass 5 i ytliga, 

nyligen avsatta sediment, dvs upp till ett maximalt djup på 50 cm, se Figur 6.17. Föroreningarna 

utgörs av TBT samt PCB.  

Figur 6.17 Yta 512 – avgränsat område redovisar yta längs med västra delen av Kajläge Väster som har 
föroreningshalter klass 5 i ytliga sediment. 

Utmed Kajläge Öster, yta 522, visade provtagningarna i sedimenten föroreningshalter inom klass 1 

och 2. Ett ytligt prov uppvisade halter i klass 3 med avseende på TBT. Inga prover inom området för 

Kajläge Öster uppgår till klass 5.  

Inom vändytan vid Kajläge Öster, yta 42, förekommer föroreningar av kvicksilver, antracen, PCB:er, 

TBT och DBT upp till klass 5 i ytliga, nyligen avsatta sediment, samt inom släntområdet (42_Y1) i 

södra delen, se Figur 6.18. 

Figur 6.18 Yta 42 – avgränsade områden visar var föroreningar inom klass 5 påträffats. 

De ställvis förorenade ytsedimenten inom befintlig hamnbassäng och farled är massor som härrör från 

den kontinuerliga sedimentation som sker i området. Sedimenten avlägsnas av GHAB via 
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regelbundna underhållsmuddringar. Det går därför inte att fastställa volym eller lokalisering av dessa 

sediment vid tiden för fördjupningsmuddringen, utan en ny provtagning behöver utföras inför 

muddringen för att bestämma omfattningen. Idet fall det förekommer förorenade ytliga sediment inom 

muddringsområdet för Kajläge Väster kommer dessa att muddras med miljöskopa och avses dumpas 

på dumpningsplats Skandiaporten på så sätt som beskrivs vidare under kap 7. I det fall det 

förekommer förorenade ytliga sediment inom muddringsområdet för Kajläge Öster kommer dessa att 

muddras med miljöskopa och hanteras inom ramen för underhållsmuddring men inte dumpas på 

dumpningsplats Skandiaporten. 

Förorenade sediment i södra slänten vid område 42 omfattas inte av underhållsmuddring och 

definieras som SA-massor. Vid fördjupningsmuddringen i etapp 2, kommer dessa massor dock att 

hanteras inom ramen för underhållsmuddring men inte dumpas på dumpningsplats Skandiaporten. 

Tabell 6.1 Sammanfattning av volymer per muddringsområde. 

Id Område Lösa sediment (tfm3) SA-massor (tfm3) 

512 Kajläge Väster 
Ca 270 000 

Omfattas inte 

522 Kajläge Öster 
Ca 135 000 

- 

42 Kajläge Öster 
Ca 470 000 

Omfattas inte 

42 Kajläge Öster, södra slänten 
- 

Ca 3 000 

6.6.2.2 Effekter 

Muddringen medför att vattendjupet blir större. I samband med muddring avlägsnas förorenade 

sediment.  

6.6.2.3 Skyddsåtgärder 

Ev. förorenade sediment muddras med miljöskopa. Inför muddring av etapp 1 och etapp 2 utförs 

kompletterande miljöundersökning av nyligen avsatta sediment i syfte att fastställa sedimentens 

föroreningsstatus och utbredning.  

6.6.2.4 Konsekvenser 

Förändring av vattendjup medför inga negativa konsekvenser för områdets geologi. Avlägsnandet av 

förorenade sediment bedöms som en positiv konsekvens. 

6.6.3 Naturmiljö 

6.6.3.1 Nulägesbeskrivning 

Områdena kring Skandiahamnen utgörs av farleden, 

intilliggande hamnområden och skärgårdsmiljöer 

samt naturområden på land. Ett viktigt område för 

fågellivet i Göteborgs skärgård är Torslandaviken 

med Natura 2000-området Torsviken, se avsnitt 

4.4.3. Utöver Torsviken är närmaste skyddade 

naturområde på land naturreservatet Rya Skog. 

Nulägesbeskrivningen av den marina miljön baseras 

dels på en sammanställning av de många 

marinbiologiska undersökningar som tidigare har 

genomförts inom andra projekt och miljöövervakning 

i området kring farleden. Det befintliga 

kunskapsläget har kompletterats med marina 

inventeringar för att identifiera förekomst av 

marinbiologiska naturvärden i och omkring de 

områden som ska muddras (se Bilaga E7). 
Figur 6.19 En svanfamilj och Skandiahamnen i 
bakgrunden 
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Närmaste skyddsvärda marina områden, med höga naturvärden, är grundområden med 

musselbankar och ålgräsängar som ligger invid Nya Älvsborg samt vid södra farledskanten, se Figur 

6.20.  

Figur 6.20 Ålgräsängar och musselbankar i anslutning till Skandiahamnen. 

Ytterligare beskrivning om naturvärden i anslutning till farleden och hamnområdet finns i avsnitt 5.2.3 

till 5.2.6. 

6.6.3.2 Effekter 

Kajåtgärderna bedöms med avseende på marina habitat och bottenfauna medföra följande 

huvudsakliga effekter. 

• Habitatförändring genom grumling och sedimentation/pålagring (anläggningsskede)

• Risk för störning i form av buller, stötvågor och vibrationer (anläggningsskede)

Effekt på ålgräsängar och musselbankar, sjöfåglar, fåglar på land, fiskar samt marina däggdjur kan 

uppkomma i samband med muddring och spontning, borrning, samt sprängning i samband med 

kajåtgärderna. Fysisk påverkan kan ha direkta effekter genom att bottenhabitat försvinner eller 

förändras men även ge upphov till indirekta effekter genom påverkan på födosöksområden eller 

uppväxtområden för akvatiska organismer. 

Ålgräs 

Ålgräs är generellt sett känsligt för grumling och kan påverkas negativt av försämrad ljustillgång till 

följd av grumligt vatten och sediment på bladen (Havsmiljöinstitutet, 2019). Störst känslighet för 

påverkan och negativ effekt är under perioden april-november (Moksnes, 2019). 

Muddringen intill kajen utförs i Göta älvs mynningsområde, där tidvis höga bakgrundshalter av 

suspenderat material förekommer naturligt. Utöver detta finns en återkommande grumling till följd av 

fartygstrafik. Detta innebär att befintliga förekomster av såväl ålgräs som musslor idag lever med den 

återkommande grumlingen i området. Det finns risk för att kumulativa effekter kan uppkomma då 

varaktigheten av grumling, till följd av muddring, ökar. Närmaste ålgräsförekomst för kajåtgärderna 

ligger vid Älvsborgs fästning, Figur 6.20. 
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Den mängd mudderspill som sprids i ålgräsets riktning kan ge upphov till att fina sedimentpartiklar 

fastnar på bladen. Grumlingen som uppkommer till följd av muddringen är dock överlag låg vid 

ålgräsförekomster i området och med kort varaktighet. (Figur 6.21). För ålgräsförekomsten vid 

Älvsborgs fästning beräknas varaktigheten för suspenderad halt över 10 mg/l bli ca 1 dygn under en 

period av 8 månader (Figur 6.21). I medeltal är grumlingen under 3 mg/l. Detta kan jämföras med den 

naturligt förekommande grumlingen på 10–20 mg/l i det vatten som kommer från Göta älv och de 

halter som kan uppstå i ytvattnet vid kusten i samband med storm, ca 40–50 mg/l. Se även 

nulägesbeskrivning under avsnitt 5.2.1.1. Ålgräsförekomsten vid Nya Älvsborg ligger i ett område där 

vågor och strömmar naturligt rensar bladen från sediment vilket minskar risken för negativa effekter. 

De beräknade nivåerna ligger under beslutade begränsningsvärden för andra muddringar i 

närområdet. 

Figur 6.21 Exempel på grumling vid ålgräsförekomst vid Nya Älvsborg vid en simulerad muddring över 

en säsong. Orange linje visar grumling från muddring med skopa (BHD) vid kaj och blå linje visar 

sammanlagd grumling från både kaj- och farledsmuddring (TSHD+BHD) samtidigt. 

Nettosedimentationen efter genomfört projekt beräknas understiga 2 cm vid samtliga ålgräsängar och 

spill från muddring vid kaj står för en mindre del av denna. Muddring vid kaj bedöms därför inte bidra 

till någon övertäckning av ålgräsängen vid Älvsborgs fästning (jämför avsnitt 5.2).  

Blåmusslor 

Områden med blåmusslor som finns inom och i direkt anslutning till muddringsområden vid Älvsborgs 

fästning kommer helt eller delvis att försvinna i samband med muddringen för farleden, dock inte som 

en följd av åtgärderna för kajen. Kvarvarande musselbankar kommer under tiden för muddring för 

kajåtgärderna att utsättas för grumling. 

Vid farledens södra slänt inom Kajläge Öster, kommer muddring att utföras i anslutning till biogent rev.

Blåmusslor är mycket motståndskraftiga mot grumling och har visats tåla lång tids exponering för höga 

grumlingsnivåer (Östman, 2020). Blåmusslorna i området bedöms därför inte påverkas negativt av 

grumlingen. De kan dock påverkas negativt av övertäckning. Övertäckningen av blåmusselbankarna i 

området kring muddringen för farleden beräknas bli som mest ca 20 cm närmast farleden och sedan 

minskande med avståndet. Se även avsnitt 5.2.3.  

I vilken grad blåmusslor utanför arbetsområdet påverkas negativt bedöms främst vara beroende av 

sedimentationshastigheten under närliggande muddringar. Om sugmuddring sker med lägre kapacitet 

i närområdet så blir pålagringshastigheten lägre och då minskar risken för sedimentation som ligger 

över blåmusslornas toleransnivå. 
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Buller 

Effekterna från sprängning och borrning samt installation av spont, dvs tryckvåg, vibrationer och 

undervattensbuller, består i att vissa pelagiska djur riskerar att skadas eller att dö men att majoriteten 

flyr området pga störningarna. 

Sprängning och pålning/spontning vid anläggningsarbeten orsakar momentana undervattensljud på 

nivåer som kan medföra fysiologisk påverkan på marina däggdjur genom hörselförlust, temporär 

(TTS) eller permanent (PTS), samt beteendepåverkan (t.ex. avvikande från området). Muddring av 

lösa sediment samt bankpålning orsakar mycket lägre ljudnivåer (ca 130–140 dB re 1 uPa (SPL)) på 

750 m avstånd. 

För undervattensbuller används flera olika enheter. SEL är den enhet som visat sig vara bäst relaterad 

till hörselskador hos tumlare (Andersson, 2016). Fysiologisk påverkan på enskilda individer av tumlare 

(hörselnedsättning) kan enligt (Andersson, 2016) uppkomma ned till ljudnivåer om 164 dB re 1 µPa2s 

(SEL). För pålning/spontning visar mätningar att sådana ljudnivåer kan förväntas några hundra meter 

från källan. Effekter på fisk och marina däggdjur från sprängningar vid kaj är i all väsentlighet samma 

som vid sprängningar i samband med farledsåtgärder, se avsnitt 5.2.4.2 och 5.2.5.2. 

Det ökade buller som uppstår i samband med bland annat pålningsarbeten på kajen kommer inte 

påverka Natura 2000-området Torsviken eller naturreservatet Rya skog. 

6.6.3.3 Skyddsåtgärder 

Spontning och sprängning 

I samband med spontborrning i berg uppkommer vatten blandat med stenmjöl som kommer upp 

genom röret för borrningen. Vattnet samlas upp för att undvika grumling och leds till en container för 

sedimentation av stenmjöl. I containern filtreras stenmjölet bort och därefter leds vattnet tillbaka till 

älven.  

Tätsömmen utgör en skyddsåtgärd då den 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. Bergschakten närmast sponten görs 

som försiktig sprängning.  

Sprängning börjar med sprängning på betryggande avstånd från känsliga anläggningar. Efterhand 

som bergschakten avancerar mot anläggningen mäts vibrationerna vid anläggningen. Om 

vibrationerna blir för höga så justeras laddningarna för sprängningsarbetena. 

Före sprängning säkerställs att obehöriga (båtar, dykare etc) inte uppehåller sig inom gällande 

säkerhetsavstånd.  

Akustiska signaler, t.ex. s.k. pingers, används vid behov för att skrämma bort fisk och marina däggdjur 

från arbetsområdet inför sprängningen. 

Muddring 

Muddring av ev. förorenade sediment utförs med miljöskopa. 

6.6.3.4 Konsekvenser 

Ålgräsängarna och musselbankarna har höga värden. Spridningsberäkningarna visar dock att 

grumling och överlagring är i paritet med naturliga förhållanden. Det gör att habitaten är anpassade till 

de halter suspenderat sediment som uppkommer i vattnet och innebär att sedimentspridningen inte 

påverkar förhållandena på ett sådant sätt att några negativa effekter uppkommer för skyddsvärdena. 

Konsekvenserna bedöms därför bli små.  

Förekomst av fågel, fisk och marina däggdjur i området kring hamnen och farleden bedöms ha höga 

värden. Åtgärderna med försiktig sprängning och förvarning med akustiska signaler minimerar risken 

för en negativ påverkan och endast små konsekvenser bedöms uppkomma för djurlivet. 

Muddring av bottenyta i etapp 2, Kajläge Öster, i anslutning biogent rev bedöms som en måttlig 

konsekvens. 
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6.6.4 Pågående verksamheter - hamn 

6.6.4.1 Nulägesbeskrivning 

Planerade åtgärder ska genomföras där terminaloperatören APM Terminal Gothenburg (APMT) 

bedriver containerverksamhet. På östra sidan om Skandiahamen ligger Energihamnen, där i huvudsak 

raffinerade oljeprodukter importeras/exporteras. Väster om Skandiahamnen ligger Älvsborgshamnen 

som hanterar ro/ro gods. 

Göteborgs hamn och vattenområde är utpekat riksintresse, se avsnitt 4.3. 

6.6.4.2 Effekter 

Inför genomförande av åtgärderna vid Kajläge Väster flyttas fartygstrafiken och godshanteringen över 

till västra kajen, se Figur 6.4. Fartygstrafiken och godshanteringen vid Kajläge Öster fortgår under 

tiden åtgärderna genomförs vid Kajläge Väster. 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, GHAB och entreprenören. Från tidigare 

kajförstärkning, kajförstärkning genomförd 2003–2005, har erfarenheter varit viktiga för att optimera 

byggtiden och minska störningarna för verksamheten på kajen. Planeringen har därför kunnat 

minimerat produktionstidplanen. 

6.6.4.3 Skyddsåtgärder 

Samverkan mellan terminaloperatören och entreprenören bedöms kunna minska störningen på 

hamnverksamheten. 

6.6.4.4 Konsekvenser 

Planerade åtgärder syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för hamnen och sjöfarten, således 

ge positiva effekter för riksintresset för sjöfart och kommunikation. I anläggningsskedet kommer 

terminaloperatören behöva anpassa sin verksamhet.  

Riksintresseområdena har höga värden och planerade åtgärder bedöms ge positiva konsekvenser. 

6.6.5 Boende och hälsa 

6.6.5.1 Nulägesbeskrivning 

Närmaste bostadsbebyggelse är enstaka bostadshus strax norr om Älvsborgshamnen på 

Arendalsbergets sydsida. Ca 1,5 km norr om Skandiahamnen, strax söder om Volvo Torslandaverken, 

finns några enfamiljshus. Närmaste större bostadsområden är Biskopsgården och Bräcke, ca 2 km 

nordost om Skandiahamnen, se Figur 6.22. 

På södra sidan om älvmynningen finns bostadsområden i Älvsborg, till exempel Långedrag, 

Hinsholmen, Käringberget och Toredammen, totalt bor där cirka 2000 personer. Bostadsområdena på 

södra sidan älvmynningen ligger en och en halv kilometer från Skandiahamnen. 
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Figur 6.22 Närmaste bostadsområden. 

Trafikbuller är den största bullerkällan i Göteborg men även industribuller bidrar till den totala 

bullersituationen för närboende till hamnområdet. Ljudnivåerna i och omkring Skandiahamnen härrör 

huvudsakligen från sjöfarten, containerhantering samt transporter till och från hamnen. Aktiviteterna i 

hamnen pågår dygnet runt, vardagar som helgdagar. 

Luftkvaliteten i Göteborg är tidvis dålig även om halterna av kvävedioxid (NO2) minskar i Göteborg. 

Trots detta klarades varken miljökvalitetsnormen eller miljökvalitetsmålet för kvävedioxid 2019, 

eftersom halterna vid mätstationerna i Haga och Gårda fortfarande är för höga. (Göteborgs Stad, 

Luften i Göteborg Årsrapport 2019 Rapport 2020:12) 

6.6.5.2 Effekter 

Planerade åtgärder ger upphov till buller samt utsläpp till luft, av bland annat CO2 och NOX från 

entreprenad- och transportfordon, mudderverk och pråmar. Utsläppen riskerar att ge negativa effekter 

för människors hälsa, t.ex. försämrad sömn och luftvägsproblem. 

För pålningsarbeten som utförs i Skandiahamnen i samband med förstärkningsåtgärder bedöms 

ljudnivåer understiga angivna riktvärden (NFS 2004:15) för dagtid vardagar, kvällstid vardagar samt 

dagtid helg, så länge antalet pålmaskiner inte överskrider sju stycken inom det definierade området i 

Figur 6.23. Det är även möjligt att understiga riktvärdet på 45 dBA om maskintiden minskas med 30% 

bullrande tid, alternativt att maximal tre pålmaskiner används samtidigt, se rapport Byggbuller pålning 

Bilaga E12. 
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Figur 6.23 Ekvivalenta ljudnivåer, byggbuller dagtid (07–18, ljudnivå 2 meter över mark (utdrag från Bilaga E12) 

De bostäder som kommer utsättas för de högsta nivåerna buller är bostäderna i området Älvsborg. 

Emissionsberäkningar av utsläpp till luft har genomförts för kvävedioxid och partiklar för byggskedet 

(bilaga E10). Det är dessa ämnen, i urban miljö, som erfarenhetsmässigt utgör störst risk för 

överskridande av miljökvalitetsnormer. Beräkningar och simuleringar har gjorts för utsläpp från 

arbetsfordon/fartyg för åtgärderna som berör muddring och kajförstärkning under det mest 

arbetsintensiva året. Beräknade totala mängder som kajförstärkningen, under etapp 1 under ett års 

tid, ger upphov till redovisas i Tabell 6.2. Beräkningen är konservativ då samtliga maskiner förutsetts 

vara igång under alla arbetsdagar vilket med stor säkerhet ger en överskattning av totala utsläppen. 

Tabell 6.2. Skattade mängder utsläpp från kajförstärkning och muddring vid kaj.  
NOx [ton] PM10 [ton] 

Kajförstärkning  9,6 0,6 

Muddring invid kaj 44,2 1,3 

Kajåtgärderna ger litet utslag på luftmiljön (NOx och PM10) med 0,1–0,2 µg/m3 för årsmedel och runt 

2 µg/m3 för 98-percentil dygn, se Bilaga E10. 

6.6.5.3 Skyddsåtgärder 

Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller (2014:15) ska följas. 

GHAB tillämpar Göteborgs stads miljökrav i entreprenader vilket innebär att arbetsmaskiner ska 

uppfylla aktuella EU-normer med avseende på utsläpp till luft.  

6.6.5.4 Konsekvenser 

Tillfälliga störningar för närboende, i form av impulsljud, kan uppkomma i samband med bankpålning, 

spontning och sprängning. Genom att anpassa arbetstider och antal bullrande arbetsmaskiner för 

dessa åtgärder bedöms störningen inte bli av någon större omfattning. Bullerberäkningarna visar 
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också att Naturvårdsverkets riktvärde för ekvivalent ljudnivå för byggbuller klaras vid närmaste bostad. 

Med anpassning kan riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer även klaras vid arbeten kvälls- och nattetid 

Under den period som arbetena vid kaj och terminalyta pågår bidrar dessa till föroreningssituationen 

genom ökande utsläpp till luft i Göteborg. Arbetena bedöms inte medverka till att 

miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Konsekvenserna för människors hälsa sett utifrån störningar i form av buller och luftföroreningar 

bedöms som små.  

6.6.6 Kulturmiljö 

6.6.6.1 Nulägesbeskrivning 

Området inom och i omedelbar anslutning till Skandiahamnen hyser inga kulturmiljövärden och inga 

kända fartygsvrak. 

Väster om hamnen finns Nya Älvsborgs fästning, som utgör ett riksintresse för kulturmiljön. Nya 

Älvsborgs fästning ligger i Göta älvs mynning vid inloppet till Göteborgs hamn och är ett utpekat 

riksintresse för kulturmiljövård (Nya Älvsborg - Aspholmen, KO 6) enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 

Fästningen är även ett statligt byggnadsminne enligt förordningen (2013:558) om statliga 

byggnadsminnen och utgör även en övrig kulturhistorisk lämning. 

Muddringsområdena saknar kända fornlämningar. Det marinarkeologiska intresset bedöms därför som 

lågt.  

6.6.6.2 Effekter 

Under skedet med terminal- och kajåtgärder samt muddring vid södra kajen kommer området kring 

fästningen tillfälligt att påverkas visuellt samt av buller. Detta skulle kunna ge effekter på 

upplevelsevärdet av kulturmiljön. 

Vibrationer kommer att uppkomma i samband med sprängning vilket skulle kunna ge effekter för 

själva byggnadsverket Nya Älvsborg. 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. Riskanalysen omfattar byggnader, 

anläggningar och objekt inom 500 meter från sprängningsarbetena samt upp till 1000 meter från 

bostäder. Varje byggnad/anläggning/objekt har inventerats för att upprätta ett bedömningsunderlag för 

tillåtna vibrationsnivåer (Nitro Consult, 2020). 

6.6.6.3 Skyddsåtgärder 

Skyddsåtgärder i form av registrering av vibrationsnivåer kommer att genomföras vid fästningen Nya 

Älvsborg. Om uppmätta värden blir för höga justeras laddningarna vid sprängningarna.  

6.6.6.4 Konsekvenser med planerade skyddsåtgärder 

Med vidtagna skyddsåtgärder för Nya Älvsborgs fästning bedöms planerade åtgärder inte ge några 

effekter och inga negativa konsekvenser bedöms uppkomma för det kulturhistoriska byggnadsverket. 

6.6.7 Rekreation och friluftsliv 

6.6.7.1 Nulägesbeskrivning 

Inom själva hamnområdet finns inga friluftsområden. Hamnområdet är inhägnat och därmed inte 

tillgängligt för allmänheten. Längre österut, mellan Skarvikshamnen och Rya och 1 km från 

Skandiahamnen, ligger naturreservatet Rya skog där friluftsliv förekommer. Västerut ligger Natura 

2000-området Torsviken, avståndet dit är ca 2 km.  
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I havsområdet och på öarna i hamninloppet utanför hamnen förekommer friluftsliv i form av 

fritidsbåtstrafik.  

Rya Skog och Torsviken samt havet och öarna i hamninloppet bedöms ha ett högt värde för rekreation 

och friluftsliv. 

Även Nya Älvsborg utgör ett område för viss typ av rekreation i form av historisk upplevelse. 

6.6.7.2 Effekter 

I samband med pålning/spontning, borrning, muddring och sprängning samt schakt inom 

terminalområdet kan störningar uppkomma i form av buller. Detta kan störa upplevelserna till land och 

till sjöss. Avståndet till Torsviken samt Rya skog är 2 km respektive 1 km. Utifrån detta bedöms ingen 

påverkan eller effekt uppkomma för friluftslivet vid dessa områden, sett utifrån buller.  

Till havs riskerar bullrande anläggningsarbeten att upplevas som störande för fritidsbåtstrafiken. 

Störningarna är dock tillfälliga under den tid trafiken sker förbi Skandiahamnen. Störningar från 

farledsåtgärderna kan komma att samverka med åtgärderna vid kajen. 

Upplevelsevärdet vid fästningen, Nya Älvsborg, påverkas något sett utifrån buller och visuell påverkan 

från pågående arbeten inom hamnområdet och vattenområdet vid kajen.  

6.6.7.3 Skyddsåtgärder 

Före sprängning av säkerställs att obehöriga (båtar, dykare etc) inte uppehåller sig inom gällande 

säkerhetsavstånd. 

6.6.7.4 Konsekvenser med planerade skyddsåtgärder 

Värdet för friluftslivet vid Torsviken eller Rya skog bedöms inte påverkas negativt av störningar i form 

av buller och vibrationer utifrån planerade åtgärder vid kajen. 

Friluftslivet i form av fritidsbåtstrafik kan i viss mån komma att påverkas negativt av såväl buller som 

av en minskad tillgänglighet i farleden.  

Inga konsekvenser bedöms uppkomma för rekreationsvärdet vid Nya Älvsborg. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för rekreation och friluftsliv bli små. 

6.6.8 Risk och säkerhet 

En riskanalys har genomförts på ett övergripande plan för att kartlägga riskerna inom hamnområdet 

utifrån perspektivet hamnsäkerhet och hamnmyndigheten i Göteborgs hamn, i samband med 

anläggningsfas och i vissa fall driftsfas för projektet Skandiaporten. Hamnmyndighetens ansvar kan 

sammanfattas till att övervaka och säkerställa allmän hamnsäkerhet inom hamnområdet. Syftet med 

riskanalysen är att föreslå eventuella förebyggande och riskreducerande åtgärder samt eventuell 

ytterligare specificerad riskanalys inom något område (Göteborgs Hamn AB, 2020). 

Inom riskanalysen identifieras risker kopplade till avgränsning av arbetsområde, komplexitet kopplat till 

flera samtidigt pågående arbeten, fartygstrafik och förtöjning, risker kopplade till tredje man samt 

påverkan på intilliggande hamnområden och trafiken till och från dessa. Riskerna är främst kopplade 

till risk för fartygskollisioner och förslag till skyddsåtgärder är att ha en god planering, logistik samt 

kommunikation.  

Anläggningsarbeten innebär en ökning av aktiviteter inom farled och hamnområde vilket medför en 

ökad risk för störningar och olyckor. Både Sjöfartsverket och GHAB har i den tekniska beskrivningen 

tagit fram riskanalyser och processer för att identifiera och förebygga risker.  
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6.6.9 Klimatförändringar och klimatanpassning 

Scenarier för framtida höjda havsnivåer behöver beaktas för all havsnära infrastruktur. Utifrån detta 

har GHAB tagit fram riktlinjer för hur frågeställningarna ska hanteras i samband med åtgärder som rör 

kajerna i hamnen, i bland annat Skandiahamnen. Riktlinjerna utgår från klimatscenarer från IPCC 

sammanställda av SMHI samt Göteborgs stads arbete med klimatanpassning. De beräknade 

vattennivåhöjningarna fram till 2100 bedöms inte påverka hamnen mer än i begränsad omfattning.  

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. 

Det innebär att ingen hänsyn tas till framtida höjda havsnivåer i samband med de 

förstärkningsåtgärder som nu planeras för Kajläge Väster respektive Öster. Frågeställningen beskrivs 

därför inte vidare i denna MKB. 
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7 Dumpning av massor 

7.1 Planerade åtgärder 
Hanteringen av de muddermassor som uppkommer i samband med fördjupning och breddning av 

farleden (se kapitel 5) samt fördjupning vid kaj (kapitel 6) avses huvudsakligen ske genom dumpning 

av massorna till havs. Dumpningen avser lösa massor samt sprängsten, i de fall ingen annan 

avsättning för sprängstenen har gått att finna.  

Planerade muddringsåtgärder beräknas ge upphov till ca 14 miljoner tfm3 muddermassor, varav ca 

460 000 tfm3 berg.17 Ett flertal farledssimuleringar har utförts med avsikt att optimera utförandet med 

hänsyn till att minimera muddring och att erhålla god säkerhet med dimensionerande fartygsstorlek.  

I detta kapitel följer, efter en redogörelse av masshantering, en redovisning av genomförd 

lokaliseringsutredning och vald dumpningsplats tillsammans med en beskrivning av hur dumpning 

förväntas ske. 

7.1.1 Hantering av massor 

7.1.1.1 Lösa Massor 

En omfattande volym lösa massor (huvudsakligen lera), som genereras inom projektet utgörs av 

opåverkade massor i betydelsen att massorna är från en sådan tid att de är avsatta före 

industrialismen. Bedömningen är att dessa massor kan dumpas inom ett särskilt utpekat område till 

havs utan olägenheter för människors hälsa eller miljön. De omfattande landytor som skulle krävas för 

uppläggning och sedermera deponering på land av dessa massor, ca 13,5 miljoner tfm3, är svåra att 

finna. Före slutlig uppläggning för deponering krävs därtill ytor för avvattning av massorna med 

tillhörande reningsanläggning för det avvattnade vattnet. Givet att avvattning och deponering av 

massorna inte sker på samma plats så tillkommer ett omfattande transportarbete till platsen för slutlig 

deponi med tillhörande problematik såsom trängsel och luftutsläpp. Utifrån ett helhetsperspektiv 

bedöms ett omhändertagande av dessa volymer på land varken vara möjligt eller lämpligt. 

Ca 285 000 tfm3 muddermassor, motsvarande18 ca 456 000 ton, bedöms innehålla föroreningar i 

sådana halter att de kräver en särskild hantering. För en närmare beskrivning av massornas 

föroreningsinnehåll i de olika delområdena hänvisas till avsnitt 5.2.2. Noggranna överväganden har 

gjorts för att fastställa hur dessa massor ska omhändertas. Inom utpekad plats för dumpning av lösa 

massor finns två större djuphålor som bedöms lämpa sig väl för denna särskilda hantering. 

Genomförandet av planerade muddringsåtgärder kommer utföras på så sätt att nämnda massor 

kommer att muddras tidigt i projektet och dumpas i botten av djuphålorna. De förorenade massorna 

kommer därefter överlagras med dumpning av ett minst 10 meter tjockt lager av opåverkade massor, 

huvudsakligen lera. Flertalet fördjupade utredningar har genomförts i syfte att säkerställa att dumpning 

i djuphålor är en lämplig hantering. Utredningarna visar att dumpning kan ske utan olägenheter för 

människors hälsa eller miljön. För en närmare beskrivning hänvisas till avsnitt 7.2. 

Under samrådsprocessen har synpunkter framförts om att visa möjligheterna att hantera massorna på 

land. Kapaciteten hos de deponier som har möjlighet att ta emot förorenade muddermassor är 

begränsad då tillstånd i det ena fallet (Wallhamn) endast medger en årlig deponering om 13 000 

ton/år. I det andra fallet (RagnSells, Vänersborg) kommer muddermassorna transporteras på pråm till 

en plats för avvattning i Marieholm, även denna anläggning saknar erforderliga tillstånd för de volymer 

som uppkommer i aktuellt projekt. Det är även oklart om anläggningen kapacitetsmässigt sett klarar 

att hantera logistiken av de volymer som det är fråga om. Vidare tillkommer här ett transportarbete i 

form av drygt 15 000 lastbilstransporter mellan avvattningsanläggning och plats för slutlig deponi. 

Kapaciteten hos norska Langöya är begränsad till 150 000 ton och därmed också för liten. 

Gemensamt för anläggningarna är att kapaciteten inte kommer vara exklusiv för projektet, dvs den 

totala kapaciteten kan påverkas av volymer från andra verksamheter. För slutlig deponi krävs i vissa 

17 Totala volymer för Sjöfartsverket är ca 13 miljoner tfm3 muddermassor, varav ca 400 000 tfm3 utgör berg. 

Totala volymer för GHAB är ca 1 miljon tfm3 varav ca 60 000 tfm3 utgör berg.  
18 Räknat med en densitet på 1,6 t/m3 
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fall även att massorna stabiliseras genom inblandning av bindemedel, vilket är en metod som för 

närvarande saknas hos de undersökta anläggningarna. 

Det råder ett massöverskott i regionen med flera pågående och planerade infrastruktur- och 

anläggningsprojekt. Ca 300 000 tam3 opåverkade silt- och lermassor kommer eventuellt kunna nyttjas 

i ett projekt som rör utfyllnad av vattenområde, men nyttjandet är avhängigt att det projektet meddelas 

tillstånd och att anläggningsskedet i detta projekt sammanfaller med tidpunkten för planerade 

muddringsåtgärder. Det finns heller inga projekt identifierade, som matchar volym och tidpunkt, där de 

antropogena, dvs förorenade, massorna skulle kunna användas för utfyllnad efter stabiliserings- och 

solidifieringsåtgärder. 

7.1.1.2 Sprängstensmassor 

Med syftet att i möjligaste mån nyttiggöra de sprängstensmassor som uppkommer förs en dialog med 

olika intressenter om möjligheter att nyttja delvolymer av sprängsten i närliggande infrastruktur- eller 

anläggningsprojekt. Dessa möjligheter är beroende av olika faktorer som andra aktörer har rådighet 

och kontroll över. De faktorer som bedöms som mest avgörande är att dessa aktörer erhåller tillstånd 

och att anläggningsskedena i dessa projekt sammanfaller med tidpunkten för planerade 

sprängningsarbeten. I sammanhanget rör det sig om förhållandevis små volymer sten, ca 50 000 tam3, 

som i dagsläget bedöms kunna nyttjas i andra projekt. 

Samråd har genomförts om tillskapande av hårdgjorda bottnar och konstgjorda rev för fortsatt 

utveckling av de befintliga fredningsområdena Buskär och Tanneskär. Bakgrunden till dessa 

fredningsområden var utläggningen av ca 300 000 m3 sprängsten i samband med projekt Säkrare 

Farleder och skapandet av sju konstgjorda rev inom vattenområden i Buskär och Tanneskär. Åtgärden 

var en kompensation för borttagandet av grunda hårdbottnar och syftade till att gynna vissa fisk- och 

kräftdjursarter, särskilt hummer. År 2003 infördes fiskeförbud i områdena kring reven. Områdena är 

sedan 2010 utpekade som fredningsområden och allt fiske är förbjudet under hela året. SLU, 

havsfiskelaboratoriet, genomförde under 2016 en uppföljning av det fredade området som visar 

positiva resultat. Vid nämnda samråd framkom synpunkter som ifrågasatte nyttan med att lägga sten i 

redan fredade områden för att istället utreda tillkommande platser som kan bli föremål för fredning från 

fiske, se bilaga E1. Då varken Sjöfartsverket eller GHAB har faktisk eller rättslig rådighet att besluta 

om fredningsområden har denna del i projektet frångåtts. Fokus i projektet har därför förskjutits från 

åtgärder i befintligt fredningsområde till att utreda möjligheterna att ersätta förlust av hårdbottnar 

genom utläggande av sprängsten i anslutning till de områden där hårdbotten sprängs bort. 

Som framgår av avsnitt 5.2.3.3 ovan avses åtminstone ca 25 000 – 75 000 tfm3 sprängsten läggas ut 

på mjukbotten invid farleden i dess del vid Måvholmskröken i syfte att skapa nya hårdbottenmiljöer för 

att förstärka området och skapa ytterligare substrat åt hårdbottenlevande arter och på så sätt främja 

den biologiska mångfalden i området.   

I syfte att ta höjd för att en oförutsedd händelseutveckling avseende nyttiggörande av sprängsten i 

anläggningsprojekt eller tillskapande av nya hårdbottenmiljöer invid farleden har utredningar gjorts för 

att finna en lämplig plats för dumpning av sprängstenen. En plats har identifierats där sprängstenen 

kan dumpas i syfte att ytterligare förstärka områdets karaktär av hårdbotten, se nedan område G-K. 

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. 
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7.1.2 Dumpningsplats 

En lokaliseringsutredning har genomförts i syfte att hitta lämpliga ytor för dumpning av muddermassor, 

där dumpning kan ske utan olägenheter för människors hälsa eller miljön, (bilaga E11). 

Lokaliseringsutredningen har lett fram till ett utredningsområde inom vilket lämpliga platser för 

dumpning har identifierats (Figur 7.1). Arbetet med att identifiera lämpliga platser för dumpning har 

skett utifrån flera kriterier där faktorer som platsens ström- och vågförhållanden, bottens karaktär 

inklusive dess föroreningsstatus, djupförhållanden, batymetri och motstående intressen har varit 

viktiga faktorer att ta hänsyn till. För att dumpningen ska kunna ske utan olägenhet för människors 

hälsa och miljön har det varit viktigt att säkerställa att de dumpade massorna ger en så liten förändring 

av den naturliga bottens sammansättning och förhållanden som möjligt. 

För att finna en eller flera lämpliga platser gjordes en första avgränsning av ett område längs den 

svenska västkusten, utifrån att djupet på en lämplig plats skulle vara mellan 40 och 80 m. Inom detta 

område förekommer idag flera olika intressen. Nästa avgränsning gjordes utifrån att hitta ett område 

med så få motstående intressen som möjligt. Då det inte förekommer områden helt utan några 

motstående intressen har de maringeologiska och marinbiologiska förhållandena varit en viktig faktor 

för val av lämpliga platser för dumpning.  

Figur 7.1 Utredningsområde för lämpliga dumpningsplatser 

Inom utredningsområdet finns flera platser, benämnda A till K, som bedöms som lämpliga för 

dumpning av muddermassor, Figur 7.2 . Dessa platser har ett vattendjup som gör att de är skyddade 

från vågpåverkan och bottnarna har lämplig kornstorleksfördelning samt utgörs av bottnar med 

ackumulationsförhållanden. Platserna, enskilt eller i kombination med varandra, medger dumpning av 

olika stora mängder muddermassor. De olika platsernas förutsättningar redovisas i 

lokaliseringsutredningen, se bilaga E11. 
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Figur 7.2 Utpekade lämpliga platser för dumpning av mudder- och stenmassor 

Utifrån behov av mängder muddermassor som behöver omhändertas, batymetrin, marinbiologiska 

förhållanden, strömningsförhållanden samt övriga intressen som t.ex. riksintressen, har yta F samt 

ytor G-K valts som platser för dumpning, nedan benämnt dumpningsplats Skandiaporten. Det är 

således dessa ytor som konsekvensbeskrivs i denna MKB. 

7.1.2.1 Dumpningsyta F 

Dumpningsplats Skandiaporten består av bland annat av dumpningsyta F, en flackare större yta (del 

av yta A) och djuphålor (D och E) inklusive en yta som sträcker sig norr om djuphålorna, mot 

hårdbottenmiljöerna i utredningsområdets norra del. Djupet varierar mellan ca 65 och ca 92 m, Figur 

7.3.  

Dumpningyta F utgör en ytareal om 3,6 km2 och har vid en fyllning till omgivande nivåer och med 

bibehållen bottenlutning en kapacitet om minst 14 miljoner m3. 

De marinbiologiska undersökningarna på platsen redovisas under avsnitt 7.2.3. Kortfattat kan dock 

sägas att undersökningarna visar på god - måttlig ekologisk status på platsen med förekomst av 

sjöpennor i området. Videotransekt inom dumpningsyta F visar att bottenfaunan dock inte klassas som 

OSPAR-habitatet Sjöpennebottnar med större grävande organismer, enligt Länsstyrelsen i Västra 

Götalands tolkning (Kilnäs, 2020). Provtagningarna visar att dödmanshand och bägarkorall 

förekommer på hårdbottenområdena i anslutning till dumpningsplatsen. 

Dumpningsplats Skandiaporten omfattas av flera riksintressen. Riksintressena högexploaterad kust, 

försvar och sjöfart bedöms inte utgöra något hinder för dumpning. Riksintresse för yrkesfiske kan vara 

ett motstående intresse då platsen delvis ligger inom ett trålningsområde. Trålningsspår visar att 

trålning förekommer inom hela området för dumpningsplats Skandiaporten.  

Inom platsen finns inga kända fornlämningar. Analys av resultat från multibeamekolodning visar inte 

heller på några vrakförekomster. 
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Figur 7.3 Dumpningsplats Skandiaporten, dumpningsyta F. 

7.1.2.2 Dumpningsytor stenmassor G-K 

I anslutning till och norr om yta F finns möjlighet att utöka hårdbottenområdet genom att lägga ut 

sprängsten i anslutning till de höjdryggar som finns i form av uppstickande berg, Figur 7.4. 

Sprängstenen planeras att läggas upp till ungefär samma nivå som de anslutande höjdryggarna. 

Figur 7.4 Dumpningsytor G-K. Sammanlagd basarea ca 160 000 m2. 
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Enligt den marinbiologiska undersökningen är djurlivet på hårdbotten inom område G-K mer sparsamt 

jämfört med andra hårdbottnar i området, se även 7.2.3. Ytorna har få inslag av svampdjur, 

dödmanshand och trollhummer. Bottnarna i aktuellt område är påtagligt översedimenterade.  

Ytorna omfattas av flera riksintressen. Riksintressena högexploaterad kust, försvar och sjöfart bedöms 

inte utgöra något hinder för dumpning. Riksintresse för yrkesfiske kan vara ett motstående intresse då 

platserna ligger inom ett trålningsområde. Trålningsspår visar att trålning förekommer i området.  

Inom området finns inga kända fornlämningar. Analys av resultat från multibeamekolodning visar inte 

heller på några vrakförekomster. 

Beräknad volym inom G-K är ca 1 100 000 tam3. Detta innebär att 460 000 tfm3 bergmassor ryms 

inom området.  

Tabell 7.1. Sammanfattade volymer inom dumpningsplats G-K. 
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    

 

7.1.3 Dumpningsteknik 

Dumpning av massorna kommer att ske med bottentömmande pråmar och bottentömmande 

sugmudderverk vilket innebär att massorna släpps under vattenytan och sjunker till botten.  

Dumpningen kommer att ske efter en dumpningsplan där SA-massor (innehållande antropogena 

föroreningar) dumpas först, för att sedan täckas av SO-massor (opåverkade, glaciala och post-glaciala 

leror). Dumpningsplanen anger också hur massorna ska dumpas för att den slutliga botten efter 

dumpning ska bibehålla sin mjukbottenkaraktär.  

  
Figur 7.5 Dumpning av lösa massor vid dumpningsplats SSV Vinga i samband med projekt Säkrare Farleder. 

Dumpningsytorna G-K utgörs av mjukbotten i anslutning till hårdbottenområden. Syftet med att dumpa 

stenmassor på dessa platser är att utöka hårdbottenmiljöerna.  

7.1.4 Tidsplan  

Farledsåtgärder och muddring vid Kajläge Väster, etapp 1, beräknas påbörjas tidigast hösten 2023 

och pågå under två säsonger, 14 – 16 månader. I samband med muddring påbörjas även 

dumpningen. För kajåtgärder i etapp 2, Kajläge Öster uppkommer muddermassor från kajnära 
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åtgärder och vändyta (yta nr 42) i ett senare skede och således genomförs dumpningen från 

muddringsåtgärderna vid denna kajdel efter avslutad muddring av farleden och Kajläge Väster. 

Arbetet med muddring och dumpning kommer att ske mer eller mindre kontinuerligt där de större 

mängderna massor uppkommer under de två första åren när farledsåtgärderna genomförs, se avsnitt 

5.1.4 

7.2 Förutsättningar, effekter och konsekvenser 

7.2.1 Vatten/Recipienten 

7.2.1.1 Nulägesbeskrivning 

I Kattegatt domineras cirkulationen av utflödet av bräckt Östersjövatten som blandas med saltare 

havsvatten. En ytström som kallas den Baltiska strömmen bildas och följer den svenska kusten norrut. 

Under denna ytström finns en returström av salt Skagerackvatten.  I ytvattnet (ca 0–20 m) är 

strömmarna längs kusten både nord- och sydgående med en nettotransport norrut. Ytströmmarna är i 

medeltal strax över 0,2 m/s men kan tidvis vara starka med hastigheter runt 1 m/s. På större djup följer 

strömmen djupkonturerna och är generellt sett avtagande i styrka med djupet. Vid enstaka tillfällen 

(några timmar) kan strömmar runt 0,5 m/s förekomma även vid botten på nästan 70 m djup, se rapport 

2 i Bilaga E11. 

Dumpningsplatsen ligger inom det som kallas för utsjöområde (SE570714-115613) och omfattas av 

havsmiljödirektivet (2008/56/EG), vilket är implementerat i svensk lagstiftning genom 

havsmiljöförordningen (2010:1341). Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram elva normer för att 

möta fyra huvudsakliga belastningar på havsmiljön; tillförsel av näringsämnen, tillförsel av farliga 

ämnen, biologisk störning och fysisk störning. Miljökvalitetsnormer med indikatorer fastställs i Bilaga 3 

i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS (2012:18). I avsnitt 4.6.2 samt kapitel 8 redogörs 

för de normer som bedöms som relevanta för projektet.  

7.2.1.2 Effekter 

De effekter som kan påverka vattenkvaliteten och som uppkommer i vattenmassan i samband med 

dumpning av massor består av: 

• Grumling

• Spridning av näringsämnen

• Spridning av föroreningar

Grumling 

I samband med dumpning sjunker merparten av muddermassorna till botten. En mindre del bildar en 

passiv plym i vattenmassan som sprids och späds med strömmarna i området, s.k. spill. Denna 

grumling genom spill i samband med dumpning uppstår i hela vattenkolumnen från ytan till botten och 

har bedömts uppgå till 4% av total mängd muddermassor (se rapport 2 Bilaga E11). Finkornigt 

material, som till exempel finsilt och lera, kan uppehålla sig längre tid i vattenmassan och spridas över 

ett större område än grovkornigt sediment. Omfattning och varaktighet av sedimentspridningen beror 

på omfattningen av dumpningen, både vad gäller mängder och dumpningstillfällen, men även på 

sammansättningen av massorna. Som ett konservativt antagande har modelleringen utförts med en 

hög muddringskapacitet för att inte underskatta höga koncentrationer och varaktighet. Det innebär att 

dumpningen teoretiskt sett har beräknats till åtta månader.  

Beräkningar av grumling (SSC) har genomförts för dumpning av lösa massor inom dumpningsplats 

Skandiaporten (yta F). Tre typer av statistiska variabler har tagits fram för simuleringsperioden; den 

maximala koncentrationen, medelkoncentrationen och varaktigheten för att en viss koncentration 

överskrids, bilaga E4. Resultaten visar på en sedimentationsspridning som sträcker sig såväl norr som 

söder om dumpningsplatsen och där grumlingen är som störst vid botten.  

Beräkningarna visar att grumlingen snabbt avtar i vattenmassan och i medeltal är under 1 mg/l för 

hela dumpningsperioden. Vid botten där strömmarna är svagare är grumlingen något högre men i 

medeltal under 5 mg/l för hela dumpningsperioden. Den sammanlagda maximala grumlingen samt 
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medelgrumlingen i ytan i samband med dumpning visas i Figur 7.6. Spillets spridning i ytan kan tyckas 

begränsad och beror till viss del på att spädningen ofta är stor då vattenomsättningen är hög. 

Sedimentplymen späds då relativt snabbt ut till lägre halter. Medelhalterna är lägre än 5 mg/l för hela 

den modellerade dumpningsperioden (ca 8 månader). Varaktigheten för halter upp till 10 mg/l är 

därmed mycket låg (Figur 7.7) och begränsad till totalt några timmar (av åtta månader) för högre 

halter. 

Figur 7.6 Maximala resp medelhalter av spill i ytan i samband med dumpning. (Utdrag från rapport 2 i 

Bilaga E11) 

Figur 7.7 Varaktighet i ytan för grumlingsnivåer 5 och 10 mg/l. (Utdrag från rapport 2 i Bilaga E11) 

Vid botten är grumlingen högre beroende på att partiklarna sjunker och dels för att strömmarna är 

svagare och spädningen därmed är lägre. Vid enstaka tillfällen kan högre koncentrationer, 20 – 30 

mg/l, förekomma utanför närområdet och då främst sydsydost om dumpningsplatsen, se Figur 7.8. I 

medeltal är grumlingsnivåerna mycket låga, lägre än 5 mg/l, utanför dumpningsplatsen. Varaktigheten 

för koncentrationer över 5 mg/l är i storleksordningen några dygn, upp till 7 dygn utanför 

dumpningsområdet, sett över hela dumpningsperioden. Halter över 10 respektive 50 mg/l beräknas till 

ett par dygn respektive mindre än 1 dygn, se Figur 7.9. 
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Figur 7.8 Max- och medelgrumling vid botten under dumpningsperioden. (Utdrag från rapport 2 i 

Bilaga E11) 

Figur 7.9 Varaktighet för 5, 10 mg/ l respektive 50 mg/l vid botten. (Utdrag från rapport 2 i Bilaga E11) 

Näringsämnen 

Tillskottet av näringsämnen från muddrade sediment i samband med dumpning bedöms som mycket 

liten utifrån det låga organiska innehållet i massorna. Risk för spridning av näringsämnen, i form av 

sprängmedelsrester på sprängstenmassorna, bedöms som liten då sprängmedelsrester till stor del 

sköljs av i samband med att stenen lyfts upp på pråmen. 

Föroreningar 

Dumpning medför en risk för negativ påverkan av vattenkvaliteten genom spridning av föroreningar. 

De förorenade massorna (SA-massor), främst uppkomna från breddningen av farleden, kommer att 

dumpas i djuphålorna inom dumpningsplats Skandiaporten. För beskrivning av mängder och 

föroreningshalter i muddermassorna hänvisas till avsnitt 5.2.2.1. 
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De antropogent förorenade massorna är grävmuddrade och transporteras till dumpningsplatsen på 

pråmar. Vid dumpningstillfället öppnas pråmarna i botten och massorna faller mot havsbotten med en 

hastighet av storleksordningen 1 m/s. Uppehållstiden för muddermassorna i vattenmassan är därmed i 

storleksordningen minuter. Den del av massorna som genom spill (4%) bildar grumlingsplymer 

uppehåller sig längre tid i vattenmassan. 

Baserat på modelleringen av spridning och spädning av spill i samband med dumpning och mängden 

föroreningar som finns i muddermassorna har halter av förorenade partiklar som inte direkt sjunker till 

botten beräknats. Ca 500 meter från dumpningsplatsen uppgår den maximala grumlingen av 

förorenade partiklar i största delen av vattenmassan till 5 mg/l. 1000 meter bort är halten under 1 mg/l. 

Medelvärdet för grumlingen från klass 5-massor är lägre än 0,1 mg/l under perioden då muddring och 

dumpning sker. Precis vid botten ansamlas partiklar som sjunkit ned genom vattenmassan. Här är den 

maximala grumlingen högre, mellan 5–10 mg/l i ett område strax utanför den södra delen av 

dumpningsområdet. Varaktigheten för halter över 5 mg/l vid botten utanför dumpningsområdet är 

mycket låg, sammanlagt 40 minuter under två månader. 

Spridningsberäkningarna visar att halterna förorenade partiklar avklingar med ökande avstånd från 

dumpningsområdet. Beroende på hur hårt föroreningen är bunden till partiklarna kan en viss fraktion 

frigöras och uppträda som löst jon i vattnet. Detta innebär dock inte att den samlade halten i vattnet 

ökar. En skak-test har utförts på tre sedimentprov och preliminära resultat visar höga s.k. Kd-värden 

för TBT, vilket innebär att föroreningen är hårt bunden till partiklar och att endast en mindre andel 

förväntas frigöras. Halterna av såväl den partikelbundna som den lösta fraktionen kommer att spädas 

ut i närområdet. Partiklar påverkas även av sedimentation och partikelhalten kan förväntas klinga av 

tidigare än löst fas. Resulterande halter av föroreningar som uppstår i samband med dumpning 

redovsas i avsnitt 7.2.3.2. 

Övrigt 

Dumpade massor kommer inte att förändra strömningsförhållandena i området då förändringarna i 

batymetri främst innebär att djuphålorna fylls upp. Sprängstenen som planeras att läggas ut anpassas 

till strömningsriktningen och byggs upp upp till ungefär samma nivå som de anslutande höjdryggarna 

varför någon förändring i strömklimatet enbart uppstår mycket lokalt invid reven. 

7.2.1.3 Skyddsåtgärder 

Dumpningen av muddermassor genomförs inte vid väder som riskerar att påverka precisionen i 
dumpningen. 

7.2.1.4 Konsekvenser 

Grumlingsberäkningarna visar att den spridning av spill som uppkommer i samband med dumpningen 

inte bidrar till några varaktiga förhöjda grumlingsnivåer i recipienten. Dumpningen av sten kommer 

endast att ge upphov till en mindre, lokal grumling inom dumpningsplatserna i samband med att 

massorna landar på botten. Konsekvensen med avseende på grumling bedöms som liten. 

Tillförsel av näringsämnen till recipienten från muddermassor är mycket liten och konsekvensen med 

avseende på vattenkvalitet bedöms därför som obetydlig. 

Effekter av föroreningar i vattenmassan är kortvariga och begränsade i utbredning. Risken för 

negativa effekter på det akvatiska ekosystemet bedöms därför som marginell då akuttoxiska halter har 

en mycket kort varaktighet på grund av snabb utspädning samt att dessa halter är begränsade till de 

djupare delarna av dumpningsområdet där dumpning pågår. Detsamma gäller föroreningar som ev. 

kan diffundera från sedimenten. Sammantaget bedöms konsekvensen för vattenkvaliteten med 

avseende på föroreningsspridning och föroreningshalt i vattenmassan bli liten. 
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7.2.2 Geologi, sediment och föroreningar 

7.2.2.1 Nulägesbeskrivning 

Området för dumpningsplats Skandiaporten omfattas av relativt stora batymetriska variationer, vilka i 

huvudsak beror på att bottenytan utgörs av både mjuk- och hård botten. Den hårda botten består till 

största delen av kristallin berggrund och framträder tydligt på ett tiotal platser inom utredningsområdet, 

både som enskilda toppar och mer sammansatta ytor. Det är tydligt att sprickor och fåror inom 

hårbottenytorna har fyllts med lösare material. Videoundersökningar visar att hårdbottenytorna på 

många platser överlagrats med finare material och inte utgörs av rent berg, se rapport 1 i Bilaga E11. 

Mjukbotten utgörs generellt av postglacialt finmaterial, underlagrat av glacial lera och friktionsmaterial. 

I direkt anslutning till hårdbottenformationer förekommer djuphålor. En teori är att dessa har 

uppkommit genom erosion orsakade av fluviala processer vid inlandsisens avsmältning. Idag finns en 

pågående ackumulation i djupområden i Kattegatt och Skagerack som uppgår till ca 1 cm per år 

(SGU, 2019). 

Genomförd provtagning visar på syresatta förhållanden vid botten. Innehållet av lerfraktioner i samtliga 

analyserade ytprover visar att det råder ackumulerande förhållanden i hela undersökningsområdet. 

Det är därmed inte sannolikt att det förekommer någon erosion av sediment i området. Viss erosion 

kan förekomma men är då begränsad till enstaka tillfällen med kortvarigt starkare ström som under 

loppet av några timmar kan erodera de översta millimetrarna av sedimenten. Baserat på mätningar av 

våghöjd i området samt salthaltsskiktning har även risken för erosion från vågor av bottensediment 

beräknats. Resultaten visar att på djup större än 50 m kan varken ytvågor eller interna vågor på 

språngskiktet sätta bottensedimentet i rörelse, se rapport 2 i Bilaga E11 Lokaliseringsutredning.   

Analyser av ytsediment, 0–2 cm, har genomförts inom hela utredningsområdet. De analyserade 

parametrarna är metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), polyklorerade bifenyler (PCB), 

alifater och aromater samt tennorganska föreningar. Analyserna visar på övervägande låga halter, i 

klass 1–3 i enlighet med SGU:s rapport 2017:12 samt Naturvårdsverkets rapport 4914. Enstaka PAH- 

och PCB-kongener uppgår till klass 4. En karta med provtagningspunkter redovisas i Figur 7.10. 

Figur 7.10 Provtagningspunkter inom utredningsområdet. 
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Sedimentet i utredningsområdet som bl.a. omfattar dumpningsyta F innehåller idag samma 

föroreningar som sedimenten som skall muddras och dumpas. I Tabell 7.2 visas föroreningshalter i 

åtta av de tio punkter som provtagits inom utredningsområdet och som är relevanta för jämförelse 

med halter från sedimenterat spill efter dumpning. Gulmarkeringar anger halter inom klass 3, orange 

inom klass 4 och övriga halter ligger inom klass 1 eller 2. Röda siffror anger halter som överskrider 

effektbaserade gränsvärden i sediment enligt HVMFS 2019:25. 

Tabell 7.2 Uppmätta halter i sediment inom utredningsområde för dumpningsplats. Gulmarkerade siffror är halter 
inom klass 3, orange är klass 4 och övriga halter ligger inom klass 1 eller 2. Röda siffror är halter som överskrider 
effektbaserade gränsvärden i sediment enligt HVMFS 2019:25 

KsKa2 KsKa3 KsKa4 Ka5 Ka6 Ka8 Ka9 Den4 

TBT 
µg/kg TS  

3.84 2.1 <1 <1 2.05 3.13 <1 1.69 

Hg 
mg/kg TS  

0.129 0.117 0.128 0.103 0.121 0.106 0.0767 0.172 

Pb 
mg/kg TS  

29.5 33.8 30 29.4 30.8 29.3 29.5 38.1 

PCB7 
µg/kg TS  

1.6 1.1 0.84 1.1 1.6 1.7 1.3 1.6 

PAH-H 
µg/kg TS  

320 260 250 270 380 350 350 410 

Antracen 
µg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 14 

Flourante
n µg/kg TS 52 44 47 48 64 64 57 79 

7.2.2.2 Effekter 

De effekter som uppkommer på botten i samband med dumpning av massor består av: 

• Övertäckning

• Förändring av djup

• Tillförsel av föroreningar till sediment

Övertäckning 

Dumpning av lösa massor innebär att en bottenareal om 3,6 km2 kommer att övertäckas. Dumpning 

sker enligt lika på lika-principen, vilket innebär att den bottenyta som exponeras efter utförd dumpning 

ska vara så lik den ursprungliga bottenytan som möjligt med avseende på materialsammansättning. 

Lika på lika-principen gäller främst för den zon, inom vilken biologiska aktivitet förekommer. Det 

betyder att eventuell dumpning av stenmassor som därefter täcks över av lösa massor inte innebär att 

principens syfte frångås.  

Vid avgränsning av dumpningsyta F har hänsyn tagits till de befintliga hårdbottenformationerna med 

ambitionen att övertäckning där så långt som möjligt ska undvikas. Delar av hårdbottenytor, i 

synnerhet lägre liggande dalgångar kommer att övertäckas, medan toppar bevaras. Den grumling som 

uppkommer i vattenmassan vid dumpning kommer i viss mån även att påverka ytor inom och i 

anslutning till dumpningsområdet.  

Dumpning av sprängstensmassor innebär att en mjukbottenyta om ca 160 000 m2 kommer att 

övertäckas. Dumpningsytorna är separerade och ligger i direkt anslutning till befintliga hårdbottenytor, 

vilket medför en utökning av hårdbottenarealen inom området. Lika på lika-principen kommer delvis att 

frångås då en liten del mjukbottenyta ersätts med hårdbotten.  
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Figur 7.11 Befintlig botten före dumpning. Röda områden avser hårdbottenytor. 

Figur 7.12 Bottenyta efter dumpning. 
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Tabell 7.3 Utökning respektive minskning av hårdbottenytor inom dumpningsområdena. 
Område Befintlig hårdbottenyta [m2] Hårdbottenyta efter dumpning [m2] Ökning/minskning [m2] 

F 434 600 300 461 -134 139

G-K 258 405 376 673 118 268 

-15 871

Förändring av djup 

Dumpning av muddermassor innebär att djupen inom dumpningsområdet blir mindre då främst 

djuphålorna fylls upp. Den nya bottenytan ansluter till de befintliga djupen i anslutning till 

dumpningsytan, se Figur 7.12. 

Sprängstenen som planeras att läggas ut anpassas till strömningsriktningen och byggs upp upp till 

ungefär samma nivå som de anslutande höjdryggarna. 

Förändringarna i djupföhållanden innebär ingen förändring i det generella strömningsmönstret i 

området och samma ackumulerande förhållanden som idag råder på 50–70 m djup i området runt 

dumpningsplatsen för Skandiaporten kommer att råda över den nya sedimentytan. Förändringen i djup 

innebär därmed ingen ökad risk för erosion av sediment. 

Föroreningar 

Andelen antropgent förorenade massor upp till och med klass 5 (SA-massor) uppgår till ca 2% av den 

totala volymen lösa massor som kommer att dumpas. De massor som når botten i djuphålan kommer 

att täckas över med mer än 10 meter post-glacial eller glacial lera. Med ett spill om 4 % innebär det 

attca 96% av föroreningsinnehållet kapslas in under sediment och inte kan exponeras för marin flora 

och fauna. Under en kort period om ett par månader då dumpningen pågår ligger massorna 

exponerade på botten i djuphålan. Det finns inga naturliga processer (strömmar) som kan sätta 

materialet i rörelse när det väl dumpats och därmed föreligger ingen risk för att materialet förflyttas och 

föroreningar sprids från dumpningsplatsen. 

Efter övertäckning kan föroreningarna i de djupt belägna förorenade massorna endast komma i 

kontakt med vattenmassan eller ekosystemet efter spridning eller erosion av täckningen. 

Underlagsutredningar liksom genomförda sedimentundersökningar visar att det råder långsiktigt goda 

ackumulationsförhållanden i området. Det finns därför ingen fysisk möjlighet för att den mycket 

omfattande täckningen skulle erodera. Bioturbation är en process som omblandar ytliga sediment, 

men är inte relevant för dessa mäktigheter. Föroreningstransport via molekylär diffusion genom 

täckningen bedöms ta flera tusen år och är således inte heller relevant. Sammanfattningsvis kan 

någon spridning av föroreningar från de förorenade sedimenten efter täckning inte förutses varken på 

kort eller lång sikt.  

Inom utredningsområdet för lokalisering av dumpningsplats har, som tidigare redovisats, ett antal 

sedimentundersökningar utförts och halter av olika föroreningar kartlagts. Sedimenten i 

utredningsområdet, som bl.a. omfattar dumpningsplats Skandiaporten, innehåller idag samma 

föroreningar som de antropogent förorenade massorna (SA) som ska muddras och dumpas.  

Genomförda beräkningar av tillskott till sedimenten från dumpade volymer av klass 5-massor visar att 

1. Halterna av föroreningar inte överstiger de effektbaserade gränsvärderna för sediment enligt

HVMFs 2019:25 utanför dumpningsplatsen.

2. Halterna i sedimeten utanför dumpningsplatsen blir i samma nivå eller lägre än halterna i

omgivande sediment (bakgrundshalter).

Spillet från dumpning av opåverkade massor är ca 50 ggr större än spillet från förorenade massor och 

kommer att överlagra spillet från förorenade massor. I ett 1 km2 stort område söder om 

dumpningsplatsen, dit merparten av spillet sprids och den största sedimentationen per kvadratmeter 

uppstår, sedimenterar sammanlagt några centimeter spill från opåverkade massor ovanpå förorenat 

spill. Inom loppet av ett år kommer också en naturlig överlagring i storleksordningen 0,5–1 cm att ske.  
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Den inledande övertäckningen av de förorenade massorna i djuphålorna med pre-industriella massor 

beräknas ta ett par månader. Täckningen sker succesivt men delar av de förorenade massorna 

kommer att ligga exponerade i djuphålorna under denna period. Eftersom djuphålorna ligger ca 20 m 

under omkringliggande bottennivå bedöms det inte uppstå någon spridning av föroreningar till 

områden utanför dumpningplatsen. När massorna har täckts över bidrar de inte med föroreningar som 

kan påverka vattenförekomsten. 

7.2.2.3 Skyddsåtgärder 

Dumpning kommer att ske utifrån en dumpningsplan som bland annat anger att förorenade massor 

ska dumpas i djuphålorna för att sedan täckas med opåverkade massor. Dumpning sker kontrollerat 

med avseende på volymer, typ av massor och positionering. Dumpningsplatsen sjömäts löpande för 

verifiering av dumpade massors läge.  

För att skapa en så naturlig övergång mellan dumpade massor och omkringliggande mjukbotten, 

kommer dumpade massors nivå att anpassas till omgivande bottennivåer.  

7.2.2.4 Konsekvenser 

Konsekvenser av övertäckning med lösa massor inom område F bedöms bli obetydliga med avseende 

på ytgeologi då dumpningen inte nämnvärt förändrar mjukbottenkaraktären. En liten del av 

hårdbottenytorna kommer att övertäckas och därmed lokalt försvinna, vilket innebär en liten förändring 

av områdets generella maringeologi.  

Inblandning av sprängsten som eventuellt dumpas i djupare liggande lager inom område F medför inte 

några förändringar av bottenförhållandena.  

Dumpning av sprängstensmassor i anslutning till befintliga hårdbottenytor leder till att mjukbottenareal 

omvandlas till hårdbottenareal, vilket bedöms som en obetydlig konsekvens för områdets generella 

maringeologi. 

Den förändring av vattendjup som dumpningen medför bedöms inte ge några negativa konsekvenser. 

Inga förändringar i det generella strömklimatet uppstår. 

Konsekvenserna med avseende på föroreningshalt i sediment bedöms bli små. Föroreningshalterna i 

ytsedimentet förväntas inte öka till följd av dumpningen. På dumpningsplatsen kan de bli lägre än före 

dumpning. 

Sammantaget bedöms konsekvensen med avseende på geologi, sediment och föroreningar bli liten. 

7.2.3 Naturmiljö - marinbiologi 

7.2.3.1 Nulägesbeskrivning 

Marinbiologiska utredningar, i form av bottenhugg, sedimentprofilkamera (SPI) samt videofilmning 

med ROV, har genomförts inom hela det område som utretts i samband med lokaliseringsutredningen 

för lämpliga dumpningsplatser. Utredningarna har genomförts under våren 2019 och 2020, se rapport 

1 i Bilaga E11. Dessutom har tidigare utredningar genomförts inom och i anslutning till 

lokaliseringsutredningens utredningsområde inom ramen för andra projekt. Samtliga genomförda 

utredningar har analyserats som ett underlag för bedömning av de biologiska värdena. 

Dumpningsplatsen ligger på ett stort djup där inga kända lek- och uppväxtområden för fisk finns. 
Blåmusslor finns inte på dessa djup, men hästmussla (Modiolus modiolus) har påträffats i svenska 
artprojektets marina inventering år 2007 norr om utredningsområdet på 34–56 m djup (Karlsson, 
Berggren, Lundin, & Sundin, 2014). 
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Havskräftor leker och lever på dessa djup och 

förekommer i området. Havskräftans 

reproduktionsprocess sker under en längre 

period, se Faktaruta Havskräfta. Beträffande 

unga individer av havskräftor är kunskapen liten 

men utgör sannolikt en särskilt känslig fas i 

livscykeln.  

Den ekologiska statusen för hela 

undersökningsområdet är måttlig och baseras på 

bottenfaunaprovtagningar utförda 2019 och 

2020. Resultatet stämmer väl överens med den 

generella statusen längs med västkusten och 

övriga provtagningar i området. Sett till hela 

utredningsområdet för lokalisering av 

dumpningsplats uppvisar den norra delen, där 

dumpningsplatserna F och G-K finns, högre värden för bottenfaunan, främst med en högre 

individtäthet, vilket också avspeglas i ett något högre BQI (bentiskt kvalitetsindex), vilket ligger till 

grund för den ekologiska statusen) för de norra stationerna. Undersökningen med SPI visar något 

bättre förhållanden, än vad BQI visar, i hela utredningsområdet, Figur 7.14. 

Figur 7.13 Havskräfta på mjukbotten norr om dumpningsplats G-K. Foto från videotransekter punkt VT 8, se Figur 
7.17. (Bildkälla: Marine Monitoring) 

Faktaruta: Havskräfta (Nephrops norvegicus) 

Havskräfta förkommer längs hela svenska västkusten 

(Kattegatt och Skagerak). Havskräfta lever på 

sedimentbotten där den kan gräva bohålor och gångar i, på 

20–600 meters djup (ibland ner till 900 m). Lekperioden för 

havskräfta är under mars-november. Honorna reproducerar 

sig vartannat år under vår till höst (mars-november). Honan 

bär de befruktade äggen i 8–9 månader innan de kläcks. 

Rombärande honor kan påträffas nästan hela året. 

Larverna är pelagiska (dvs. frisimmande). Efter kläckningen 

genomgår den frisimmande larven tre olika larvstadier. 

Hela utvecklingsfasen från kläckning till första 

postlarvstadiet tar ca 30–40 dagar. 

Ett betydande ekonomiskt fiske med både trål- och burfiske 

bedrivs efter denna art i hela dess utbredning. Havskräftan 

i norra Europa anses inte vara överfiskad (SLU Artfakta). 
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Figur 7.14 Karta över provtagningsområdet som visar bottenmiljöns kvalitet i relation till EU:s Vattendirektiv enligt 
BQIm-index för analyserade bottenfaunastationer samt enligt ett förslag utarbetat av Rosenberg et al., (2004) för 
varje station fotograferad med SPI. Färgen på symbolen för stationen indikerar vilken tillståndsklass, enligt EU:s 
vattendirektiv, som varje station tillhör (blå; hög status, grön; god status, gul; måttlig status). Svarta 
stationssymboler (TBF8 och TSPI12) symboliserar stationer som utgick på grund av hårt bottensubstrat. 
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ROV-undersökningen (Fransson & Magnusson 2020) visar höga ekologiska kvaliteter söder och öster 

om utredningsområdet med områden där sjöpennor och grävande djur så som havskräfta finns i 

sådana tätheter att de kan klassas som habitatet sjöpennebottnar med större grävande organismer.  

Habitatet är listat som hotat och/eller minskande av havsmiljökonventionen OSPAR. Klassningen för 

bottnarna utifrån ROV-undersökningarna är baserad på Länsstyrelsens tolkning av habitatet (Kilnäs 

2020). Sjöpennor förekommer även i lägre tätheter inom utredningsområdet. Tidigare studier med 

dropvideokamera (Länsstyrelsen Västra Götaland 2019, opublicerad rapport) visar på höga tätheter av 

sjöpennor och större grävande organismer söder om utredningsområdet, Figur 7.15. 

Figur 7.15 Förekomst av sjöpennor (Virgularia mirabilis och Pennatula phosporea) och större grävande 
organismer (bl.a. Havskräfta, Nephrops norvegicus). Tätheter >1 individ/m2 har klassats som OSPAR-habiatet 
Sjöpennebottnar med större grävande organismer. Stationer från undersökningen 2020 samt tidigare utförda 
undersökningar (Länsstyrelsen Västra Götaland 2019, opublicerad rapport, Länsstyrelsen Västra Götaland 2017). 
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Det finns även höga tätheter av bägarkoraller (Caryophyllia smithii) och dödmanshand (Alcyonium 

digitatum) på hårdbotten i den östra delen av utredningsområdet (Figur 7.16), bland annat vid befintlig 

dumpningsplats Nya Vinga. 

Figur 7.16 Förekomst av bägarkorall (Caryophyllia smithii) visat som antal/m2 i undersökningen 2020 samt tidigare 
utförda undersökningar (Länsstyrelsen Västra Götaland 2019, opublicerad rapport, Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2017). 



7 Dumpning av massor Sida 155 av 180 

Djurlivet på hårdbotten i den nordvästra delen av utredningsområdet, där dumpningsplats 

Skandiaporten ligger, är mer sparsamt med få inslag av bland annat svampdjur och trollhummer. 

Sannolikt beror artfattigdomen på att bottnarna i den delen av utredningsområdet är kraftigt 

översedimenterade, vilket syns i bilderna Figur 7.18 till Figur 7.21 och även Figur 7.13Fel! Hittar inte 

referenskälla.. I nedanstående figur redovisas videopunkter (VT). 

Figur 7.17 Videotransekter inom utredningsområde för lokalisering av dumpningsplats. 



7 Dumpning av massor Sida 156 av 180 

Figur 7.18 Hårdbotten vid punkt VT 1   Figur 7.19 Hårdbotten VT 4 

Figur 7.20 Mjukbotten VT 5.   Figur 7.21 Hårdbotten VT 6.(Bildkällor: Marine Monitoring 
AB) 

Även utanför dumpningsplatsen råder likartade förhållanden, dvs att såväl hård- som mjukbotten är 

överlagrade av ett lager lösare sediment. 

7.2.3.2 Effekter 

Dumpningen bedöms med avseende på marina liv och bottenfauna medföra följande huvudsakliga 

effekter. 

• Grumling och sedimentation/pålagring

• Spridning av föroreningar

Grumling och sedimentation 

Effekterna av dumpning är generellt sett lokala och begränsade till platsen för dumpningen. 
Ekosystemen återhämtar sig inom relativt kort tid om arbetena genomförs med ekologiska 

hänsynstaganden. (källa: NV Rapport 5999 Miljöeffekter vid muddring och dumpning). 

Inom dumpningsplats Skandiaporten kommer det djurliv som finns där att överlagras av 

muddermassor och därmed temporärt försvinna. Uppföljningar från dumpningsplatserna vid SSV 

Vinga och Nya Vinga visar på en god återkolonisation av olika typer av djur, såväl grävande som 

fastsittande. Återkolonisationen var påbörjad redan 6 månader efter avslutad dumpning (Säkrare 

Farleder, 2004). Det gör att det finns goda förutsättningar för att återkolonisation även ska kunna ske 

på dumpningsplatsen för Skandiaporten, inom något till några års sikt efter avslutad dumpning. Utifrån 

detta bedöms påverkan inte bli långsiktigt varaktig. 

Spillet från dumpningen ger upphov till pålagring av sediment inom ett område som sträcker sig 

utanför själva dumpningsplatsen, se Figur 7.22 Beräkningar visar på en maximal pålagring om cirka 2 

– 5 cm sker utanför dumpningsplatsen under den tid som dumpning pågår. Marin mobil bottenfauna,

dvs sedimentgrävande arter, är relativt tåliga mot övertäckning av tunnare sedimentlager, upp till 10

cm, eftersom de kan gräva sig upp genom de dumpade massorna.

Pålagringen av sediment från spill i samband med dumpningen sker inte under ett och samma tillfälle 

utan sker successivt under hela dumpningsperioden, dvs över två säsonger. Det innebär att 

pålagringen per dumpningstillfälle, även vid maximala sedimenthalter, blir liten och troligtvis är i paritet 

med den naturliga pålagringen i området, baserat på resultaten av videoundersökningen. Djurlivet är 

således anpassat till dessa förhållanden. 
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Effekter kan även uppkomma för pelagiskt levande djur, som t.ex. fisk, då områden för födosök kan 

påverkas negativt genom översedimentering.  

Figur 7.22 Pålagring från dumpning – total mängd spill som sedimenterat, främst från opåverkade massor, 
uttryckt i sedimenttjocklek, efter att dumpningen upphört. Utdrag från rapport 2 i Bilaga E11). 

Föroreningar 

Miljöpåverkan i dumpningsområdet med omgivningar kan på kort sikt uppstå genom spridning av 

förorenat sedimentspill i samband med själva dumpningsförfarandet. När det gäller miljöeffekter av 

denna påverkan på vattenlevande organismer så jämförs föroreningshalter med gränsvärden för 

maximal tillåten koncentration, de bedömningsgrunder som används inom vattenförvaltningen 

(HVMFS 2019:25).  Beräkningarna visar att av de föroreningar som förekommer i klass 5 är det 

endast TBT som mycket tillfälligt skulle kunna överskrida gränsvärdet för maximal tillåten 

koncentration i vatten (1,5 ng/l för TBT) och då enbart vid botten inom vattenområdet för 

dumpningsplats Skandiaporten. Utanför själva dumpningsplatsen, se Tabell 7.4 är de beräknade 

halterna av ämnen i klass 5 i spill från de dumpade massorna under gränsvärden för både 

årsmedelvärde och maximal tillåten koncentration. 

Tabell 7.4 Beräknad halt av föroreningar i vattenmassan baserat på muddermassornas medelhalt inom klass 5. 
Gränsvärden för ytvatten enligt HVMFS 2019:25 visas för jämförelse. 

Ämne 
Medelhalt 
muddermassor 
(mg/kg TS) 

Beräknad halt i vattenmassan utanför 
dumpningsområdet (µg/l)  

Gränsvärde ytvatten 

Medel 
(vid SSC 0.1 mg/l) 

Max 
(vid SSC 5 mg/l) 

Årsmedelvärde 
Maximal tillåten 
koncentration19 

TBT 155 0,0000155 0,000775 0,0002 0,0015 

Hg20 2 0,0002 0,01 - 0.07 

Pb 280 0,028 1,4 1,3 14 

Antracen 103 0,0000103 0,000515 0,1 0,1 

Flouranten 552 0,0000552 0,00276 0,0063 0,12 

19 Denna parameter är ett gränsvärde uttryckt som maximal tillåten koncentration, uppmätt vid ett enskilt 

mättillfälle. Vattenmyndigheten får, i enlighet med förfarande uttryckt i bilaga I del B punkt 2 stycke 2 i direktiv 
2008/105/EG, dock tillämpa statistiska metoder för bedömning av efterlevnaden av dessa värden. 
20 Gränsvärdena för metaller i ytvatten avser upplöst koncentration, det vill säga den upplösta fasen i ett 
vattenprov som erhållits genom filtrering genom ett 0,45 μm-filter eller motsvarande förbehandling. 
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Det förorenade spill som sedimenterar utanför dumpningsområdet skulle om det ackumulerade utan 

inblandning av annat material bli någon millimeter tjockt. Så tunna lager är i huvudsak inte relevant för 

bottenorganismers exponering men skulle möjligen kunna negativt påverka t.ex. bakterier i detta tunna 

skikt. Som redovisats i avsnitt 7.2.2.2 överstiger inte heller de resulterande halterna av föroreningar de 

effektbaserade gränsvärderna för sediment enligt HVMFs 2019:25 utanför dumpningsplatsen. Spillet 

kommer också att inom några månader och överlagras med spill från de opåverkade preindustriella 

massorna vars mäktighet förväntas blir i storleksordningen centimetrar.  

Enligt uppföljning av tidigare utförda dumpningar i närområdet i samband med projekt Säkrare 

Farleder, återkoloniserar den bentiska faunan bottnarna inom loppet av ett år, vilket indikerar att 

miljöeffekterna blir relativt kortvariga. Eftersom föroreningarna endast är tillgängliga under en kort tid 

efter dumpning kommer dessa inte att påverka tiden för återkolonisering. 

Sammanfattningsvis kommer de dominerande miljöeffekterna, i betydelsen skada på det akvatiska 

livet, att uppstå som en fysisk effekt av den samlade dumpningen på ca 14 miljoner tfm3. Det påverkar 

i första hand de sedimentlevande organismerna inom dumpningsområdet, men lokalt kan även 

organismer påverkas i anslutning till dumpningsplatsen där spill ackumulerat. I dumpningsområdet kan 

halter av t.ex. TBT överskrida gränsvärden för sediment under den period då förorenade massor 

dumpas, men innan de mindre förorenade massorna dumpats. Det kan därför inte uteslutas att toxiska 

effekter lokalt kan uppstå under denna period. De organismer som skulle kunna beröras skulle dock 

ändå slagits ut av själva dumpningen, oavsett föroreningar. På lång sikt bedöms risken för negativa 

effekter på ekosystemet vara obetydlig, eftersom föroreningen inte kan spridas till ekosystemet och 

sedimentlevande organismer sannolikt inom några år återkoloniserar sedimenten. 

7.2.3.3 Skyddåtgärder 

Dumpning kommer att ske kontrollerat med avseende på volymer, typ av massor och positionering i 

syfte att undvika dumpning av lösa massor på befintliga hårdbottnar utanför dumpningsytan. 

Dumpningsplatsen sjömäts löpande för verifiering av dumpade massors läge.  

7.2.3.4 Konsekvenser  

Det marinbiologiska värdet inom dumpningsplatserna F och G-K bedöms som måttlig. 

Konsekvensen för djurliv i vattenmassan bedöms som liten då akuttoxiska halter har en mycket kort 

varaktighet på grund av snabb utspädning samt att dessa halter är begränsade till vattenmassan 

precis över botten i de djupare delarna av dumpningsområdet. I största delen av vattenmassan 

uppstår inga halter som överstiger gränsvärden för maximal tillåten koncentration.  

Konsekvenserna för det befintliga djurlivet inom själva nedslagsplatsen för massorna inom 

dumpningsplatsen F bedöms kortvarigt blir stora då dessa kommer att överlagras av stora mängder 

massor. Den nya sedimentytan bedöms dock relativt snabbt återkoloniseras. Konsekvenserna för 

djurlivet utanför själva nedslagsplatserna inom dumpningsområdet bedöms bli obetydliga utifrån att 

djurlivet är anpassat till de förhållanden som nu råder inom området, dvs ackumulerande förhållanden. 

Dumpning av sten vid dumpningsplatserna G-K bedöms påverka enstaka fastsittande och grävande 

individer och konsekvensen för naturmiljön inom dessa dumpningsplatser bedöms som liten.  

De förorenade massorna på botten i djuphålan medför ingen ökad föroreningsspridning som skulle 

kunna påverka djurlivet eftersom de kommer att överlagras med minst 10 m opåverkade massor.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön som måttliga inom dumpningsyta F. För 

dumpningsytorna G-K bedöms konsekvenserna som små. Detta gäller även för området utanför 

dumpningsplats Skandiaporten, dvs varken överlagring eller påverkan från föroreningar medför någon 

negativ konsekvens för de marinbiologiska värdena vare sig inom eller utanför dumpningsområdet. 
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7.2.4 Kulturmiljö 

7.2.4.1 Nulägesbeskrivning 

En inventering av kända fornlämningar och fartygslämningar har genomförts inom projekt 

Skandiaporten i Fornsök och i underlag från genomförd multibeamekolodning. Inga kulturmiljövärden 

har utifrån det underlaget identifierats inom dumpningsområdena F och G-K, Figur 7.23. Någon 

påverkan eller konsekvens för kulturmiljön bedöms således inte uppstå utifrån dumpning inom 

utpekade dumpningsplatser (F, G-K) och beskrivs därför inte vidare. 

Figur 7.23 Fornlämningar och kulturhistoriska objekt inom och i anslutning till dumpningsområdena F och G-K. 
Ingen antikvarisk bedömning innebär här att uppgifter är tagna från en äldre databas som inte är bekräftade i fält. 
(Källa: Riksantikvarieämbetet) 

7.2.5 Rekreation och friluftsliv 

7.2.5.1 Nulägesbeskrivning 

Dumpningsplatser ligger i ett utsjöområde där rekreation och friluftslivet består av fritidsbåtstrafik och 

fritidsfiske av fisk och skaldjur (kräftor och krabba). Värdet för friluftslivet bedöms som litet sett utifrån 

områdets djup, exponering för vind och vågor och avstånd till närmaste landmiljö. 

7.2.5.2 Effekt 

Identifierad effekten för friluftslivet är: 

• Minskad tillgänglighet (anläggningsskede)

Trafiken med fritidsbåtar inom dumpningsområdet skulle eventuellt kunna påverkas under tiden för 

dumpning, genom att pråmar/muddertippningsfartyg trafikerar till och från området samt arbetar inom 

platser för dumpning. Påverkan och effekt bedöms dock vara ytterst marginell då dumpningsplatserna 

ligger inom ett öppet utsjöområde med stora ytor med goda möjligheter till fritidsbåtstrafik. Under de 

perioder då ingen dumpning sker finns inga restriktioner för båttrafik. Det innebär att ingen 

intressekonflikt eller effekter uppkommer för friluftslivet. 
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Dumpningsplatserna ligger långt från närmaste ö eller strandområde vilket gör att ingen påverkan på 

möjlighet till tillträde eller bad uppkommer, vare sig utifrån tillgänglighet eller påverkan på 

vattenkvalitet, se avsnitt 4.6. 

7.2.5.3 Konsekvenser  

Värdet för friluftsliv i området för dumpning bedöms som litet. Inga negativa konsekvenser bedöms 

uppkomma för rekreation och friluftsliv. 

7.2.6 Pågående verksamheter – sjöfart 

7.2.6.1 Nulägesbeskrivning 

Dumpningsplatsen ligger inte inom någon utpekad farled, men sjöfart förekommer inom hela området. 

I anslutning till dumpningsplatsen finns en bordningsplats, benämnd nummer 2. Söder om 

dumpningsplatsen finns ett utpekat ankringsområde, ankarplats A, se Figur 7.24. Fartygens 

ankringsförmåga bedöms inte påverkas då dumpningen inte berör ytan för ankringsområdet. Det 

förändrade djupet bedöms inte påverka sjöfarten i området. Någon påverkan eller konsekvens för 

sjöfarten bedöms således inte uppstå utifrån dumpning inom utpekade dumpningsplatser (F, G-K) och 

beskrivs därför inte vidare.  

 
Figur 7.24 Bordningsplats och ankarplats i anslutning till dumpningsplatsen. 

 

7.2.7 Pågående verksamheter – totalförsvar 

7.2.7.1 Nulägesbeskrivning 

Som beskrivs under 4.3.3 ligger dumpningsplatsen inom utpekat riksintresseområde för totalförsvaret, 

se även Figur 7.25. Riksintresseområdet utgörs av det marina skjutområdet R 104 Känsö, inom vilket 

Försvarsmakten genomför övningar och utbildningar i väpnad strid och försvar av storhamn i realistisk 

och verklighetsförankrad miljö. Området ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

tillkomsten eller utnyttjandet av Försvarsmaktens anläggningar.  
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Figur 7.25 Riksintresse försvar - sjöövningsområden och dumpningsplatserna F och G-K. Källa: Försvarsmakten. 

7.2.7.2 Effekter 

Området där dumpning sker kommer få ett förändrat djup. Förändringarna i batymetri främst innebär 

att djuphålorna fylls upp. Sprängstenen som planeras att läggas ut anpassas till strömningsriktningen 

och byggs upp upp till ungefär samma nivå som de anslutande höjdryggarna.  

7.2.7.3 Konsekvenser 

Lösa massor som dumpas förändrar främst nivåerna i djuphålorna och stenen som föreslås dumpas i 

området kommer anpassas till omgivande höjdryggars nivåer, därför bedöms åtgärderna inte försvåra 

möjligheterna för Försvarsmakten att bedriva övningar där. Åtgärderna bedöms innebära obetydliga 

konsekvenser. 

 

7.2.8 Pågående verksamheter – yrkesfiske 

7.2.8.1 Nulägesbeskrivning  

Yrkesfisket i Kattegatt är omfattande och viktigt såväl regionalt som lokalt och bidrar till 

kustsamhällens identitet och livskraft genom fisket i sig och fiskets betydelse för landbaserade 

näringar som fiskberedning, varvsindustri, hamnverksamhet och redskapstillverkning. Även 

besöksnäringen gynnas av ett levande lokalt yrkesfiske. Fångsten i området används huvudsakligen 

som livsmedel (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). 

Sammanställning av loggboksdata inom och 500 meter från förslagna dumpningsplatser mellan 2015 

– 2019 visar att fångsterna domineras av trålfiske efter havskräfta. Redskapstypen som används i 

området är nästan uteslutande trål. En mindre del fångst av torsk och vitling med trål har registrerats i 

området. I övrigt har landningar av bland annat kummel, slätvar, kalmarer, rödspätta med trål 

registrerats men i liten omfattning. Ett fåtal fångster av makrill med krokredskap har registrerats under 

den aktuella perioden, se Tabell 7.5 (Bergenius, 2018). I Figur 7.26 illustreras utbredningen av 

yrkesfisket vid och i anslutning till dumpningsplatserna utifrån loggboksdatan.  
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Tabell 7.5 Fiske inom och i anslutning till föreslagen dumpningsplats 2015–2019 
Redskapstyp Fiskslag Kvantitet (kg) 

Trål, totalt: 26 000 kg 

Havskräfta 24676,1 

Torsk 771,6 

Vitling 477,7 

Kummel 63,4 

Slätvar 57,5 

Kalmarer 53,2 

Rödspätta 46,5 

Makrill 22,8 

Långa 20,5 

Havskatter, Familj 19,2 

Tunga 16,4 

Taggmakrill 14 

Krabbtaska 12 

Trollkrabba 10 

Piggvar 9,4 

Marulk 6 

Övriga marina arter 5 

Kolja 4,7 

Lyrtorsk 4,2 

Rödtunga 2,1 

Krokredskap, totalt: 1690 

Makrill 1690 

Figur 7.26 Trålningsområden inom och i anslutning till dumpningsplatserna F och G-K samt landningars kvantitet 
för havskräfta med trål mellan åren 2015–2019. Källa: Havs- och vattenmyndigheten och SLU. 
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För att skydda kustfisk, kustfiskare och känsliga biotoper har det länge funnits en trålgräns i svenska 

vatten. I Skagerrak är trålgränsen 4 nautiska mil och i Kattegatt till 3 nautiska mil från baslinjen på 

västkusten. Bottentrålning efter fisk och kräfta får generellt bara ske utanför trålgränsen, med vissa 

undantag för kräfttrålning i så kallade inflyttningsområden. I inflyttningsområdena får kräfta bara trålas 

med artsorterande rist som gör att större fisk inte fångas. Föreslagen dumpningsplats överlappas av 

ett sådant inflyttningsområde i dumpningsplatsens östra del, se Figur 7.26. Underlag från HaV visar att 

trålning sker inom hela området, se Figur 7.27. Utförd videofilmning inom området visar också på 

tydliga trålspår på havsbotten. 

Figur 7.27 Trålspår, 6 år tillbaka i tiden och dumpningsplatserna F och G-K (Källa: Havs- och 
Vattenmyndigheten). 

Skaldjur har en förhållandevis låg geografisk rörlighet, vilket gör att fiskeområdena är mer stabila än i 

annat fiske, (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). Det är tillåtet att fiska havskräfta året om i svenska 

vatten och fisket med bottentrål i Skagerrak och Kattegatt äger rum under hela året, både i fisket med 

och utan rist. Ristfisket är dock störst från maj till september, (Bergenius, 2018).  

7.2.8.2 Effekt 

De effekter som har identifierats för yrkesfisket är 

• minskad tillgänglighet i samband med dumpning

• habitatsförlust för havskräfta.

Föreslagen dumpningsplats och dumpning innebär en direkt påverkan på en yta av 

inflyttningsområdet som är 0.5 km2 stort, vilket är 0,5 % av trålningsområdets totala yta. Utöver ytan 

som ligger inom trålningsområdet pågår även fiske på övriga delar av dumpningsplatsen enligt 

underlag från SLU och HaV. På dessa ytor är dock fisket inte lika omfattande som exempelvis söder 

och norr om dumpningsplatsen. 

Tidigare erfarenheter från Säkrare Farleder visar att en påtaglig nykolonisation av havskräftor skett på 

dumpningsplatsen cirka 6 månader efter genomförd dumpning (HydroGIS AB, 2004). Havskräftor är 

generellt tåliga mot översedimentering och den spridning av partiklar som kommer ske utanför 

dumpningsplatsen bedöms inte ge några betydande effekter. 
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Effekterna för yrkesfisket bedöms omfatta platsen där dumpning sker och ske på en stor yta, men vara 

temporära och omfatta själva tiden för dumpningen och en tid efter avslutad dumpning. Områdena G-

K där sten dumpas kan komma att behöva undantas från framtida trålning men bedöms vara av 

mindre omfattning. Övrigt yrkesfiske bedöms inte påverkas inom dessa områden. 

7.2.8.3 Skyddsåtgärder 

Uppehåll av muddrings- och sprängningsasbeten under sommarmånaderna gynnar även yrkesfisket 

då trålningen är mer intensiv dessa månader.  

Dumpningsplatsen kommer märkas ut i Ufs, vilket ger en tydlig avgränsning av arbetsområdet. 

7.2.8.4 Konsekvenser 

Yrkesfisket kring den föreslagna dumpningsplatsen bedöms ha ett högt värde utifrån trålningsområden 

och på grund av att området är ett utpekat riksintresse.  

Under anläggningsskedet bedöms konsekvensen på yrkesfisket inom dumpningsplatsen som måttliga 

då fiske inte kommer kunna bedrivas på själva dumpningsplatsen direkt efter nedsläpp av 

muddermassor.  

Konsekvenserna bedöms sammantaget som måttliga utifrån att kräftfiske inte kan genomföras under 

tiden för dumpning på själva dumpningsplatsen samt tiden innan återkolonisation av kräftor sker i 

området.  

Konsekvensen på det större fiskeområdet med trålningsområdena och riksintresset bedöms som liten 

då åtgärderna endast påverkar ett begränsat område som är förhållandevis litet i jämförelse med 

området i stort, se mer i avsnitt 8.3.4. 

7.2.9 Risk och säkerhet 

Både Sjöfartsverket och GHAB har inom ramen för projekt Skandiaporten tagit fram riskanalyser. 

GHAB har på ett övergripande plan genomfört en riskanalys för att kartlägga riskerna utifrån 

genomförandet av projektet som helhet, där dumpning är en följd av muddring inom farled och hamn, 

se Teknisk Beskrivning Kajåtgärder, bilaga 6. Riskanalysen är främst inriktad på åtgärder inom 

hamnområdet och farleden. Risker kopplade till sjöfart och säkerhet vid dumpningsplatsen begränsas 

till eventuell risk för fartygskollisioner. Förslag till skyddsåtgärder är att ha en god planering, logistik 

samt kommunikation.  

Sjöfartsverkets riskanalys (FSA, Formal Safety Assessment), se Teknisk Beskrivning Farledsåtgärder, 

bilaga 5, har utifrån analyserna kommit fram till följande förebyggande åtgärder inom ramen för 

anläggningsfasen: 

• Etablera en gemensam molnbaserad informationsdelningsplattform. Åtgärden administreras

från VTS och särskild bemanning resurssäkras.

• AIS och STM route exchange funktioner på alla entreprenörens mobila enheter

• En koordinator mellan entreprenören och VTS/lotsar resurssäkras.
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8 Samlad bedömning  
I detta kapitel redovisas de samlade konsekvensbedömningarna för planerade åtgärder inom projekt 

Skandiaporten tillsammans med bedömning av åtgärdernas betydelse för miljökvalitetsnormer, 

riksintressen och skyddade områden. 

8.1 Samlade miljökonsekvenser 
Miljökonsekvensbedömningarna för planerade åtgärder i projektet sammanfattas i Tabell 8.1. 

Stor konsekvens  

Måttlig-stor konsekvens  

Måttlig konsekvens  

Liten-måttlig konsekvens  

Liten konsekvens  

Figur 8.1 Bedömningsskala för miljökonsekvenser. Positiva konsekvenser illustreras med grönt. 

Tabell 8.1 Skandiaportens samlade miljökonsekvenser. I vissa fall finns flera bedömningar, t.ex. olika marina 
habitat eller arter, då anges endast den högst bedömda konsekvensen. 

Miljöaspekt 
 

Konsekvens farled Konsekvens kaj Konsekvens dumpning 

Ytvatten 
 

Liten Obetydlig Liten 

Geologi och sediment 
 

Ingen Ingen Ingen 

Naturmiljö – marina habitat 
 

Måttlig-stor (blåmusslor) Måttlig (blåmusslor) Måttlig – område F 

 Måttlig (hårdbotten 
kelp/mossdjur) 

Liten (ålgräs) Liten – område G-K 

 Liten (ålgräs)  Liten – utanför 
dumpningsområde 

Naturmiljö – fisk 
 

Liten-måttlig Liten Ingen 

Naturmiljö – marina 
däggdjur 

Måttlig Liten Ingen 

Naturmiljö – fåglar 
 

Liten-måttlig Liten Ingen 

Naturmiljö – Bottenfauna 
 

Liten Måttlig Liten 

Kulturmiljö 
 

Ingen 
 

Ingen Ingen 

Boende och hälsa 
 

Liten-måttlig 
 

Liten Ingen 

Rekreation och friluftsliv 
 

Liten 
 

Liten Ingen 

Sjöfart 
 

Positiv 
 

Positiv Ingen 

Yrkesfiske 
 

Liten 
 

Ingen Måttlig 

 

8.2 Miljökvalitetsnormer 

8.2.1 Ytvatten 

Planerade farleds- och kajåtgärder ger upphov till tillfälliga effekter och fysisk förändring inom 

vattenförekomsterna som kan vara av betydelse för de kvalitetsfaktorer som ligger till grund för 

ekologisk och kemisk status. Berörda vattenförekomster är Dana fjord och Rivö fjord. Dumpningen 

sker ca 3 km ifrån områden som omfattas av miljökvalitetsnormer och bedöms utifrån genomförda 

utredningar inte ge upphov till effekter som kan påverka MKN för ytvatten. 

Bedömningarna för MKN i ytvatten är gjorda utifrån föreskrifterna i HVMFS 2019:25. 
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8.2.1.1 Ekologisk status - Biologiska kvalitetsfaktorer 

De biologiska kvalitetsfaktorerna är styrande för bedömningen av den ekologiska statusen. Av de 

biologiska kvalitetsfaktorerna bedöms det vara relevant att bedöma om bottenfauna eller makroalger 

och gömfröiga växter kan påverkas till följd av habitatförlust respektive grumling och sedimentation vid 

närliggande ålgräsängar.  

Kvalitetsfaktorn bottenfauna är klassad som måttlig för båda vattenförekomsterna, för Dana fjord är 

motiveringen delvis baserad på att området är påverkat av regelbunden underhållsmuddring i den 

befintliga farleden.  Den planerade breddningen av farleden avser en mycket liten yta relativt 

vattenförekomsternas totala storlek och bottenfaunan bedöms kunna återkolonisera de muddrade 

ytorna relativt snabbt. Sammantaget bedöms kvalitetsfaktorn bottenfauna inte påverkas av 

åtgärderna. Uppföljning sker inom ramen för kontrollprogram som tas fram för Skandiaporten, se 

kapitel 10. 

Kvalitetsfaktorn makroalger och gömfröiga växter är inte statusklassad inom berörda 

vattenförekomster (brist på underlagsdata). Den spillmodellering som gjorts inom ramen för projektet 

visar att grumling vid närliggande ålgräsängar kommer att vara mycket kortvarig och liten och 

sedimentpålagringen mycket begränsad (se avsnitt 6.2.1, 6.2.2 och 6.2.5). Djuputbredning av 

gömfröiga växter bedöms inte påverkas av åtgärderna. Muddring och sprängning kommer förvisso att 

medföra viss förlust av habitat för makroalger, åtgärderna bedöms dock inte påverka 

djuputbredningen av makroalger. Planerade skyddsåtgärder minskar förlusten av makroalgshabitat. 

Sammantaget bedöms kvalitetsfaktorn makroalger och gömfröiga växter inte påverkas av åtgärderna. 

Uppföljning sker inom ramen för kontrollprogram, se kapitel 10. 

Åtgärderna bedöms således inte ge upphov till försämrad ekologisk status med avseende på de 

biologiska kvalitetsfaktorerna eller äventyra möjligheterna att uppnå gällande miljökvalitetsnormer. 

8.2.1.2 Ekologisk status – Fyskalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 

Av de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna bedöms det vara relevant att bedöma om ljusförhållanden 

kan påverkas till följd av grumling eller näringsämnen till följd av kväveförluster vid sprängning. 

Berörda vattenförekomster med gällande miljökvalitetsnormer bedöms vara Dana fjord (God ekologisk 

status) och Rivö fjord (Måttlig ekologisk status).  

Kvalitetsfaktorn ljusförhållanden för växter är klassad som måttlig inom berörda vattenförekomster. 

Den grumling som kommer att uppstå är lokal och påverkar tillfälligt ljusförhållandena i 

vattenförekomsten. Utifrån modellering av spill bedöms grumling inte bli så pass utbredd och långvarig 

att kvalitetsfaktorn ljusförhållanden överskrider miljökvalitetsnormen (se avsnitt 6.2.1).  

Kväve används som en parameter vid bedömningen av kvalitetsfaktorn näringsämnen (klassad som 

God i Dana fjord respektive Måttlig i Rivö fjord). Undervattenssprängning vid farleds- och kajåtgärder 

kan bidra till näringspåverkan genom spridning av kväveföreningar från sprängladdningarna. 

Utsläppen av kväve vid sprängningsarbetet beräknas uppgå till drygt två (2) ton för Dana fjord och 

knappt sju (7) ton för Rivö fjord, med antagandet att åtgången av sprängmedel vid 

undervattenssprängning är ca 1 kg/m3 berg, förlusten av sprängmedel uppgår till 10 % och att 

sprängmedlet har ett kväveinnehåll på 27 %21. Detta antas bli fördelat över två säsonger, alltså hälften 

på en årscykel. 

Den totala kvävebelastningen i vattenförekomsterna är 174 ton per år för Dana fjord och 105 ton per 

år för Rivö fjord enligt SMHI:s vattenwebb. Läckaget från sprängningen kommer således öka 

kvävebelastningen med cirka 0,7 % för Dana fjord under en årscykel och ca 0,2 % för en 

förvaltningscykel. Kväveläckaget till Rivö fjord utgör drygt 3 % av den totala belastningen under en 

årscykel. För en förvaltningscykel innebär det en förändring på drygt 1 %. Den tillfälliga belastningen 

av kväve bidrar därmed till en mycket liten andel av den totala kvävetillförseln.  Därmed bedöms 

utsläppen inte ge upphov till en försämrad status av kvalitetsfaktorn näringsämnen. 

21 Exempelberäkning Dana fjord: 90 000 x 0,001 x 0,1 x 0,27 = 2,43 ton 
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Åtgärderna bedöms således inte ge upphov till en försämrad ekologisk status med avseende på de 

fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna eller äventyra möjligheterna att uppnå gällande 

miljökvalitetsnormer.  

8.2.1.3 Ekologisk status – Hydromorfologi 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer används som stödfaktorer vid bedömningen av den ekologiska 

statusen hos en vattenförekomst. De är ett viktigt medel vid expertbedömningar och tydliggör 

kopplingen mellan miljöeffekt och påverkan. Av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna bedöms det 

relevant att bedöma om morfologiskt tillstånd kan påverkas av muddringen.  

En muddrad farled bedöms vara en artificiell struktur som ger upphov till påverkan på 

hydromorfologiska funktioner och strukturer. Utifrån Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

(HVMFS 2019:25) bedöms relevanta kvalitetsfaktorer som den procentuella avvikelsen från 

referenstillståndet. Referenstillståndet antas vara helt opåverkade förhållanden. Breddning av farleden 

kommer ge upphov till förändrade bottenstrukturer i vattenförekomsterna Dana fjord och Rivö fjord. 

Utöver fördjupning för att öka det ramfria djupet i farleden och vändytan sker viss breddning inom 

vattenförekomsten Rivö fjord. Fördjupning sker inom befintlig farled och innebär ingen tillkommande 

påverkan av relevans för statusklassning. 

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är i dagsläget klassade som ”otillfredsställande” för Dana 

fjord. Det saknas statusklassning på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna för Rivö fjord, men det 

finns ett arbetsmaterial för den omarbetade vattenförekomsten Rivö fjord nord som säger att 

vattenförekomsten har dålig status. Statusklassningarna bygger enligt VISS på en modellering, men 

det går inte att utläsa vilka ytor som inkluderats. 

Breddningen av farleden beräknas ge upphov till en förändring inom ca 0,6 % av vattenförekomsten 

Dana fjord och ca 0,9 % av vattenförekomsten Rivö fjord, vilket inte ger någon förändring av 

statusklassning jämfört med nollalternativet baserat på klassgränserna i HVMFS 2019:25. Det är även 

möjligt att stora delar av ytan redan klassats som påverkad i den modellering som använts för 

statusklassning av morfologiskt tillstånd, då den ligger i anslutning till befintlig farled. Förändringen 

bedöms sammantaget inte ge upphov till någon risk att försämra kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd i 

kustvatten och vatten i övergångszon. Notera även att gällande MKN för vattenförekomsten Rivö fjord 

är ett mindre strängt krav (”måttlig ekologisk status”) avseende just Morfologiskt tillstånd, motiverat av 

att hamnverksamheten och farlederna till hamnen utgör ett väsentligt samhällsintresse.  

Förändringarna i morfologin inom berörda vattenförekomster bedöms sammantaget inte äventyra 

möjligheterna att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten. 

8.2.1.4 Kemisk status 

Kemisk status är klassad som ”Ej god” för berörda vattenförekomster. Vid muddring avlägsnas 

förorenade sediment från båda de berörda vattenförekomsterna. Det finns risk för spridning av 

föroreningar i samband med muddringen och miljöskopa används därför vid muddring av förorenade 

sediment. Detta medför att risken för spill och spridning av föroreningar minimeras, se avsnitt 6.2.2, 

och spridningen bedöms inte kunna bli i sådan omfattning att det kan leda till att gränsvärden 

överskrids. 

Åtgärderna bedöms således inte ge upphov till försämrad kemisk status eller äventyra möjligheterna 

att uppnå gällande miljökvalitetsnormer. 

8.2.1.5 Sammanfattning 

Farleds- och kajåtgärder bedöms inte försämra statusen hos berörda kvalitetsfaktorer eller äventyra 

möjligheterna att uppnå gällande miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster, se 

sammanfattning i Tabell 8.2.  
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Tabell 8.2. Miljökvalitetsnormer för ytvatten samt bedömning av påverkan från ansökt verksamhet. 
Miljökvalitetsnorm  Kvalitetsfaktor Påverkas kvalitetsfaktorn? Påverkas MKN? 

Ekologisk status Växtplankton Nej. Näringsämnen som tillfälligt frisätts 

bedöms inte vara i den omfattning att 

kvalitetsfaktorn påverkas. 

- 

Makroalger och 

gömfröiga växter 
Ja. Borttagande av substrat för 
makroalger inom vattenförekomst 
uppkommer. Tillskapande av nya 
hårdbottenmiljöer som ersätter borttaget 
substrat minskar förlusten av 
makroalgshabitat. 

Nej, ytan som försvinner är liten i 

relation till vattenförekomsterna 

och grumling vid närliggande 

ålgräsängar ligger inom 

toleransnivån. OBS: 

Vattenförekomsterna är ej 

statusklassade på parametern. 

Bottenfauna Ja. Sedimentpålagring kan påverka 

förutsättningar för bottenfauna. 

Förändring av livsmijljöer på botten inom 

vattenförekomst uppkommer. 

Nej, pålagringen ligger inom 

toleransnivån för marin mobil 

bottenfauna. 

Syrgasförhållanden Nej. Näringsämnen som tillfälligt frisätts 

bedöms inte vara i den omfattning att 

kvalitetsfaktorn påverkas. 

- 

Ljusförhållanden Ja. Grumling påverkar ljusinsläppet 

temporärt. 
Nej, påverkan är tillfällig och 

lokal. 

Näringsämnen Ja. Kväveläckage uppkommer vid 

sprängning. 

Nej, tillskottet beräknas bli ca 1 

% på en förvaltningscykel vilket 

inte påverkar statusklassningen. 

Särskilda 

förorenande ämnen 
Nej. Muddring sker med miljöskopa och 

bedöms inte sprida föroreningar så att 

normen påverkas. Dumpningen sker 

utanför vattenförekomsten och 

spridningsmodellering visar att inget 

halttillskott sker i området. 

- 

Konnektivitet Nej. Konnektiviteten bedöms inte 

påverkas av åtgärderna eftersom inga 

hinder uppkommer och den största delen 

av muddringsområdet utgörs av befintlig 

farled. 

- 

Hydrografiska villkor Nej. Farledsåtgärderna bedöms inte 

påverka strömningsförhållanden inom 

vattenförekomsterna. 

- 

Morfologiskt tillstånd Ja. Farleden breddas vilket medför 

förändrat djup och bottenförhållanden 

inom ca 0,6 till 0,9 % av berörda 

vattenförekomster. 

Nej, tillkomsten av yta medför 

ingen förändrad statusklassning. 

Kemisk status Prioriterade ämnen 

m.m.

Nej. Det finns en risk för frisättning av 

föroreningar vid dumpning, men 

spridningsmodellering visar inte på något 

halttillskott inom vattenförekomster längs 

kusten. 

- 

8.2.2 Havsmiljön 

Vart sjätte år genomförs en bedömning av havsmiljöns tillstånd i relation till ett definierat tillstånd som 

karaktäriserar god miljöstatus. Till skillnad från vattendirektivets fem statusklasser för ekologisk status 

har havsmiljödirektivet bara två; god miljöstatus och ej god miljöstatus. Havs- och vattenmyndigheten 

har tagit fram elva normer för att möta fyra huvudsakliga belastningar på havsmiljön; tillförsel av 

näringsämnen, tillförsel av farliga ämnen, biologisk störning och fysisk störning.  

Miljökvalitetsnormer med indikatorer fastställs i bilaga 3 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

HVMFS 2012:18. Miljökvalitetsnormerna följs då målvärdet för respektive indikator nås inom angivet 

bedömningsområde.  

Planerad dumpning ger upphov till effekter och fysisk förändring i havsmiljön som kan vara av 

betydelse för MKN för havsmiljön. Farleds- och kajåtgärder ger inte upphov till effekter som bedöms 
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göra normerna tillämpliga förutom för undervattensbuller. Indikatorer till denna miljökvalitetsnorm 

saknas och ingen bedömning är möjlig22. Undervattensbuller från åtgärderna redovisas i avsnitt 6.2.4. 

och 6.2.5 och 8.6.3. 

Bedömningarna för havsmiljön baseras i övrigt på HVMFS 2012:18. 

De miljökvalitetsnormer enligt HVMFS 2012:18 bilaga 3 som bedöms vara relevanta för sökt 

verksamhet i närliggande kustvattentyper och havsbassäng redovisas i Tabell 8.3. 

Notera att i bilaga 2 till föreskrifterna (HVMFS 2012:18) finns även deskriptorer och indikatorer för god 

miljöstatus. Relevanta miljöeffekter som kan påverka god miljöstatus hanteras i denna MKB under 

respektive ämnesrubrik i kapitel 5–7 samt nedan genom bedömning av MKN för havsmiljön i bilaga 3. 

Utifrån de bedömningar som gjorts bedöms inte möjligheten att nå god miljöstatus enligt bilaga 2 

påverkas till följd av projektet.  

8.2.2.1 Farleds- och kajåtgärder 

I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas inte normerna A.1, B.1, D.1, D.2 

och D.3 i kustvatten, och är därför inte relevanta att bedöma för muddringsområdet, eftersom de 

aspekter som rör kustvattnets kvalitet omfattas av vattendirektivet.  

Den enda norm som bedöms vara relevant att bedöma för planerad verksamhet, och som är den enda 

norm som inte omfattas av vattendirektivet och som därför inte heller tas upp av vattenförvaltningen är 

E.2 Mänskliga verksamheter ska inte orsaka skadligt impulsivt ljud i marina däggdjurs

utbredningsområden under tidsperioder då djuren är känsliga för störning.

I dagsläget finns ingen indikator för normen, varför en bedömning i relation till rådande status inte är 

möjlig. 

8.2.2.2 Dumpning 

Dumpningsområdet ligger inom Del av Kattegatts utsjövatten (SE570714-115613). Relevanta 

miljökvalitetsnormer att bedöma inom utsjövattnet är: MKN A.1, B.1, B.2, D.1 och D.3. Inga biogena 

substrat återfanns inom lokaliseringsutredning för dumpning av muddermassor, bilaga E11, varför 

konsekvensen för MKN D.2 (Arealen biogena substrat ska bibehållas eller öka) bedöms som ej 

relevant.  

Tabell 8.3. Miljökvalitetsnormer med tillhörande indikatorer enligt HVFMS 2012:18, bilaga 3 samt bedömning av 
relevans för planerade åtgärder. Ingen påverkan markeras med ett streck (-). 

Miljökvalitetsnorm Tillhörande indikator 

(bedömningsområden) 

Påverkas indikator? Påverkas 

MKN? 

A.1 Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska

minska tills den inte orsakar koncentrationer av kväve och

fosfor i havsmiljön som förhindrar att god miljöstatus uppnås.

(HVMFS 2018:18)

A.1.1 Tillförsel av kväve

och fosfor (samtliga

havsbassänger)

Ej relevant - 

B.1 Tillförsel av farliga ämnen från mänsklig verksamhet ska

minska tills den inte orsakar halter av farliga ämnen som

förhindrar att god miljöstatus uppnås. (HVMFS 2018:18)

B.1.1 Farliga ämnen i

biota (samtliga

havsbassänger)

Nej, dumpningen 

medför inget 

halttillskott i området. 

- 

B.2 Farliga ämnen i havsmiljön som tillförs genom mänsklig

verksamhet får inte orsaka negativa effekter på biologisk

mångfald och ekosystem.

B.2.3 Effekter av

organiska

tennföreningar på

snäckor (imposex)

(Västerhavet och

Egentliga Östersjön)

Nej, dumpningen 

medför inget 

halttillskott jämfört 

med bakgrundshalter 

- 

D.1 Den av mänsklig verksamhet opåverkade

havsbottenarealen ska ha en omfattning som ger

förutsättningar för att upprätthålla bottnarnas struktur och

funktion för respektive livsmiljötyp. (HVMFS 2018:18)

Relevant indikator för 

projektet saknas. 

(HVMFS 2018:18) 

Ej relevant - 

D.3 Permanenta förändringar av hydrografiska förhållanden

som beror på storskaliga verksamheter, enskilda eller

samverkande, får inte påverka biologisk mångfald och

ekosystem negativt.

Indikatorer till 

miljökvalitetsnormen D.3 

saknas. (HVMFS 

2018:18) 

Ej relevant - 

22 Se s. 64–65 i Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, Havs-och vattenmyndighetens rapport 2018:27. 
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8.2.3 Fisk- och musselvatten 

8.2.3.1 Göta älv (laxfiskvatten) 

MKN som skulle kunna påverkas av åtgärderna är ”Uppslammade fasta substanser” (riktvärde 25 

mg/l). Muddring medför ingen grumling av ytvattnet i Göta älv uppströms Älvsborgsbron. 

Spillmodelleringen visar att i höjd med Älvsborgsbron så beräknas grumlingen på 5 m djup i medeltal 

vara under 5 mg/l och maxvärdet är 20 mg/l. Vattnet är skiktat och normen bedöms inte vara tillämplig 

i bottenvattnet. 

Planerade farleds- och kajåtgärder bedöms sammantaget inte påverka miljökvalitetsnormerna. 

8.2.3.2 Göteborgs södra skärgårds kustvatten (musselvatten) 

Varken effekterna från farledsåtgärder eller dumpning berör de områden som omfattas av 

miljökvalitetsnormen. 

8.2.4 Luft 

Planerade åtgärder, i huvudsak farledsåtgärder, tillför utsläpp som skulle kunna påverka MKN. Genom 

att muddringen genomförs över två säsonger visar genomförda utredningar dock att det inte finns risk 

för att MKN överskrids, se avsnitt 6.2.8.  

8.3 Riksintressen 

8.3.1 Sjöfart 

Konsekvensbedömningen visar positiv konsekvens för sjöfarten som är av riksintresse i området. 

Bedömningen gäller driftsfasen. Nollalternativet, det vill säga att projektet inte genomförs, kan på sikt 

innebära negativa konsekvenser för sjöfarten i Göteborg (se avsnitt 4.2). 

8.3.2 Kulturmiljö 

Konsekvensbedömningen visar att en måttlig konsekvens på kulturmiljön. Ingen risk för påtaglig skada 

på riksintresset Nya Älvsborg bedöms uppkomma till följd av planerade åtgärder. Bedömningen gäller 

både anläggnings- och driftsfasen.  

8.3.3 Friluftsliv 

Konsekvensbedömningen visar att inga konsekvenser på badplatser, en liten-måttlig påverkan på 

fritidsfiske. Ingen påverkan av betydelse bedöms uppkomma på fritidsbåtstrafiken. Ingen risk för 

påtaglig skada på riksintresse för friluftsliv bedöms uppkomma till följd av planerade åtgärder. 

8.3.4 Yrkesfiske 

Möjligheten till yrkesfiske kommer påverkas på själva dumpningsplatsen, även om konsekvenserna 

bedöms som temporära. Dumpningsområdet utgör bara en mindre del av hela det område som utgörs 

av riksintresse för yrkesfisket vilket gör att den sammantagna konsekvensen för riksintresset inte blir 

så omfattande. Åtgärderna bedöms inte innebära risk för påtaglig skada på riksintresset. 

8.3.5 Övrigt 

Övriga riksintressen bedöms inte påverkas av åtgärderna inom projekt Skandiaporten. 
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8.4 Skyddade områden 

8.4.1 Torsviken (Natura 2000) 

Påverkan från grumling i Natura 2000-området Torsviken bedöms utifrån beräkningar av spillet bli 

försumbar (se avsnitt 6.2.1). Såväl direkta som indirekta effekter på fågellivet i Torsviken bedöms bli 

små (se beskrivning i avsnitt 6.2.6). Planerade farleds och kajåtgärder bedöms inte på ett betydande 

sätt påverka miljön eller möjligheterna att nå gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer inom Natura 

2000-området eller berörda fågelarter. Bevarandemålet för Natura 2000-området bedöms inte 

påverkas av planerade åtgärder.  

8.4.2 Vrångöskärgården (Natura 2000) 

Tumlare och knubbsäl är upptagna i bevarandeplanen för Natura 2000-området Vrångöskärgården. 

Planerade farleds- och kajåtgärder medför att undervattensbuller kan spridas till området i samband 

med sprängning, främst i farledens yttre del. De bullernivåer som bedöms uppkomma inom Natura 

2000-området bedöms inte påverka möjligheterna att nå gynnsam bevarandestatus för arterna 

tumlare och knubbsäl, se vidare avsnitt 6.2.5. Planerade farleds- och kajåtgärder bedöms inte på ett 

betydande sätt påverka miljön inom Natura 2000-området. Bevarandemålet för Natura 2000-området 

bedöms sammantaget inte påverkas av planerade åtgärder. 

8.4.3 Rya Skog (Naturreservat) 

Planerade åtgärder vid Skandiahamnen innebär tillfälligt att bullernivåerna ökar från exempelvis 

pålningsarbeten. Det ökade bullret kommer enligt genomförd bullerutredning inte påverka Rya skog. 

8.4.4 Strandskydd 

Planerade farledsåtgärder innebär muddring inom strandskyddat vattenområde kring Skalkorgarna, 

Måvholmsskären/Ränneskär, Knippleholmarna, Hundeskär och Nya Älvsborg, samt eventuellt 

fundament för kantfyr inom strandskyddat vattenområde kring Nya Älvsborg (Figur 8.2 och Figur 8.3). 

Strandskyddade områden på land berörs inte av åtgärderna. 

Figur 8.2. Planerade åtgärder i relation till strandskydd vid Hundeskär, Älvsborgs fästning och Knippleholmarna. 
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Figur 8.3. Planerade åtgärder i relation till strandskydd vid Måvholmsskären och Skalkorgarna. 

8.4.5 Fågelskydd 

Fågelskyddsområden bedöms inte påverkas av planerade åtgärder, se avsnitt 6.2.6. 

8.5 Sammanfattning 
Det övergripande syftet med planerade åtgärder är att bibehålla och framtidssäkra tillgängligheten för 

Sveriges näringsliv. Åtgärderna innebär positiva konsekvenser för sjöfarten och projektet har en 

mycket hög samhällsnytta.  

Planerade åtgärder bedöms innebära måttliga-stora konsekvenser för marina habitat (blåmusslor) och 

måttliga konsekvenser för marina habitat (hårdbotten, kelp/mossdjur) och marina däggdjur kopplat till 

åtgärder i farleden. För kajåtgärder bedöms konsekvenserna för marina habitat (blåmusslor) och 

bottenfauna som måttliga. Dumpningen av muddermassorna bedöms ge måttliga konsekvenser för 

marina habitat och för yrkesfisket i området. Utifrån identifierad miljöpåverkan av projektet tas förslag 

på kontrollprogram tas fram, se kapitel 10. 

Åtgärderna är positiva för riksintressen sjöfart och hamn. Åtgärderna bedöms sammantaget inte 

orsaka skada på de värden som i övrigt avses skyddas av riksintressen.  

Fågelskyddsområden, naturreservat eller miljö och bevarandemål inom kringliggande Natura 2000-

områden bedöms sammantaget inte påverkas negativt av planerade åtgärder. 

Åtgärder krävs inom strandskyddat område. Skäl för dispens föreligger eftersom åtgärderna inom 

projektet behövs för en farled som för sin funktion måste ligga i vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området. Åtgärderna utvidgar befintlig farled och utvidgningen inte kan genomföras 

utanför området. Farleden till Göteborg är ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området. 

Åtgärderna bedöms vara förenliga med gällande miljökvalitetsnormer. De miljöeffekter som uppstår 

bedöms inte påverka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen regionalt eller nationellt. 
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9 Kumulativa effekter 
Parallellt med planerade åtgärder i farled och vid kaj kan flera andra tillståndsgivna projekt komma att 

utföras samtidigt med eller i anslutning till de planerade åtgärderna. Kumulativa effekter kan komma 

att uppstå till följd av att flera projekt sammanfaller. De kumulativa effekter som bedöms kunna 

uppkomma är grumling, undervattensbuller samt buller och emissioner till luft från framför allt 

muddring.  

• GHAB utför underhållsmuddring ca vart 5 år för att tillse att rätt vattendjup bibehålls i
hamnbassänger, inseglingsrännor samt farleder i Göteborgs hamn. Vid varje sk.
muddringskampanj muddras ca 300 000 tfm3 lösa massor. En underhållsmuddring kommer
att utföras 2020/2021 och därefter omkring 2025/2026. Stora områden som normalt
behöver underhållsmuddras sammanfaller med de områden som planeras att fördjupas
inom projekt Skandiaporten, både i farled, hamnbassäng och närmast kaj. Dessa områden
kan således komma att muddras i samband med fördjupningsmuddringen. Återstående
områden som behöver underhållsmuddras är framför allt områden i den inre delen av
hamnen som endast förväntas generera mindre volymer, uppskattningsvis ca 40 000 tfm3.
Muddringen i dessa områden bedöms inte medföra några kumulativa effekter av betydelse
avseende grumling på de identifierade skyddsvärda habitat som förekommer inom
påverkansområdet från Skandiaporten.

• Breddning av inseglingsrännan till Arendalshamnen (M 4523–13, daterad 2015-11-24)
innebär muddring av ca 1 miljon tfm3 lösa massor och berg. Denna muddring kan komma
att utföras samtidigt som fördjupningen i farled, hamnbassäng och kaj under 2024/2025.
Kumulativa effekter i form av grumling och buller från anläggningsarbetena kan då komma
att uppstå. Dessa miljöaspekter regleras inom gällande tillstånd för Arendalshamnen.
Exempelvis ska grumlingen minimeras i möjligaste mån och någon grumling inom Natura
2000-området Torsviken orsakad av muddringsarbetena får inte förekomma.

• Breddning av inseglingen till Älvsborgshamnen i syfte att underlätta för inseglingen till
kajplatserna 712–713 (M 914–19, daterad 2019-12-19) innebär att ca 137 000 tfm3 lösa
massor och berg behöver tas bort. Åtgärderna planeras att utföras 2021/2022 och bedöms
inte medföra några kumulativa effekter avseende grumling och undervattensbuller då dessa
åtgärder bedöms vara genomförda minst ett år innan farledsåtgärderna genomförs. Således
bedöms inte gällande villkor i tillståndet avseende grumling angivet för det skyddsvärda
habitat (ålgräs) som finns vid Älvsborgs fästning kunna riskera att överskridas. Planerade
åtgärder vid kaj kan komma att utföras samtidigt som breddningen till Älvsborgshamnen
men kajförstärkningsarbetena i det skedet innebär inte någon grumling som kan komma att
äventyra gällande villkor i tillståndet för Älvsborgshamnen.

Utöver ovan nämnda anläggningsprojekt inom hamnområdet har inga andra tillståndsgivna projekt i 

närområdet kunnat identifieras. Två projekt som endast är på planeringsstadiet men som kan nämnas 

i sammanhanget är följande. 

• Rya avloppsreningsverk (Gryaab) erhöll i januari 2020 nytt miljötillstånd. Inom fem år,
senast i mars 2025, ska Gryaab redovisa en plan för hur reningsverket kan byggas ut för att
minska utsläppen ytterligare men inga kumulativa effekter kan förutses med anledning
härav.

• Göteborgs stad och Fastighetskontoret planerar för en breddning och fördjupning av
farleden till Fiskebäck, men i dagsläget finns ingen säkerställd tidplan för utförande av
breddningen och fördjupningen och någon ansökan om tillstånd för åtgärderna har inte
lämnats in.
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10 Förslag till kontroll 
Sjöfartsverket och GHAB kommer att ta fram förslag till kontrollprogram som övergripande beskriver 

den övervakning och kontroll som planeras för anläggnings- och driftskede. Kontrollprogrammet 

kommer att utformas så att tillstånd med villkor och gällande regelverk avseende egenkontroll uppfylls 

avseende de arbeten som omfattas av ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och planerad 

dumpning. 

Förslag till kontrollprogram upprättas efter att tillstånd erhållits. Vid behov kan kontrollprogram komma 

att revideras. Kontrollerna föreslås delas in i följande faser: 

• Kontroller som utförs innan projektet startar för att kartlägga befintliga förhållanden och för
att kunna tolka eventuella förändringar orsakade av påverkan från anläggningsarbeten, s.k.
referenskontroller eller baseline-undersökningar.

• Kontroller under projektets genomförande för att kontrollera miljöpåverkan i
anläggningsskedet

• Kontroller efter avslutat projekt för att följa upp eventuella miljökonsekvenser av projektet.

En projektorganisation kommer upprättas för kontroll av ansökta verksamheter. Kontrollprogram 

kommuniceras med anlitade entreprenörer och konsulter inför arbetenas påbörjande. Vidare kommer 

anlitade entreprenörer att redovisa kvalitets- och miljöplaner som ska granskas och godkännas av 

projektorganisationen före arbetets start.  

10.1 Innehåll kontrollprogram 
Kontrollprogram som avser farledsåtgärder, kajåtgärder respektive dumpning kommer tas fram. 

Utifrån identifierad miljöpåverkan av projektet föreslås följande huvudsakliga områden för kontroll. 

10.1.1 Vattenkvalitet 

Vattenkvaliteten i berörda vattenområden påverkas främst av den grumling som muddrings- och 

dumpningsarbetena ger upphov till. I en del av de sediment som muddras och dumpas finns också 

föroreningar bundna till partiklarna.  

Arbeten i vatten ska utföras på ett sådant sätt att störande sedimentspridning begränsas i möjligaste 

mån. I kontrollpunkter belägna på ett fastställt avstånd från varje muddringsområde ska halterna 

suspenderade ämnen i vattenmassan mätas och jämföras med motsvarande halter i en opåverkad 

referenspunkt. Om bidraget från verksamheten vid mätningen överstiger villkorade riktvärden ska 

åtgärder vidtas så att värdet kan innehållas.  

Muddring av förorenade massor ska ske genom användande av miljöskopa eller motsvarande teknik 

för att minimera spridning. 

10.1.2 Marina habitat, bottenfauna och fisk 

Kontroll av påverkan på marina habitat planeras vid ett antal representativa ålgräsängar, 

blåmusselbankar och uppväxtområden för fisk inom påverkansområdet för grumling och 

sedimentation. Urval av kontrollpunkter inom påverkansområdet för muddring sker med utgångspunkt 

i resultaten från genomförd spillmodellering. Bottenfauna kontrolleras på representativa platser inom 

vattenförekomsten Dana fjord23 samt inom dumpningsområdet. 

För biologiska parametrar genomförs kontroller både före, under och efter genomförda arbeten (s.k. 

BACI-metodik, Before-After-Control-Impact). Referens/baseline-undersökningar påbörjades 2020 

avseende bottenfauna och marina habitat inom muddringsområdet. Vid ålgräsängar och 

uppväxtområden för fisk inom påverkansområdet för muddring planeras motsvarande undersökningar 

23 På grund av sötvattenspåverkan rekommenderas inte att bottenfaunan används i ett kontrollprogram inom vattenförekomsten 
Rivö fjord. 
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påbörjas våren 2021. Referensundersökning vid dumpningsplats påbörjas förslagsvis ett år innan 

dumpningen startar. Tidsplan för övriga kontroller redovisas i förslag till kontrollprogram. 

Uppföljning av föreslagna skyddsåtgärder för marina habitat sker genom besiktning av successionen 

av vegetation och fauna vid nyanlagd hårdbotten. Uppföljning sker under flera år och jämförs med 

närliggande referensområden inom samma djupintervall och med liknande miljöförhållanden. Även 

flytt och nyrekrytering av blåmusslor kommer att följas upp årligen. Uppföljning kan ske antingen med 

apparatdykning eller av säkerhetsskäl med videokamera för undervattensbruk alternativt ROV som 

manövreras från båt. Hårdbottnar kan även tänkas attrahera mobil fauna (fisk och skaldjur) vilket kan 

övervakas genom fiske med ryssjor och burar.   

10.1.3 Boende och hälsa 

Buller kontrolleras enligt vid tidpunkten gällande allmänna råd om buller från byggplatser. Mätningar 

genomförs under pågående anläggningsarbeten i farled och vid kaj där bullernivåerna anses vara som 

högst.  

10.1.4 Risk och säkerhet 

Riskanalys avseende vibrationer i närliggande konstruktioner, så som befintliga kajer och fästningen 

Nya Älvsborg (riksintresse kulturmiljövård och statligt byggnadsminne) har genomförts. Kontinuerlig 

vibrationskontroll utförs på de objekt som, beroende på markarbetenas lägen, typ och omfattning, är 

dimensionerande. Föreslagna mätpunkter redovisas i riskanalysen som återfinns som bilaga till 

Teknisk beskrivning. Utifrån uppmätta vibrationsnivåer anpassas arbetena på sådant sätt att tillåtna 

värden inte överskrids. 

10.1.5 Dumpning 

Muddermassorna ska dumpas enligt en bestämd dumpningsordning som säkerställer att förorenade 

muddermassor dumpas i djuphålorna och därefter täcks med övriga lösa massor samt att den slutliga 

bottens karaktär av mjukbotten ska bibehållas. Dumpningen ska också utföras på ett sådant sätt att 

bottens karaktär av ackumulationsförhållanden ska bibehållas. Dumpningsområdet ska sjömätas före 

och efter utförd dumpning samt kontinuerligt under tiden dumpningen pågår. 

Transport av muddermassor ska ske i täta och bottentömmande pråmar eller mudderverk. 

Spridningen av sediment i samband med dumpning ska följas upp under tiden och efter dumpningen 

är utförd i syfte att följa upp pålagringen av sediment och effekter på bottendjuren runt om 

dumpningsplatsen. 

Även uppföljning av förändringar i kringliggande bottnars miljökvalitet följs upp innan, under och efter 

utförd dumpning, förslagsvis inom de områden som spillmodelleringen visar på sedimentation av spill. 

10.1.6 Övrigt 

Kontroller genomförs avseende anläggningsarbeten samt hantering av kemikalier och avfall. 

Kontrollen kommer att inriktas på att ställda krav på entreprenörer innehålls, till exempel att det avfall 

som uppstår under anläggningsskedet ska sorteras och omhändertas enligt gällande lagstiftning. 

Dokumentation avseende muddring och dumpning såsom arbetsutrustning, position, tider och 

muddrad volym kommer kontinuerligt att registreras ombord på pråmar och mudderverk. Likaså 

dokumenteras arbetsmoment vid sprängning. Samtliga arbetsenheter kommer att vara försedda med 

AIS (Automatic Information System) och därmed kan till exempel läge, arbetsmoment och 

transportväg följas mycket noggrant. 

Sjömätning planeras vid närliggande småbåtshamnar i syfte att säkerställa att sedimentation från 

projektet där inte påverkar det befintliga djupet. 
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11 Krav på kunskap 
Av 15 § miljöbedömningsförordningen följer att den som tar fram MKB:n ska ha den sakkunskap som 

krävs i fråga om verksamhetens eller åtgärdens särskilda förutsättningar och förväntade miljöeffekter. 

Vidare framgår av 19 § p 4 miljöbedömningsförordningen att MKB:n ska innehålla uppgifter om hur 

kravet på sakkunskap i 15 § är uppfyllt.   

Nedan redovisas de personer som varit involverade i framtagandet av MKB:n samt deras 

kompetenser och erfarenheter som är av relevans för detta uppdrag.  

Tabell 11.1 Involverade personer i framtagande av MKB och deras sakkunskap 

Namn Sakkunskap 

Alma Strandmark 
WSP 

Alma har doktorsexamen i ekologi från Stockholms universitet 2017 samt master i marin 
ekotoxikologi från Stockholms universitet 2004. 
Alma är disputerad marinbiolog med inriktning på Östersjöns strandekosystem och 
klimatförändringar i Östersjöområdet. Hon har 15 års arbetslivserfarenhet kopplad till 
ämnesområdet, bland annat inom marin miljöövervakning, och utmärkta kunskaper inom 
marinbiologi. Alma arbetar främst med tillståndsprövningar i marin och limnisk miljö vilket 
omfattar bland annat naturvärdesinventeringar, miljökonsekvensbeskrivningar och 
konsekvensanalyser. Hon har arbetat med miljökonsekvenser relaterade till muddring och 
annan grumlande verksamhet i olika farledsprojekt samt inom Östlig förbindelse och för 
utveckling av Fiskebäcks hamn. Hon har också arbetat med påverkansanalyser på Natura 
2000-områden i marina och limniska miljöer och har god kunskap om artskyddsfrågor. Hon 
är biträdande uppdragsledare i projektet Ystad farledsutredning som omfattar hela 
tillståndsprocessen från samråd till huvudförhandling inklusive underlagsutredningar. 

Vid framtagandet av denna MKB har Alma varit med som marinbiologisk expert samt gjort 
konsekvensbedömningar för marina naturvärden samt bedömningar av påverkan på 
miljökvalitetsnormer. 

Anna Waxegård 
Tyréns 

Anna är utbildad meteorolog och arbetar främst med luftkvalitets-studier och handlägger 
MKB-frågor kopplade till planer, program och verksamheter och har arbetat med luftfrågor 
sedan 2011. 

Anna har ansvarat för framtagande av beräkningar och rapport avseende luftkvalitet i 
anläggningsskedet. 

Anders Blomdahl 
WSP 

Anders är utbildad miljöingenjör vid Högskolan i Kristianstad (examen 2000) och har arbetat 
som miljökonsult vid WSP med miljöjuridiska ärenden under ca 13 år, med huvudsakliga 
uppdrag som tillståndsansökningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar enligt 7, 9 
och 11 kap miljöbalken. Aktiv fågelskådare sedan mitten av 70-talet. Författare av boken 
Sjöfågelguiden/Flight Identification of European Seabirds och före detta sekreterare i SOF:s 
Raritetskommitté. Anders har arbetat som reseledare för fågelresor i över 20 år och även 
arbetat som ringmärkare, guide och sträckräknare i södra Israel. Författare av många artiklar 
i ornitologiska tidskrifter, samt jobbat med ringmärkning, sträckräkning och inventering i en 
lång rad olika projekt. Har som miljökonsult i WSP deltagit i en många olika 
fågelinventeringar samt utfört påverkansbedömningar inför vitt skilda typer av etableringar 
och projekt. 

Anders roll i denna MKB har varit sakkunnig på fåglar. 

Anna Karlsson 
Tyréns 

Anna har Fil.Mag. examen inom Oceanografi från Göteborgs universitet 2000. Anna har 20 
års erfarenhet av miljöutredningar i svenska vatten, som uppdragledare och 
modelleringsspecialist. I rollen som modelleringsspecialist utformar, driver och genomför 
Anna komplexa tredimensionella modelleringsprojekt av hydrodynamiska (strömmar och 
vågor) förhållanden. Många av projekten omfattar beräkning av spridning och spädning av 
olika ämnen och sediment i vatten samt vågmodellering. Anna har medverkat i flera stora 
infrastrukturprojekt och hamnutvecklingsprojekt, bl.a. i Säkrare Farleder i Göteborg 2003-
2004 och projekt Malmporten i Luleå hamn 2015. 

För denna MKB ansvarar Anna för de hydrodynamiska beräkningarna av spridning av spill i 
samband med muddring och dumpning, beräkning av erosionsrisk vid föreslagen 
dumpningsplats samt avsänkningseffekter från fartyg. 

Annelie Helmfrid 
Tyréns 

Annelie har en 5-årig masterutbildning i geologi med inriktning mot miljö- och hydrogeologi. 
Examensår:2017 Annelie arbetar i uppdrag rörande utredningar av jord-, vatten-, porluft- och 
sedimentföroreningar, främst med miljötekniska markundersökningar, åtgärdsförslag, 
miljökontroll vid exploateringsprojekt och marksaneringar. Hon har främst kunskaper om 
föroreningsspridning i jord, sediment och vatten. Annelie har tidigare arbetat på 
Länsstyrelsen med att inventera och riskklassa förorenade områden enligt MIFO-metodiken. 

I detta uppdrag har Annelie ansvarat för framtagande av rapport rörande sediment och 
föroreningar i sediment.
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Carolina Enhus 
WSP 

Carolina är utbildad vid Stockholms universitet på mastersprogrammet i marinekologi. 
Carolina tog examen 2010 och har genom sina tio år som konsult inom marinbiologi djup 
kunskap om den marina miljön i svenska havsområden, med fokus på marin planering och 
förvaltning. Hon har bland annat arbetat med miljöbedömningar, marin grön infrastruktur, 
marin kartering, havsbaserad vindkraft, naturvärdesinventering/bedömning, havsplanering, 
Natura 2000 och marint områdesskydd. 

Carolinas roll i denna MKB och prövningsprocess har främst varit att beskriva och bedöma 
verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormer inom havsmiljödirektivet. 

Emelie Gustafsson 
Tyréns 

Emelie har Fil. Kand. examen i kulturgeografi och miljöplanering från Göteborgs universitet 
2012. Emelie har arbetat med MKB:er sedan år 2014 med olika typer av verksamheter, 
planer och program. 

Emelie har varit redaktör för MKB:n och gjort bedömningar i de delar som avser kajåtgärder 
och dumpning av muddermassor. 

Eva-Lotta Blom 
WSP 

PhD i Marin ekologi, examensår 2017 från Göteborgs universitet och postdoc 2017-2019 på 
Göteborgs universitet. Eva-Lotta är doktor i marin ekologi och expert inom antropogent buller 
i marin miljö och hur det påverkar fisk och däggdjur. Hon har även kompetens inom 
modellering, signalanalyser, miljöutredning och vetenskaplig granskning. 

Eva-Lottas roll i denna MKB har varit sakkunnig på undervattensbullers påvekan på tumlare 
och fisk. 

Fredrik Stenmark 
WSP 

Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad; MSc Ljud och Vibrationer från Chalmers, examensår 
2000. Fredrik har 19 års erfarenhet av ljudmätning, simulering och beräkning. Mångårig 
internationell erfarenhet inom utveckling av gränsvärden och mätmetoder. Arbetar med 
byggnadsakustisk projektering, åtgärdsprogram, bullerskyddsåtgärder och mätteknik i 
samhället. 

Ansvarig för bullerutredning för farledsåtgärder. 

Kerstin Fransson 
Marine Monitoring 

Kerstin är utbildad marinbiolog (Fil. Mast.) med inriktning mot marin ekologi och har 
genomfört den marinbiologiska kunskapssammanställningen som underlag för MKB. 

Liselotte Franzén 
Tyréns 

Liselotte har högskoleexamen i miljövetenskap från Kalmar Högskola 1981. Liselotte har 
under närmare 40 år arbetat med miljöfrågor inom såväl kommun, länsstyrelse och företag 
samt som konsult. Liselotte har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med MKB:er för 
många olika typer av verksamheter, planer och program. 

Liselotte har ansvarat för framtagande av denna MKB i de delar som avser kajåtgärder och 
dumpning av muddermassor. 

Martin Hörngren 
Tyréns 

Martin har examen inom maringeologi från Göteborgs universitet 2005. Martin har jobbat 
med utveckling av hamnar och marin infrastruktur och är expert inom marin geofysik och 
hydroakustik. 

I denna MKB har Martins roll varit uppdragsledare för Tyréns samt ansvarat för 
sedimentprovtagning och klassificering av sediment. 

Patrik Lindström 
WSP 

Patrik har Fil. Mag. examen inom miljövetenskap, inriktning zoologi från Göteborgs 
universitet 2004, med examensarbete i Göta älvs mynningsområde. Patrik har jobbat inom 
miljöområdet sedan 2003, både som konsult och på länsstyrelsen i Västra Götaland. Patrik 
har sedan 2008 arbetat med miljökonsekvensbeskrivningar, bland annat avseende farled, 
havsbaserad vindkraft och andra liknande vattenverksamheter. Patrik har även arbetat med 
statusklassningar inom vattenförvaltning, miljöövervakning och miljöutredningar inom 
havsplanering. 

Patrik har ansvarat för framtagande av denna MKB i de delar som avser farledsåtgärder 
samt varit uppdragsledare för WSP. 

Sandra Andersson 
Marine Monitoring 

Sandra är utbildad biolog med inriktning mot marinekologi men besitter även kunskaper i 
taxonomi då hon artbestämmer fauna och vegetation från både svenska ost- och västkusten. 
Hon är utbildad yrkesdykare (S30; dykledare) och ansvarar för dykinventering, 
ålgräsrestaurering och miljöövervakning av hårdbottenfauna och makroalger. Sandra utreder 
även påverkan på ekologisk status och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN). 

Sandra har varit ansvarig för marina karteringar och naturvärdesbedömningar som underlag 
för MKB samt sakkunnig inom marinekologiska skyddsåtgärder. 

Theodora Bjarkadottir 
Tyréns 

Theodora är civilingenjör inom maskinteknik med inriktning mot ljud- och vibrationer från 
KTH, MWL. Theodora har arbetat inom byggnadsakustik sen 2016. 

Theodora har ansvarat för framtagande av beräkningar och rapport rörande buller i 
anläggningsskedet för kajåtgärderna. 
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