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Till
Vänersborgs tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Översänds via e-post:
mmd.vanersborg@dom.se

YTTRANDE KOMPLETTERING
Mål nr M 5515-20; Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till kajförstärkning m.m. samt ansökan om dispens enligt 15 kap. miljöbalken från förbudet mot
dumpning av muddermassor till havs inom ett vattenområde utanför Göteborgs
hamn
Göteborgs Hamn AB (”GHAB”) har förelagts att lämna komplettering av ansökningshandlingarna.
Transportstyrelsen (aktbil 8), Miljöförvaltningen i Göteborgs stad (”Miljöförvaltningen”) (aktbil 10), Länsstyrelsen Västra Götalands län (”Länsstyrelsen”) (aktbil 11), Havsoch vattenmyndigheten (”HaV”) (aktbil 12) och Mark- och miljödomstolen (aktbil 14) har
lämnat önskemål om vissa förtydliganden och kompletteringar av ansökningshandlingarna.
I egenskap av ombud för GHAB får undertecknad anföra följande.
1.

Länsstyrelsen
Kajåtgärder

1.1

Rivning av överhäng och övrig kajkonstruktion, punkten 1

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av hur rivning av överhäng och övrig kajkonstruktion ska gå till.
SW41258186/9

Betongen rivs genom att överhänget sågas av med vajersåg och överytan på den
kvarvarande balken vattenbilas ner så att befintlig armering kan skarvas med ny.
Riven betong samlas upp och omhändertas, se avsnitt 3.3.1 Teknisk Beskrivning
(TB). I tillägg till vad som anförs i TB, lämnas i PM Förtydligande Kajåtgärder,
Bilaga A, en kompletterande redovisning av kajåtgärderna då några arbetsmoment vid installation av borrad spont har justerats något sedan ansökan lämnades in. Den befintliga kranbalken på sjösidan kan behöva rivas och befintliga betongpålar dras upp för att möjliggöra installation av borrad rörspont. Det kan
vidare komma att kräva stabilisering i form av s.k. lågtrycksinjektering i frikt-
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ionslagret mellan lera/bergbotten. Det moment som beskrivits i avsnitt 3.3.2 TB
avseende komplettering med stödpålar under sjösida kranbalk utgår då projekteringen visat att momentet inte är nödvändigt.
Redovisade justerade åtgärder vid installation av borrad spont bedöms inte innebära någon förändring av gjord miljöbedömning av kajåtgärderna i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Risken för spill av cementslurry vid lågtrycksinjektering är liten, men om spill ändå sker medför detta en mycket lokal och tillfällig pH-höjning. Den påverkan som i så fall kan ske skiljer sig inte nämnvärt
från den bedömning av gjutning av erosionsskydd som bedöms i MKB, se avsnitt
6.6.1 MKB.
1.2

Hantering av schaktmassor, punkten 2

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av var hantering och sortering av
schaktmassor från kajen kan ske och hur kontroll av massor för återanvändning
ska ske.
Vid genomförande av Kajläge Väster kommer en del av terminalytan att schaktas
ur och materialet kommer att köras till ett materialupplag inom hamnområdet
för sortering och för att om möjligt återanvändas i detta eller andra projekt.
Motsvarande åtgärder genomfördes vid Kajläge Öster åren 2003-2005. Schaktmassorna hade föroreningshalter understigande Naturvårdsverkets riktvärden
för mindre känslig markanvändning (MKM) för både tungmetaller och kolväten,
se vidare avsnitt 6.3.2 MKB. De schaktmassor som uppkommer vid genomförande av åtgärder vid Kajläge Väster förväntas vara av samma slag och endast
innehålla låga föroreningshalter.
GHAB anser mot bakgrund av vad som erfarenhetsmässigt kan förväntas avseende schaktmassornas innehåll, att den slutliga hanteringen av massorna kan
redovisas och hanteras i ett senare skede. Hanteringen kommer att genomföras i
enlighet med gällande lagkrav. GHAB kommer att återanvända så mycket
material som möjligt i detta projekt eller andra projekt och i övrigt tillse att gällande krav för externa mottagare följs för det material som inte kan återanvändas.
1.3

Provtagning av schaktmassor, punkten 3
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Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av när i processen provtagning av
schaktmassorna från terminalytan kommer att ske.
Det pågår för närvarande verksamhet på terminalytan, varför det inte är möjligt
att provta massorna i nuvarande skede. Som nämns i avsnitt 1.2 ovan har GHAB
en god uppfattning av massornas innehåll och sammansättning. Massorna förväntas endast innehålla föroreningshalter understigande Naturvårdsverkets
riktvärden för MKM. GHAB kommer att provta massorna inför vidtagande av
åtgärderna och hantera massorna i enlighet med gällande lagkrav.
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Muddring
1.4

Grumlingshalter, punkten 4

Länsstyrelsen har efterfrågat vad angivna halter suspenderade ämnen i vatten i
villkor 11 grundar sig på.
GHAB:s förslag till villkor 11 innebär att halten suspenderade ämnen i vattnet
vid muddring som riktvärde inte får överstiga 100 mg/l exklusive bakgrundsnivån 500 meter från arbetsområdet samt som riktvärde inte får överstiga 50 mg/l
exklusive bakgrundsnivån, uppmätt vid gränsen i spridningsriktningen från
muddringsområdet till närliggande ålgräsängar. Föreslagna halter grundar sig
på en bedömning av identifierade känsliga habitat och vilka halter GHAB bedömer kan förekomma utan risk för negativa konsekvenser på sikt.
Genomförda spridningsberäkningar visar att den grumling som kan uppkomma
vid identifierade ålgräsförekomster vid genomförande av kajåtgärderna är i paritet med naturliga förhållanden. I Göta älvs mynningsområde förekommer vågor
och strömmar som genererar tidvis höga bakgrundshalter av suspenderat
material. Därutöver finns en återkommande grumling till följd av fartygstrafik.
Habitaten i området lever således med en återkommande grumling idag. Den
närmast belägna ålgräsförekomsten är förekomsten vid Älvsborgs fästning.
Grumlingen till följd av kajåtgärderna bedöms vid ålgräsförekomsten vara lägre
än de naturliga bakgrundshalterna. Ålgräsförekomsten ligger i ett område där
vågor och strömmar naturligt rensar bladen från sediment, varför muddring vid
kaj inte bedöms bidra till någon övertäckning av ålgräsängen vid Älvsborgs fästning. Habitaten är sammanfattningsvis anpassade till de halter suspenderat sediment som uppkommer i vattnet, vilket innebär att sedimentspridningen inte
påverkar förhållandena på ett sådant sätt att några negativa effekter uppkommer. Se vidare avsnitt 6.6.3.2, 6.6.3.4 MKB och avsnitt 5.2.1 bilaga E4 till MKB.
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De halter som föreslås i GHAB:s förslag till villkor har funnits vara acceptabla
vid muddring i samband med andra arbeten i Göteborgs hamn. I Mark- och miljööverdomstolens dom från 20191 angående prövningen av breddningen av inseglingsrännan i Älvsborgshamnen, ansåg domstolen att halten kunde anges
som ett riktvärde som inte får överstiga 50 mg/l över bakgrundsnivån uppmätt
vid ålgräsängens gräns i riktning mot muddringsområdet. HaV hade i målet föreslagit halten 50 mg/l vid ålgräsängens gräns som ett begränsningsvärde.
Mark- och miljööverdomstolen ansåg att det var rimligt att meddela ett riktvärde då ett begränsningsvärde skulle behöva sättas högre för att inte riskera en
överträdelse på grund av faktorer som verksamhetsutövaren inte fullt ut kan
styra över. GHAB bedömer av samma skäl att det är rimligt att även för genomförande av projekt Skandiaporten ange ett riktvärde. I Mark- och miljööverdomstolens avgörande angående Älvsborgshamnen reglerades att kontroll och uppföljningar av grumling ska ske i de mätpunkter och intervaller som fastställs i
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Mark- och miljööverdomstolens dom i mål nr M 914-19, meddelad 2019-12-19.
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kontrollprogram. Även HaV ansåg i prövningen att det var lämpligt att mätpunkternas läge och mätfrekvens fastställdes inom ramen för kontrollprogrammet. GHAB föreslår motsvarande reglering i villkor 11. Bolaget har således i nu
aktuell ansökan och förslag till villkor beaktat Mark- och miljööverdomstolens
ställningstaganden.
1.5

Totala halter suspenderat material, punkten 5

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av totala halter suspenderat material och
att tillskottet från muddringen adderas till bakgrundsnivåerna.
Det är inte möjligt att såsom Länsstyrelsen anför på ett enkelt sätt ange en bakgrundshalt och addera tillskottet från pågående åtgärder över tid till bakgrundshalten. Bakgrundshalten varierar över tid beroende på väderförhållanden varför
det inte är möjligt att ansätta en bestämd siffra på bakgrundskoncentrationen.
Som anges i avsnitt 1.4 ovan bedöms det inte uppstå någon negativ effekt på ålgräsängar till följd av tillfälligt tillkommande halter på grund av pågående kajåtgärder. Av avsnitt 6.6.3.2 MKB framgår att bakgrundshalten kan variera mellan
10-20 mg/l i det vatten som kommer från Göta älv och att halter uppemot 40-50
mg/l kan förekomma i ytvattnet i samband med storm. Grumlingen från muddringen understiger i medeltal 3 mg/l och varaktigheten av en suspenderad halt
överstigande 10 mg/l bedöms uppgå till cirka ett dygn under en period om åtta
månader. Se även avsnitt 5.2.1 i bilaga E4 till MKB.
1.6

Avbrott i muddring och dumpning, punkten 6

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av när muddring och dumpning kan
komma att behöva avbrytas genom angivande av en viss maximal vindstyrka,
vindriktning, strömstyrka och våghöjd.
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Uppgiften i TB om att muddring och dumpning inte kommer att ske vid hårt väder tar sikte på sjösäkerheten. Det är befälhavaren som vid var tidpunkt avgör
om dumpning kan ske på ett säkert sätt eller inte. Några sjösäkerhetsmässiga
förutsättningar går inte att fastställa på förhand, varken av tillsyns- eller prövningsmyndighet. GHAB anser inte heller att det finns något behov av att fastställa några maximala värden för när avbrott i muddring och dumpning kan behöva ske. Vindstyrka, våghöjder eller strömmar påverkar inte mängden mudderspill, hur det dumpade sedimentet faller genom vattenmassan eller dumpningsprecisionen på dumpningsplatsen. Analyser av konsultfirman Tyréns AB:s mätningar, och flera andra mätningar längs kusten, visar att det finns ett samband
mellan vind och ström i havsytan och cirka fem meter ner, men att sambandet
under detta djup försvinner. Det är andra storskaliga faktorer som driver bottenströmmarna i exempelvis Västerhavet. Pråmarnas djupgående är dessutom 4-10
meter när bottenluckorna öppnas, varför väder och vind inte har någon påverkan i detta sammanhang. För närmare information om vilka parametrar som
påverkar dumpningsprocessen hänvisas till PM Förtydligande Dumpning, Bilaga
1.
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1.7

Karta ålgräsområden, punkten 7

På karta i Bilaga 2, anges identifierade ålgräsängar i närområdet. En närmare
redogörelse för vilken påverkan på ålgräsängarna som riskerar att uppkomma
vid planerade kajåtgärder återfinns i avsnitt 6.6.3.2 MKB. Se även avsnitt 1.4 och
avsnitt 1.5 ovan. Sammantaget bedöms grumling vid ålgräsförekomster till följd
av muddring överlag bli låg och med kort varaktighet. Inga bestående negativa
effekter bedöms uppkomma.
1.8

Påverkan på vandrande fisk, punkten 8

Länsstyrelsen önskar en kompletterande redovisning av i vilken grad grumling
och undervattensbuller kan påverka vandrande fisk som ska passera arbetsområdet för att ta sig upp i Göta älv.
En kompletterande utredning har gjorts för att bedöma miljökonsekvenserna av
planerade arbeten i farled och kajåtgärder på vandrande fisk till följd av grumling och buller, se PM Vandrande fisk, Bilaga 3.
Undervattensbuller från kajåtgärder redovisas i avsnitt 6.6.3 MKB, se även avsnitt 5.2.4.2 MKB. Vandrande fisk bedöms kunna passera utan att exponeras för
skadliga bullernivåer med de skyddsåtgärder som föreslås. Arbeten i vatten vid
pål- och spontslagning ska inledas med gradvis ökad slagenergi under flera minuter för att skrämma bort fisk innan skadliga nivåer nås inom närområdet
(villkor 6) och före sprängning i vatten ska fisk och marina däggdjur skrämmas
bort med akustiska signaler (villkor 8).
Det bedöms inte heller finnas någon risk för att vandrande fisk får svårigheter
att orientera sig eller undvika att vandra i Göta älv på grund av grumling, då
denna är begränsad i utbredning och inte påverkar hela vandringsområdet samtidigt.
Den samlade bedömningen är att effekterna på vandrande fisk blir små till följd
av undervattensbuller och grumling. Därför behövs inga ytterligare skyddsåtgärder, utöver de förslag till villkor rörande buller och grumling som redan föreslås. Det kan noteras att det förslag till villkor (villkor 9) som rör uppehåll i tiden
för grumlande arbeten inte i första hand tillkommit för att skydda vandrande
fisk utan med hänsyn till friluftslivet.
SW41258186/9

Dumpning muddermassor
1.9

Föroreningshalter i dumpade massor, punkten 9

Länsstyrelsen efterfrågar förslag till villkor för vilka föroreningshalter som ska
gälla för de muddermassor som ska dumpas.
Ansökan innehåller förslag till villkor på hur genererade muddermassor ska
klassificeras. Klassificeringen styr vilka muddermassor som ska vara föremål för
(i) särskild hantering i samband med muddring och (ii) särskilt omhändertagande i samband med dumpning. Generellt gäller att definitionen av vad som
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utgör förorenade sediment, och därmed kräver särskild hantering och omhändertagande, görs i varje enskilt projekt utifrån de förutsättningar och omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Av praxis följer att massor med
högre halter än gränsen mot klass 5 har tillåtits dumpas till havs när de förorenade massorna (i) har dumpats och därefter övertäckts med renare muddermassor eller (ii) har innehållit sulfider vilket därför har bedömts medföra risker och
problem vid landdeponering.
I PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment,
Bilaga 4, utvecklas resonemangen kring föroreningshalter och avgränsningen av
förorenade massor i projekt Skandiaporten. Utgångspunkten i projekt Skandiaporten, givet de omständigheter som föreligger i detta enskilda fall, är att muddermassor som är avsatta under industriell tid och som kan vara antropogent
påverkade ska övertäckas efter dumpning.
De områden som omfattas av fördjupningsmuddring för kajåtgärder är yta 512
(Kajläge Väster) med en samlad volym om cirka 270 000 tfm3, yta 522 (Kajläge
Öster) med en volym om cirka 135 000 tfm3 samt vändyta 42 med en volym om
cirka 470 000 tfm3. Övriga muddringsområden ingår i farledsåtgärderna. Se vidare avsnitt 6.6.2 MKB.
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De sedimentprovtagningar som utförts visar att det inom Kajläge Väster och
Kajläge Öster ställvis förekommer föroreningar inom klass 5 i de ytliga sedimenten inom de områden som sedimenterar mellan tiden för de återkommande underhållsmuddringarna som utförs inom hamnområdet och farleden för att upprätthålla erforderligt sjöfartsdjup. På grund av dessa regelbundna underhållsmuddringar går det 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 av eventuellt förorenade massor, SA-massor. Om det förekommer förorenade ytliga sediment inom muddringsområdet för Kajläge Väster kommer dessa att muddras med s.k. miljöskopa
(tätslutande skopa) och dumpas på dumpningsplats Skandiaporten. Om det förekommer ytliga förorenade sediment inom muddringsområdet för Kajläge Öster kommer dessa att muddras med s.k. miljöskopa men inte dumpas på dumpningsplats Skandiaporten. Inte heller de förorenade sediment som enligt genomförd sedimentundersökning förekommer i södra slänten av område 42, cirka
3 100 tfm3 kommer dumpas.
Avseende kajåtgärderna förekommer således relativt liten mängd SA-massor sett
till projektet som helhet. För hela projektet gäller dock att det inte finns möjlighet till ytterligare avgränsning mellan klass 5 och massor som inte har föroreningar i klass 5. Av praktiska och genomförandemässiga skäl har projektet valt
att inte avgränsa områden med mer sparsam förekomst av klass 5 ytterligare,
utan behandlar hela den volymen på samma sätt som övriga antropogent påverkade sediment (s.k. SA-massor), dvs. genom muddring med tätslutande skopa
och dumpning med följande övertäckning. Det innebär att i en betydande del av
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de avgränsade volymerna SA-massor är föroreningshalterna som mest klass 3 eller 4. Avgränsningen i SA-massor är således konservativ och att bedöma hela volymen som klass 5 blir missvisande. Dessa massor, som kommer att övertäckas,
innehåller således föroreningar i halter motsvarande klass 3 och 4.
Det är emellertid inte möjligt att enbart utifrån halter i muddermassor bedöma
miljörisker vid dumpning, utan risker för miljöeffekter vid dumpning och täckning av förorenade sediment beror på de lokala förhållanden och omständigheter som råder i området. Fördjupade utredningar har utförts i projektet avseende
strömmar, maringeologi och batymetri, föroreningshalter samt modellberäkningar av spridning och påverkan. Utredningar har även genomförts och legat
till grund för inlämnade ansökningshandlingar, men vissa utredningar har inte
presenterats fullt ut förrän genom förevarande komplettering. I PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4 redogörs
för konsekvenser av att dumpa SA-massorna och därefter täcka över dem. Av utredningarna framgår även orsakerna till varför det i detta specifika fall inte föreligger miljömässiga skäl att med haltvillkor avgränsa vilka massor som får dumpas för att sedan övertäckas. Det saknas också miljömässiga skäl att indela SAmassorna i fler grupper för ett eventuellt annat omhändertagande än dumpning
och övertäckning.
1.10

Gränser för förorenade sediment (SA-massor), punkten 10

Länsstyrelsen efterfrågar ett resonemang kring varför gränsen för vad som definieras som ett förorenat sediment går vid klass 5.
I denna del hänvisas till vad som anförts i avsnitt 1.9. ovan och till PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4.
1.11

Enheter lösa massor, punkten 11

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av olika enheter för lösa massor samt förtydligande av vikten på den totala mängd som avses dumpas.
Genom sugmuddring sker sönderslagning av sediment och det sker en vatteninblandning. Den volym som uppstår efter inblandning av vatten blir större, men
mängden sediment som muddras och dumpas påverkas däremot inte av volymen vatten som blandas i. Mängden massor är densamma före och efter sugmuddring.
SW41258186/9

GHAB:s yrkande omfattar cirka 1 miljon tfm3 muddermassor, varav cirka 60
000 tfm3 utgör berg. De volymer och enheter som genomgående anges i ansökan
avser fasta volymer, tfm3, dvs. beräknade volymer före muddring. Enheten för
lösa, eller anbringade, massor, dvs. efter muddring, är tam3 och den innefattar
också en svällfaktor. I talspråk omnämns enheterna tfm3 som 1 miljon fast mått
eller fasta kubik respektive tam3 som 1 miljon anbringat mått eller lösa kubik.
Utfallet av muddrade volymer erhålls genom sjömätning före och efter muddring, och skillnaden blir den verkliga muddrade volymen.
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Densiteten på lera är cirka 1,6 ton/m3, vilket har erhållits i analyser i samband
med provtagningar. Den beräknade vikten på den dumpade volymen blir således
cirka 1,5 miljoner ton. Svällfaktorn varierar för olika material och för lera är den
cirka 1,3. Den beräknade volymen efter muddring blir cirka 1,2 miljoner m3. Efter genomförd dumpning kommer denna volym minska med tiden då dumpat
material genererar överlaster som medför kompaktering och sättningar i det underliggande materialet, dvs. när vattnet trängs undan blir materialet kompakt/konsoliderat igen.
1.12

Sedimentens egenskaper vid sugmuddring, punkten 12

Länsstyrelsen önskar en mer detaljerad beskrivning av de sugmuddrade sedimentens egenskaper samt källan till att det vid sugmuddring blandas in 40 procent vatten.
Det sugmuddrade sedimentet är en blandning av lerklumpar och en högdensitets-slurry medan grävmuddrad lera är mer kompakt och håller ihop i block eller
lerklumpar. I PM Förtydligande Dumpning, Bilaga 1, förtydligas de sugmuddrade sedimentens egenskaper, inklusive betydelsen av vatteninblandningen.
I framtagandet av muddringsschema för modelleringen har angetts en kvot om
40 procent vatten i pråmen, vilket rätteligen skulle ha angetts till 60 procent.
Slutsatserna förändras dock inte, följden blir en något lägre grumlingsnivå vid
dumpning. Spilld mängd baseras på mängden material i pråmen och spilld
mängd uppgår till fyra procent baserat på sugmuddring. Ett större vatteninnehåll innebär att det är en mindre mängd sediment i pråmen, vilket därmed medför att även spilld mängd per dumpningstillfälle blir mindre. Andelen spill är
alltjämt densamma, dvs. fyra procent. Till följd av att en mindre mängd sediment dumpas med mindre spilld mängd som följd, blir också grumlingen något
lägre än vad som modellerats. Uppgiften 60 procent baseras för övrigt på entreprenörens uppföljning i projekt Säkrare farleder och motsvarande fördelning
förväntas i projekt Skandiaporten då lerans egenskaper är desamma.
1.13

Spridning vid dumpning sug- respektive grävmuddrade massor, punkten 13

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av om förutsättningarna för spridning vid
dumpning skiljer sig åt mellan skop- respektive sugmuddring på grund av sugmuddringens stora vatteninnehåll.
SW41258186/9

Det är inte vatteninnehållet i pråmen/mudderverket som avgör hur stor spridningen av spill blir, mängden spill vid dumpning styrs bland annat av lerans
egenskaper och hur muddringsmetoden påverkar muddermassorna mekaniskt.
Dumpningsförfarandet och vilka faktorer som påverkar dumpningen beskrivs
närmare i PM Förtydligande Dumpning, Bilaga 1.
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1.14

Avbrott i dumpning, punkten 14

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av vilka vindstyrkor, vindriktningar,
strömstyrkor och strömriktningar m.m. som bör gälla som stoppvärden vid
dumpning.
Uppgiften i MKB om att dumpning endast genomförs vid väder som inte riskerar
att påverka precisionen i dumpning tar sikte på de koordinatsatta platsangivelser som kommer finnas angivna i dumpningsplanen och som också är avhängigt
sjösäkerhetsfrågor. Det är befälhavaren som avgör om dumpning kan ske på ett
säkert sätt eller inte. Några sjösäkerhetsmässiga förutsättningar går inte att fastställa på förhand, varken av tillsyns- eller prövningsmyndighet. För övrigt gäller
att vindstyrka, våghöjder eller strömmar inte påverkar mängden mudderspill,
hur det dumpade sedimentet faller genom vattenmassan eller dumpningsprecisionen på dumpningsplatsen. Detta gäller generellt för sediment, dvs. oavsett föroreningsgrad. Det kan också noteras att det i den vetenskapliga litteraturen konstaterats att strömmens påverkan på förskjutning av nedslagsplatsen har mycket
liten effekt på dumpningsprecisionen, se PM Förtydligande Dumpning, Bilaga 1.
I denna del hänvisas även till vad som i övriga delar anförts i avsnitt 1.6 avseende avbrott i muddring och dumpning.
1.15

Påverkan från spridning av förorenade sediment, punkten 15

Länsstyrelsen har efterfrågat en redovisning av påverkan från spridningen av
förorenade sediment vid dumpning.

SW41258186/9

SA-massornas toxiska påverkan och effekter i vattenmiljön vid dumpning är
noga utrett genom spridningsmodellering och beräkningar, och har utgjort underlag till framtagandet av MKB:n. Beräkningarna redovisas mer i detalj i PM
Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga
4 och dess underbilaga PM Föroreningsspridning vid dumpning av SA-massor,
Bilaga 4.1. Dumpning av SA-massor bedöms pågå under cirka 40 dygn men varje
dumpningstillfälle pågår några minuter vid cirka fem tillfällen per dygn. Utanför
dumpningsområdet blir den samlade varaktigheten av grumlingsnivåer upp till
5 mg/l som mest cirka 40 minuter under hela dumpningsperioden i ett område
söder om dumpningsområdet. Nivåer upp till 10 mg/l kan uppträda betydligt
mer kortvarigt och ligger till grund för en bedömning av maximalt haltpåslag.
Spridning av spill från SA-massor vid dumpning har modellberäknats och bedömts. Såväl max- som medelhalten i de partiklar som sprids har kort varaktighet och lokal utbredning och kan därför inte ge upphov till sådana toxiska effekter som kan uppstå efter kronisk exponering under lång tid. Bedömning har därför istället skett utifrån de effektbaserade gränsvärden som används inom vattenförvaltningen och som är baserade på risk för akuttoxiska effekter vid kortvarig exponering. Resultatet av genomgången visar att den spridning av föroreningar som kan ske i samband med dumpning av SA-massor är liten och det bedöms inte föreligga risk för att akuttoxiska nivåer ska uppträda ens kortvarigt.

9

Den genomsnittliga graden av påverkan bedöms inte heller medföra att gränsvärden för kronisk toxicitet överskrids.
1.16

Spill vid dumpning, punkten 16

Länsstyrelsen har efterfrågat en detaljerad beskrivning av spill vid dumpning
och grunden till bedömningen att spillet av sediment kan uppgå till fyra procent.
Detta har redovisats i bilaga E4 till MKB. I PM Förtydligande Dumpning, Bilaga
1, redogörs närmare för dumpningsprocessen och spill vid dumpning. Av redovisningen framgår att det är väl belagt i den vetenskapliga litteraturen hur massor beter sig vid dumpning, att merparten av massorna faller rakt ner. Bedömningen av mängden spill baseras på vetenskaplig litteratur då dynamiska plymprocesser inte kan modelleras på ett tillförlitligt sätt med de modellsystem som
finns idag.
I bedömningen av mängden spill i projekt Skandiaporten har hänsyn tagits till
bottendjup, sedimenttyp, muddringsmetod och hydrodynamiska förhållanden
såsom språngskikt etc. Djupet påverkar hur stor medrivningen och inblandningen av vatten till plymen blir, men påverkar inte fallhastigheten genom vatten av
partiklar, flockar eller klumpar. Spillet ökar dock med ökat vattendjup. Den i
projekt Skandiaporten bedömda spillprocenten på fyra procent är rimlig och baseras på ett vedertaget och tillförlitligt underlag. Mekaniskt muddrad lera kan
förväntas generera mindre spill, men eftersom merparten av lerorna i projekt
Skandiaporten är sugmuddrade har den bedömda spillprocenten för sugmuddrat sediment använts i gjorda beräkningar för hela projektet. Den grumlingsmätning som utfördes i samband med Marieholmsprojektet är inte relevant att
jämföra med för aktuellt projekt. De slutsatser som dragits i rapporten och som
Länsstyrelsen hänvisar till avseende Marieholmsprojektet är enligt GHAB inte
korrekta till följd av brister i mätning och förståelsen för/bedömningen av
strömmars och språngskikts inverkan på spillet.
1.17

Dumpningsplan och dumpningsutförandet, punkten 17

Länsstyrelsen anser att GHAB ska redogöra för dumpningsplanen och dumpningsutförandet utifrån vissa parametrar redan i ansökan för att säkerställa att
massorna inte medför en olägenhet för människors hälsa och miljö.
SW41258186/9

I PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment,
Bilaga 4, beskrivs åtgärder och rutiner som har betydelse för dumpningens utförande. Redovisad dumpningsmetod är den metod som huvudsakligen används i
stora projekt och som får anses utgöra bästa möjliga teknik.
Samtliga SA-massor kommer att muddras med s.k. miljöskopa eller motsvarande tätslutande skopa, vilket minimerar vatteninblandningen samt grumlingen vid muddring. Föreslagen villkorskonstruktion med uppdelning i SArespektive SO-massor medför även att vatteninblandningen vid muddringen begränsas av att mudderdjupet för SA-massorna är relativt stort, vilket innebär att
hela skopan kan fyllas med muddermassor. Genom en minimerad vattenin-
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blandning minimeras grumlingshalterna. I och med att muddermassorna är mekaniskt muddrade kommer massorna också vid dumpning hålla ihop i klumpar,
vilket generar mindre spill än vid dumpning av sugmuddrade massor. De beräkningar som redovisas i PM Föroreningsspridning vid dumpning av SA-massor,
Bilaga 4.1, är gjorda utifrån antagandet att fyra procent av sugmuddrade massor
beräknas gå i spill, vilket med andra ord innebär att de slutsatser som presenteras avseende grävmuddrade SA-massor baseras på konservativa antaganden.
Genom nyttjandet av s.k. miljöskopa vid muddring av SA-massor kan mängden
spill vid muddring minimeras. Den spillprocent som uppmättes vid provmuddring i samband med projekt Säkrare farleder (mindre än 2,5 procent) baserades
på att grävning utfördes med öppen grävskopa, en s.k. miljöskopa användes
alltså inte i det projektet. Förväntad spillprocent vid muddring med miljöskopa
är en bråkdel av angiven procentsats. Givet förutsättningarna med de lokala förhållandena i dumpningsområdet såsom stora djup och öppet hav är föreslagen
metodik för muddring och dumpning gängse metod kopplade till bästa möjliga
teknik. Av resultatet från de bedömningar och beräkningar som har gjorts för att
bedöma konsekvenserna av dumpning av SA-massorna, framkommer också att
dumpning kommer att kunna ske med endast små, lokala och kortvariga konsekvenser både i sediment och vattenmassa. Mot bakgrund av detta föreligger
inget miljömässigt behov att vidta särskilda skyddsåtgärder utöver vad GHAB
redan föreslagit genom villkor eller annars åtagit sig i målet, se PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4 samt underbilaga PM Föroreningsspridning vid dumpning av SA-massor, Bilaga 4.1.

SW41258186/9

Dumpning av muddermassorna sker enligt en uppgjord dumpningsplan där
dumpningsytan delas upp i boxar och där varje box motsvarar en pråmlast. Boxarna är koordinatsatta och när pråmen kommer till dumpningsplatsen positioneras pråmen inom boxen och ligger still när bottenluckorna öppnas. Positioneringen av pråmarna sker med GPS som ger stor precision och noggrannhet. Med
denna dumpningsplan som grund dumpas muddermassorna i ett koordinatsatt
rutmönster, lager för lager. Med regelbunden sjömätning sker uppföljning och
verifikation av att muddermassorna hamnar på rätt plats och att bottens karaktär av mjukbotten bibehålls. Eventuella avvikelser kommer uppmärksammas
och justeras. Detta innebär att en jämn överyta utan betydande ojämnheter kan
erhållas genom att dumpningen löpande anpassas till förekomsten av redan
dumpade massor. Dumpning sker därför på ett noggrant, kontrollerat och verifierbart sätt. Sjöfartsverket och GHAB har i andra projekt genomfört dumpning
enligt denna beskrivning med mycket goda resultat, se PM Miljökonsekvenser
vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4.
I tillägg till detta kan konstateras att den vetenskapliga litteraturen är entydig
vad gäller dumpning av muddermassor, såsom hur massorna når botten och
hamnar på avsedd dumpningsplats. Den omgivande strömmen har ingen avgörande betydelse för hur mycket som övergår i passiv plym (mängd spill) eller var
sedimentet hamnar på botten. Fallhastigheten hos det dumpade materialet lig-
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ger runt 1 m/s oavsett om det består av en högviskös plym (dynamisk plym) eller
lerblock/-klumpar. Vid 90 meters vattendjup når det dumpade materialet botten
inom ett område med en radie av cirka 20 meter från utsläppspositionen. Se vidare Bilaga E4 till MKB och PM Förtydligande Dumpning, Bilaga 1.
Med anledning av Länsstyrelsens kommentar om hur ett säkerställande sker att
bottens karaktär av ackumulationsbotten bibehålls, konstateras att i detta projekt sker dumpning på sådana djup att det inte föreligger någon risk att ackumulationsförhållandena inte skulle kunna bibehållas. Av ansökningshandlingarna
framgår att djupet inom dumpningsytan varierar mellan cirka 65 och 92 meter.
Gränsen för förändrad erosionsrisk bedöms ligga vid cirka 50 meters djup. Under detta djup är varken våggenererad ström eller havsströmmar tillräckligt
starka för att åstadkomma längre perioder med erosion. För att ackumulationsförhållandena i området skulle kunna förändras, krävs att djupet förändras med
åtminstone 15 meter, räknat från 65 meterskurvan. Som illustration kan nämnas
att dumpning av ytterligare 1 miljon tfm3 muddermassor jämnt fördelat i området skulle innebära en höjning av botten med cirka 30 centimeter.
1.18

Övertäckning av förorenade sediment, punkten 18

Länsstyrelsen anser att den planerade övertäckningen av förorenade sediment
bör beskrivas mer i detalj.
Vad gäller säkerställande och uppföljning av att övertäckningen av SA-massor
blir jämn och komplett hänvisas till avsnitt 1.17 ovan avseende dumpningsplan
och dumpningsutförande.
Under en kort period då dumpningen pågår kommer SA-massorna ligga exponerade på botten i djuphålorna. Det finns emellertid inga naturliga processer
(strömmar) som kan sätta materialet i rörelse när det väl nått djuphålan, och
därmed föreligger ingen risk för att materialet förflyttas och föroreningar sprids
från dumpningsplatsen innan det övertäcks, se underbilaga 2 till Bilaga E11 och
PM Föroreningsspridning vid dumpning av SA-massor, Bilaga 4.1. Det sker en
uppgrumling av sediment som ligger på botten när nya massor dumpas på dessa.
Uppgrumlingen innebär att sediment trycks iväg radiellt från nedslagsplatsen.
Eftersom dumpningen sker i en djuphåla begränsas dock den uppgrumlande effekten av de batymetriska förhållanden och grumlingen stannar i djuphålan. Det
finns alltså ingen risk för att sedimentet grumlar upp ur djuphålan.
SW41258186/9

Spridning av föroreningar från SA-massorna efter täckning kan inte ske, varken
på kort eller lång sikt, se PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av
förorenade sediment, Bilaga 4. Täckning av SA-massorna kommer ske med
minst 10 meter SO-massor, dvs. preindustriellt avsatta sediment bestående av
lera och silt. För att de övertäckta SA-massorna ska kunna medföra någon miljöpåverkan eller miljöeffekt krävs att föroreningarna sprids till ekosystemet eller
ytvattnet genom någon fysisk process. Genomförda utredningar visar att det råder goda ackumulationsförhållanden i området, se förtydliganden gjorda i PM
Förtydligande av lokaliseringsutredning och vald dumpningsplats, Bilaga 5. Det
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finns alltså ingen möjlighet att den mycket omfattande övertäckningen skulle
kunna erodera och blottlägga SA-massorna. Föroreningstransport via molekylär
diffusion genom täckningen bedöms ta många tusen år och är därför inte heller
relevant.
1.19

Försiktighetsåtgärder vid dumpning, punkten 19

Länsstyrelsen anser att det saknas resonemang kring försiktighetsåtgärder vid
dumpning av förorenade massor.
Sett till valt muddringsutförande och till resultatet av de bedömningar och beräkningar som har gjorts avseende konsekvenserna av dumpning av SA-massor
framkommer att dumpning kommer att kunna ske med endast små, lokala och
kortvariga konsekvenser, även ur ett toxiskt perspektiv såväl i sediment som i
vattenmassa.
Bedömningen är gjord utifrån uppmätta halter i de sediment som ska muddras
och rådande omständigheter vid dumpningsområdet sett till bottenförhållanden,
batymetri, strömmar, föroreningsstatus, marinbiologi osv. I dessa delar hänvisas
till PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment,
Bilaga 4 samt PM Föroreningsspridning vid dumpning av SA-massor, Bilaga 4.1
för fördjupade resonemang och redovisade beräkningar. Inom dumpningsområdet råder även ackumulationsliknande förhållanden, se PM Förtydligande av lokaliseringsutredning och vald dumpningsplats, Bilaga 5 och dess underbilaga
PM Förtydligande Strömmar, Bilaga 5.1.

SW41258186/9

Vad gäller möjliga skyddsåtgärder, såsom att pumpa SA-massorna genom rör till
djuphålorna konstateras att det i projekt Skandiaporten inte föreligger några
miljömässiga skäl för att vidta sådana åtgärder. För att sätta projektet i sin kontext så beräknas i projekt Malmporten cirka 25 000 tfm3 muddermassor ha
högre halter än 1300 µg/kg TS TBT (som högst 5 300 µg/kg TS TBT) och cirka
130 000 tfm3 muddermassor har högre halter än 240 µg/kg TS. Halterna i SAmassorna för projekt Skandiaporten är långt under dessa nivåer då den högsta
uppmätta halten TBT uppgår till 276 µg/kg TS. I projekt Malmporten ska således behovet av skyddsåtgärd sättas i relation till uppmätta halter. Det noteras
också att utpekad dumpningsplats i projekt Malmporten för s.k. M2-massor är
en djuphåla belägen inne i skyddat vatten. Omkringliggande djup runt djuphålan är cirka 16 meter, vilket möjliggör nyttjandet av en jackup-rigg med ben som
fälls ut till botten för stabilitet. Detta gör att man kan förankra plattformen på
ett sjösäkerhetsmässigt sätt. Detta till skillnad från dumpningsplats Skandiaporten som är belägen på stora djup och öppet hav, vilket omöjliggör användandet
av motsvarande teknisk lösning. Vid kontakter med entreprenörer verksamma
världen över framkommer att dumpning av muddermassor genom rör på cirka
90 meters djup är en okänd teknik som aldrig tillämpats.
Utpekad dumpningsplats Skandiaporten är lokaliserad i närheten av tidigare
dumpningsplatser SSV Vinga (använd vid projekt Säkrare Farleder) och Nya
Vinga (nuvarande dumpningsområde för bl.a. GHAB, men även andra aktörer
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såsom t.ex. Trafikverket). Gällande begränsningsvärden i dispensen för Nya
Vinga kan inte tillämpas rakt av vid bestämmande av nivåer för masshantering i
projekt Skandiaporten. Vid prövningen av Nya Vinga, som avsåg en generell dispens över en längre tidsperiod, kunde inte prövningsmyndigheten ta hänsyn till
stora muddringsvolymer som medgav möjlighet till övertäckning av kraftigare
förorenade sediment, eftersom den prövningen främst kom att avse muddringsprojekt motsvarande underhållsmuddringar för att upprätthålla erforderliga
djup i hamn och farled, dvs. muddring av sediment med antropogena föroreningar och inte preindustriella sediment som det är fråga om i förevarande projekt. Det är i sådana fall mer relevant att jämföra förevarande projekt med
dumpningen i projekt Säkrare farleder, där dumpning skedde av massor utan
övre haltgränser, med efterföljande täckning av konsoliderade sediment (lermassor) och utan några särskilda skyddsåtgärder förutom att en vall i lera byggdes upp i syfte att säkerställa att massorna låg kvar då botten lutade. Uppföljningar av projekt Säkrare farleder visar att dumpning har skett utan bestående
negativa miljökonsekvenser.
Dumpningsområdet – Lokalisering och alternativ
1.20

Karta naturreservat och utredningsområden, punkten 20

Länsstyrelsen har ställt frågor om karta i bilaga E3.
På kartan i bilaga E3 redovisas endast riksintressen varför det har kommit att bli
en felskrivning av kartans innehåll i innehållsförteckningen. På karta i figur 4.5 i
MKB redovisas naturreservat samt Natura 2000-områden. Själva figurtexten
har dock kommit att bli fel då planerade reservat inte är utpekade på kartan i figur 4.5. Det planerade utredningsområdet som Länsstyrelsen omnämner finns
noterat i MKB, se vidare avsnitt 4.4.3 MKB. Det som efterfrågas av Länsstyrelsen finns således redan presenterat i MKB och är beaktat i MKB:ns bedömningar.
1.21

Alternativ plats dumpning av sprängsten, punkten 21

Länsstyrelsen har framfört att alternativ plats för dumpning av krossmaterial
bör utredas och efterfrågar om det utretts alternativ att deponera krossmaterial
på land.
SW41258186/9

Inom projekt Skandiaporten bedöms massor om cirka 460 000 tfm3 berg uppkomma, varav 60 000 tfm3 av dessa härrör från kajåtgärderna. GHAB har ansökt om dispens för dumpning av dessa massor, men avser som angetts att i den
mån det är möjligt nyttiggöra massorna i andra projekt, se vidare nedan.
Genom att dumpa stenen på eller i anslutning till befintlig hårdbotten inom område G-K görs bedömningen att förutsättningarna för den hårdbottenlevande
faunan i detta område kan öka, dels genom att mer hårdbotten tillförs miljön,
dels på grund av att den befintliga blockstrukturen höjs, vilket sannolikt medför
en minskad sedimentpålagring och därmed förbättrade möjligheter för hårdbot-
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tenfaunan, se PM Förtydligande Konsekvenser för bottenmiljöer vid dumpning,
Bilaga 6.
Utifrån videoinventeringar finns det andra områden där artrikedomen är högre
än i område G-K vilket innebär att förutsättningen för kolonisation av hårdbottenfauna sannolikt är bättre, men att dumpa sten i dessa områden innebär även
en risk att de befintliga, redan goda förhållandena försämras med en negativ påverkan på artrikedomen som följd. Dumpning vid G-K bedöms därför vara det
bästa alternativet för att utöka och förstärka områdets karaktär av hårdbotten.
Angående framförd kommentar om utredning att deponera stenen på land konstateras att stenen gör mer nytta i den marina miljön där den kan användas för
att utöka och förstärka områdets karaktär av hårdbotten i område G-K. Som bolaget tidigare anfört förs dialog löpande med olika intressenter för nyttjande av
stenen i anläggningsändamål för marin verksamhet, se avsnitt 7.1.1.2 MKB. Det
är förenat med stora svårigheter att finna avsättning för ”marin sten”, som måste
tvättas ren, på land, sett till rådande konkurrens med det massöverskott som
finns inom regionen. Det som återstår blir tillskapandet av en stor deponi, vilken
kommer kräva stora ytor både avseende deponiytor men också för själva hanteringen inom deponiområdet. Vid sprängning av berg på land går det att spränga,
sortera och krossa i olika storlekar för att på så sätt tillskapa olika fraktioner som
underlättar avsättningsmöjligheterna. Storleken på block som kan hanteras med
mudderverk är mycket större än vad grävmaskiner på land klarar varför sprängning eller spräckning för fortsatt hantering på land måste ske. Detta är en riskfylld hantering. Se vidare i PM Förtydligande Konsekvenser för bottenmiljöer
vid dumpning, Bilaga 6.
För ytterligare redovisning av utläggning av stenmassor på mjukbotten och risk
för konsekvenser därav hänvisas till avsnitt 1.30.
1.22

Avgränsning av lokaliseringsutredningen, punkten 22

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av varför sökradien för lämplig dumpningsplats begränsats till Göteborgs västra skärgård och på vilka grunder vald
avgränsning har gjorts.

SW41258186/9

Sökradien har inte begränsats till Göteborgs västra skärgård utan har omfattat
ett betydligt större område som avgränsats i flera steg och lett fram ett utredningsområde inom vilket lämpliga platser har identifierats, se avsnitt 7.1.2 MKB
och bilaga E11 till MKB.
Lokaliseringsutredningen i bilaga E11 redovisar ett antal faktorer som kännetecknar en lämplig plats för dumpning av muddermassor till havs såsom ackumulationsförhållanden, bottenkaraktär, djupförhållanden, batymetri samt andra
intressen som exempelvis riksintressen och andra skyddade områden. Noggranna avvägningar mellan platsens förutsättningar och lämplighetsfaktorerna
har varit avgörande för den successiva och slutliga avgränsningen av valt utredningsområde för dumpning.
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Kustområdet, inre och yttre skärgården, har förkastats med hänsyn till vattendjup, bottenförhållanden, förekomst av känsliga och skyddsvärda naturmiljöer
samt närhet till människor. Områden längre ut till havs har förkastats med hänsyn till bottendjupet. En lämplig plats bör vara lokaliserad så att inledande och
uppföljande undersökningar kan utföras med goda resultat.
I PM Förtydligande av lokalieringsutredning och vald dumpningsplats, Bilaga 5,
förtydligas ytterligare hur avgränsningarna har gjorts.
1.23

Val av dumpningsplats, punkten 23

Länsstyrelsen anser att val av dumpningsplats behöver utvecklas och redogöras
för mer ingående.
Vad gäller frågan om varför vissa områden valts bort hänvisas till bemötande av
Länsstyrelsen fråga i avsnitt 1.22 ovan. I bilaga E11 till MKB med underbilagor
redovisas utförligt för valet av utredningsområde dumpningsplats och vilka resonemang och bedömningar som ligger till grund för valet av dumpningsplats. I
avsnitt 7.1.2 MKB hänvisas till bilaga E11. Som framgår i bilaga E11 har huvudfaktorerna sedimenttyp, batymetri och strömförhållanden beaktats som grundförutsättningar för platsen, vilka i kombination med övriga intressen och påverkansfaktorer har legat till grund för fastställande av lämpliga platser. Det har
identifierats flera platser som bedöms lämpliga för dumpning av muddermassor
och dessa platser medger, enskilt eller i kombination med varandra, dumpning
av stora mängder muddermassor.
Dumpningsplats F omfattar de identifierade dumpningsplatserna A, D och E
samt ytterligare områden norr- och söderut. Dumpningsplatserna B och C har
inte bedömts utgöra lämpliga platser eftersom dumpning inte bör ske inom områden där det inte råder kontinuerligt ackumulerande förhållanden eller där vattendjupet efter dumpning riskerar att understiga 50 meter.
Områdena G-K har bedömts som lämpliga för dumpning av sprängsten. Det ger
samtidigt en möjlighet att utöka hårdbottenområdet genom att lägga ut sprängsten och skapa bättre förutsättningar för hårdbottenlevande fauna, se vidare avsnitt 7.1.2.2 MKB samt PM Förtydligande Konsekvenser för bottenmiljöer vid
dumpning, Bilaga 6.
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De avvägningar och bedömningar som gjorts utifrån lämplighetsfaktorerna förtydligas ytterligare i PM Förtydligande av lokaliseringsutredning och vald
dumpningsplats, Bilaga 5. Den samlade bedömningen utifrån lämplighetsfaktorerna är att plats F, dumpningplats Skandiaporten, är en lämplig plats där
dumpning kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Eftersom det har identifierats lämpliga platser längs med hela västkusten, har
avgränsning skett på de grunder som redovisats i kapitel 2 bilaga E11 till MKB
samt PM Förtydligande av lokaliseringsutredning och vald dumpningsplats, Bilaga 5.
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Bottentrålning i området riskerar inte att exponera de förorenade massorna som
avses dumpas i djuphålor och övertäckas med ett minst 10 meter tjockt lager
preindustriella massor. Det finns inte heller någon risk för att sedimentet grumlar upp ur djuphålan då de batymetriska förhållandena medför att uppgrumlande effekter i samband med dumpning stannar i djuphålan. Det finns inga naturliga processer (strömmar) som kan sätta materialet i rörelse när det väl nått
djuphålan, se punkt 1.18 ovan. Av förevarande komplettering framkommer att
de föroreningshalter som förekommer i spill från dumpning av SA-massor varken leder till kronisk toxicitet eller är akuttoxiska, och de bidrar inte till en höjning av föroreningsstatusen i området, ett haltpåslag kan inte ens påvisas, se PM
Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga
4 med underbilaga 4.1. Det finns därmed inte av miljöskäl någon anledning att,
utifrån miljökvalitet i sediment, utlysa exempelvis trålningsförbud. Ytan för
dumpningsplats Skandiaporten utgör cirka två procent av den totala ytan av
södra Skagerraks utsjöområde/fångstområde, vars yta utgörs av 227 km2. I figur
7.27 i MKB visas en beskuren bild över trålspår. Yrkesfiskarna kommer att informeras om pågående dumpningsarbeten via UFS (Sjöfartsverkets Underrättelser för sjöfaranden).
1.24

Alternativa platser och metoder för omhändertagande av förorenade massor,
punkten 24

Länsstyrelsen önskar en närmare beskrivning av alternativa platser och metoder
för omhändertagande av förorenade massor.
Att dumpa avfall till havs är förbjudet, men det finns förutsättningar att medge
dispens om dumpning kan ske utan olägenheter för människors hälsa och miljön. Till skillnad från exempelvis dispensreglerna från artskyddsförbudet innehåller förevarande aktuellt lagrum för dumpningsdispens inget kriterium som
anger att alla andra omhändertagandemetoder ska vara uteslutna för att dispens
ska medges, eller som det anges i 14 § artskyddsförordningen ”En dispens får
ges endast om 1. det inte finns någon annan lämplig lösning, [osv]”.

SW41258186/9

I ingivna ansökningshandlingar framgår vilka överväganden som har gjorts avseende omhändertagande av genererade massor, bl.a. kapitel 7 MKB. Där framgår också att nyttiggörande av massorna som utfyllnad inte är möjlig pga. rådande massöverskott i regionen (landmassor torde ur olika infrastrukturägares
perspektiv vara mer prioriterade att använda än marina massor), tillika avsaknad av projekt där SA-massor efter solidifiering och stabilisering kan nyttjas till
utfyllnader. Utifrån ett avfallshierarkiperspektiv återstår alltså kvittblivning.
Hänvisning görs till avsnitt 2.8 nedan och PM Alternativ hantering av förorenade sediment, Bilaga 7. Sammanfattningsvis är bedömningen att det inte finns
några miljömässiga skäl att föreslå ett alternativt omhändertagande.
Det föreligger i detta specifika fall inga miljömässiga skäl att med haltvillkor avgränsa vilka massor som får dumpas för att sedan övertäckas. Det föreligger inte
heller miljömässiga skäl att indela SA-massorna i fler grupper för en eventuell
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annan omhändertagning än att dumpa och övertäcka dem. Hänvisning görs till
avsnitt 1.9 ovan och avsnitt 2.6 nedan.
Såväl rådande halter i områdets bottnar som det beräknade haltpåslaget är betydligt lägre än de kriterier, som norska Miljödirektoratet har tagit fram, för sedimenthalter som skulle kunna vara akuttoxiska. Jämförelser har även skett mot
de gränsvärden för sediment, som gäller inom vattenförvaltningen, och som är
baserade på kronisk exponering, vilket det alltså inte blir fråga om i detta fall.
Bakgrundshalt plus haltpåslag är lägre än gränsvärden för bly, antracen och
fluoranten, men något högre för TBT. Gällande TBT så är dock även rådande
bakgrundshalt något högre än gränsvärdet. Med beaktande av det måttliga
påslaget, den begränsade utbredningen och den korta tiden bedöms detta inte
innebära någon risk för negativa miljöeffekter. Sett i det större perspektivet
kommer spill från SO-massor att förekomma ytligt i området utanför dumpningsområdet, vilket kommer leda till avsevärt lägre föroreningshalter än de halter som förekommer idag. Se avsnitt 2.10.
Det finns inget samband mellan vind och strömmar på större djup, se avsnitt 1.6.
Analyser av Tyréns mätningar, och flera andra mätningar längs kusten, visar att
det finns ett samband mellan vind och ström i havsytan och cirka fem meter ner,
men att sambandet under detta djup försvinner. Varierande väderförhållanden,
temperatur och strömmar, och vad som kan uppfattas som speciella väderförhållanden vissa år, påverkar alltså inte detta och kommer inte förhindra att spill
från SO-massor kommer att överlagra spill från SA-massor. Härutöver kommer
också den naturliga sedimentation som SGU bedömer är 0,5-1 centimeter per år
och denna sedimentering sker relativt uniformt. De naturliga processerna på
havsbottnarna är ur ett sådant perspektiv oberoende yttre och mänskliga aktiviteter. Av förevarande komplettering framkommer att de föroreningshalter som
förekommer i spill från dumpning av SA-massor är så små att de inte ger upphov
till toxiska effekter och de bidrar inte till föroreningssituationen i befintliga sediment, haltpåslaget kommer inte ens kunna påvisas.
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Vad gäller skyddsåtgärder såsom att pumpa SA-massorna genom rör till djuphålorna konstateras att det föreligger i projekt Skandiaporten inga miljömässiga
skäl för att vidta någon sådan skyddsåtgärd, se även avsnitt 1.19 ovan och avsnitt
2.10 nedan. Dumpningen i Lundbyhamnen medgavs till sist i en prövning avseende dumpningsdispens där förorenade muddermassor, bl.a. innehåll av TBT i
halter upp mot 1 990 µg/kg TS, från en underhållsmuddring överlagrades med 1
meter sjösand. Hamnsaneringen i Oskarshamn var just en sanering då sedimenten i hamnbassängen gav upphov till bl.a. en betydande spridning av dioxiner till
Östersjön. De massor som är aktuella för dumpning i projekt Skandiaporten har
såvitt GHAB känner till aldrig varit aktuella för sanering.
1.25

Anläggande av egen deponi, punkten 25

Länsstyrelsen frågar om GHAB har övervägt att anlägga en ny deponi för massorna som uppkommer i detta projekt.
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Som GHAB angav i sitt yttrande över kompletteringsbehov den 9 april 2021 och
som anges i avsnitt 4.6 PM Alternativ hantering av förorenade sediment, Bilaga
7, ligger det inte inom ramen för bolagets uppdrag att anlägga och driva deponiverksamhet. Vidare krävs förutom tillstånd för att driva deponi, stora ytor för
hantering och mellanlagring, för deponering och därutöver erforderlig infrastruktur. Sådana omfattande markytor som skulle krävas för anläggandet finns
inte inom Göteborgs hamn. Inte heller Sjöfartsverket har mandat att driva en avfallsdeponi som skulle kunna användas för projektet.
Det är inte heller relevant att jämföra aktuellt projekt med saneringsprojekten i
Oskarshamns hamn eller Karlshäll i Luleå. Syftet med dessa projekt var att sanera sediment i halter som motsvarar farligt avfall. Halterna i SA-massorna är
inte i sådana nivåer att de utgör farligt avfall, se PM Alternativ hantering av förorenade sediment, Bilaga 7. Ovan nämnda projekt har också haft respektive
kommun som huvudman och varit statligt finansierade utifrån ansvarsreglerna i
10 kap. miljöbalken.
Vad avser omhändertagande av förorenade massor på land, och i övrigt avseende deponering av massor på land hänvisar bolaget därför till vad som anförts i
avsnitt 1.24.
Dumpningsområdet – Maringeologi
1.26

Sammanfattande karta/illustration, punkten 26

Länsstyrelsen efterfrågar en sammanfattande karta över maringeologin inom
hela dumpningsplatsen.
Maringeologisk kartinformation har sekretessbelagts med hänvisning till rikets
säkerhet, enligt lag (2016:319) om skydd för geografisk information, varför viss
typ av information inte kommer kunna tillhandahållas. Provtagning har emellertid utförts som bekräftar att de maringeologiska förhållandena uppfyller kraven
för en lämplig dumpningsplats. Förhållandena inom dumpningsplatsen är ackumulerande och inte att betrakta som erosions- eller transportbotten. Detta har
redovisats i ansökningshandlingarna och med anledning av inkomna synpunkter
görs också vissa förtydliganden i PM Förtydligande av lokaliseringsutredning
och vald dumpningsplats, Bilaga 5 och PM Förtydligande Strömmar, Bilaga 5.1.
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GHAB konstaterar att SGU har, i egenskap av expertmyndighet och med tillgång
till efterfrågat material, bedömt inlämnade handlingar vara kompletta.
1.27

Provtagna sediments sammansättning för fastställande av ackumulation,
punkten 27

Länsstyrelsen önskar ytterligare underlag angående de i dumpningsområdet
provtagna sedimentens sammansättning och egenskaper utifrån definitionen av
ackumulationsbotten.
Maringeologiska förhållanden redovisas i avsnitt 7.2.2 MKB och Bilaga E11
MKB. Kornstorleksanalys, syrgashalt och organiskt innehåll stämmer väl med
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SGU:s undersökningar.[1] Resultatet från de sedimentprovtagningar som utförts
i området presenteras i underbilaga 3-5 till Bilaga E11 MKB. I PM Förtydligande
av lokaliseringsutredning och vald dumpningsplats, Bilaga 5, förtydligas sedimentens egenskaper ytterligare. Sedimentundersökningarna som genomförts i
utredningsområdet visar att det ytliga bottensedimentet (översta 10 centimeter)
består av okonsoliderad, siltig lerig gyttja med högt vatteninnehåll, se avsnitt 4.1
Bilaga 5, vilket också överensstämmer med Naturvårdsverkets definition av ackumulationsbotten.
Slutsatsen är således att det råder ackumulerande förhållanden idag och att
samma förhållanden kommer att råda under tiden dumpning pågår, och tiden
därefter.
1.28

Fastställande av maringeologin, ackumulationsbotten, punkten 28

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av hur det varit möjligt att fastställa maringeologin utifrån antal och vald placering av sedimentprov.
Med stöd av modellberäknade strömmar, strömmätningen och sedimentundersökningarna som visar att bottenmaterialet består av fina sediment med ett lerinnehåll på cirka 5-10 procent och med högt vatteninnehåll och förekomst av organiskt material, är slutsatsen att det inte pågår någon erosion i området utan
att det råder ackumulerande förhållanden, se PM Förtydligande av lokaliseringsutredning och vald dumpningsplats, Bilaga 5 och PM Förtydligande
Strömmar, Bilaga 5.1 tillsammans med där gjorda hänvisningar till MKB. Såväl
strömmätningar som genomförd sedimentprovtagning i området är representativ och tillräcklig för gjorda bedömningar, vilka också får stöd av SGU:s material
och vägledningar.
1.29

Provtagningar och mätningar i djuphålorna, punkten 29

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande av provtagningar och mätningar som utförs i djuphålorna.
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Sedimentprov har tagits i respektive djuphåla. Resultatet av kornstorleks- och
densitetsanalys visar att sedimenten i djuphålorna inte skiljer sig från omgivande mjukbotten i området. Bedömningen är att det finns tillräckligt med underlag för att visa på homogenitet. I underbilaga 2 till Bilaga E11 i MKB sammanfattas uppmätta strömmar i utredningsområdet samt modellerad ström.
Hänvisning görs även till PM Förtydligande av lokaliseringsutredning och vald
dumpningsplats, Bilaga 5, för resultat av densitetsanalyser.
På motsvarande sätt är kunskapsläget gott avseende strömmar baserat på det
faktum att det finns både flertalet strömmätningar utförda på en representativ
plats och en hydrodynamisk modell för området, se vidare i PM Förtydligande av
lokaliseringsutredning och vald dumpningsplats, Bilaga 5 samt PM Förtydligande Strömmar, Bilaga 5.1.
[1]

Miljöföroreningar i utsjösediment – geografiska mönster och tidstrender. SGU-rapport 2019:06.
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Det konstateras att de beräknade strömhastigheterna vid botten är mycket lägre
i djuphålorna än vid omgivande botten och långt under vad som krävs för att sediment ska kunna erodera, se underbilaga 2 till Bilaga E11 i MKB. Någon risk för
erosion av förorenade sediment som dumpats i djuphålan föreligger inte.
Den hydrodynamiska modellen som finns uppsatt för området visar tydligt hur
strömmarna avtar med djupet i öppet hav och att strömhastigheterna i djuphålorna inom dumpningsområde F är låga. Den SGU-rapport som Länsstyrelsen
hänvisar till har tittat på djuphålor i skärgårdsmiljö med smala sund där höga
strömhastigheter kan uppstå. Förhållanden i öppet hav kan inte jämföras med
detta. I stora havsområden har naturliga djuphålor generellt sett formats på en
geologisk tidsskala. Inför projekt Säkrare farleder fördes en liknande diskussion
avseende djuphålan som nu använts för dumpning vid SSV Vinga och där det vid
uppföljning efter genomförd dumpning inte kunnat konstatera någon pågående
erosion men väl en kompaktion av sedimentet.
1.30

Utläggning av stenmassor på mjukbotten och dess konsekvenser, punkten 30

Länsstyrelsen önskar en mer detaljerad beskrivning av utläggning av stenmassor
på mjukbotten i område G-K och eventuellt område F, tillsammans med en beskrivning av vilken risk för miljökonsekvenser detta skulle kunna medföra.
Dumpning av det första lagret sten kommer orsaka en lokal och kortvarig grumling, som bedöms omfatta ett cirka 150-300 meter stort område kring nedslagsplatsen. Mängden grumling blir så pass liten och kortvarig att det inte går att beräkna pålagring eller spridning. Fortsatt dumpning av sten orsakar ingen grumling, se PM Förtydligande Konsekvenser för bottenmiljöer vid dumpning, Bilaga
6.
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Dumpning sker i anslutning till de höjdryggar som finns i form av uppstickande
berg och upp till dessa höjdryggars nivå och i dess strömriktning i syfte att förstärka områdets karaktär av hårdbotten och inte förändra strömklimatet. I samband med utläggning av sten försvinner mjukbotten med dess mjukbottenlevande fauna och denna kommer inte ha möjlighet att återetableras på denna
plats. Mer mjukbotten tillkommer dock i område F än vad som försvinner inom
område G-K. Genom att dumpa massorna på eller i anslutning till befintlig
hårdbotten görs bedömningen att förutsättningarna för den hårdbottenlevande
faunan i detta område kan öka genom att mer hårdbotten tillförs miljön, men
också på grund av att den befintliga blockstrukturen höjs, vilket sannolikt medför en minskad sedimentpålagring och därmed förbättrade möjligheter för hårdbottenfaunan.
Eventuella sättningar och rörelser i stenmassorna efter dumpning är troliga men
bedöms inte påverka förutsättningarna för nyetablering av hårdbottenfauna. Ett
enstaka block kan utgöra ett habitat samtidigt som högar av block ger förutsättningar för skrymslen och håligheter. En ökad areal av hårdbotten inom G-K kan
påverka djuplevande (cirka 60-70 meters djup) hårdbottenassocierade arter po-
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sitivt till följd av mer hårdbottenyta samt leda till att dessa arter aggregeras till
området.
1.31

Källhänvisning för utredning av dumpning i djuphålor, punkten 31

Länsstyrelsen saknar källhänvisning till utredningar som visar att dumpning i
djuphålor är en lämplig hantering samt redogörelse för innehållet i dessa utredningar.
Flertalet fördjupade utredningar har genomförts, och legat till grund för bedömningarna i MKB, för att säkerställa att dumpning i djuphåla är en lämplig hantering, exempelvis rörande toxicitet och jämförelse med effektbaserade gränsvärden, karakterisering av sediment enligt föreskriften (NFS 2004:10) om deponering och beräkningar avseende miljökonsekvenserna i samband med dumpning
av SA-massor, vilket också framgår i denna komplettering.
Dumpningsområdet – Marinbiologi
1.32

Hårdbottenytor som kommer eller riskerar att övertäckas, punkten 32

Länsstyrelsen önskar ett tydliggörande av var inom dumpningsområdet som
hårdbottenytor kommer eller riskerar att övertäckas samt hur identifierade rev
påverkas.
I PM Förtydligande Konsekvenser för bottenmiljöer vid dumpning, Bilaga 6, redovisas lokaliseringen av de hårdbottenytor som minskar eller försvinner i område F. Detta redovisas även i figurerna 7.11 och 7.12 i MKB. Av tabell 7.3 i MKB
framgår att det rör sig om sammanlagda arealer om cirka 130 000 m2. Den
största övertäckningen med avseende på areal sker i kanterna på större, sammanhängande hårdbottenytor, vilket medför att dessa ytor blir delvis helt övertäckta. De ytor som övertäcks i sin helhet utgörs av mindre fristående hårdbottenytor. Hårdbottenmiljöer som är belägna som uppstickande öar i en annars
huvudsakligen mjukbottenmiljö kan även vid låg artdiversitet vara viktiga spridningslänkar, så kallade ”stepping stones”, mellan artrikare miljöer då de är belägna på en strategiskt viktig plats i landskapet. Filmning inom området visar
emellertid att befintliga hårdbottenytor är överlagrade med finmaterial i varierande grad, vilket troligtvis beror på ackumulationsförhållandena i området men
kan även vara en konsekvens av trålning.
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1.33

Ospar-habitat, punkten 33

Länsstyrelsen anser att Ospar-habitaten och konsekvenserna för dessa är dåligt
belysta.
I PM Förtydligande Konsekvenser för bottenmiljöer vid dumpning, Bilaga 6, belyses konsekvenserna för Ospar-habitat. Dropvideoundersökningar visar att det
är främst lerbottnarna söder om undersökningsområdet inom djupintervallet
30-50 meter som uppfyller länsstyrelsernas tolkning av Ospar-habitatet Sjöpennebottnar med större grävande organismer, dvs. >1 individ/m2. Även dumpningsplats för projekt Säkrare farleder SSV Vinga, där djupet varierar mellan
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cirka 25-45 meter, uppvisar numera en hög täthet (>1/m2) av sjöpennor (resultat
från videoundersökningar 2020). Djupen på dumpningsplats Skandiaporten varierar mellan 65-92 meter inkl. område G-K, vilket indikerar sämre förutsättningar för att mjukbottnarna ska utvecklas till Ospar-habitat inom detta område.
Dumpningsområdet – Strömmar
1.34

Strömmar, punkten 34

Länsstyrelsen önskar en mer ingående analys av strömmar och en motivering till
varför genomförd strömmätning inte behöver kompletteras.
Tyréns har satt upp en hydrodynamisk modell för mer än en hel dumpningssäsong och för ett stort havsområde som är mycket större än det förväntade påverkansområdet och som visar hur strömmarna varierar i tid och rum. Strömmätningen är i första hand genomförd som ett komplement till modellstudien och
för att stärka upp modellresultaten.
Strömmätningen genomfördes i december 2019 och resultatet inom utredningsområdet redovisas i avsnitt 2.4.2 underbilaga 2 till Bilaga E11 till MKB. Strömmätningen har gjorts på ett stort djup, drygt 70 meter, och på en plats som bedöms vara representativ för hela utredningsområdet. Den dataåterbäring på 15
dygn som strömmätningen resulterade i var visserligen kortare än förväntat,
men tillräckligt lång för att bekräfta strömningsmönster.
I PM Förtydligande Strömmar, Bilaga 5.1, förtydligas sambandet mellan strömdata och modell samt rums- och tidsvariationer. Den strömdata som finns tillgänglig, i kombination med modellberäknad ström, är tillräcklig för att bedöma
strömhastigheter och därmed erosionsrisk i hela dumpningsområdet inklusive
djuphålan. Observerad ström från mätning och modellerad ström uppvisar
samma mönster. De beräknade strömhastigheterna vid botten är mycket lägre i
djuphålorna och långt under vad som krävs för att sediment ska kunna erodera.
Någon risk för erosion av förorenade sediment som dumpats i djuphålan föreligger inte.
Dumpningsutförandet och spill vid dumpning
1.35

Föroreningar, punkten 35
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Länsstyrelsen önskar en redogörelse för totala mängder av respektive förorening
som kommer släppas ut i vattenmiljön genom spill vid dumpning.
En redogörelse för totalmängder/halter finns i PM Föroreningsspridning vid
dumpning av SA-massor, Bilaga 4.1, för de föroreningar med halter i klass 5 och
där effektbaserade gränsvärden finns fastställda och/eller där uppmätta bakgrundshalter i området finns. I övrigt hänvisas till punkterna 1.9, 1.15 och 1.17
ovan.
1.36

Kulturmiljö, punkten 36

Länsstyrelsen ser ett behov av en arkeologisk utredning av dumpningsplatsen.

23

Som GHAB angav i yttrande över kompletteringsbehov den 9 april 2021 har inga
fynd med vrak eller misstänkt fornlämning identifierats av underlaget från multibeam-ekolodning. Trots detta kommer GHAB låta genomföra en arkeologisk
utredning i enlighet med kulturmiljölagen för områdena som avser dumpningsplats Skandiaporten, dvs. område F och G-K som avser utläggning av sprängsten.
GHAB bedömer att detta arbete kan pågå parallellt med tillståndsprocessen och
att resultatet kan redovisas i ett senare skede.
Övrigt
1.37

Översyn av enheter, punkten 37

Länsstyrelsen noterar att enheterna i tabell 7.4 i MKB bör ses över.
Tabellen har korrigerats och samtliga värden anges numera i mg/kg TS. De medelhalter i sediment som anges representerar enbart prov i klass 5. Det kan noteras att värdena i tabellen är något högre, än de värden som redovisas i förevarande komplettering, se PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av
förorenade sediment, Bilaga 4, och som avser hela volymen SA-massor. Se korrigerad tabell och övriga rättelser i Bilaga B.
1.38

Rivö fjord, punkterna 38 och 39

Länsstyrelsen anser att den nya preliminära vattenförekomsten Rivö fjord nord
som har en statusklassning för cykel 3 som bör redovisas.
I avsnitt 4.6 MKB redovisas gällande miljökvalitetsnormer för beslutade vattenförekomster. GHAB är medvetet om att vattenförekomsten Rivö fjord är under
förändring.
Det anges i Länsstyrelsens databas VISS att ”Rivö fjord nord” är en preliminär
vattenförekomst, vilket också anges i MKB. Vid de genomförda bedömningarna
avseende påverkan på status och miljökvalitetsnormer som presenteras i avsnitt
8.2.1 MKB, har nämnda kommande administrativa förändring bedömts vara relevant att beakta när det gäller hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, vilket också
har skett, se avsnitt 8.2.1.3 MKB.
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Tabell kompletterad med statusklassningar för den preliminära vattenförekomsten ”Rivö fjord nord” biläggs, se Bilaga 8. När det gäller de statusklassningar för
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som har tillkommit jämfört med redovisningen av de beslutade statusklassningarna för ”Rivö fjord” i tabell 4.3 MKB
framgår av VISS att dessa är daterade juni 2019 och bygger på tidigare föreskrifter samt en nationell metod under utveckling, slutredovisad av HaV först år
2020 (efter det att klassningarna lagts in i VISS).
Förslag till ny miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten ”Rivö fjord nord” är för
tillfället ”Otillfredsställande ekologisk status 2039”.
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Ingen av de genomförda bedömningarna i MKB (samlat eller på kvalitetsfaktornivå) bedöms i nuläget påverkas av kommande administrativa förändring i vattenförekomsten Rivö fjord. Om någon bedömning behöver uppdateras på grund
av att nya vattenförekomster och miljökvalitetsnormer beslutas under prövningens gång kommer detta att genomföras.
Miljökvalitetsnormen med kvalitetskrav för ekologisk status för Rivö fjord är
”Måttlig ekologisk status 2027”. Som framgår av motiveringen till detta kvalitetskrav i Länsstyrelsens databas VISS är vattenförekomsten påverkad av hamnverksamhet och har därför en sänkt status med avseende på den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd. För de kvalitetsfaktorer som inte är
direkt kopplade till hamnverksamhetens fysiska påverkan på vattenförekomsten,
bedöms det vara möjligt att uppnå god status senast 2027. Det mindre stränga
kravet, Måttlig ekologisk status, gäller därför enbart för de kvalitetsfaktorer som
kan kopplas direkt till hamnverksamheten och farlederna till hamnen. I den
nämnda motiveringen till kvalitetskravet, i Länsstyrelsens databas VISS, anges
följande.
”Vattenförekomsten är påverkad av hamnverksamhet och har därför en sänkt
status med avseende på den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn Morfologiskt
tillstånd. För de kvalitetsfaktorer som inte är direkt kopplade till hamnverksamhetens fysiska påverkan på vattenförekomsten, bedöms det vara möjligt att
uppnå god status senast 2027. För att uppnå en övergripande god ekologisk status i vattenförekomsten som helhet krävs det dock att det genomförs omfattande
förbättringsåtgärder med avseende på de hydromorfologiska förhållandena i vattenförekomsten. Ett genomförande av sådana åtgärder skulle medföra att hamnverksamheten inte längre kan bedrivas i sin nuvarande omfattning. Göteborgs
hamn är utsedd som riksintresse för sjöfart, vilket innebär att den har ett värde
ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Verksamheten utgör ett sådant
väsentligt samhällsintresse som motiverar att ett mindre strängt krav fastställs,
då det bedöms vara ekonomiskt orimligt att vidta alla de åtgärder som krävs för
att nå god ekologisk status i vattenförekomsten som helhet. Det mindre stränga
kravet, Måttlig ekologisk status, gäller därför enbart för de kvalitetsfaktorer som
kan kopplas direkt till hamnverksamheten och farlederna till hamnen. Kvalitetskravet för vattenförekomsten fastställs därför till Måttlig status.”
SW41258186/9

För att undvika missförstånd kan för tydlighets skull nämnas att det som anges
ovan har beaktats vid genomförda bedömningar avseende påverkan på miljökvalitetsnormer som presenteras i MKB.
2.

HaV

2.1

Muddring av förorenade sediment

HaV önskar en närmare redogörelse av mängden förorenade sediment som kan
uppkomma vid genomförande av Kajläge Öster, etapp 2, och hur dessa massor
avses omhändertas.
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Det bedöms uppkomma cirka 3 100 tfm3 förorenade massor och det kan därutöver tillkomma en mindre mängd förorenade massor som pålagrats efter senast
utförda underhållsmuddringen. Det genomförs en underhållsmuddring
2020/2021 och mängden förorenade massor vid genomförande av etapp 2 är beroende av om ytterligare underhållsmuddring har genomförts innan arbetena inleds. De förorenade massorna avses omhändertas på land och transporteras till
deponi/mottagningsanläggning som har tillstånd att ta emot massorna.
2.2

Sprängsten

HaV önskar ett förtydligande avseende hanteringen av sprängstensmassor och
skäl för dumpningsdispens för dessa massor.
De sprängstensmassor som uppkommer avses nyttjas i anläggningsprojekt i de
fall sådana finns att tillgå när sprängstenen uppkommer och om sprängstenen
lämpar sig för anläggningsändamål. Sprängstenen förväntas till viss del inte vara
av en sådan kvalitet att de kan nyttjas för anläggningsändamål. Först då ingen
annan avsättning bedöms finnas, avses sprängstenen dumpas till havs. Dumpning avses i första hand ske i ett område intill hårdbottenytor inom vilket
sprängstenen kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för hårdbottenlevande fauna, se vidare avsnitt 1.21 till bemötande av synpunkter från Länsstyrelsen. I PM Förtydligande Konsekvenser för bottenmiljöer vid dumpning, Bilaga 6,
redogörs för dumpning av stenmassor mer utförligt.
2.3

Effekter på recipientens vattenkvalitet

HaV önskar en redovisning av konsekvenser av muddring av förorenade sediment.
I avsnitt 6.6.1.1 MKB anges att som en effekt av återkommande underhållsmuddring kommer huvuddelen av de muddrade massorna vid kaj bestå av opåverkade sediment. I avsnitt 6.6.2.1 MKB anges att bottenytans översta skikt utgörs av recent material som ställvis kan innehålla förhöjda halter av föroreningar. Endast det södra släntområdet i område 42 är en yta som inte tidigare underhållsmuddrats.
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För Kajläge Väster bedöms i första skedet inga förorenade sediment förekomma
annat än i mindre omfattning i ytliga, nyligen avsatta sediment efter senast utförda underhållsmuddring. För Kajläge Öster bedöms mindre mängder förorenade sediment förekomma, se närmare avsnitt 2.1 ovan.
Omfattningen av förorenade ytliga sediment måste fastställas inför muddring
och om det förkommer förorenade sediment kommer de att muddras med s.k.
miljöskopa för att minimera grumling. Det följer även av GHAB föreslagna villkor 10 att förorenade massor ska muddras med s.k. miljöskopa eller liknande
teknik.
GHAB anser inte att det finns anledning att inom ramen för aktuella kajåtgärder
referera till rapporten från studien för projekt Säkrare farleder. Kajåtgärderna i
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projekt Skandiaporten omfattar en mycket liten volym förorenade sediment och
dessa kommer att muddras med s.k. miljöskopa, vilket inte var fallet för projekt
Säkrare farleder.
2.4

Påverkan på biogent rev med blåmusslor vid Kajläge Öster

HaV önskar ett förtydligande av om det biogena revet med blåmusslor som är
beläget i anslutning till den muddring som kommer att utföras inom Kajläge Öster omfattas av Sjöfartsverkets planerade kompensationsåtgärder om tillskapande av nya hårbottnar vid Måvholmskröken.
De aktuella kompensationsåtgärderna utgör inte kompensation för påverkan på
musselbanken söder om muddringsområde 42.
Muddring av bottenytan för etapp 2 vid Kajläge Öster bedöms som en måttlig
konsekvens på det närliggande revet, se avsnitt 6.6.3.4 MKB. Det kan dock noteras att vad gäller påverkan på revet härrör denna främst från farledsåtgärderna.
Effekter på marina habitat och bottenfauna för farledsåtgärderna beskrivs i avsnitt 5.2.3.2 MKB. Det aktuella revet är beläget i direkt anslutning till farleden
vilket innebär att sedimentpålagringen typiskt sett är 10-20 centimeter under
hela muddringsperioden. Eftersom all muddring modellerats tillsammans är det
inte möjligt att ange hur stor pålagringen blir från enbart muddringen vid Kajläge Öster. Kajåtgärderna svarar dock för en mindre del av den totala påverkan
från samtliga muddringsarbeten.
Det ska dock noteras att ovanstående bedömningar är mycket konservativa. Sediment kompakteras med tid och den densitet som utgör grund för beräkning av
sedimenthöjd motsvarar nyligen deponerade sediment. Då muddringen pågår
under en längre period än en månad innebär det att sedimenthöjderna i praktiken halveras efter en månad. Presenterade beräkningar av sedimentpålagring är
alltså mycket konservativa för att inte underskatta påverkan.
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I sammanhanget kan resultatet i slutrapporten för projekt Säkrare Farleder
nämnas. Det genomfördes under projektet undersökningar för att avgöra förändring i antalet aktiva musslor per ytenhet som en direkt eller indirekt effekt av
muddringsprojektet. Undersökningarna visade inga negativa förändringar för
någon av de studerade parametrarna under projektets gång. Ingen sänkt filtreringsaktivitet uppvisades utöver den naturliga variationen. Aktivitetsgraden hos
blåmusslorna inom påverkansområdet ökade under pågående muddring men
var på samma nivå som innan påbörjad muddring redan året efter avslutad
muddring. Resultatet tyder på att den ökade partikelhalten i vattnet troligen påverkat blåmusslorna genom att dessa behövt öka sin filtreringsgrad för att tillgodose sig födan.
Vid genomförande av farledsåtgärderna inom aktuellt projekt kommer det att
ske uppföljning och kontroll. Erfarenheterna från genomförande av farledsåtgärderna kommer att beaktas vid genomförande av Kajläge Öster för att i möjligaste mån minimera påverkan. Mot bakgrund av den påverkan som kan upp-
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komma för ålgräsängar och det biogena revet till följd av muddringen inom Kajläge Öster, anser GHAB att det inte är motiverat med några andra skyddsåtgärder än vad bolaget redan åtagit sig.
2.5

Kumulativa effekter värdefulla habitat (muddring)

HaV önskar en tydligare och mer ingående redogörelse för hur kumulativ påverkan av flera planerade muddringsprojekt skulle kunna påverka värdefulla habitat.
Som anges i kapitel 9 MKB är de kumulativa effekter som kan uppstå på värdefulla habitat är grumling och undervattensbuller. Den planerade underhållsmuddringen 2025/2026 som kan komma att sammanfalla med fördjupningen i
farled, hamnbassäng och närmast kaj omfattar i stora delar samma område. Det
återstående området som behöver underhållsmuddras i den inre delen av hamnen bedöms inte medföra några kumulativa effekter av betydelse för skyddsvärda habitat. Muddring i Arendal kan medföra kumulativa effekter i form av
grumling men enligt gällande tillstånd för åtgärderna i Arendal ska grumlingen
minimeras i möjligaste mån och någon grumling inom Natura 2000-området
Torsviken med anledning av muddringsarbetena får inte förekomma.
GHAB menar att eftersom varje projekt har uppställda försiktighetsmått i form
av villkor och åtaganden, är redan därigenom risken för att kumulativa effekter
ska uppstå låg. GHAB är verksamhetsutövare i flera av de projekt som kan riskera att sammanfalla och har därigenom möjlighet att tillse att arbetet i de separata projekten så långt som möjligt anpassas efter varandra för att säkerställa att
det inte uppstår en kumulativ effekt av någon betydelse.
Dumpningsdispens
2.6

Differentiering av förorenade massor

HaV har anfört att de mest förorenade sedimenten behöver avgränsas ytterligare, åtminstone för vissa områden och diskutera olika omhändertaganden för
dessa massor.
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I projekt Skandiaporten föreslås en villkorskonstruktion där grundprincipen vilar på skiljelinjen mellan vad som är preindustriella sediment och antropogent
påverkade sediment. I PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av
förorenade sediment, Bilaga 4 redogörs för gjord avgränsning av förorenade
massor, som bekräftar att avgränsningen är konservativ på så sätt att den också
innefattar volymer med föroreningshalter i som mest klass 3 eller 4. Dessa volymer kommer övertäckas av ett minst 10 meter tjockt lager av SO-massor (konsoliderad lera) och därmed tas bort från framtida påverkan på det ekologiska systemet. Det finns en mycket god bild av genomförandet och vilken miljöpåverkan som kan uppstå vid dumpning av SA-massor i aktuellt projekt. Miljörisker
vid dumpning beror inte enbart på föroreningshalt, utan har satts i relation till
de lokala förhållandena och omständigheter som råder i dumpningsområdet och
dess omgivning. Av PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av föro-

28

renade sediment, Bilaga 4 framgår att miljöpåverkan samt risk för negativa effekter är små, lokala och kortvariga. Några föroreningsrelaterade risker på lång
sikt kan inte förutses. Det föreligger i detta specifika fall inga miljömässiga skäl
att med haltvillkor avgränsa vilka massor som får dumpas för att sedan övertäckas. Det föreligger inte heller miljömässiga skäl att indela SA-massorna i fler
grupper för ett annat omhändertagande.
2.7

Utvärdering utifrån Hav:s föreskrifter

HaV anser att provtagningsresultat även utvärderas mot bedömningsgrunder
och gränsvärden för sediment i HaV:s föreskrifter Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).
SA-massornas toxiska påverkan och effekter i vattenmiljön vid dumpning är
noga utrett genom spridningsmodeller och beräkningar, och har utgjort underlag till framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Beräkningarna redovisas mer detaljerat i detta sammanhang, se PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4 samt PM Föroreningsspridning vid dumpning av SA-massor, Bilaga 4.1. Se vidare avsnitt 1.15 ovan till
bemötande av synpunkt från Länsstyrelsen.
2.8

Alternativredovisning för omhändertagande av förorenade massor

HaV efterfrågar en mer genomgående alternativredovisning för omhändertagande av massor. HaV önskar en bedömning av möjligheter att omhänderta de
förorenade massorna på land istället för att dumpa dessa.
Till bemötande av HaV:s fråga hänvisas till vad som anförts till bemötande av
Länsstyrelsens synpunkt i punkten 24, avsnitt 1.24 samt till PM Alternativ hantering av förorenade sediment, Bilaga 7.
Att dumpa avfall till havs är förbjudet, men förutsättningar att medge dispens
finns om dumpning kan ske utan olägenheter för människors hälsa och miljön.
Till skillnad från exempelvis dispensreglerna från artskyddsförbudet innehåller
förevarande aktuellt lagrum för dumpningsdispens inget kriterium som anger
att alla andra omhändertagandemetoder ska vara uteslutna för att dispens ska
medges, eller som det anges i 14 § artskyddsförordningen ”En dispens får ges
endast om 1. det inte finns någon annan lämplig lösning, [osv]”.
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I MKB:n redovisas vilka överväganden som har skett rörande masshanteringen i
projektet. Ett eventuellt omhändertagande av massorna på land måste sättas i
ett helhetsperspektiv och belysas tillsammans med frågor såsom landytor,
transporter, möjligheter för omkringliggande omlastningsanläggningar och/eller
deponier med beaktande av tillståndsstatus, kapacitet och miljörisker. I PM Alternativ hantering av förorenade sediment, Bilaga 7, presenteras och vidareutvecklas resonemangen. Slutsatsen är att det i praktiken inte föreligger något miljömässigt lämpligt alternativ till dumpning av SA-massorna. En hantering på
land, även om det hade funnits kapacitet hos mottagaren, innebär i sig miljökonsekvenser och risker under alla de hanteringssteg som en landdeponering för
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med sig, se redovisningen i avsnitt 4.4 PM Alternativ hantering av förorenade
sediment, Bilaga 7. Sökt alternativ innebär att SA-massorna tas bort från framtida påverkan på det ekologiska systemet på ett sätt som inte kommer kunna ske
vid landdeponering. Genomförda utredningar visar även att det inte föreligger
några miljömässiga skäl att hantera massorna på annat sätt än genom dumpning.
Av PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment,
Bilaga 4, följer att miljöpåverkan från dumpning av SA-massor samt risk för negativa miljöeffekter är små, lokala och kortvariga och ger varken upphov till
lång- och kortsiktiga konsekvenser på omkringliggande botten eller i vattenmassan. Av bilagan framgår också att en uppdelning av SA-massorna i flera grupper
där vissa hanteras på land inte har någon väsentlig betydelse för den marina miljön. Det föreligger därför inte skäl till ytterligare avgränsning eller uppdelning av
SA-massorna.
2.9

Maximal tillåten föroreningsnivå

HaV anser att ansökan bör kompletteras med ett förslag till villkor med en övre
gräns för massornas föroreningsinnehåll i de olika sedimentkategorierna.
I projekt Skandiaporten föreslås en villkorskonstruktion som utgår från skiljelinjen mellan vad som är preindustriella sediment och antropogent påverkade sediment. Miljörisker vid dumpning beror inte enbart på föroreningshalt utan
måste sättas i relation till de lokala förhållanden och omständigheter som råder i
området och dess omgivning. I PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4, utvecklas de resonemang som legat till
grund för detta villkorsförslag tillsammans med de beräkningar som utförts för
att bedöma lång- och kortsiktiga konsekvenser av dumpning på omkringliggande botten och i vattenmassan. Det finns en mycket god bild av genomförandet och vilken miljöpåverkan som kan uppstå. Miljöpåverkan samt risk för negativa effekter är små, lokala och kortvariga. Några föroreningsrelaterade risker på
lång sikt kan inte förutses. Det föreligger i aktuellt projekt inga miljömässiga
skäl att med haltvillkor avgränsa vilka massor som får dumpas för att sedan
övertäckas. Se vidare avsnitt 1.9 till bemötande av Länsstyrelsens synpunkt.
2.10

Skyddsåtgärder avseende spill
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HaV anser att möjliga skyddsåtgärder för att sprida sediment inklusive föroreningar bör undersökas och redovisas.
Genomförda och tidigare redovisade ström- och spridningsberäkningar visar att
sedimentpålagringen vid spill huvudsakligen sker söder om dumpningsområdet
och att denna är mycket begränsad. Detta framgår av Bilaga E4 till MKB.
SA-massornas toxiska påverkan och effekter i sediment vid dumpning är noga
utrett genom spridningsmodeller och beräkningar, och har utgjort underlag till
framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Beräkningarna av rådande halter i området och haltpåslag redovisas mer detaljerat i detta sammanhang, se
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PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4 samt PM Föroreningsspridning vid dumpning av SA-massor, Bilaga 4.1.
Beräkningarna visar att haltpåslaget är litet och kommer endast förekomma under en begränsad tid eftersom spillet från SA-massorna snart kommer att övertäckas av spillet från SO-massorna. Att det råder goda långsiktiga ackumulationsförhållanden i området framgår av både ansökningshandlingarna och denna
komplettering. Djur kommer således inte utsättas för någon kronisk exponering.
Såväl rådande halter som det beräknade haltpåslaget är betydligt lägre än de kriterier som norska Miljödirektoratet har tagit fram för sedimenthalter som skulle
kunna vara akuttoxiska. Jämförelser har även gjorts mot de gränsvärden för sediment som gäller inom vattenförvaltningen och som är baserade på kronisk exponering, vilket det alltså inte blir fråga om i detta fall.
Bakgrundshalt plus haltpåslag är lägre än gränsvärden för bly, antracen och
fluoranten, men något högre för TBT. Gällande TBT är dock även rådande bakgrundshalt något högre än gränsvärdet. Med beaktande av det måttliga påslaget,
den begränsade utbredningen och den korta tiden bedöms detta inte innebära
någon risk för negativa miljöeffekter. Spill från SO-massor kommer att förekomma ytligt i området utanför dumpningsområdet, vilket kommer leda till avsevärt lägre föroreningshalter än de halter som förekommer idag.
Mot bakgrund av valt muddringsutförande och resultatet av de bedömningar
och beräkningar som har gjorts för att bedöma konsekvenserna av dumpning av
SA-massorna framkommer att dumpning kommer att kunna ske med endast
små, lokala och kortvariga konsekvenser, även ur ett toxiskt perspektiv i både
sediment och vattenmassa. Det föreligger därför inget miljömässigt behov av att
vidta särskilda skyddsåtgärder. Bedömningen är gjord utifrån uppmätta halter i
de sediment som ska muddras och rådande omständigheter vid dumpningsområdet, såsom bottenförhållanden, batymetri, strömmar, föroreningsstatus, marinbiologi osv. I dessa delar hänvisas för fördjupade resonemang och redovisade
beräkningar till vad som anförts i PM Miljökonsekvenser vid muddring och
dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4 samt PM Föroreningsspridning vid
dumpning av SA-massor, Bilaga 4.1. Förtydliganden i PM Förtydligande av lokaliseringsutredning och vald dumpningsplats, Bilaga 5 och PM Förtydligande
Strömmar, Bilaga 5.1 bekräftar också tidigare slutsatser att vid dumpningsplatsen råder ackumulationsliknande förhållanden.
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Vad gäller möjligheten att i aktuellt projekt använda skyddsåtgärder såsom att
pumpa SA-massor genom rör till djuphålorna hänvisas till vad som anförts i avsnitt 1.19 ovan till bemötande av synpunkter från Länsstyrelsen.
Avseende eventuella andra skyddsåtgärder visar utredningen att den dumpningsmetodik som presenteras i projekt Skandiaporten är den gängse, se avsnitt
8.1 i PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4.
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Vid jämförelse med dumpningen i projekt Säkrare farleder skedde dumpning av
massor utan övre haltgränser med efterföljande täckning av konsoliderade lermassor utan några särskilda skyddsåtgärder förutom en vall i lera i syfte att säkerställa att massorna låg kvar då botten lutade. Någon sådan lutning finns inte
inom förevarande dumpningsplats, tvärtom är djuphålan naturligt avgränsad i
alla riktningar. Uppföljningar av projekt Säkrare farleder visar att dumpning
skett utan bestående negativa miljökonsekvenser och att dumpning kan ske på
ett noggrant och precist sätt, se avsnitt 1.17 ovan.
2.11

Kontroll av sedimentspridning under dumpning

HaV anser att ansökan bör kompletteras med förslag på villkor för att kontrollera sedimentspridningen under dumpningen.
Genomförda utredningar ger för handen att det saknas miljömässiga skäl att
vidta skyddsåtgärder för att begränsa sedimentspridningen under dumpningen.
Djurlivet inom dumpningsområdet kommer att slås ut vid den efterföljande och
omfattande dumpningen av SO-massor. I påverkansområdet utanför själva
dumpningsområdet blir haltpåslagen så små att de inte kommer bli spårbara i
befintliga sediment, och ger inte heller upphov till toxiska effekter. Erfarenhet
från projekt Säkrare farleder visar att återkolonisation i området kommer ske
inom 6-12 månader, se PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av
förorenade sediment, Bilaga 4. Se även PM Förtydligande Konsekvenser för bottenmiljöer vid dumpning, Bilaga 6, som visar att området för dumpningen SSV
Vinga numera, knappt 20 år efter att projekt Säkrare farleder genomfördes,
uppvisar en kvalitet motsvarande Ospar-habitat.
Vad gäller den sedimentpålagring som kommer ske söder om dumpningsområdet konstateras att det rör sig om en pålagring om som mest cirka 10-20 centimeter och som sker kontinuerligt över två muddringssäsonger, vilket innebär att
bottenlevande djur kommer ha möjlighet att gräva sig upp.
Som framgår av PM Föroreningsspridning vid dumpning av SA-massor, Bilaga
4.1, blir dessutom den maximala grumlingen till följd av spill mycket låg redan
på kort avstånd från dumpningspositionen och varaktigheten är dessutom
mycket låg.

SW41258186/9

GHAB anser mot bakgrund av vad som anförts ovan inte att ett villkor för kontroll av sedimentspridningen under dumpning är motiverat.
2.12

Yrkesfiske och trålfiske

HaV anser att det bör redovisas hur man ska kontrollera att inget fiske faktiskt
bedrivs i området under dumpningsperioden.
Yrkesfiskarna har, likt övriga identifierade intressenter, bjudits in till samråd.
GHAB ser inte att planerad verksamhet kommer ge upphov till intrång. Dumpning av SA-massor sker under cirka 40 dygn och kommer ligga exponerade under en förhållandevis kort period innan de täcks över av SO-massor. Planerat
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dumpningsområde kommer utgöra en mindre del av ett betydligt större område
för trålning, cirka två procent av den totala ytan av södra Skagerraks utsjöområde/fångstområde, vars yta utgörs av 227 km2. Den totala ytan på dumpningsplatsen är cirka 4,5 km2. I figur 7.27 i MKB visas en beskuren bild över trålspår.
Det finns stora möjligheter för yrkesfiskarna att fortsätta att bedriva sin verksamhet i området. Vad GHAB erfar är det ovanligt att i ett tillstånd för muddring/dumpning reglera förbud avseende trålning, utan såväl dumpning som
trålning kan ske parallellt. Av förevarande komplettering framkommer att de
föroreningshalter som förekommer i spill från dumpning av SA-massor varken
leder till kronisk toxicitet eller är akuttoxiska, och de bidrar inte till en höjning
av föroreningsstatusen i området, ett haltpåslag kan inte ens påvisas. Det finns
således inga miljömässiga skäl utifrån miljökvaliteten i sedimenten att utlysa
trålningsförbud. Yrkesfiskarna kommer att informeras om pågående dumpningsarbeten via UFS (Sjöfartsverkets Underrättelser för sjöfaranden).
2.13

Kumulativa effekter (dumpning)

HaV anser att kumulativa effekter kopplat till dumpningen bör beskrivas.
Några kumulativa effekter av dumpning vid Nya Vinga som sammanfaller med
dumpning på dumpningsplats Skandiaporten bedöms inte kunna uppstå till
följd av avståndet mellan dumpningsplatserna och dominerande nord-sydliga
strömriktningar.
3.

Miljöförvaltningen

3.1

Undervattensbuller vid farleds- och kajåtgärder

Miljöförvaltningen önskar en beskrivning av det undervattensbuller som kan
uppkomma vid farleds- och kajåtgärder.
GHAB noterar att hänvisningen till aktuella avsnitt i MKB blivit fel. För farledsåtgärder behandlas undervattensbuller/stötvåg i avsnitt 5.2.4 och 5.2.5 MKB och
för kajåtgärder behandlas undervattensbuller i avsnitt 6.6.3 MKB. Arbete med
kajförstärkningsarbetena sker dag- och kvällstid, endast borrning kan komma
att ske även nattetid. Vid pålslagning och spontslagning ska arbetena i vatten inledas med gradvis ökande slagenergi under flera minuter för att skrämma bort
fisk innan skadliga nivåer nås inom närområdet. Före sprängning i vatten ska
säkerställas att fisk skräms bort med s.k. akustisk metod.
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I PM Vandrande fisk, Bilaga 3, beskrivs närmare hur bland annat undervattensbuller kan påverka vandrande fisk som ska passera arbetsområdet för att ta sig
upp i Göta älv. Vandrande fisk bedöms med vidtagna skyddsåtgärder kunna passera utan att exponeras för skadliga nivåer. Den samlade bedömningen är att effekterna på vandrande fisk blir små till följd av undervattensbuller. Därför behövs inga ytterligare skyddsåtgärder, utöver de förslag till villkor rörande buller
som redan föreslås. Det kan noteras att det förslag till villkor som rör uppehåll i
tiden för grumlande arbeten inte i första hand tillkommit för att skydda vandrande fisk utan med hänsyn till friluftslivet. Se vidare avsnitt 1.8 ovan.
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3.2

Muddring och dumpning av förorenade muddermassor

Miljöförvaltningen önskar förtydliganden och kompletteringar angående dumpning av förorenade massor, såsom möjligheten att minimera spridning av föroreningar från sediment vid muddring och dumpning samt förslag på andra sätt
att omhänderta förorenade massor än dumpning till havs.
3.2.1

Omfattningen av SA-massor och miljöeffekter
Sediment som innehåller antropogent tillförda föroreningar avsatta under industriell tid faller under definitionen SA-massor. Föroreningsgraden i SAmassorna varierar och innehåller exempelvis halter i klass 4. SA-massorna avser
alltså redan muddermassor i klass 4. I hela det omfattande underlaget/provtagningsprogrammet för projekt Skandiaporten är det endast några få
enskilda sedimentprov som uppvisar halter motsvarande klass 5+. Indelningen i
klass 5 och 5+ bygger på en rapport från Naturvårdsverket 1999 (rapport 4918
Metodik för inventering) och utgör till skillnad från bedömningsgrunderna i
rapport 4914 inte ett mått på miljörisk, utan avser endast att belysa graden av
påverkan, dvs. hur mycket förhöjda halterna är jämfört med sediment i resten av
Sverige. För att undvika missförstånd bör det noteras att vad som i föreliggande
ansökningshandlingar beskrivs som klass 5 innefattar det som tidigare benämnts 5+. Se vidare bemötande av synpunkt från Länsstyrelsen i avsnitt 1.9
0van och PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4.
I PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment,
Bilaga 4, redovisas närmare överväganden avseende vald villkorskonstruktion
och möjligheten att avgränsa/definiera förorenade sediment. I nämnd bilaga redogörs för miljökonsekvenserna vid dumpning av förorenade sediment utifrån
den avgränsning som valts. I PM Föroreningsspridning vid dumpning av SAmassor, Bilaga 4.1, redovisas beräkningar avseende föroreningshalter i sediment
och vatten i samband med spridning av spill i samband med dumpning. Beräkningarna har utgjort underlag till framtagandet av MKB, men redovisas mer detaljerat i detta sammanhang. Beräkningar av föroreningsinnehållet i SAmassorna har jämförts med uppmätta halter i sediment på dumpnings/utredningsområdet samt de effektbaserade gränsvärden som redovisas i
HVMFS 2019:25.
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Resultatet från beräkningarna visar att tillskottet av föroreningar till bottensedimentet i området är i paritet med uppmätta halter på platsen. Dumpning av
SA-massor beräknas pågå under cirka 40 dygn. Den samlade varaktigheten av
grumlingsnivåer upp till 5 mg/l blir som mest cirka 40 minuter i ett område söder om dumpningsområdet för hela dumpningsperioden. Nivåer upp till 10 mg/l
kan uppträda betydligt mer kortvarigt och ligger till grund för en bedömning av
maximalt haltpåslag. Både medel- och maxhalt har kort varaktighet och lokal
utbredning och kan inte ge upphov till sådana ekotoxiska effekter som kan uppstå efter kronisk exponering under lång tid. Ett relevant jämförelsemått är därför
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de gränsvärden för maxhalt som används inom vattenförvaltningen och som är
baserade på risk för akuttoxiska effekter vid kortvarig exponering. Beräkningar
visar att gränsvärden för maxhalt innehålls för samtliga ämnen, både vid beräknad max- och medelhalt. Påverkan på vattenmiljön bedöms därför inte medföra
någon risk för negativa effekter på växt- eller djurliv vad avser dessa ämnen.
Med beaktande av den samlade föroreningssituationen i de massor som ska
dumpas och lokala förutsättningar vid dumpningsplatsen såsom strömförhållanden, batymetri, maringeologi, föroreningshalter, marinbiologi m.m. tillsammans med genomförda modellberäkningar av spridning och påverkan förväntas
miljöeffekterna bli små, lokala och kortvariga. Av redovisningen framkommer
att det inte av miljöskäl finns behov av att göra någon ytterligare avgränsning eller differentiering av de förorenade massorna.
3.2.2

Andra sätt att omhänderta massorna
Av MKB följer en översiktlig redovisning av masshantering ur ett större perspektiv än dumpning. I PM Alternativ hantering av förorenade sediment, Bilaga 7,
redogörs för möjligheten för annat omhändertagande av SA-massorna än
dumpning till havs. Några pågående eller planerade projekt där massorna kan
nyttiggöras genom utfyllnad efter stabilisering/solidifiering har inte identifieras.
Det som återstår är kvittblivning. Olika deponeringsmöjligheter har eftersökts,
både utomlands och i Sverige. Sådan hantering innebär emellertid större miljöpåverkan från transporter och ingrepp i landskapsbilden genom krav på hanterings- och uppläggningsytor, reningsanläggningar för hantering av avvattning av
massor, miljörisker i samband med deponering osv. Av redogörelsen framgår att
det finns logistiska problem vad gäller omlastning/avvattning, och också begränsningar i kapacitet hos de anläggningar som åtminstone i teorin skulle
kunna ta emot massorna.
Dumpning till havs är därmed den mest lämpliga hanteringen. Av redogörelsen i
PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4, följer att miljöeffekterna från dumpning av SA-massorna kommer bli
små, lokala och kortvariga och kan därför ske utan olägenhet. Det framgår också
att en uppdelning av SA-massor i flera grupper där vissa massor hanteras på
land inte heller skulle ha någon väsentlig betydelse för den begränsade miljöpåverkan som kan uppstå i dumpningsområdet.
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3.2.3

Åtgärder för att minska spridningen av föroreningar/skyddsåtgärder
Som framgår av PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4 samt PM Föroreningsspridning vid dumpning av SAmassor, Bilaga 4.1, är bedömda miljökonsekvenser vid dumpning av SA-massor
små, lokala och kortvariga. Det föreligger därför inget miljömässigt behov av att
vidta särskilda skyddsåtgärder. Samtliga SA-massor kommer att muddras med
s.k. miljöskopa eller motsvarande tätslutande skopa, vilket minimerar vatteninblandningen och grumlingen vid muddring. I och med att muddermassorna är
mekaniskt muddrade kommer de också vid dumpning hålla ihop i stora klum-
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par, vilket generar mindre spill än vid dumpning av sugmuddrade massor. De
beräkningar som redovisas i PM Föroreningsspridning vid dumpning av SAmassor, Bilaga 4.1, är gjorda utifrån antagandet att fyra procent av sugmuddrade
massor beräknas gå i spill, vilket innebär att de slutsatser som presenteras avseende grävmuddrade SA-massor baseras på konservativa antaganden. Av PM
Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga
4, framgår hur entreprenören med en dumpningsplan kommer kunna dumpa
muddermassorna i ett koordinatsatt rutmönster. Med regelbunden sjömätning
sker uppföljning och verifikation att dumpade massor hamnar på avsedd plats.
Dumpning sker med andra ord på ett noggrant, kontrollerat och verifierbart sätt.
GHAB har i tidigare projekt genomfört dumpning enligt denna beskrivning med
mycket goda resultat. I övrigt hänvisar GHAB till vad som anförts i avsnitt 1.91.19 till bemötande av synpunkter från Länsstyrelsen avseende möjliga skyddsåtgärder och att det bolaget åtagit sig är tillräckligt.
4.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen önskar information om när en ny specifik riskanalys inom
ramen för GOT APP gällande processen informationsdelning med anledning av
att flera samtidiga aktiviteter (SIMOPS-Simultaneous Operations) kommer att
genomföras.
En ny specifik fördjupad riskanalys kommer att genomföras inför inledandet av
entreprenadarbetena då den fördjupade riskanalysen syftar till att fastställa rutiner mellan utförande entreprenör och GOT APP.
Det är i övrigt korrekt som Transportstyrelsen anför att Transportstyrelsen deltagit dialog angående UKC och att GHAB har beräknat och fastställt de specifika
djupnivåerna.

5.

Mark- och miljödomstolen
Med anledning av mark- och miljödomstolens uppgift att genomförda sedimentundersökningar tyder på att bottnarna inom området för planerad dumpning till del utgörs av s.k. transportbottnar kan följande noteras.
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GHAB menar att det är visat att bottenförhållandena inom dumpningsplats
Skandiaporten inte är att betrakta som erosions- eller transportbotten. Strömmätning, modellering och sedimentundersökningar visar, i överensstämmelse
med både SGU och Naturvårdsverkets definitioner, att det råder långsiktigt goda
ackumulationsförhållanden i området. Se vidare avsnitt 1.26-1.29 ovan till bemötande av Länsstyrelsens önskemål om komplettering rörande de maringeologiska förhållandena och till PM Förtydligande av lokalieringsutredning och vald
dumpningsplats, Bilaga 5.
5.1

Möjligheten till ytterligare differentiering av masshantering, punkten 1

Mark- och miljödomstolen har anfört att det saknas uppgifter om hanteringen av
massor innehållande föroreningar i halter enligt klass 1-4 och att ansöknings-
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handlingarna bör kompletteras med detta och eventuellt hur masshanteringen
skulle kunna differentieras ytterligare.
I projekt Skandiaporten föreslås en villkorskonstruktion där grundprincipen vilar på skiljelinjen mellan vad som är preindustriella sediment och antropogent
påverkade sediment. I PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av
förorenade sediment, Bilaga 4, redogörs för gjord avgränsning av förorenade
massor, som bekräftar att avgränsningen är konservativ på så sätt att den också
innefattar volymer med föroreningshalter i som mest klass 3 eller 4. Dessa volymer kommer att muddras med en tätslutande skopa inledningsvis i projektet
för att därefter övertäckas av ett minst 10 meter tjockt lager av SO-massor (konsoliderad lera) och därmed tas bort från framtida påverkan på det ekologiska systemet. Det finns en mycket god bild av genomförandet och vilken miljöpåverkan som kan uppstå vid dumpning av SA-massor. Miljörisker vid dumpning beror inte enbart på föroreningshalt, utan har satts i relation till de lokala förhållandena och omständigheter som råder i dumpningsområdet och dess omgivning. Av PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av förorenade sediment, Bilaga 4, följer att miljöpåverkan samt risk för negativa effekter är små,
lokala och kortvariga. Några föroreningsrelaterade risker på lång sikt kan inte
förutses. Det föreligger i detta specifika fall inga miljömässiga skäl att med haltvillkor avgränsa vilka massor som får dumpas för att sedan övertäckas. Det föreligger inte heller miljömässiga skäl att indela SA-massorna i fler grupper för ett
eventuellt annat omhändertagande än dumpning och övertäckning.
5.2

Tvär- och längdsektioner genom dumpningsområdet, punkten 2

Mark- och miljödomstolen har efterfrågat tvär- och längdsektioner genom
dumpningsområdet med djuphålor.
I PM Förtydligande av lokalieringsutredning och vald dumpningsplats, Bilaga 5,
redovisas tvär- och längdsektioner genom dumpningsområdet med den östra
och västra djuphålan där bottentyp, nuvarande och slutlig bottennivå samt bottenlutning efter dumpning framgår.
5.3

Sedimentspridning från dumpningsområdet under och efter dumpning, punkten 3
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Mark- och miljödomstolen har frågat vilken sedimentspridning som kan antas
uppkomma från dumpningsområdet under dumpning respektive efter avslutade
arbeten.
Både strömmätningen från området och den hydrodynamiska modellen visar på
generellt sett svaga strömmar vid bottnarna på 70 meters djup och i djuphålorna. Sedimentundersökningarna som genomförts i utredningsområdet visar
att det ytliga bottensedimentet (översta 10 centimeter) består av okonsoliderad,
siltig lerig gyttja med högt vatteninnehåll. Slutsatsen är således att det råder
ackumulerande förhållanden idag och att samma förhållanden kommer att råda
under tiden dumpning pågår.
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När dumpningen är avslutad, kommer samma bottenförhållande råda som för
omgivande botten, dvs. förhållandena är fortsatt ackumulerande med bibehållen
bottenkaraktär och ett bottendjup om cirka 70 meter. Kortvariga episoder med
höga strömhastigheter ger inte upphov till någon erosion men kan lokalt omfördela de översta millimetrarna sediment i djupområdet. I takt med att sedimentet
konsolideras, krävs högre strömhastigheter för att kunna erodera sediment. Det
är alltså sedimentets globala egenskaper som generellt sett påverkar eroderbarheten, inte kornstorlek.
Vilka maximala strömhastigheter som kan förekomma i området och vid vilka
situationer går inte att säga utan en mycket lång mätperiod på kanske 10 år i
kombination med högupplösta mätningar av vattenstånd och salthalt för samma
period. Mätningar och modelleringar visar att medelströmmarna är mycket små
och det är dessa som är styrande för om det råder ackumulerande förhållanden
eller ej. Enstaka episoder med höga strömhastigheter förändrar inte detta.
Strömmätningen och modelleringen i kombination med sedimentundersökningarna samt analyser av sedimentationshastighet i Kattegatt/Skagerack som SGU
genomfört visar att någon sedimentspridning från området inte sker.
Se vidare PM Förtydligande av lokaliseringsutredning och vald dumpningsplats,
Bilaga 5 och PM Förtydligande Strömmar, Bilaga 5.1, tillsammans med där
gjorda hänvisningar till MKB.
5.4

Utrymme inom dumpningsområde F, punkten 4

Mark- och miljödomstolen har frågat om samtliga muddermassor kommer att
rymmas inom dumpningsområde F med beaktande av eventuella svällningseffekter.
I PM Förtydligande av lokaliseringsutredning och vald dumpningsplats, Bilaga
5, förtydligas att lösa massor inte berörs av någon svällfaktor som kan påverka
dumpningsplatsens volymkapacitet. Vidare har kompaktion av massorna vid
dumpning inte beaktats vid beräkning av volymkapacitet, vilket innebär att det
finns en betydligt större kapacitet än den som presenterats. Viktigt att notera är
att efter genomförd entreprenad, dvs. efter att projekt Skandiaporten slutförts,
kommer samma bottenförhållanden råda som för omgivande botten, dvs. förhållandena kommer fortsatt vara ackumulerande.
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Göteborg som ovan
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Biträdd av

Ellinor Nässlander
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1

INLEDNING

I MKB, bilaga E04, sammanfattas hur muddrat material beter sig vid dumpning baserat
på det muddrade materialets egenskaper och dumpningsprocesser. Det har från
remissinstanserna Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt Miljöförvaltningen
i Göteborgs stad inkommit frågor som berör följande:
•
•
•
•
•
•

Beskrivning av sugmuddrade sedimentets egenskaper.
Hur vatteninblandning påverkar sedimenten
Skillnader i dumpningsprocesser mellan gräv- och sugmuddrade massor
Vad ligger till grund för spridningsberäkningarna
Hur mängden spill bedömts/beräknats.
Vad som påverkar dumpningsprecisionen.

I detta PM ges en mer detaljerad beskrivning av muddrat sediment och
dumpningsprocesser i syfte att förtydliga sammanfattningen i MKB.

2

DET MUDDRADE SEDIMENTET

I projekt Skandiaporten uppkommer ca 14 miljoner tfm3 muddermassor. Volymen
består i huvudsak av leror och en mindre del sprängsten. Den största volymen leror
(mer än 13 miljoner tfm3) består av preindustriellt avsatt post-glacial eller glacial lera
och en mindre del (ca 285 000 tfm3) lera avsatta under antropogena förhållanden.
Lerans generella egenskaper såsom plasticitet och densitet har redovisats i TB och
sedimentprovtagning med bland annat kornstorleksanalys och föroreningsinnehåll i
MKB.
2.1

SUGMUDDRING (HYDRAULISK MUDDRING)

Sugmuddrat sediment är muddrat genom s.k. hydraulisk muddring där jetstrålar lösgör
sediment som sugs upp genom ett sughuvud och vidare upp i mudderverket. I trailern
består därmed muddermassorna av lera som slagits sönder i lerklumpar av varierande
storleksgrad samt lerpartiklar och havsvatten. Andelen havsvatten i trailern uppgår till
ca 60 % enligt erfarenheter från projekt Säkrare Farleder.
Det sugmuddrade sedimentet är en blandning av lerklumpar och en högdensitetsslurry. I pråmen flockulerar lerpartiklar till följd av den höga densiteten på en tidsskala
av minuter. Flockar och lerklumpar sjunker till botten. Den teoretiska densiteten i en
pråm med sugmuddrad lera (ca 1500 kg/m3 eller 800 kgTS/m3) och 60 % tillfört vatten
(saltvatten 1020 kg/m3) är drygt 1200 kg/m3 om allt skulle vara totalt omblandat.
Halten lera i pråmen är därmed 300 000 mg/l och motsvarar densiteten i ett normalt
bottensediment i sjöar och kustområden.
2.2

GRÄVMUDDRING (MEKANISK MUDDRING)

Grävmuddring eller s.k. mekanisk muddring innebär muddring med grävskopa eller
miljöskopa. Grävmuddrad marin lera är kompakt och håller ihop i stora block eller
större lerklumpar efter muddring. Dessa lerblock och lerklumpar har samma
egenskaper som de hade som omuddrade, dvs en densitet på drygt 1500 kg/m3 och
medelsensitiv. Leran behåller i stort sett sin form av block och klumpar under
transport i pråmen ut till dumpningsplatsen.
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3

DUMPNINGSPROCESSER

3.1

VETENSKAPLIG BAKGRUND MED BERÄKNINGAR/BEDÖMNINGAR

Det är väl belagt i den vetenskapliga litteraturen hur massor beter sig vid dumpning.
En av de viktigaste studierna som genomförts avseende förståelsen av processer i
samband med dumpning är en studie från 1978 (Bokuniewicz). Många av de referenser
som finns i MKB avseende dumpning har i sin tur denna studie som referens.
Genom omfattande fältmätningar vid fem dumpningsplatser, två estuarina, en i havet
och två i Great Lakes i USA har man definierat processerna genom vilka muddrat
sediment faller mot botten efter dumpning från en pråm eller TSHD.
Dumpningsplatserna hade varierande djup mellan 15-67 m och strömmarna i
omgivande vatten varierade mellan 0-0.7 m/s. Ett brett spektrum av vatten- och
väderförhållanden förelåg under studierna. Det muddrade materialet som dumpades
varierade från mycket flytande lera till marin silt med hög densitet och de volymer som
släpptes ut vid en enda dumpning varierade från 380 till 6120 m3. Trots dessa
varierande förhållanden, konstaterades det att samma grundläggande sekvens av
processer ägde rum på varje plats och bestod av: (1) Konvektiv fas då sedimentet faller
genom vattenmassan, (2) nedslaget av muddermassor på botten och (3) spridning av
en bottenplym som följer av själva nedslaget. I bilaga A finns en detaljerad beskrivning
av de tre faserna att läsa som ett urklipp från artikeln.
Sammanfattningsvis drar studien flera viktiga slutsatser från mätningarna:

– Spill: Mängden spill vid dumpning är liten, mindre än 1 % i de flesta fall.
– Djup: Djupet påverkar inte hur sedimentet faller genom vattenmassan eftersom

maximal fallhastighet uppnås efter kort fallsträcka. Lerklumpar större än 0.15 m
faller något snabbare än den dynamiska plymen.
Med större djup ökar medrivningen och inblandningen av omgivande vatten vilket i
sin tur minskar densiteten i den dynamiska plymen som därigenom ökar i omkrets.
Vatteninblandning i den dynamiska plymen kan uppgå till ca 70 % vid ett djup av ca
50 m. Detta påverkar varken mängden spill eller nedlagskraften i botten eller den
efterföljande radiella spridningen utmed botten.

– Ström: Den omgivande strömmens påverkan på förskjutningen av nedslagsplatsen
från dumpningspositionen kan lätt räknas ut och har mycket liten effekt på
dumpningsprecisionen.

– Bottenförhållanden: Om bottensedimentet är mjukt kommer rörelseenergin från

nedslaget att delvis absorberas genom plastisk deformation av bottensedimentet.
Generellt sett minskar därför dispersionen av lerklumpar med mjukar
bottensediment.

– Batymetri och bottenråhet: Genom att dumpa muddrat material i en håla

begränsas utbredningen av den radiella dynamiska plym som bildas vid nedslaget.
Dumpning ger upphov till oregelbundenheter i sedimenten som dämpar den radiella
dynamiska plymens utbredning.

Studien gjordes på uppdrag av US Army Corps of Engineers som har tagit fram en
manual för muddring och dumpning. I denna manual, som bl.a. bygger på Bokuniewicz
(1978), finns en detaljerad beskrivning av de fysikaliska processerna i samband med
dumpning. Ett utdrag som i detalj beskriver processer som är av betydelse för projekt
Skandiaporten ges i bilaga B.
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Manualen togs ursprungligen fram 1983 och har sedan dess uppdaterats ett antal
gånger, senast 2015. Förutom att beskriva de fysikaliska processerna som i
Bokuniewicz (1978) anges här anges också ett spann för andel spill, mellan 1-4 %, från
ett antal studier. Manualen beskriver också ett verktyg, STFATE, för beräkning av spill i
samband med dumpning. Detta verktyg är en empirisk modell för beskrivning av
kortvariga processer i samband med dumpning.
I ett examensarbete från 2008 (Svahnström) vid Uppsala universitet presenterades en
studie med STFATE av hur olika parametrar som vattendjup, strömhastighet, och
materialets egenskaper påverkar faktorer som mängd spill och omfattningen av den
radiella spridningen vid botten. Slutsatsen från arbetet är bl.a. att djupet och andelen
klumpar jämfört med lerpartiklar är av störst betydelse för mängden spill. Även
mängden sediment per dumpning är av betydelse om den blir mindre än 200 m 3 per
dumpningstillfälle.
I examensarbetet finns mängden spill beskriven som uppstår vid dumpning av fina
sediment. Beräkningarna visar att spillprocenten vid 80 m djup och för ett material
som består av en blandning av lerklumpar och lerpartiklar blir runt 4 %, dvs samma
spillprocent som använts i projekt Skandiaporten. Beräkningarna visar också att
strömhastigheten i vattnet inte påverkar andelen spill och att den radiella spridningen
vid botten inte är beroende av dumpningsdjupet.
I ansökan, bilaga E04, finns en referens, Kemps & Masisni (2016) där författarna gör en
genomgång av hur sediment uppkommer och frisätts genom hydraulisk muddring (se
bilaga C för detaljer). Genomgången av fältmätningar i studien visar att för en
bottentömmande pråm/mudderverk blir mängden spill från dumpade massor, med
liknande kornstorleksfördelning som i projekt Skandiaporten, ca 1-2 procent vid
vattendjupet 30-45 m. Vid 80 m djup kan denna mängd antas vara dubbelt så stor, dvs
2-4 %. Andra studier där sugmuddrade massor med hög andel fina sediment dumpats
på djup mellan 14-94 m visar på ett spill mellan 1-6 %. Inte heller här påvisades något
samband mellan omgivande ström och andel spill.
3.2

SLUTSATSER SKANDIAPORTEN

Det muddrade sedimentet i projekt Skandiaporten består främst av sugmuddrad glacial
eller postglacial lera, som muddras och dumpas i marin miljö. Detta innebär att
sedimenten är kohesiva och utgörs av lerklumpar och flockar snarare än finfördelade i
partiklar. Detta är viktigt för bedömningen av mängden spill. Den mängd vatten som
tillkommer i samband med sugmuddring kan tyckas stor men är av liten betydelse för
mängden spill i samband med dumpning till följd av lerans egenskaper.
Det är väl belagt i den vetenskapliga litteraturen hur massor beter sig vid dumpning;
att merparten av det dumpade sedimentet faller i princip rakt ner oavsett om det är
som en dynamisk plym eller lerblock, att strömhastigheten i vattenmassan har liten
betydelse för den fallande plymens nedslagsplats, att plymen faller med en konstant
hastighet om ca 1 m/s osv. Mängden spill, dvs den andel fina sediment som genom
medrivning bildar en passiv plym, har normalt bedömts genom mätningar och
empiriska formler där hänsyn tas till bl.a. sedimentets egenskaper, muddringmetod
och pråmstorlek. Som beskrivits i bilaga E04 i ansökan baseras bedömningen av
mängden spill på vetenskaplig litteratur då dynamiska plymprocesser inte kan
modelleras på ett tillförlitligt sätt med de modellsystem som finns idag (Kemps &
Masini 2017).
I bedömningen av mängden spill i projekt Skandiaporten har hänsyn tagits till
bottendjup, sedimenttyp, muddringsmetod, och hydrodynamiska förhållanden såsom
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språngskikt etc. Djupet påverkar hur stor medrivningen och inblandningen av vatten
till plymen blir men påverkar inte fallhastigheten genom vatten av partiklar, flockar
eller klumpar. Spillet ökar dock med ökat vattendjup.
Den bedömda spillprocenten på 4 % i projekt Skandiaporten är en rimlig bedömning
utifrån beräkningar med den empiriska modellen STFATE samt omfattande fältstudier
världen över, varav några redovisas i detta PM. Mekaniskt muddrad lera kan förväntas
generera mindre spill än 4 % men eftersom merparten av lerorna är sugmuddrade har
den bedömda spillprocenten för sugmuddrat sediment använts i beräkningarna i MKB.
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BILAGOR
I bilagorna A-C nedan ges korta utdrag av originaltexten som underlag för fördjupning.
A. FRÅN ARTIKELN: ”FIELD STUDY OF THE MECHANISC OF THE PLACEMENT OF
DREDGED MATERIAL AT OPEN-WATER DISPOSAL SITES”
Från artikelns sammanfattning om dumpningens tre faser:
1. Descent (Konvektiv fas)
Dredged material released into the receiving water as clods acquires terminal speed
after fall through a small fraction of the water depth and then descends to the bottom
at a nearly constant speed. The displacement of the impact point of the clods due to
lateral current in the receiving water can be calculated by the same methods that are
used to find the termina l fall speed. Material released in dispersed form falls in a jet
of dense fluid. Any distribution of material between jet and clod descent is possible, the
proportion of material in the two forms has a major effect on the structure of the
resultant deposit at the disposal site. The jet is observed to fall at a nearly constant
speed and entrains a large volume of ambient water during transit from the surface to
the bottom. In a typical case, the volume of fluid reaching the bottom in the jet may be
70 times the volume released at the surface. Because of the large entrainment, the jet
quickly attains the lateral speed of any current flowing in the receiving water. Its
impact point can be predicted with good accuracy. If the current Is known. The descent
of the jet sets up a circulation pattern in the ambient water inward toward the
discharge point on the surface and outwards on the bottom ; the resultant inflow
around the hull of the dredge or scow helps contain the dredged material in a narrowly
defined zone of descent. (There will be losses of material into the ambient water if the
dredge releases additional material after the jet phase of descent is completed.) Much
of the initial potential energy of the dredged material is used up in accelerating the
entrained water and in setting up the circulation pattern in the ambient water; the
kinetic energy of the jet in its impact with the bottom is, therefore, held to a relatively
low value.
2. Impact (Nedslag)
If the kinetic energy of the descending clods is sufficiently low when they arrive at the
bottom, they will lodge in the impact area and form a central, cone-shaped deposit.
This results in the most effective containment of the dredged material on the disposal
site both during placement and, because of the high erosion resistance of the deposit,
subsequently as the deposit is exposed to currents or other disturbances. If the kinetic
energy of the clods at the time of impact is high, they will disintegrate as they strike
the bottom. The dredged material carried down as clods will then enter the bottom
surge generated by the Impact of the jet. The descending jet, as it reaches the bottom,
is deflected laterally and starts to spread across the bottom. Sediment in the impact
area--either dredged material or natural bottom material--may be eroded during the
impact of the jet and join the dredged material in motion in the bottom surge. It will be
seen from this discussion that the mechanical properties of the dredged material and
the bottom sediments under conditions of impact loading are the principal factors
controlling the form of the resultant deposit on the disposal site and Its susceptibility to
subsequent dispersion.
3. Surge (svallvåg)
The bottom surge generated by the impact of the descending jet with the bottom is a
form of density current. It spreads radially outward from the impact area and
continues to run until its initial kinetic and potential energy is dissipated. As the surge
moves out of the Impact area, there Is entrainment of ambient water and erosion
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of the bottom follows, as the surge loses energy by deposition. The greatest thickness
of the surge is found to be about 15 percent of the water depth; it is a relatively thin
layer as it spreads across the bottom. The upper surface of the surge Is sharply
defined and, as It spreads, it leaves behind a wake of turbid water from which
sediment settles. The range of the surge at typical disposal operations is about 150 to
300 m and deposition start about 100 m out from the impact area. The friction law
that determines the rate of dissipation of energy in the surge has not yet been
determined; this Is an Important area for further research.
Artikeln fortsätter med att beskriva variabler som påverkar kvantitativa aspekter av
dumpningen:
A large number of variables determine the quantitative aspects of the placement
process at any given site. The present research shows that the most important of these
are the mechanical properties of the dredged material, the speed at which the dredged
material Is inserted into the receiving water from the hoppers, the water depth, and
the current in the receiving water at the disposal site. The effect of each may be
summarized as shown below.
Mechanical properties
If the dredged material in the hoppers Is cohesive, it will be released for the most part
in the form of clods. If the impact strength of the dredged material is sufficiently great,
the clods will survive impact with the bottom and a compact deposit of dredged
material on the bottom will be formed, a deposit resistant to subsequent erosion and
dispersion.
Depth
The deeper the water at the disposal site, the longer the descent path and the greater
the amount of ambient water entrained by the descending jet. Thus, there is more
dilution of the dredged material during placement on a deep-water site. The resultant
bottom surge Is then thicker and probably has a longer range. The deposit of dredged
material carried in the jet phase of descent will, therefore, be spread over a greater
area when the water at the disposal site is deeper.
Current
Current over the disposal site causes displacement of the descending dredged material,
whether the descent Is by the fall of clods or by a fluid jet. However, the amount of the
displacement can be predicted for both cases. Strong currents do not result in
dispersion of dredged material during placement nor are they necessarily a cause of
inaccurate placement on a designated disposal area if the placement operation is
properly designed and executed.
Application
Several immediate applications of this research could be made. One, for example, is
the design of containment disposal sites, I.e., sites designed to minimize the dispersal
of dredged material. In such a site the run of the bottom surge would be minimized by
Increasing the rate at which its energy is dissipated. Several alternative
methods are available.
…
Alternatively, a pit could be designed that would confine the run of the surge to any
desired limit.
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B. US ARMY CORPS OF ENGINEERS : ” DREDGING AND DREDGED MATERIAL
MANAGEMENT”
Från handboken, om dumpning i öppet vatten:
3.3 Physical Fate of Dredged Material Placed in Open Water.
3.3.1 Introduction.
3.3.1.1 Efficient management of open-water placement sites requires the ability to
predict and track the movement, or fate, of dredged material upon release. This ability
is essential to meet the environmental requirements for site selection and use (that is,
water quality standards and site size and capacity) and determination of operational
constraints related to placement methods. The short-term fate of dredged material
includes its effects as it descends through the water column and settles on the bottom
in the near field (the vicinity of the placement area) within the minutes and hours
following its release. Its long-term fate involves dredged material mound erosion and
resuspension over longer time frames, such as years, and the redeposition of this
material. Long-term management of aquatic disposal sites also requires an
understanding of how much area the dredged material mound encompasses, when the
mound encroaches on the site boundaries, how much material leaves the site, and
where the material ultimately goes.
3.3.1.2 Factors influencing dredged material behavior at open-water placement sites
include the following:
a. The physical characteristics of the dredged material, such as its particle size
distribution and mineralogical composition.
b. The nature of the placement operation, such as the type of discharge vessel,
discharge rate, and solids concentration of the slurry.
c. The physical environment in the vicinity of the placement site, including currents,
waves, tide, and storms.
d. Bottom sediment characteristics and topography (Johanson, Bowen, and Henry
1976; Barnard 1978).
e. Water depth.
The great variability of these factors from site to site, as well as potential seasonal
fluctuations, increases the difficulty of predicting open-water dredged material
behavior.
3.3.1.3 Hopper dredge or barge and pipeline are the typical placement methods of
dredged material in open water. Release to the receiving water is the only aspect of
dredged material placement over which direct control can be exercised by conventional
dredge operations. Once the material is released from the dredge, the mechanics of
the transport phases is beyond manipulation by operators.
3.3.1.4 Hopper dredging results in a dredged material mixture of water and solids
stored in the hopper or bin for transport to the placement site. At the placement site,
hopper doors in the bottom of the hull of the ship are opened, the entire hopper
contents are emptied in the open water in a matter of minutes, and then the dredge
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returns to the dredging site to reload. This procedure produces a series of discrete
discharges at intervals of perhaps one to several hours.
3.3.1.5 Bucket or clamshell dredges remove the sediment being dredged at nearly its in
situ density and place it on a barge or scow for transportation to the placement area.
Although several barges may be used so that the dredging is essentially continuous,
placement occurs as a series of discrete discharges. The mechanically dredged
material may be a slurry similar to that in a hopper dredge, but often sediments
dredged by clamshell remain in fairly large consolidated clumps and reach the bottom
in this form. Similar to hopper dredge placement operations, barges are designed with
bottom doors or with a split hull, and the contents may be emptied within seconds,
essentially as an instantaneous discharge.
3.3.1.7 The physical forces affecting both the short- and long-term fate of dredged
material placed in open water include gravity and forcing due to waves and currents.
Water column currents are the dominating environmental force acting on dredged
material placed in open water. Currents generally result from the combined actions of
several components: large-scale ocean/coastal current regimes due to tidal circulation
and/or storm-surge propagation, locally generated wind-stress-generated currents,
inertial currents, and estuarine/riverine plume effects.
3.3.2 Short-term fate.
3.3.2.1 The short-term behavior of dredged material, once it has been released into
open water from a hopper dredge and barge and from pipeline discharges, has been
studied. The following section focuses on dredged material behavior during discrete
placement events, such as placement from a hopper dredge.
3.3.2.2 Field evaluations from data obtained at five sites by Bokuniewicz et al. (1978)
and physical model tests by Johnson and Schroeder (1993) have shown that open-water
placement of dredged material from a hopper dredge or barge generally follows a
three-step process:
a. Convective descent, during which the material falls under the influence of gravity.
b. Dynamic collapse, occurring when the descending cloud or jet either impacts the
bottom or arrives at a level of neutral buoyancy, in which case the descent is retarded
and horizontal spreading dominates (this spreading material is also referred to as an
underflow).
c. Passive transport-dispersion, commencing when the material transport and
spreading are determined more by ambient currents and turbulence than by the
dynamics of the placement operation (Moritz, Johnson, and Scheffner 2000).
3.3.2.3 Convective descent.
a. During the convective descent phase, in almost every case for both bottom release
and pipeline placement, the bulk of the dredged materials falls in a dense jet directly
to the bottom with minor losses to the water column. Released dredged material
possesses an initial downward momentum and a density greater than that of the
surrounding water. These conditions result in forces that cause the material to settle in
the form of a cloud, or density current, rather than as individual particles. As the
cloud settles, shear stresses develop at the interface between the moving cloud and the
ambient water, resulting in dissipation of the initial momentum and the creation of
turbulent eddies that entrain ambient fluid. In the case of clouds possessing an initial
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momentum, vortex rings form at the time of release and tend to cause deeper
penetration of the ambient water. The material that falls as clods acquires terminal
speed after falling through a small fraction of the water depth and then descends to
the bottom at a nearly constant speed. Any distribution of material between jet and
clod descent is possible; the proportion of material in the two forms has a major effect
on the structure of the resultant deposit at the placement site.

b. Bokuniewicz et al. (1978) observed that the jet falls at an early constant speed and
to entrain a large volume of ambient water during transit from the surface to the
bottom. For exam-ple, the volume of fluid reaching the bottom in the jet may be 70
times the volume released at the surface. Because of the large entrainment and the
corresponding reduction in jet density, the jet quickly attains the lateral speed of any
current flowing in the receiving water. Its impact point can be predicted with good
accuracy if the current is known. The descent of the jet sets up circulation patterns in
the ambient water inward toward the discharge point on the surface and outward on
the bottom. The resultant inflow around the hull of the dredge or scow helps contain
the dredged material in a narrowly defined zone of descent. The speed of this
convective descent was measured by Bokuniewicz et al. (1978) and was consistently
found to be about 1 m/sec (3.3 ft/sec).
c. Instantaneous placement of dredged material in relatively shallow water produces a
rapid convective descent of the material with a vertical velocity on the order of 1 m/sec
(3.3 ft/sec). Settling velocities calculated for individual particles do not apply during
this form of transport. Since the time during which the cloud is in contact with the
upper portions of the water column is a minute or less, ambient water currents (except
near the bottom) are of little consequence except as they affect the transport of any
turbidity cloud that may be generated during the descent. If near-bottom currents are
low, precision placement may proceed under almost any current condition occurring in
the upper portions of the water column, except for turbidity cloud considerations
(Johanson, Bowen, and Henry 1976).
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3.3.2.4 Dynamic collapse.
a. Dynamic collapse occurs when the cloud encounters a boundary, either a density
layer (pycnocline) or the bottom and is characterized by horizontal spreading. Collapse
is driven primarily by a pressure force and is resisted by inertial and frictional forces.
In the case of precision placement of dredged material into a specific site, it is
important that the cloud penetrate through any density layer and reach the bottom. In
general, sudden releases of fairly large quantities of dredged material in shallow water
penetrate a density layer and impact on the bottom. The cloud flattens out and
appears somewhat like a disk as it assumes a horizontal circular shape (assuming a
flat bottom and no obstructions) with a small vertical dimension. Under these
conditions, flow continues in the form of a density or turbidity current.
b. If a clod of dredged material impacts the bottom at high speed, it disintegrates, and
the contained material is dispersed. If the impact speed is low, the clod remains intact
upon deposition. Clod disintegration can be avoided if the kinetic energy of the clod is
dissipated by plastic deformation before material failure occurs or the clod arrives at
the bottom. Since the kinetic energy per unit mass of a falling clod increases as the
clod size increases, it is expected that there is an upper bound to the size of clods that
can be deposited on the bottom intact.
c. At Ashtabula and Rochester, NY (Bokuniewicz et al. 1978), the base surge spread
radially outward in the shape of a thin expanding toroid of turbid water. Both its
thickness and speed decreased as its radius increased. As the surge proceeded
outward, it shed behind a thin, slowly moving cloud of suspended dredged material
that settled to the lake floor. The entrainment of ambient water and friction eventually
caused the velocity of the surge to decrease to the point where all its contained
sediment was deposited. The initial energy of the surge and the rate of energy
dissipation determine the range of the base surge, the area of the bottom that is
covered by dredged material, and the form and thickness of this deposit. Ideally, the
deposition of dredged material is expected to occur in a ring around the impact point.
d. To describe a bottom surge adequately, it is necessary to know its velocity as a
function of distance from the impact point, its thickness, and the concentration of
solids contained therein. If sufficient data are available, it is possible to determine
whether erosion or deposition occurs at a given radial distance, whether additional
ambient water is entrained, and how rapidly kinetic energy is lost. These data may
then be used to estimate the size of the deposit that will be formed on any given
aquatic disposal site.
e. The thickness of the base surge was found to depend on water depth: the greater the
depth, the thicker the surge. Bokuniewicz et al. (1978) obtained base surge data at
sites in the Great Lakes. As the water depth at the placement site increased from 20 to
50 m (65 to 164 ft), the greatest thickness of the surge increased from 4 to 7 m (13 to
23 ft). This result was expected since, at the greater depth, the volume of water
entrained during descent was greater, but the speed of the surge over the bottom was
not changed appreciably. The surge thickness was also observed to be relatively large
at the New York Bight site (Bokuniewicz et al. 1978). While the water depth was greater
there, the quantity of dredged material released was also much greater, and the surge
spreading speed was higher. Data were insufficient to separate the effects of all of
these variables in determining surge thickness. Figure 3-4 is a contour diagram
defining the thickness of the base surge for the Ashtabula, Rochester, and New York
Bight data after adjusting to the Ashtabula travel-time curve. The concentration of
solids suspended in the base surge was determined from pumped water samples and
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from transmissometers. At the Great Lakes sites, concentrations were as high as 11
g/L within about 50 m (164 ft) of the impact point. Three minutes after the head of the
surge had passed, the concentrations were down to about 1 g/L, and returned to
background values in less than 15 minutes.
3.3.2.5 Transport-diffusion. At most placement sites, the convective descent and
dynamic collapse phases last on the order of only a few minutes. When the rate of
spreading of the collapsing cloud becomes less than an estimated rate of spreading
due to turbulent diffusion, the collapse phase is terminated and the “longer” term
transport-diffusion phase is initiated. In this phase, material in suspension is
transported and diffused by the ambient current while under-going settling. Any nonsediment constituents are also transported and diffused. During the passive transportdiffusion phase, material transport and spreading are determined by ambient currents
and turbulence rather than by the dynamics of placement operation. The clouds are
transported by the velocity at the centroid of the cloud while experiencing both vertical
and horizontal turbulent diffusion. Suspended sediment concentrations in the clouds
are assumed to have a Gaussian distribution. Solids settle by discrete settling or
flocculant settling.
3.3.2.6 Stripping of fine sediments.
a. The fate of fine-grained dredged sediments stripped from the descending jet during
open-water placement can be an issue in some situations, such as concern over the
impact of the water column plume and, especially, during the placement of
contaminated sediments.
b. As noted earlier, during open-water placement of dredged sediments from a barge
or hopper dredge, the vast majority of released dredged sediments descend rapidly to
the bottom as a coherent, well-defined jet of material. However, some small fraction of
fine-grained material can remain in upper and middle levels of the water column and,
depending on ambient currents, may be transported from the site. This fine-grained
material may be released to the water column in different ways. As the descending
cloud or jet moves downward, a circulation is set up such that ambient fluid is
entrained into the backside of the cloud or jet. This entrained fluid decreases the
overall density of the cloud and the turbulent mixing created in the cloud or jet
separates some of the fine-grained material from the denser core of sediments. These
fine-grained particles are then left behind at different levels in the water column as the
cloud or jet continues its descent to the bottom. They then settle at their particlesettling rate, but they can become trapped in the water column if stratification exists
(typically seen only in deep water). This is one form of what is commonly called
stripping.
c. Truitt (1986) provides a good summary of approximately nine major field studies
where measurements were made to estimate the volume of sediments that are stripped
from the main jet and remain suspended in the water column a considerable length of
time. For the five studies that dealt with mechanically dredged sediment placed in
barges, three studies had suspended sediment masses of 1%, and two studies had
suspended sediment masses of 2%-4%. A study of dredged material placement in Hong
Kong showed that loss of sediments due to stripping during barge placement of fine
sediments into pits ranged from 1% to 3% (Land and Bray 1998).
d. Some portion of this 1%-4% mass of suspended sediments stripped from the main jet
of material likely deposits in the immediate vicinity of the placement and thus remains
inside most placement sites although the size of this portion will vary considerably with
site and sediment characteristics. In cases where the remaining portion of the stripped
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material is an issue of concern, either it can be tracked as it moves in the water
column or the area of concern adjacent to the placement area can be monitored to
determine if measurable amounts deposit there. Tracking fine material in the water
column is a very expensive undertaking with considerable uncertainly involved in
measuring small amounts of suspended sediment over a wide area. Similarly,
monitoring an adjacent sensitive resource for minute amounts of fines and/or their
associated contaminants is also very expensive, time-consuming, and subject to some
uncertainty. Therefore, such monitoring requirements are usually imposed in
extraordinary situations, and only then to confirm numerical movement predictions
through a limited number of monitoring events. To date, there has been no evidence
that the amounts of “untracked” sediments stripped during the placement of
contaminated have caused unacceptable environmental impacts. Thus, for the vast
majority of dredging projects, no attempt is made to collect quantitative data on the
fate of the stripped fraction because it is not considered to be cost-effective.
C. EN GENOMGÅNG AV UPPKOMST OCH FRISÄTTNING AV SEDIMENT GENOM
HYDRAULISK MUDDRING (MILLS & KEMPS 2016)
Kort utdrag från sammanfattningen och litteratursammanställning av spill vid
fältmätningar:
Executive summary
This report presents a literature review on particle generation when soil or rock
material is subjected to dredging processes, the introduction of the particles into the
water column (dredge-induced resuspension) and the early stages of dredge plume
development. Knowledge in these areas is required to specify suspended sediment
source terms for input to dredge plume prediction models that are used in
environmental impact assessment of dredging proposals. The report focuses on the
two types of hydraulic dredgers that are most commonly employed in major dredging
projects in Australia, namely the trailing suction hopper dredger (TSHD) and the cutter
suction dredger (CSD). The report responds to Task 2.1 of the WAMSI Dredging Science
Node Science Plan (Masini et al. 2011).
7.1.2 Field measurements
Short- term resuspension losses
Gensheimer (2010) described eight field investigations (Gordon 1974, Sustar &
Wakeman 1977, Bokuniewicz et al. 1978, Tavolaro 1982, Science Applications
International Corporation 1984, Tavolaro 1984, Truitt 1986, Science Applications
International Corporation 1988, Truitt 1988) which sought to estimate the quantity of
material (expressed as a percentage of the dredged material load released) that is
entrained into the water column and remains in suspension following the disposal
event. These estimates were made either by direct measurements of turbidity,
suspended sediment concentration and current velocity in the water column, or by
adopting a mass balance approach based on dry masses and bathymetric data, taken
before and after disposal. Reported fines contents of the material loads were high,
dumped volumes were in the range 840 to 2780 m3, water depths at various disposal
sites ranged from 14 to 94 m and currents were 0.3 m s-1 or less. Estimates of
resuspension losses from dredged material disposal events monitored during these
investigations ranged from about one to six per cent of the sediment released.
Land and Bray (2000) reported resuspension losses from six dredge spoil disposal
events: two from a split hull dredger and four from a twin hopper dredger with bottom
valves. The discharged material was a mixture of clay (30%), silt (55%) and fine sand
(15%). Water depths ranged from 30 to 45 m. Plume transect measurements were
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conducted at about 300 m downstream of the disposal location using ADPs to quantify
the net amount of suspended sediment leaving the disposal area. Resuspension losses
for the split hull dredger disposal events ranged from 0.86 to 2.09 per cent, whereas
losses from the twin hopper disposal events were generally larger, ranging from 5.33
to 8.74 per cent. The capabilities of the split hull dredger to dredge mud at high
density and to rapidly discharge its hopper load were invoked by Land and Bray (2000)
as reasons for the relatively low resuspension losses associated with disposal from this
dredger. They noted that the twin hopper dredger discharged its load of low density
material relatively slowly and had to flush its hoppers to fully empty them of soil,
giving rise to much larger resuspension losses.
Land and Bray (2000) also reported percentage loss rate estimates for six barge
disposal events. The mixture volumes in the hoppers ranged from 400 to 1000 m3 and
the dry densities of the mixtures ranged from 0.75 to 1.23 T m-3. Ambient current
speeds during the disposal events were in the range 0.07 – 0.4 m s-1. Estimated loss
rates to resuspension were found to range from 1.1 to 3.1 percent and were greatest
for fine material loads of low mixture density. Dump events involving large volumes
had smaller measured percentage losses than dump events involving small volumes.
No clear relationship was found between measured percentage loss and current speed.

Uppdrag: 295289
Beställare: Skandiaporten

2021-05-28
Slutversion
17(17)

Bilaga 2

Bilaga 3

PM VANDRANDE FISK
SKANDIAPORTEN, GÖTEBORG

2021-05-31

PM VANDRANDE FISK
Skandiaporten, Göteborg
KUND
Skandiaporten

KONSULT
WSP Environmental Sverige
Laholmsvägen 10
302 66 Halmstad
Besök: Laholmsvägen 10
Tel: +46 10-722 50 00
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
wsp.com

KONTAKTPERSONER/FÖRFATTARE
Patrik Lindström, MSc, uppdragsansvarig
Magnus Löfqvist, MSc, sakkunnig fiskvandring och grumling
Eva-Lotta Blom, PhD, sakkunnig fisk och undervattensbuller

UPPDRAGSNAMN

Tillståndsprövning muddring farled Skandiahamnen
UPPDRAGSNUMMER

10290850
FÖRFATTARE

Magnus Löfqvist, Eva-Lotta Blom, Patrik Lindström
DATUM

2021-04-30
ÄNDRINGSDATUM

2021-05-31
Granskad av
Patrik Lindström
Godkänd av
Patrik Lindström

2 | 10290850 • Tillståndsprövning muddring farled Skandiahamnen

INNEHÅLL
1 INLEDNING, SYFTE OCH METODIK

4

1.1

BAKGRUND

4

1.2

SYFTE

4

1.3

METODIK

4

2 FÖRUTSÄTTNINGAR

5

2.1

FISKVANDRING I GÖTA ÄLVS VATTENSYSTEM
2.1.1
Lax/havsöring

5
5

2.1.2

Ål

6

2.1.3

Havsnejonöga

7

2.1.4

Övriga arter

7

2.1.5

Natura 2000

7

2.2

2.3
2.4

PLANERADE ÅTGÄRDER
2.2.1
Grumlande arbete

7
8

2.2.2

9

Bullrande arbeten

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ARBETEN
KÄNSLIGHET VANDRANDE FISK
2.4.1
Grumling

10
10

2.4.2

10

Undervattensbuller

3 RESULTAT
3.1
3.2

9

11

FISKVANDRING OCH BESTÅNDETS UTVECKLING I GÖTA ÄLV MED BIFLÖDEN
11
EFFEKTER PÅ VANDRANDE FISK
3.2.1
Grumling

14
14

3.2.2

15

Undervattensbuller

4 SAMLAD BEDÖMNING

15

5 REFERENSER

16

10290850 • Tillståndsprövning muddring farled Skandiahamnen | 3

1

INLEDNING, SYFTE OCH METODIK

1.1

BAKGRUND

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.
Sjöfartsverket planerar i projektet 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.
Tillståndsansökningar inlämnades till Mark- och miljödomstolen i december 2020, målnummer
M 5520-20 (Sjöfartsverket) respektive M 5515-20 (GHAB). Ansökningarna har skickats till berörda
myndigheter för en bedömning av om det behövs kompletteringar, och det har då framförts
önskemål om utredning av påverkan på vandrande fisk, i första hand uppvandring av lax och öring
förbi arbetsområdet.

1.2

SYFTE

Syftet med denna utredning är att besvara inkomna önskemål om komplettering från myndigheter
genom;
1. Beskrivning av fiskvandringen i Göta älvs vattensystem, särskilt uppvandring av lax och
öring.
2. Beskrivning av hur de miljöeffekter som uppkommer i projektet (grumling och
undervattensbuller) kan påverka vandrande fisk som ska passera arbetsområdet för att ta
sig upp i Göta älv.
3. Utredning av behov av skyddsåtgärder.

1.3

METODIK

Utredningen utförs som en litteraturstudie/datainsamling samt kontakter med sakkunniga vid
Göteborgs Universitet och Marine Monitoring AB.
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

FISKVANDRING I GÖTA ÄLVS VATTENSYSTEM

Göta älv är en viktig vandringsled för lax (Salmo salar), havsöring (Salmo trutta) och ål (Anguilla
anguilla) med reproduktionsområden i flera av biflödena, även havsnejonöga (Petromyzon marinus)
finns i Göta älvs vattensystem.

2.1.1

Lax/havsöring

Laxen i Göta älvs huvudfåra är huvudsakligen ett resultat av kompensationsutsättningar efter
utbyggnaden av vattenkraft. Fångst av avelsfisk och uppfödning av lax för kompensationsutsättning
sker vid Vattenfalls avelsfiske i Lilla Edet. Avelsfisket sker enbart efter lax eftersom den naturliga
reproduktionen av öring bedömts vara god.
I ett par biflöden (Säveån och Grönån) finns genetiskt skilda naturliga bestånd av vildlax som
bedöms vara särskilt skyddsvärda. Lax finns även i flera andra biflöden till Göta älv (t ex Lärjeån
och Mölndalsån). Havsöring leker både i mindre bäckar som mynnar i området och i biflöden till
Göta älv.
Lax- och havsöringsförande vattendrag i Göta älvs avrinningsområde redovisas i figur 1 nedan.

Figur 1. Vattendrag med lax och havsöring i Göta älvs avrinningsområde. Datakälla: Länsstyrelsen, Vattenmyndigheterna

Lax-och öringsmolt (juveniler) vandrar 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.
Uppvandringsperioden för lax och öring vid Lilla Edets kraftverk är väl dokumenterad genom
fiskräkning i de fiskvägar som finns där. Även om fisktrapporna inte varit i drift kontinuerligt över
året visar fångststatistiken att den huvudsakliga vandringen sker under perioden maj-november,
med en kulmen i augusti-oktober. Lax fångas sällan under maj månad, men en viss andel av
öringen stiger tidigt. I slutet av november är antalet uppstigande fiskar få (Stenqvist et al, 2014).
En telemetristudie där vilda och odlade smolt märkts och släppts nedströms Lilla Edet visar att de
flesta smolt väljer att vandra ut via Nordre älv. Av odlad smolt passerade 82 % via Nordre älvs
mynning, medan 100 % av de vilda smolten passerade via Nordre älv. Tiden för vandring från Lilla
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Edet till havet var betydligt längre för odlad smolt (2-11 dagar) än för vild (1-2 dagar) (Nordlund,
2018).
Även fiskvandringen i Säveån, som mynnar i Göta älv-grenen i Göteborg, är väl dokumenterad.
Statistik från fiskvägarna i Jonsered visar att uppvandring av lax och öring huvudsakligen sker
under perioden juni-oktober (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2017). Enstaka fångster av lax i
Säveån görs från mitten av maj1. När det gäller fiskvandringen i Grönån, som mynnar norr om
Älvängen, finns vad WSP erfar ingen motsvarande statistik. Nedströms vandring av smolt från
mindre vattendrag sker normalt vid högflöden i april/maj.
När och i vilken omfattning fisk vandrar både uppströms som nedströms beror på flöde, temperatur
och ljusförhållanden. Erfarenheter och studier på lax och öring tyder på att uppströms migration
sker såväl dag- som nattetid (Laughton 1991). Svårare fiskvägar (trappor) i ett vattendrag passeras
dock helst i dagsljus.
Studier från Himleån visar att smolt under förhållanden med klart vatten, nästan uteslutande,
migrerar nattetid. I perioder med högt vatten och sämre sikt migrerar däremot smolt under hela
dygnet. Vid Jonsereds kraftstation (fisktrappa) i Säveån vandrade öringsmolten när temperaturen
ökade oavsett tid på dygnet medan laxsmolt föredrog att ta skydd av mörkret. Större individer av
öringsmolt valde dock att vandra nedströms på natten (muntl. Höjesjö, 2021).

2.1.2

Ål

Enligt svenska rödlistans senaste bedömning från år 2020 så klassas ål som starkt hotad (EN) i
Sverige och den svenska förvaltningsplanen för ål anger att Göta älv – Klaraälvsystemet med
Vänern har störst potential som uppväxtområde för ål i landets sötvattensområden. En modellering
av produktionspotentialen i Vänern med tillrinningar ger ett resultat på någonstans omkring 73 000
individer per år (Calles & Christiansson 2012).
Försök till utfiskning av ål har utförts vid Arendal vår/sommar 2020. Resultaten tyder på att ål är
vanligt förekommande i mynningsområdet till Göta älv (Andersson, 2020). Ålen som fångades var
uteslutande gulål (uppväxande ål) och inte blankål (vandrande ål) (muntl. Andersson, 2021).
Ålyngel vandrar upp för älven under vår och försommar, medan lekmogna ålar vandrar till havet
främst under sensommar och höst. Lek sker i Sargassohavet. Resterande del av livscykeln sker
huvudsakligen i sötvatten inklusive Vänern där ålarna växer upp till utvandringsfärdig blankål.
Kraftstationen i Lilla Edet är första vandringshinder för uppvandrande ål i Göta älv. Ålyngelledare
finns installerat för att möjliggöra uppströms passage förbi Lilla Edet och Olidans och Hojums
kraftstationer. Ålen är en utpräglat nattaktiv art och vandrar därför i mörker, därför kan migrationen
störas av omgivande artificiellt ljus.
Anordningar för att leda och släppa förbi blankål saknas i Göta älvs huvudfåra. En del av den
utvandrande blankålen passerar till exempel via spillvattenflöden och en del överlever passagen
genom kraftstationerna.
En förvaltningsåtgärd för att säkerställa att fler ålar når havet levande är ”trap and transport”, vilket
innebär att blankål fångas i Vänern och transporteras med lastbil till en plats nedströms Lilla Edets
kraftverk.
Telemetristudier av nedströmsvandrande blankål har genomförts 2008 samt 2010–2011
(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2012). Studien visar att den sammanlagda förlusten av vandrande
blankål vid passage genom kraftstationerna uppgår till ca 61–68 %. Av de ålar som sattes ut
nedströms Lilla Edet passerade 80 % någon av de mest nedströms belägna registreringspunkterna

1

Sportfiskarnas fångstatistik för Säveån. http://sf.topscore.se/goteborg/savean_statistik.asp
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i Nordre älv eller huvudgrenen av Göta älv. Tiden för att förflytta sig den sträckan tog normalt 1–2
dygn.

2.1.3

Havsnejonöga

Enligt svenska rödlistans senaste bedömning från år 2020 så klassas havsnejonöga som starkt
hotad (EN) i Sverige, detta då minskningstakten för arten i svenska vatten har varit 67,5 % de
senaste 27 åren (Artfakta, 2020).
Havsnejonögats utbredning i Västra Götalands län är dåligt undersökt. Den har historiskt funnits i
nedre delen av Göta älv-systemet. I Forsån, som är ett biflöde till Grönån, sågs två vuxna individer
2019. På två andra lokaler i Grönån var arten inte återfunnen, inte heller i Sköldsån eller
Västerlandaån under inventeringar gjorda 2019 – 2020. Lärjeån inventerades också men inte heller
där hittades det några havsnejonögon. I Säveån, det biflöde som ligger närmast mynningen av
Göta älv, observerades adulta individer på leksträckor både 2019 och 2020. I Lärjeån finns
bekräftade uppgifter från år 1957 och 1997. (Park- och naturförvaltningen i Göteborg, 2020)
Om havsnejonöga vandrar förbi arbetsområdet så sker det troligen koncentrerat under sommaren
eftersom havsnejonöga leker under juli-augusti, när temperaturen i vattnet nått över 15 °C.

2.1.4

Övriga arter

I Göta älv förekommer den sällsynta staksillen (Alosa fallax). Staksillen lever i havet på 40–300
meters djup för att från maj till juni vandra upp i sötvatten för lek. Ynglen vandrar ut i
flodmynningarna i november och stannar här i ett år innan de vandrar ut i havet. Någon
reproduktion har inte med säkerhet konstaterats i svenska vatten, men arten fångas året om, även
mindre exemplar. Staksill påträffas årligen i Göta älv och andra åar längs västkusten.
Övriga arter som bedöms vandra mellan sött och salt vatten i Göta älvs mynning är skrubbskädda
(Platichthys flesus), sik (Coregonus sp.) och id (Leuciscus idus), samtliga allmänna arter.

2.1.5

Natura 2000

Vandrande fiskarter som ska bevaras enligt gällande bevarandeplaner för uppströms liggande
Natura 2000-områden sammanfattas i tabell 1 nedan.
Tabell 1. Natura 2000-områden i Göta älvs avrinningsområde med vandrande fiskarter som omfattas av gällande
bevarandeplan.

Natura 2000

Art för bevarande

SE0520183 Säveån, nedre delen

Lax

SE0530118 Brattorpsån

Lax

SE0530115 Sollumsån

Lax

SE0530132 Rapenskår

Lax

SE0530234 Slereboån

Lax

2.2

PLANERADE ÅTGÄRDER

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
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grumlande arbeten genomförs2. Arbetet beräknas totalt ta ca två år att slutföra. Ansökan avser
även utläggning av sprängsten invid Måvholmskröken för att skapa nya hårdbottenmiljöer.
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. Längs respektive kajläge
anläggs nytt erosionsskydd, ca 10 m brett och ca 200 m långt.

2.2.1

Grumlande arbete

Muddring 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, av dessa ca 9,6 miljoner tfm3
öster om Dynan (muddringsområden 3 och 41). Volymen muddermassor för Kajläge Väster (etapp
1) bedöms uppgå till ca 270 000 tfm3 lösa massor. För Kajläge Öster (etapp 2) är motsvarande
volym 670 000 tfm3 lösa massor.
Åtgärderna orsakar periodisk grumling i en del av vattenmassan. Suspenderad halt har beräknats
av Tyréns, och beräkningarna visar att grumlingen varierar mycket i både bredd och djup (se MKB
fig. 5.12 och 5.13). Grumling uppkommer främst nära botten, under haloklinen (se figur 2 och figur
3 nedan) och i själva farleden. I det övre vattenlagret, med Göta älvs sötvatten, samt utanför
farleden beräknas grumlingen vara mycket begränsad.

Figur 2. Maximal grumling på sträckan från Rya till Lilla Bommen. Källa: Tyréns (2020).

2

Observera att detta inte är en skyddsåtgärd för vandrande fisk, arbetsuppehållet har andra orsaker. Trots detta är
uppehållet relevant vid bedömning av fiskvandring, eftersom det finns arter som vandrar under den aktuella perioden.
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Figur 3. Medelgrumling på sträckan från Rya till Lilla Bommen. Källa: Tyréns (2020).

2.2.2

Bullrande arbeten

Projektet innefattar sprängning (farled och vid kaj) samt anläggningsarbeten vid kantfyrar.
Kajförstärkningsåtgärderna innebär även 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. Pålning och
sprängning sker dag- och kvällstid. Borrning kan ske även nattetid.
I farleden muddras ca 400 000 tfm3 berg (sprängsten), av dessa ca 245 000 tfm3 berg öster om
Dynan (muddringsområden 3 och 41). Volymen för Kajläge Väster (etapp 1) bedöms uppgå till ca
40 000 tfm3 berg och för Kajläge Öster (etapp 2) ca 20 000 tfm3 berg. Totalt ska alltså ca 285 000
tfm3 berg muddras på sträckan Dynan-Skandiahamnen i etapp 1 och ca 20 000 tfm3 berg i etapp 2.
Pål- och spontslagning i projektet inleds med en kortare period med svagare slag så att fisk som
uppehåller sig i närheten av arbetsområdet har möjlighet att fly undan. Detta regleras av föreslaget
villkor i GHABs ansökan som lyder: Vid pålslagning och spontslagning ska arbetena i vatten inledas
med gradvis ökande slagenergi under flera minuter för att skrämma bort fisk innan skadliga nivåer
når inom närområdet.
Buller från spontning och pålning beror på hammarens anslagsenergi. Nyttjad slagenergi för den
typ av slagning av spont som krävs är i storleksordningen 10 kJ vid full effekt (muntl. NCC/GHAB),
vilket utifrån en energiomvandlingsmodell av De Jong & Ainslie (2008) beräknas motsvara ljudnivå
på 1 m om ca 208 dB re 1 µPa2 s (SELenkel).
Även vid sprängning tillämpas samma princip med bortskrämning av fisk för att undvika fysiska
skador så långt möjligt, vilket regleras av föreslagna villkor i respektive ansökan.

2.3

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ARBETEN

Under perioden 2000-2020 har muddringar och andra arbeten i vatten genomförts i Göta älvs
mynningsområde nedströms Älvsborgsbron. Därutöver har muddringar genomförts i andra
mynningsområden till stora älvar där vandrande lax och öring förekommer, t ex i Luleå.
Projektet Säkrare Farleder bedöms vara direkt jämförbart med Skandiaporten gällande omfattning
och typ av arbeten. Inom detta projekt genomfördes dock ingen uppföljning av fiskvandringen och
detaljerad information om fiskvandring finns inte heller från de år då projektet genomfördes.
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Fiskeriverkets utredningskontor genomförde undersökningar 1994–1996 av fasta fisken i nedre
delen av Luleälven i samband med muddringar i Luleå hamnområde, där lax måste passera för att
ta sig upp i älven. Enligt journalföringar av fasta fisken kunde man inte belägga att
muddringsarbetena hade någon effekt på fångsterna. Jämfört med referensåren var laxfångsterna
högre. (Sandström, 2015)
Underhållsmuddringar och andra vattenverksamheter nedströms Älvsborgsbron har sitt
huvudsakliga påverkansområde i kustekosystemet vilket generellt sett innebär att arbetstider i
vatten anpassade till det. Muddringsarbeten liknande de som nu planeras har genomförts i området
under september och oktober, bland annat åren 2009 och 2020.

2.4

KÄNSLIGHET VANDRANDE FISK

2.4.1

Grumling

Periodisk exponering av suspenderat material är naturligt för fiskpopulationer och de flesta utsätts
för ökad grumling orsakad av erosion vid höga flöden eller kraftigt regn.
Känsligheten för grumling av vattnet är olika för olika levnadsstadier, och även för olika fiskarter.
Fiskars tolerans för suspenderat material beror även på andra faktorer som t.ex. temperatur,
syremängd och partikelstruktur (Rivinoja & Larsson, 2001).
Generellt är yngelstadiet det mest känsliga för suspenderat material då det ofta sätter sig i gälarna
och begränsar syreupptaget. Vuxen fisk är mindre känslig för suspenderat material.
Koncentrationer i skalan mg/l orsakar undvikande beteende hos juveniler och adulta fiskar som gör
att de rör sig bort från grumliga miljöer. För att vara dödlig behöver koncentrationen av suspenderat
material vara i skalan g/l (Karlsson et al. 2020).
När det gäller utvandrande smolt så vandrar de normalt på högflöden med grumligt vatten som ger
ett bättre skydd mot predation (muntl. Höjesjö, 2021).

2.4.2

Undervattensbuller

Fisk som exponeras för buller kan uppvisa både fysiologiska skador och beteendemässiga
förändringar som rörelsestörningar eller förvirring (Williams, et al., 2015) (Radford, et al., 2015).
Responsen skiljer sig mellan arter och är beroende av ljud- och trycknivåer.
Lax, havsöring och ål är alla fiskar med simblåsa3 och de tröskelvärden som använts för
bedömning av risk för skada på fisk i MKB (tabell 5.15) är därför vara relevanta även för dessa
vandrande arter (Popper, 2014).

3

Fiskars känslighet för undervattensljud är till del beroende av deras fysiologi, där förekomst av simblåsa och dess
utformning viktiga faktorer.
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3

RESULTAT

3.1

FISKVANDRING OCH BESTÅNDETS UTVECKLING I GÖTA ÄLV
MED BIFLÖDEN

Vid Lilla Edets kraftstation finns två fisktrappor; en äldre byggd i trä, samt en nyare byggd i betong.
Majoriteten av uppvandrande fisk registreras i den nyare betongtrappan, se Figur 4. Endast ett fåtal
fiskar fångas/registreras i den äldre trappan.
Den nya fisktrappan hålls öppen under perioden 1 maj - 1 december. Den huvudsakliga
uppvandringen sker under perioden juni-oktober. Tendensen är att öringen vandrar upp något
tidigare än laxen. En trend under de senaste åren pekar mot att uppvandringen generellt sker
senare under hösten (Vattenfall, 2020).

Figur 4. Uppvandrande lax och havsöring (HÖ) registrerade i fiskräknaren i nya fisktrappan (betongtrappan) i Lilla Edet
2009-2020. (Vattenfall, 2020)

Figur 5. Månadsvis fördelning av uppvandrande lax i betongtrappan i Lilla Edet under 2020 (blå kurva), jämfört med ett
medelvärde för 2009-2020 (gul kurva). (Vattenfall 2020)
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I Säveån används automatiska fiskräknare för att kontrollera funktionen hos fiskvägarna vid
Jonsered och Hedefors samt uppskatta fiskbeståndens numerär och storleksfördelning avseende
lax och öring. Räkningarna visar att beståndet är relativt litet och att uppgången varierar något
mellan åren (figur 4) och under säsongen (figur 5).

Figur 6. Sammanställning av antalet uppvandrande laxar och öringar vid Jonsereds övre fiskväg 2005-2018 fördelade på
kategorierna öring, smålax (50-69 cm), mellanlax (70-89 cm), totalt antal laxar respektive storlax (≥90 cm). * För 2018
redovisas endast totalt antal lax. Diagram från länsstyrelsen. (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2017)
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Figur 7. Exempel på dygnsvariation under år 2015 (överst) och 2017 (underst).

Datan indikerar att det under de år som fiskräknare varit igång inte funnits vandringshinder av
betydelse nedströms Jonsered, vilket även konstateras i en uppföljning som gjordes för
Marieholmsförbindelsen (Lindberg, 2017). Någon påverkan på uppgången från genomförda
muddringar nedströms Älvsborgsbron går inte att utläsa ur datan (se exempelvis år 2009).
Detsamma gäller uppvadnringen i Lilla Edet, Göta älv.
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3.2

EFFEKTER PÅ VANDRANDE FISK

Underlaget indikerar inte att tidigare muddringar och andra vattenverksamheter nedströms
Älvsborgsbron orsakat en negativ effekt av betydelse på uppvandringen av fisk i Göta älvs
vattensystem och det är vad WSP erfar inte heller känt att någon sådan effekt finns dokumenterad
för andra muddringar i stora svenska älvars mynningsområden. De projekt där uppföljningar
genomförts bedöms dock inte vara helt jämförbara med Skandiaporten. Nedan redovisas därför
effektbedömningar för det aktuella projektet.

3.2.1

Grumling

Muddring är en av de mänskliga aktiviteter i vattenområden som förorsakar störst miljöeffekter på
grunda bottnar. Habitatförlusten begränsas i regel till muddringslokalen, medan störning genom
ökad sedimentering kan ha en vidare rumslig utbredning. Effekterna är dock vanligtvis av kortvarig
natur och minskar gradvis efter att muddringen slutförts (Karlsson et al. 2020).
De bottnar som ska muddras ligger under eller i nivå med det saltvattensprångskikt, haloklin, som
förekommer i Göta älvs mynningsområde (se MKB kapitel 5.2). Grumling uppkommer främst där
muddring sker, nära botten, under haloklinen. Grumlingen i den delen kommer till största delen att
stanna kvar i den muddrade ränna som redan existerar. I någon mån kan grumlande material föras
i riktning in mot älven, dvs ”uppströms”, då saltvattenströmmen går i motsatt riktning mot ytvattnet.
Den begränsade grumling som uppstår ovanför haloklinen, dvs i sötvattenskiktet, kommer att följa
älvens strömningsriktning ut mot havet.
Påverkansområdet för grumling från muddringen i Skandiaporten utgör inte lek- eller
uppväxtområden för någon av de ovan beskrivna särskilt skyddsvärda arterna. Någon påverkan på
ägg- eller yngelstadier kan därför inte förekomma.
Den påverkan som teoretiskt skulle kunna uppkomma är störningar på fiskens vandringsbeteende, t
ex i form av fördröjning eller genom att fiskens orienteringsförmåga störs. Uppströmsvandrande
laxfiskar återvänder till det vattendrag där de föddes för att leka, och orienterar sig efter sötvattenströmmen från älven. Enligt referenser i Karlsson et al. (2020) verkar lax- och öringvandringar inte
påverkas nämnvärt trots partikelkoncentrationer på flera gram per liter (g/l). Det hänvisas till att
vissa studier indikerar att höga grumlingsvärden försenar migrationen upp i rinnande vatten, men
att det inte verkar påverka laxens beteende att återvända till sin födelseplats inför lek.
Som framgår av MKB:n (kap. 5.2) påverkas sötvattenströmmen ovan haloklinen i mycket liten
utsträckning av de planerade arbetena, då huvuddelen av det grumlande materialet stannar kvar i
bottenvattnet. Medelhalten av suspenderat material avviker knappt från bakgrundsvärdena, medan
max-värdena rör sig i magnituden mg/l snarare än g/l. Någon risk för att uppströmsvandrande
laxfiskar som återvänder för att leka skulle få svårt att orientera sig eller undvika att stiga upp i
älven till följd av muddringsarbeten bedöms inte finnas.
Nedströmsvandrande smolt kan stanna kvar i mynningsområden under en kortare eller längre tid,
då de anpassar sig för ett liv i saltvatten. Under denna period skulle de teoretiskt kunna påverkas
negativt av grumling. En sådan negativ påverkan förutsätter dock att smolten inte har någon
möjlighet att undvika det grumliga vattnet. I praktiken kommer grumlingen att vara koncentrerad till
en del av mynningsområdet i Göta älv. Påverkan kommer därtill, vilket beskrivs utförligare i MKB:n,
att ske etappvis, med momentana toppar, och däremellan lägre halter suspenderat material. Det
finns därför goda möjligheter för nedströmsvandrande smolt att söka sig till vattenmassor med lägre
grumlingshalt.
Den studie som refereras till under kapitel 2.1 visar att smolt som vandrar från Lilla Edet i huvudsak
tycks välja att vandra ut via Nordre älv. Det innebär att det i huvudsak torde vara lax- och
öringsmolt från biflöden som Säveån och Grönån samt övriga mindre bestånd som vandrar ut via
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Göta älvs huvudfåra. Data från fisktrapporna i Säveån visar inte på några avvikelser i uppvandring
under de perioder då andra större infrastrukturprojekt bedrivits i nedre delen av Göta älv. Det finns
därmed stöd för att dra slutsatsen att inte heller utvandringen av smolt störts i någon betydande
utsträckning.

3.2.2

Undervattensbuller

I samband med planerade arbeten i Skandiahamnen kan buller från sprängningar samt pålningsoch spontslagningsarbeten innebära risk för mortalitet, skador eller störning på i första hand mer
stationära fiskarter i aktuell del av älven. Ljud från både sprängning och pål- och spontslagning
innebär att ett undflyende beteende kan förväntas hos fiskar som uppehåller sig i närheten av
anläggningsområdet under tiden pålning/spontslagning pågår.
När det gäller sprängning så är området där det finns risk för skador i storleksordningen några
hundratals meter (se MKB kap. 5.2). Passagen vid Skandiahamnen och vändytan är ca 800 meter
bred och vidtagna skyddsåtgärder i form av bortskrämning vidtas. Sammantaget bedöms
vandrande fisk kunna passera utan att exponeras för skadliga nivåer.
När det gäller spontning påverkas endast området närmast sponten (<50 m) av ljudnivåer över
generella tröskelvärden för skador på fisk. Med vidtagna skyddsåtgärder i form av ramp-up bedöms
sannolikheten att en vandrande fisk ska befinna sig inom detta avstånd från sponten vara närmast
obefintlig och påverkan bedöms vara försumbar. Vandrande fisk som ska passera under tiden
mindre kraftiga ljudnivåer från pålning pågår, kan troligen störas och tillfälligt stanna upp eller
avvakta med att passera tills störningen upphört/minskat i den mån fisken upplever buller som ett
hinder.
Tidigare studier visar att lekvandrande lax och öring avvaktar passering av en tillfällig störning tills
den upphör och därefter passerar snabbt oavsett tid på dygnet.
Eftersom studier visar att lax, öring och ål även migrerar under dygnets mörka timmar, eller i vissa
fall rent av föredrar det, torde risken för störning på dessa arter vara av begränsad omfattning om
planerade sprängningar och spontningsarbeten endast utförs dagtid (vardagar). Borrning orsakar
låga nivåer av undervattensljud som inte bedöms vara av betydelse för påverkan på fisk. Risk för
påverkan på fiskvandring bedöms inte föreligga under detta arbetsmoment.
Havsnejonöga bedöms inte påverkas eftersom deras vandring sker under den tid då det är uppehåll
i muddrings- och sprängningsarbeten (15 maj t o m 15 augusti). De anläggningsarbeten som pågår
under vandringsperioden för havsnejonöga medför ett lokalt påverkansområde inne vid kaj som
bedöms orsaka en försumbar effekt i sammanhanget.

4

SAMLAD BEDÖMNING

Den samlade bedömningen är att effekterna på vandrande fisk blir små till följd av den grumling och
det undervattensbuller som uppstår inom ramen för projekt Skandiaporten. Inga ytterligare
skyddsåtgärder föreslås förutom de som redan återfinns som förslag till villkor i respektive ansökan.
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1 Inledning
I projekt Skandiaporten uppkommer ca 14 miljoner tfm3 muddermassor som planeras att
dumpas i ett lämpligt område. Huvuddelen av volymen utgörs av äldre glaciala eller postglaciala
leror men en mindre del motsvarande ca 285 000 tfm3 utgörs av recenta material som i
varierande grad är antropogent påverkade och förorenade. Även dessa massor utgörs främst av
finkornigt material. Denna rapport utvecklar beskrivningen av dessa förorenade s.k. SA1-massor,
vilka bedömningsgrunder som är lämpliga för olika bedömningar, vilka miljökonsekvenser som
kan uppkomma samt eventuella behov av skyddsåtgärder. I rapporten ges även en beskrivning
av den miljöpåverkan som kan uppstå till följd av föroreningsspridning i samband med muddring
av dessa förorenade massor.

2 Frågeställningar
Det har från remissinstanserna länsstyrelsen, havs- och vattenmyndigheten, miljöförvaltningen i
Göteborgs stad samt mark- och miljödomstolen inkommit frågor som berör följande områden:






Motivera klassning av förorenade sediment
Utred alternativa avgränsningar av de förorenade massorna och hur det påverkar
miljökonsekvenserna
Beskriv miljökonsekvenser av föroreningsspridning i samband med muddring
Beskriv miljökonsekvenser vid dumpning av förorenade muddermassor
Behöver de förorenade massor som planeras att dumpas och övertäckas definieras med en
övre haltgräns

3 Klassificering av förorenade muddermassor
3.1 Bedömningsgrunder för sediment
Sediment kan klassas avseende föroreningsgrad utifrån flera principer, t.ex. miljörisker,
föroreningsgrad eller mottagningskriterier vid deponianläggning. Det kan i Sverige ses som
praxis att i dumpningsärenden klassa med utgångspunkt i föroreningsgrad. Vanligen används
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999a). På senare
år har det också tillkommit uppdaterade bedömningsgrunder vad gäller organiska föroreningar
(SGU, 2017).
Sediment kan även klassas utifrån risk för risk för ekotoxikologiska effekter och exempel på
sådana kriterier finns för ett antal ämnen inom vattenförvaltningen (HVMFS 2019:25). Det är
dock väl känt att sådana effekter inte beskrivs väl med generella (ej platsspecifika)
gränsvärden, många platsspecifika faktorer påverkar biotillgänglighet, löslighet och exponering
och kompletterande biologiska och ekotoxikologiska undersökningar rekommenderas vanligen
(t.ex. Naturvårdsverket, 2008). Förorenade sediment kan också klassas för deponering på land
och härvid gäller NFS 2004:10.
Dumpningsdispens ska kunna meddelas under förutsättning att dumpningen inte medför en
olägenhet för hälsa eller miljö. De nämnda bedömningsgrunderna som beskriver föroreningsgrad
utgör i sig inte ett mått på olägenhet vid eller efter dumpning. En bedömning ska beakta
omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att hänsyn tas till aktuella förutsättningar,
dvs den miljö som dumpning sker i samt vilka halter som uppstår i de nya bottnarna efter
dumpning.

1

Skandiaporten Antropogena, se vidare beskrivning i kapitel 3.
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Under muddring sker oundvikligen en viss omblandning av sediment och en sådan process
innebär att haltvariationerna minskar. Såväl de högsta som de lägsta halterna blir mindre
vanliga och medelhalten är ett mer representativt mått på den samlade föroreningssituationen
av ett visst ämne. De långsiktiga miljörisker som ett förorenat område kan medföra bedöms inte
utifrån en enstaka maxhalt2 utan från en sammanvägd bedömning av föroreningssituationen. I
arbetet med riskbedömning av förorenade områden rekommenderas medelvärdet som ett
representativt mått, givet att underlaget är tillräckligt omfattande för att bedöma osäkerheten
(Naturvårdsverket, 2009). För att ta hänsyn till osäkerheten är det lämpligt att använda
medelvärdets övre konfidensgräns som representativt mått, s.k. UCLM3.

3.2 Avgränsning av förorenade massor
De sedimentgeologiska förhållandena beskrivs utförligt i bilaga E05 till ansökan. Avgränsning av
förorenade muddermassor har baserats på dessa förhållanden, med utgångspunkt i att de ytliga
lergyttjorna är avsatta under industriell tid och att de kan innehålla antropogent tillförda
föroreningar. I ansökningshandlingarna benämns de förorenade massorna som kategori SA
(benämnda ”SA-massor”) och i miljökonsekvensbeskrivningen preciseras avgränsningen av
muddermassor på följande sätt:
Kategori SO: Muddermassor som är opåverkade i betydelsen att de är preindustriella (S
står för Skandiaporten och O står för opåverkad).
Kategori SA: 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).
Utgångspunkten i Skandiaporten är att SA-massor som är avsatta under industriell tid och som
kan vara antropogent påverkade ska övertäckas efter dumpning. Beskrivningen ovan kan
kompletteras med att dessa antropogent påverkade muddermassor utgörs av lergyttjor vilka
överlagrar preindustriella postglaciala eller glaciala mer konsoliderade leror (benämnda SOmassor). SA-massorna har avgränsats i djupled genom miljökemiska undersökningar.
Föroreningsgraden i SA-massorna varierar och förekommande halter täcker hela spannet från
klass 1 till klass 5 enligt bedömningsgrunder från Naturvårdsverket och SGU. Som framhålls
ovan räcker det med att ett ämne uppträder i klass 5 för att motsvarande volym ska klassas
som SA-massor. De ämnen som förekommer i halter motsvarande klass 5 är TBT, kvicksilver,
PAH och PCB. Mer sparsamt uppträder även bly och krom i klass 5.
För att nyansera bilden av massornas föroreningsgrad användes i sedimentutredningen även en
uppdelning av klass 5 i två nivåer, angivet som 5 och 5+ (se bilaga E05 till ansökan). Denna
indelning bygger på en rapport från Naturvårdsverket (1999b) om bedömningsgrunder för
förorenade områden. Denna klassindelning avser att belysa graden av påverkan, dvs hur mycket
förhöjda halterna är och utgör inte ett mått på miljörisk. I hela det omfattande underlaget är det
endast några få enskilda sedimentprov som uppvisat halter motsvarande klass 5+ och det utgör
av dessa skäl inte en lämplig eller möjlig grund för att avgränsa särskilt förorenade volymer. Det
som i föreliggande handling beskrivs som klass 5 innefattar dock det som tidigare benämnts 5+.
Övergripande beskrivning av volymer och föroreningssituation i de olika delområdena ges i
Tabell 3.1. I områdena 1A, 1B och 41B uppvisar flertalet undersökta prov minst en förorening i
klass 5, varför dessa områden i sin helhet bedöms som klass 5-volymer. Den samlade volymen

Vid bedömning av risk för akuttoxiska effekter vid tillfällig exponering kan dock maxhalten eller 95percentilen vara tillämplig. Detta utvecklas i kapitel 6.
3 UCLM: Upper confidence limit of the mean. Medelvärdets övre 95 %-iga konfidensgräns.
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är ca 206 000 m3. Det finns i dessa områden ingen möjlighet till ytterligare avgränsning mellan
klass 5 och massor som inte har föroreningar i klass 5. I övriga områden (2, 3A och 3B) med en
samlad volym om ca 80 000 m3 har några enstaka prov med klass 5 påträffats, men i många
prov är halterna i klass 4 och lägre. Av praktiska och genomförandemässiga skäl har projektet
valt att inte avgränsa områden med mer sparsam förekomst av klass 5 ytterligare utan
behandlar hela den volymen som på samma sätt som övriga antropogent påverkade SA-massor,
dvs genom dumpning med följande övertäckning. Det innebär att i en betydande del av de
avgränsade volymerna (Tabell 3.1) är föroreningshalterna som mest klass 3 eller 4.
Avgränsningen är således konservativ och att bedöma hela volymen om ca 285 000 tfm3 som
klass 5 blir missvisande. Ur ett miljöperspektiv är denna hantering en försiktighetsåtgärd
eftersom dessa antropogena massor också innehåller föroreningar i halter motsvarade klass 3
och 4.
Tabell 3.1. Avgränsade volymer SA-massor i olika delområden.

Delområde

Avgränsningsdjup,
m

Volym, tfm3

Förekomst klass 5

1A

0,5

9500

Allmänt

1B1, 1B2

0,8

98 300

Allmänt

2

1,0

54 600

Sparsamt

3A1, 3A2

0,9

15 100

Sparsamt

3B1, 3B2

1,1

10 800

Sparsamt

2

97 600

Allmänt

3 000

Delvis

41B1, 41B2
42

#

Samlad volym till
dumpning

285 000

# Massorna i område 42 kommer att muddras i etapp 2 och hanteras på annat sätt. Volymen är
därför ej medräknad i den samlade volymen.

3.3 SA-massornas föroreningsgrad
SA-massornas föroreningsnivåer presenteras för respektive område i Tabell 3.2 och Tabell 3.3
med medelvärde, medelvärdets övre 95 %-iga konfidensgräns (UCLM) samt maxhalter. För de
ämnen som huvudsakligen styr klassningen redovisas parametrarna också grafiskt i Figur 1. Det
framgår att UCLM, som är det representativa måttet på massornas genomsnittliga föroreningsgrad, i stor utsträckning är lägre än gränsen till klass 5. I flera fall är även maxhalten lägre än
klass 5. Detta illustrerar att den miljöpåverkan som kan uppstå genom spridning av förorenat
mudderspill inte bara kan beskrivas med maxhalterna i dessa massor som dumpas. Ett
gränsvärde för dumpning är således inte ett mått på miljökonsekvenser vid dumpning.
Maxhalterna kan ge ett mått på den högsta påverkan som kan uppstå vid något tillfälle men den
mer långsiktigt representativa bilden av föroreningspåverkan beskrivs utifrån UCLM. Genom att
använda UCLM beaktar man också medelvärdets osäkerhet, för inte underskatta halterna.
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Tabell 3.2. Statistisk beskrivning av föroreningshalter i SA-massor i område 1A & 1B respektive 2. Alla halter anges
per torrsubstans. n är antalet prov inom respektive område.

Ämne

Bedömningsgrund

Område 1A & 1B n:25

Område 2 n:17

Kl 4

Kl 5

Medel

UCLM

Max

Medel

UCLM

Max

Arsenik, mg/kg

28-45

>45

11,1

11,7

14,3

13,0

14,5

22,3

Kadmium, mg/kg

1,2-3

>3

0,24

0,29

0,60

0,21

0,26

0,51

Kobolt, mg/kg

34,8-60

>60

10,0

10,8

12,6

10,5

Krom, mg/kg

60-72

>72

36,9

40,0

49,9

39,2

13,3
42,0

54,8

Koppar, mg/kg

49,5-79,5

>79,5

23,6

27,0

44,5

22,4

26,0

47,0

Kvicksilver, mg/kg

0,4-1

>1

0,443

0,67

1,61

0,26

0,54

1,14

Nickel, mg/kg

65-110

>110

23,9

25,9

32,1

25,6

27,6

34,2

Bly, mg/kg

65-110

>110

35,5

42,0

79,2

29,2

36,6

65,1

Zink, mg/kg

204-357

>357

104

118

187

104

118

185

PAH-11, µg/kg

12002800

>2800

1610

2310

4600

664

1230

2800

PCB-7, µg/kg

7,6-34

>34

5,0

6,7

19,0

4,0

7,3

21,0

TBT, µg/kg

19-55

>55

3,8

10,6

38,8

2,6

5,9

8,3

Antracen, µg/kg

11-45

>45

56

79

160

16

36

69

Fluoranten, µg/kg

140-390

>390

222

280

560

71

126

320

Tabell 3.3. Statistisk beskrivning av föroreningshalter i SA-massor i område 3A, 3B samt 41B. Alla halter anges per
torrsubstans. n är antalet prov per område.

Ämne

Område 3A n:12

Område 3B n:17

Medel

UCLM

Max

Medel

Område 41B n:25

UCLM

Max

Medel

UCLM

Max

Arsenik, mg/kg

11,0

12,0

14,3

9,4

10,1

11,8

10,4

11,0

14,3

Kadmium, mg/kg

0,23

0,39

0,86

0,15

0,20

0,42

0,69

0,87

1,57

Kobolt, mg/kg

11,9

14,3

11,1

11,7

13,1

10,3

10,6

11,7

Krom, mg/kg

41,9

46,9

61,4

38,0

40,3

50,0

46,9

51,7

85,2

Koppar, mg/kg

23,1

29,0

49,8

19,3

22,6

41,1

51,0

59,3

93,0

Kvicksilver, mg/kg

0,33

0,98

1,93

0,12

0,30

0,67

1,39

1,90

5,43

Nickel, mg/kg

29,7

32,8

38,3

26,9

28,6

34,1

25,6

26,5

30,2

Bly, mg/kg

27,1

37,0

76,1

21,3

25,0

48,1

87,6

111

769

Zink, mg/kg

101

131

211

87

97

150

175

201

354

PAH-11, µg/kg

367

936

2000

252

609

1000

1860

2400

6300

PCB-7, µg/kg

4,6

14,6

26,0

2,6

16,5

23,0

35,0

65,0

170

TBT, µg/kg

3,2

7,8

9,6

12,6

29,0

148

66,7

98,0

276

Antracen, µg/kg

12

30

55

10

21

40

59

85

220

Fluoranten, µg/kg

40

86

180

33

87

180

212

265

570
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Figur 1. Representativ halt (UCLM) och maxhalt i muddermassor för de olika områdena med SA-massor. Den blå
horisontella linjen illustrerar gränsen till klass 5.

4 Föroreningsspridning vid muddring
I samband med muddring av förorenade sediment, s.k. SA-massor, kan visst spill förekomma till
vattenmassan. Mängden spill begränsas genom användning av s.k. miljöskopa. Hur stort spillet
från en miljöskopa blir är svårt att bedöma men är sannolikt en bråkdel av spillet vid muddring
med öppen skopa. I projekt Säkrare Farleder genomfördes en provmuddring med öppen skopa
och där spillet genom mätningar beräknades till mindre än 2,5 %. Vid beräkningarna i projekt
Skandiaporten har spillet för all muddring ansatts till 4 %. Beräkningarna har genomförts för att
beskriva den största sammanlagda grumlingen från flera mudderverk som arbetar samtidigt.
Därmed kan vi från modellresultaten inte separera grumling från grävmuddring respektive
sugmuddring. Eftersom sugmuddringen utförs med en kapacitet som är nästan 10 gånger större
än grävmuddring så blir mängden sediment som spills per tidsenhet högre vid sugmuddring än
vid grävmuddring. Den största grumlingen uppstår därmed vid sugmuddring. Sugmuddring
kommer dock användas för opåverkade post-glaciala och glaciala leror (s.k. SO-massor) medan
områden med antropogena föroreningar (s.k. SA-massor) grävmuddras med miljöskopa.
Beräknad grumling från den sammanlagda muddringen har redovisats i MKB. En ungefärlig
uppskattning av den grumling som skulle uppkomma från muddring med miljöskopa är att
dividera grumlingen i MKB med en faktor 50-100. Denna faktor baseras på att spillet från
grävmuddringen är ca 10 ggr mindre än från sugmuddring och en bedömning att spillet vid
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muddring med miljöskopa blir ca 5-10 ggr mindre än vid muddring med öppen skopa. Detta
innebär att den maximala grumlingen från muddring med miljöskopa uppskattningsvis blir runt
10 mg/l och medelgrumlingen lägre än 1 mg/l. Varaktigheten för maximal grumling är
begränsad till några timmar under hela muddringsperioden.
Vilken påverkan på vattenkvalitén som muddring kan medföra beror av den grumling som
uppstår samt förekommande föroreningshalter i mudderspillet. Haltpåslaget har beräknats
utifrån massornas beräknade UCLM-halt för respektive ämne och för SA-massorna som helhet.
Varaktigheten för maximal halt är begränsad till några timmar under hela muddringsperioden.
Det förväntade haltpåslaget i ytvatten vid muddring redovisas i Tabell 4.1 och utanför
muddringsområdet blir halterna ännu lägre. Det framgår vid jämförelse mot gränsvärden för
maximal koncentration enligt HVMFS 2019:25 att det inte föreligger någon risk för akuttoxiska
effekter. Inte heller motsvarande effektkriterier för kronisk exponering kommer att överskridas.
Tabell 4.1. Den halt av respektive förorening som uppkommer i samband med muddring med miljöskopa. Baseras på
beräknad UCLM-halt för respektive ämne och för SA-massorna som helhet. Alla halter anges i µg/l.

TBT

Hg

Pb

Antracen

Flouranten

Bedömd maximal halt
vid muddring

0,0004

0,01

0,64

0,0007

0,0002

Bedömd medelhalt vid
muddring

<0,00004

<0,001

<0,064

<0,00007

<0,00002

Maximal tillåten
koncentration ytvatten

0,0015

0,07

14

0,1

0,12

Vid den tidigare omfattande muddringen av farled och hamn i projektet Säkrare Farleder
utfördes omfattande miljökontroll före, under och efter muddringen (se kapitel 5) och några
betydande miljöeffekter kunde inte påvisas. I samband med detta projekt undersöktes hälsan
hos tånglake vid ett antal lokaler från Göteborgs hamn och upp mot Fjällbacka (Sturve m.fl,
2005). Som indikator för fiskens hälsa undersöktes ett antal biomarkörer och på basis av vissa
biomarkörer (EROD, vitellogenin m.fl.) drogs slutsatsen att muddringen möjligen påverkar fisk i
ett stort område upp till Fjällbacka, dvs på ca 10 mils avstånd från muddringen. Studien
redovisar dock inte hur dessa biomarkörer normalt varierar mellan åren. Långsiktiga program av
biomarkörer i tånglake visar dock att bl.a. EROD uppvisar betydande mellanårsvariationer
(Mustamäki m.fl. 2018). Dessutom redovisades inga analyser av vattenkvalitén vilket skulle
kunna styrka ett eventuellt orsakssamband mellan muddring i Göteborg och biomarkörer i
Tånglake ca 10 mil norr därom. Men då grumlingen var relativt måttlig i närheten av
muddringen är det osannolikt att vattenkvalitén 10 mil bort skulle påverkats. Och spridning av
TBT i löst fas bedöms osannolik då ämnet är relativt hårt bundet i partiklar (se ”Spridning i löst
fas” nedan).
Med tanke på det stora avståndet vore det mer sannolikt att någon lokal verksamhet i närheten
av Fjällbacka påverkade vattenkvalitén på ett sätt som orsakade de observerade
biomarkörnivåerna. Detta diskuteras inte i artikeln. Vidare baseras de slutsatser som
presenterades i artikeln på en jämförelse av två år. Den normala mellanårsvariation, som
vanligen är betydande vid miljöövervakning i marin miljö, diskuteras inte heller. Den
presenterade slutsatsen om storskaliga effekter från muddring måste därför ses som tämligen
hypotetisk.
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5 Erfarenheter av att övertäcka förorenade sediment
Att övertäcka förorenade sediment är en relativt vanlig åtgärdsteknik för förorenade sediment
och även internationellt finns det många projekt där förorenade massor dumpats i lämpligt
område och därefter täckts över. Såsom framgår nedan finns även svenska exempel.
Täckningen syftar till att isolera föroreningarna från ekosystemet men också att förhindra vidare
spridning via t.ex. eroderande bottenströmmar eller diffusion. Ett vanligt internationellt begrepp
på massor som dumpats i en avgränsad håla och sedan täckts över är ”Confined aquatic
disposal” (t.ex. Fredette, 2006).
I projektet Säkrare Farleder utfördes under 2003-2004 omfattande muddring i Göteborgs hamn
och farleden in till hamnen (Säkrare farleder, 2004). De förorenade muddermassorna
muddrades först och dumpades i en djuphåla på ca 70 meter djup varefter de täcktes av
förindustriella leror upp till 45 meters djup, varför täckningens tjocklek blev i storleksordningen
20 meter. Uppföljande miljökontroll vid dumpningen visade att sådan sedimentpålagring som
var högre än naturligt bara kunde observeras inom dumpningsområdet samt i ett
påverkansområde om som ca mest 1,5 km från tipplatsen. Bottenlevande organismer
koloniserade snabbt (ca 4 månader) bottnarna inom dumpningsområdet. Kemiska analyser av
bottensediment i påverkansområdet utfördes både före, under och efter dumpningen. Flertalet
metaller, PCB och PAH uppvisade lägre halter än innan dumpningen. För kadmium och
kvicksilver kunde någon skillnad i halter före och efter inte påvisas. Halterna av tributyltenn
ökade något efter dumpningen vilket visade sig bero på att mudderverket var målat med färger
innehållandet tributyltenn.
Även i Oslofjorden utfördes en liknande hantering där 450 000 m3 förorenade muddermassor
dumpades på 70 meters djup och täcktes med 40 cm lera och sand (NGI, 2015). Läckaget av
PAH och PCB minskade med minst 93 %, bottnarnas föroreningsnivåer minskade, biologin
återhämtade sig snart och kontroller kunde inte påvisa att föroreningsnivån ökat i omgivningen.
På den norska miljömyndigheten Miljodirektoratet, under information om förorenade sediment,
står att övertäckning är den vanligaste åtgärden och innebär att föroreningen isoleras från djur
och växter. Det innebär att när sedimenten väl är övertäckta ser man detta som en fullgod
åtgärd.

6 Miljökonsekvenser vid dumpning anläggningsskede
Miljöpåverkan i dumpningsområdet med omgivningar kan under anläggningsskedet uppstå
genom flera processer:




spridning av föroreningar till vattenmassan via grumling under själva dumpningen
pålagring av mudderspill från de förorenade massorna på bottnar utanför det avsedda
dumpningsområdet vilket både tillför förorening och kan ha en direkt fysisk effekt
pålagring av de dumpade massorna i det avsedda dumpningsområdet vilket både kan
innebära en tillfällig förorening, innan massorna täckts, och en fysisk effekt

Såsom framgår av PM för alternativ hantering (Niras, 2021) föreligger i praktiken inget
miljömässigt lämpligt alternativ till dumpning för att hantera de förorenade SA-massorna. En
hantering på land, om det hade funnits kapacitet, skulle innebära vissa miljörisker vilket
beskrivs i PM för alternativ hantering (Niras, 2021). I det följande beskrivs miljöpåverkan och
miljöeffekter från den planerade hanteringen under anläggningsskede samt på lång sikt.
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6.1 Påverkan och effekter i vatten
Spridning av spill i samband med dumpningstillfällen och dess påverkan på grumligheten i
dumpningsområdets omgivning har modellberäknats av Tyréns (Bilaga E04 till ansökan). I
beräkningarna har det utifrån erfarenheter i liknande projekt antagits att 4 % av
muddermassorna sprids i samband med dumpningen medan 96 % hamnar där det är avsett i
det djupa området. Spillet uppstår under den tid massorna faller genom vattnet genom friktion
mellan sedimenten och omgivande vatten. Föroreningarna sprids med de grumlande partiklarna
och Bilaga E04 till ansökan visar förväntade grumlingsnivåer vid botten.
Dumpning av SA-massor bedöms pågå under ca 40 dygn men varje dumpningsepisod pågår
några minuter (ca 5 gånger per dygn). Den samlade varaktigheten av grumlingsnivåer upp till 5
mg/l blir som mest ca 40 minuter i ett område söder om dumpningsområdet (appendix 1).
Nivåer upp till 10 mg/l kan uppträda betydligt mer kortvarigt och ligger till grund för en
bedömning av maximalt haltpåslag. De partiklar som sprids kan antas ha en genomsnittlig
föroreningskoncentration motsvarande UCLM i muddermassorna. Hur spillet av SA-massor vid
dumpning påverkar vattenkvalitén har modellberäknats (appendix 1) och summeras i Tabell 6.1.
De angivna maxhalterna baseras på den grumling upp till 5 mg/l som har en samlad varaktighet
om ca 40 minuter i det mest påverkade området, söder om dumpningsområdet. Både
medelhalten och maxhalten har kort varaktighet och lokal utbredning kan därför inte ge upphov
till sådana ekotoxiska effekter som kan uppstå efter kronisk exponering under lång tid. Ett
relevant jämförelsemått är därför de gränsvärden för maxhalt som används inom
vattenförvaltningen och som är baserade på risk för akuttoxiska effekter vid kortvarig
exponering. Som framgår i Tabell 6.1 innehålls gränsvärdena för maxhalt för samtliga ämnen,
både vid beräknad maxhalt och vid medelhalter. Påverkan på vattenkvalitén i samband med
dumpning bedöms därför inte medföra någon risk för negativa effekter på växt- eller djurliv, vad
avser dessa ämnen.
I område 41B uppträder även PCB-7 i halter motsvarande klass 5. PCB är dock en ämnesgrupp
med låg vattenlöslighet och där de negativa miljöeffekterna framförallt är relaterade till
upplagring i vävnad under lång tid samt anrikning i näringskedjan. Då haltpåverkan blir mycket
låg och kortvarig och påverkansområdet är litet har det ingen betydelse för ämnets förekomst i
biota.
I samband med att de dumpade massorna träffas bottensedimentet uppstår en densitetsvågeller densitetsström utmed botten, radiellt ut från nedslagsplatsen. Utbredningen av den
densitetsström som uppstår utmed botten och som för med sig eroderat sediment är begränsad
till ca 150-300 m från nedslagsplatsen. Vid dumpning i en djuphåla såsom i Skandiaporten
begränsas bottenplymens utbredning ytterligare av djuphålans slänter. Denna process bedöms
därför inte påverka omgivande områden utanför dumpningsområdet.
Tabell 6.1. Förväntad haltpåverkan i ytvatten utanför dumpningsområdet, i samband med dumpning av SA-massor
(se Appendix 1). Angivna gränsvärden enligt HVMFS (2019:25).

Ämne
TBT
Kvicksilver
Bly
Antracen
Fluoranten

Maxhalt utanför
dumpningsområdet

Medelhalt alla djup

Gränsvärde
årsmedel/max

0,5-1 ng/l

0,04 ng/l

0,2 / 1,5 ng/l
 / 70 ng/l

9-19 ng/l

1 ng/l

0,55-1,1 µg/l

0,06 µg/l

1,3 / 14 µg/l

0,42-0,85 ng/l

0,068 ng/l

100 / 100 ng/l

1,3-2,6 ng/l

0,23 ng/l

6,3 / 120 ng/l
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Spridning i löst fas
Spridningsberäkningarna ovan avser partikelspridning och halterna avklingar med ökande
avstånd från dumpningsområdet. Beroende på hur hårt föroreningen är bunden i partiklarna kan
en viss fraktion frigöras och uppträda som löst jon i vattnet. Detta innebär dock inte att den
samlade halten i vattnet ökar. Ett skaktest har utförts på tre förorenade sedimentprov och visar
höga s.k. Kd-värden för TBT (ca 4000 l/kg), vilket innebär att föroreningen är hårt bunden och
att endast en mindre andel kan frigöras. Som jämförelse kan nämnas att framtagna kriterier för
utlakning av TBT från sediment vid deponering på land baseras på ett Kd-värde om 162 l/kg,
dvs ca 25 gånger lägre (Länsstyrelserna, 2013). Halterna av såväl den partikelbundna som den
lösta fraktionen kommer att spädas ut i närområdet. Partiklar i vattenmassan påverkas även av
sedimentation och den partikelbundna delen av haltpåslaget kommer att klinga av tidigare än
löst fas som då håller halter väl under gränsvärdet för akuttoxiska halter. Då skaktesterna
visade att TBT var relativt starkt bundet till partiklar förväntas alltså den samlade förekomsten
(lös och partikulär fas) av TBT i ytvatten klinga av snabbt.

6.2 Påverkan och effekter på bottnar
Under en begränsad tid, som mest några månader, kommer de förorenade muddermassorna
ligga exponerade i djupområdet. Under denna tid överskrider modellberäknade halter av t.ex.
TBT gränsvärden för sediment inom dumpningsområdet. Underlagsutredningar liksom
genomförda sedimentundersökningar visar att det råder långsiktigt goda ackumulationsförhållanden i området och erosion via bottenströmmar är inte en förekommande process.
Någon betydande spridning av föroreningen kommer därför inte ske under denna begränsade tid
(se bilaga E11 till ansökan). Detta gäller såväl det egentliga dumpningsområdet som närområdet
där spill kan sedimentera. De föroreningar som ackumulerats inom dumpningsområdet saknar
dessutom större betydelse eftersom det djurliv som finns på bottnarna där ändå inom kort
kommer slås ut vid den efterföljande och omfattande dumpningen av SO-massor.
Sedimentpålagringen utanför själva dumpningsområdet blir mycket begränsad vilket framgår av
bilaga E04 till ansökan. Pålagringen blir störst i ett mindre område strax sydost om
dumpningsplatsen, och där utanför är pålagringen mycket begränsad. Hur föroreningshalter i
ytsediment utanför dumpningsområdet påverkas av detta mudderspill har beräknats (Appendix
1) och där redovisas även kartor som illustrerar haltbidraget. Vid värdering av dessa haltbidrag
är det relevant att jämföra med rådande halter i området. Rådande halter samt beräknat
haltpåslag summeras i Tabell 6.2. Det beräknade haltpåslaget utanför dumpningsområdet
redovisas dels för det sydöstra området och dels för övrigt påverkansområde.
Haltpåslaget är genomgående litet i förhållande till förekommande halter och bedöms vara inom
den variation som råder i områdets bottnar. Detta haltpåslag kommer dessutom endast
förekomma under en begränsad tid. Snart kommer spill från dumpning av SO-massor att täcka
över spillet från SA-massorna. Djur kommer inte utsättas för någon kronisk exponering varför
endast risk för akuttoxiska effekter är relevant. Den norska miljömyndigheten har tagit fram
kriterier för sedimenthalter som skulle kunna vara akuttoxiska (Miljödirektoratet, 2016, rev
2020). Såväl rådande halter som det beräknade haltpåslaget är betydligt lägre än dessa kriterier
för de ämnen som redovisas i Tabell 6.2.
De gränsvärden för sediment som gäller inom vattenförvaltningen är baserade på kronisk
exponering. Men som beskrivs ovan bedöms den exponering som kan ske efter dumpning av
SA-massor men innan täckning med SO-massor vara kortvarig och inte kronisk. Om man ändå
jämför med dessa kriterier (HVMFS 2019:25) så är bakgrundshalt plus haltpåslag lägre än
gränsvärdena för bly, antracen och fluoranten men något högre för TBT. Gällande TBT så är
även rådande bakgrundshalter något högre än gränsvärdet och påslaget saknar större betydelse
för överskridandet. Med hänsyn till det måttliga påslaget, den begränsade utbredningen och den
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korta tiden bedöms detta spill inte innebära någon risk för negativa miljöeffekter även för
grävande organismer som exponeras direkt i sedimenten.
Efter genomförd dumpning av de icke förorenade SO-massorna kommer spill från dessa
sediment att förekomma ytligt i området utanför dumpningsområdet. Föroreningshalterna i
dessa bottnar blir då avsevärt lägre än de halter som förekommer där idag (Tabell 6.2), vilket
överensstämmer med tidigare erfarenheter (kapitel 5). Den samlade dumpningen bedöms därför
ha en positiv effekt på bottnarnas föroreningsgrad.
Tabell 6.2. Nuvarande föroreningsnivåer i dumpningsområdet samt beräknat haltpåslag efter dumpning av SAmassor. Bakgrundshalter beskrivs utifrån analyser av åtta prov inom området. Detta bedöms ge en representativ bild
av föroreningsnivån eftersom variationen mellan dessa prov är låg.

Bakgrundshalter
Ämnen

Medelhalt

Max

Haltpåslag i påverkansområde
Sydöstra
området

Övrigt
påverkansområde

TBT, µg/kg TS

1,78

3,8

1-2

<1

Hg, mg/kg TS

0,12

0,17

0,05

<0,01

Pb, mg/kg TS
Antracen, µg/kg TS

31

38

<3

<3

<10

14

3,4

<1,5

Fluoranten, µg/kg TS

57

79

15

<5

PCB-7, µg/kg TS

1,4

1,7

1

<0,5

PAH-11, µg/kg TS

445

590

125

<50

7 Miljökonsekvenser vid dumpning - lång sikt
Bedömning av miljökonsekvenser på lång sikt avser endast den förorening som dumpas och
täckts över. De begränsande mängder som kan spridas till vattenmassan under genomförandet
sprids snabbt till helt försumbara mängder och utgör inte någon långsiktig påverkan.
Efter avslutad entreprenad är de förorenade massorna täckta av minst 10 meter icke förorenad
lera och silt. Föroreningsnivåerna i bottnarna kommer då vara lägre än de är idag (se
bakgrundshalter i Tabell 6.2). Om de förorenade och övertäckta massorna ska kunna medföra
någon miljöpåverkan eller miljöeffekt på lång sikt krävs det att föroreningen sprids till
ekosystemet eller ytvattnet genom någon process.
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 och därmed blottlägga SA-massorna (se bilaga
E11 till ansökan. Bioturbation är en process som omblandar ytliga sediment men som definitivt
inte är relevant för dessa mäktigheter. Föroreningstransport via molekylär diffusion genom
täckningen bedöms utifrån överslagsberäkningar ta många tusen år och är således inte heller
relevant. Även om trålning kan medföra viss störning av bottensamhällen så berörs endast det
allra översta skiktet av sedimenten. Sammanfattningsvis kan spridning av föroreningar från de
förorenade sedimenten efter täckning inte ske varken på kort eller lång sikt.
Såsom beskrivs i avsnitt 6.2 kan spillet i liten grad påverka halterna i det närmaste området
utanför dumpningsområdet. Påverkan är marginell och skulle högst sannolikt inte kunna påvisas
genom undersökningar. Spillet från dumpning av SO-massorna skulle ytterligare minska detta
påslag och dessutom bidra med material som är mindre förorenat än dagens i området. Då
överlagringen i detta område är avsevärt mindre än i själva dumpningsområdet kan det inte
uteslutas att grävande bottenorganismer lokalt skulle kunna komma i kontakt med spillet från
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SA-massorna. Men då haltpåslaget är så litet att det inte bedöms kunna påvisas föreligger ingen
risk för negativa effekter på dessa organismer. Någon långsiktig påverkan av detta spill bedöms
därför inte vara aktuell, och därmed uppstår inte någon risk för toxiskt orsakade negativa
miljöeffekter. Enligt uppföljning av tidigare utförda dumpningar i närområdet i samband med
projekt Säkrare Farleder, återkoloniserar den bentiska faunan bottnarna inom loppet av 6-12
månader, vilket visar att de tillförda SA-massorna inte begränsar återhämtningen och att de
fysiskt orsakade miljöeffekterna blir kortvariga.

8 Tänkbara skyddsåtgärder
Som framgår i kapitel 6 och 7 är bedömda miljökonsekvenser vid dumpning av de förorenade
SA-massorna små, lokala och kortvariga. Ur detta perspektiv föreligger inget behov av särskilda
skyddsåtgärder eller ytterligare reglering. Men med hänsyn till kapitel 2 i miljöbalken är det
ändå motiverat att använda miljömässigt bästa teknik.

8.1 Utförandet
Följande åtgärder och rutiner har betydelse för dumpningens utförande.
Dumpning av muddermassor sker enligt en uppgjord plan där dumpningsytan delas upp i boxar
där varje box motsvarar en pråmlast (Figur 2). Boxarna är koordinatsatta och när pråmen
kommer till dumpningsplatsen positioneras pråmen inom boxen och ligger stilla när
bottenluckorna öppnas. Positioneringen av pråmarna sker med GPS som ger stor noggrannhet.
Även byggledningen har möjlighet att på distans följa positionen av varje pråm. För att
kontrollera dumpningen sjömäts dumpningsytan regelbundet under entreprenaden för att
verifiera att muddermassorna hamnat inom boxarna. När samtliga boxar nyttjats upprättas en
ny dumpningsplan, denna arbetsprocess upprepas till dumpningen är slutförd.

Figur 2. Uppdelning av ett dumpningsområde i boxar som ligger till grund för genomförandet av dumpning.

Ovan beskrivning av dumpning är den metod som används i stora projekt och anses som bästa
möjliga teknik. Eventuella avvikelser från planerade resultat upptäcks snabbt och kan justeras
då det sker en regelbunden kontroll. Detta innebär att en jämn överyta utan mer betydande
ojämnheter kan erhållas genom att dumpningen löpande anpassas till förekomsten av redan
dumpade massor. Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB har i tidigare projekt genomfört
dumpning enligt denna beskrivning med mycket gott resultat. Ett exempel på att dumpning är
en verksamhet med hög precision kan tas från Projekt Säkrare Farleder. Det förekom en viss
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lutning i dumpningsområdet vid Vinga. För att hindra att dumpade massor skulle kunna röra sig
västerut anlades genom dumpning av kompakt lera en mottrycksbank av kompakt lera och
denna vall ses fortfarande vid sjömätning i området. En motsvarande lutning finns inte i det nu
aktuella dumpningsområdet, tvärtom är djuphålan naturligt avgränsad i alla riktningar.
Vad gäller väderförhållanden vid dumpning gäller att rent sjösäkerhetsmässiga förutsättningar
avgör om dumpning kan ske. Det är befälhavaren som avgör om tippning kan ske på ett säkert
sätt. Våghöjder eller strömmar påverkar inte mängden mudderspill.
Genom att SA-massorna muddras med en grävteknik minimeras vatteninblandningen och
därmed grumlingsrisken. Vatteninblandningen begränsas dessutom av att mudderdjupet för SAmassor är relativt stort så att skopan kan fyllas med muddermassor.
Alla parter har ett intresse av att minimera genomförandetiden vilket bl.a. innebär att tiden
innan dumpade SA-massor övertäcks blir kort.

8.2 Begränsning av föroreningsnivåer
Såsom framhållits i avsnitt 3.3 är ett högsta värde som avgränsar vilka massor som får dumpas
i sig inte ett bra mått på risken för miljöeffekter. Istället bör man beakta den samlade
föroreningssituationen i de massor som ska dumpas samt lokala förutsättningar vid
dumpningsplatsen såsom strömförhållanden, marinbiologi mm. Med beaktande av
miljöeffekterna, vilka som framgår ovan är små, kortvariga och lokala i aktuellt fall, finns av
miljöskäl inget behov av ytterligare avgränsning av de förorenade massorna.
Effekten av en ytterligare uppdelning av de förorenade muddermassorna i flera klasser än vad
som föreslås, kan illustreras med scenariot att massorna från område 41B skulle undantas och
hanteras på annat sätt. De miljökonsekvenser som kan uppkomma i en sådan annan hantering
beskrivs i (Niras 2021). Om 41B skulle undantas från dumpningen minskar den volym som ska
dumpas och övertäckas med ca 33 %. Tiden för dumpning av SA-massor skulle således minska i
ungefär motsvarande grad, dvs med ca 14 dygn. Eftersom maxhalterna av vissa ämnen är något
högre i massorna från område 41B jämfört med övriga områden skulle den maximala påverkan
på vattenkvaliteten från spill bli något lägre, men som beskrivs i kapitel 6 bedöms det vid
dumpningen dock inte uppkomma halter som skulle kunna vara akuttoxiska. Att undanta massor
från område 41B skulle således medföra en något kortare påverkanstid och något lägre
maxhalter men inte någon väsentlig positiv miljöeffekt i dumpningsområdet.
Även påverkan på halter i ytsediment skulle kunna bli något lägre än i det planerade
alternativet, men då denna påverkan redan är så marginell utgör inte heller detta en väsentlig
positiv miljöeffekt.
Sammantaget illustrerar detta scenario att en hantering av vissa förorenade massor på annat
sätt än det planerade inte kan motiveras av miljöskäl. En hantering på land skulle däremot
medföra vissa negativa miljöeffekter vilket beskrivs i Niras (2021).
Med utgångspunkt i de miljökonsekvenser som kan förväntas i detta fall, samt erfarenheter från
liknande projekt, föreligger inte heller skäl att med haltvillkor avgränsa vilka massor som får
dumpas för att sedan övertäckas. Det saknas även skäl att indela SA-massorna i flera grupper
för att hantera en delmängd på land. De SA-massor som planeras att dumpas och övertäckas är
i ansökan samt denna PM tydligt beskrivna och för den planerade hanteringen gäller således:




Avser de SA-massor som beskrivits i ansökan
Övertäckning med angivna SO-massor sker snarast efter att dumpning av SA-massor är klar
Utförandet ska i övrigt följa vad som angivits i ansökan med kompletteringar
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9 Samlad bedömning
En grundprincip för hantering av muddermassor i projekt Skandiaporten är att de massor som är
antropogent påverkade, s.k. SA-massor, ska dumpas först och därefter övertäckas med icke
förorenade massor. Utredningen har förtydligat att föroreningsnivåerna varierar mellan de olika
muddringsområdena där SA-massor förekommer. Risk för miljöeffekter vid dumpning och
täckning av förorenade sediment beror av de lokala förhållanden och förutsättningar som råder,
varför det inte är möjligt att enbart utifrån halter i muddermassor bedöma risk vid dumpning.
Fördjupade utredningar har utförts i projektet avseende strömmar, maringeologi och batymetri,
föroreningshalter samt modellberäkningar av spridning och påverkan.
Med detta underlag för aktuell plats erhålls en mycket god bild av genomförandet och vilken
miljöpåverkan som kan uppstå. Miljöpåverkan samt risk för negativa miljöeffekter är små, lokala
och kortvariga. Några föroreningsrelaterade risker på lång sikt kan inte förutses. Detta styrks
också av den miljökontroll som utförts i andra liknande projekt. I föreliggande PM framgår också
att en uppdelning av SA-massorna i flera grupper där vissa hanteras på land inte skulle ha
någon väsentlig betydelse för den begränsande miljöpåverkan som kan uppstå i dumpningsområdet. Det föreligger därför inte skäl till ytterligare avgränsning eller uppdelning av SAmassorna. Det föreligger inte heller skäl att med haltvillkor avgränsa vilka massor som får
dumpas för att sedan övertäckas.
De miljöeffekter som kommer uppstå i dumpningsområdet beror huvudsakligen på den fysiska
effekten av att övertäcka bottnarna med tjocka lager icke förorenad lera. Såsom redovisats visar
erfarenheter från liknande projekt dock att de nya bottnar som uppkommer snart
återkoloniseras.
Den spridning av föroreningar som kan ske i samband med muddring av SA-massor är liten och
det bedöms inte föreligga risk för att akuttoxiska nivåer ska uppträda ens kortvarigt. Den
genomsnittliga graden av påverkan under muddringen bedöms inte heller medföra att
gränsvärden för kronisk toxicitet överskrids.
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FÖRORENINGSSPRIDNING VID DUMPNING AV SA-MASSOR
INLEDNING
I detta PM redovisas beräkningar avseende föroreningshalter i sediment och vatten i
samband med dumpning av muddermassor benämnda SA (Skandiaporten Antropogena)
med de föroreningar som bedöms kunna innebära en miljöpåverkan. Beräknade halter
jämförs mot bakgrundshalter och gällande gränsvärden i HVMFS 2019:25.
Beräkningarna har utförts som ett underlag till MKB Skandiaporten där slutsatserna
sammanfattades men inte redovisades i detalj.
DUMPNING AV SA-MASSOR
Dumpning av muddrade SA-massor kommer att ske i djuphålorna i inom
dumpningsplats Skandiaporten. Med antagandet att ett grävmudderverk kommer att
kunna muddra dygnet runt med maximal muddringskapacitet på 5 000 m3/dygn och
pråmarna är av storleken 1 000 m3, beräknas dumpning således ske 5 ggr per dygn1.
Massorna som innehåller föroreningarna är grävmuddrade (mekaniskt muddrade) och
håller därmed ihop i stora klumpar. Vid dumpning faller massorna mot botten med en
hastighet om minst 1 m/s vilket ger en transporttid till 90 meters djup på ca 90
sekunder. Den grävmuddrade leran genererar mindre spill än sugmuddrade massor men
i detta projekt har spillprocenten bedömts baserat på sugmuddring.
Ca 4 % av massorna beräknas gå i spill i samband med dumpningen. Spillet genererar
en grumling i vattenmassan där partikelhalten avtar med avstånd från
dumpningsplatsen. Massorna som dumpas innehåller de föroreningshalter som
muddrats. Själva dumpningstillfället är som beskrivits ovan mycket kortvarigt. Med fem
dumpningstillfällen per dygn är varaktigheten av massorna i vattenpelaren i
storleksordningen några minuter per dygn.
Spillet består bl.a. av enskilda partiklar som har en låg sjunkhastighet och därmed kan
transporteras iväg av strömmarna. Redan 500 m från dumpningspositionen är den
maximala grumlingen i största delen av vattenmassan så låg som 5 mg/l och 1000 m
bort är den maximala halten under 1 mg/l. Varaktigheten för grumling 5 mg/l är mycket
låg, sammanlagt mindre än en timma.
Medelvärdet för grumlingen från SA-massor är lägre än 0.1 mg/l för dumpningsperioden
(som tar ca 40 dygn räknat på kapaciteten ovan). Precis ovan botten ansamlas partiklar
som sjunkit ned genom vattenmassan och som där transporteras långsammare då
strömmarna är svagare på större djup. 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 40 dygn.

Skandiaporten – Bilaga E04 – Beräkning av spridning av spill vid muddring och dumpning, Hydrodynamisk
modellering.
1
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Figur 1

Maximal koncentration suspenderat sediment precis ovanför botten.

Spillet som bildas kan sedimentera på bottnar utanför dumpningsplatsen i samband
med att det transporteras iväg med strömmarna. I Figur 2 redovisas sedimenterat spill
från dumpning av 286 000 tfm3 SA-massor. Den högsta andelen sedimenterat spill per
kvadratmeter återfinns inom dumpningsområdet. Utanför dumpningsområdet är
sedimenterat spill som mest ca 0.3 kg/m2 (den södra delen) vilket motsvarar 1 mm
sediment vid en torrdensitet om 300 kg/m3. Redan 500 m från dumpningsområdet är
denna sedimentmängd/-höjd halverad.
De SA-massor som direkt når botten i djuphålan/-orna kommer att täckas över med
flera meter post-glacial eller glacial lera. Detta innebär att ca 96 % av
föroreningsinnehållet kapslas in under sediment i djuphålorna och inte kan exponeras
för marin flora och fauna när projektet är klart. Under en kort period 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 nått djuphålan och
därmed föreligger ingen risk för att materialet förflyttas och föroreningar sprids från
dumpningsplatsen2 innan det övertäckts med muddrad post-glacial lera.

2

Skandiaporten – Bilaga 2 till Bilaga E11 – Bedömning av erosionsrisk vid föreslagna dumpningsplatser
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Figur 2

Sedimenterat spill efter dumpning av 286 000 m3 SA-massor. Sedimentationen uttryckt i
mängd (kg/m2) och som sedimenthöjd vid densiteten 300 kg/m3.
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FÖRORENINGSINNEHÅLL
I Tabell 1 redovisas beräknat föroreningsinnehåll i SA-massorna baserat på UCLM3 -halt.
Den totala volymen SA-massor är 286 000 tfm3.
Tabell 1

Föroreningsinnehåll i SA massorna. Beräknat på UCLM-halt och torrdensitet 800 kgTS/m3,
vilket motsvarar en bulkdensitet på ca 1550 kg/m3.

Föroreningsinnehåll i
massorna
UCLM

TBT

Hg

Pb

Antracen

Flouranten

PCB7

PAH-11

Halt UCLM
µg/kgTS

40.1

1 000

63 600

68

228

27.5

1 998

Totalt (kg)

9.2

220

14 550

15.6

52.1

6.3

457

4% spill (kg)

0.4

6.9

175

0.4

1.3

0.1

3.1

UPPMÄTTA HALTER I UTREDNINGSOMRÅDET
I utredningsområdet har ett antal sedimentundersökningar utförts och halter av olika
föroreningar kartlagts, se Figur 3 för provtagningspunkter. Sedimentet i
utredningsområdet, som bl.a. omfattar dumpningsplats Skandiaporten (skrafferat
område i Figur 3), innehåller idag samma föroreningar som SA-massorna som skall
muddras. I Tabell 2 visas föroreningshalter i åtta av de tio punkter som provtagits och
som är relevanta för jämförelse med halter från spill vid dumpning. Gulmarkerade
siffror är halter inom klass 34, orange är klass 4 och övriga halter ligger inom klass 1
eller 2. Röda siffror är halter som överskrider effektbaserade gränsvärden i sediment5.
Tabell 2

TBT
µg/kg TS
Hg
mg/kg TS
Pb
mg/kg TS
Antracen
µg/kg TS
Flouranten
µg/kg TS
PCB7
µg/kg TS
PAH -11
µg/kg TS

3
4
5

Uppmätta halter i sediment inom utredningsområde för dumpningsplats.

KsKa2

KsKa3

KsKa4

Ka5

Ka6

Ka8

Ka9

Den4

Medel

3.84

2.1

<1

<1

2.05

3.13

<1

1.69

1.78

0.129

0.117

0.128

0.103

0.121

0.106

0.0767

0.172

0.12

29.5

33.8

30

29.4

30.8

29.3

29.5

38.1

31.3

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

14

<10

52

44

47

48

64

64

57

79

57

1.6

1.1

0.84

1.1

1.6

1.7

1.3

1.6

1.4

430

350

360

370

510

480

470

590

445

Medelvärdets övre konfidensgräns, s.k. UCLM – Upper Confidence Limit of the Mean.
NV 4914 samt SGU 2017- Klassning av halter av organiska föroreningar i sediment.
HVMFS 2019:14 Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
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Figur 3

Provtagningspunkter miljöanalyser och trålningsspår i den norra delen av
utredningsområdet.

GRÄNSVÄRDEN
I Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten, HVMFS 2019:25, finns gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. I
Tabell 3 visas de ämnen som är aktuella för bedömning i detta PM.
Tabell 3

Gränsvärden för kemisk ytvattenstatus. För ytvatten är enheten µg/l. För sediment är
enheten µg/kg TS.

Gränsvärde
Ämne

Årsmedelvärde
ytvatten

Maximal tillåten
koncentration ytvatten**

Sediment

0.0002

0.0015

1.6

Hg*

-

0.07

-

Pb*

1.3

14

120 000

Antracen

0.1

0.1

24

Flouranten

0.0063

0.12

2 000

TBT

* 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.
** 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.
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TBT
HALTER I VATTEN FRÅN SPILL
I Tabell 4 visas sambandet mellan ursprungshalt i de förorenade muddermassorna,
grumling och den resulterande föroreningshalten i vatten för TBT. Gränsvärdet för
maximalt tillåten koncentration TBT i vattenmassan är 1.5 ng/l (0.0015µg/l). Som
årsmedelvärde får inte 0.2 ng/l överskridas.
Tabell 4

Samband mellan urspungshalt, grumling och TBT-halt i vatten.

Grumling
Föroreningshalt
Maximal UCLM-halt
98 µg/kg TS
Viktat medelvärde UCLM
40 µg/ kg TS

0.1 mg/l

1mg/l

5 mg/l

10 mg/l

0.0098 ng/l

0.098 ng/l

0.49 ng/l

0.98 ng/l

0.004 ng/l

0.04 ng/l

0.2 ng/l

0.4 ng/l

Beräkningarna visar att över en begränsad bottenyta söder om dumpningsplatsen kan
TBT-halter mellan 0.49-0.98 ng/l uppkomma, om halten i vattnet beräknas från den
högst beräknade UCLM-halten i muddrade sediment. Om halten i sedimenten ansätts till
UCLM-halt för den totala mängden SA-massor blir den maximala TBT-halten som kan
uppkomma utanför dumpningsområdet lägre än 0.4 ng/l. Maximal grumling och
därmed maximal halt är begränsad till sammanlagt 40 min över 40 dygn. I medeltal blir
halterna under dumpningsperioden lägre än 0.04 ng/l i hela området och på alla djup
under dumpningsperioden.
BERÄKNAT TILLSKOTT TILL SEDIMENT FRÅN SPILL
Maximal deposition av TBT genom spill i samband med dumpning sker inom
dumpningsplatsen. Utanför dumpningsplats Skandiaporten är sedimentationen mycket
mindre och avtar på avstånd från dumpningsplatsen. I Figur 4 visas tillskottet av TBT till
sedimentet från spillet, normaliserat för de översta två centimetrarna, dvs det allra
ytligaste sedimentet, och en torrdensitet på 300 kg/m3 (motsvarande en bulkdensitet på
ca 1200 kg/m3). Färgskalan baseras på klassindelningen för TBT men klass 3 har fått tre
nivåer för att tydligare visa haltfördelningen. Tillskottet av TBT från spillet vid dumpning
av SA-massor blir litet utanför dumpningsplatsen. I ett mindre område strax sydost om
dumpningsplatsen är den tillförda halten mellan 1-2 µg/kgTS och i övrigt under 1
µg/kgTS.
I Figur 5 visas TBT-halterna i sedimentet inom utredningsområdet före dumpning, efter
dumpning av SA-massor och efter dumpning av SO-massor. Före dumpningen inleds är
medelhalten i området 1.78 µg/kgTS (Tabell 2). Efter det att dumpningen av SA-massor
har avslutats är den tillförda halten till sedimentet utanför dumpningsplatsen
fortfarande lägre än det högsta uppmätta bakgrundshalten i utredningsområdet. I takt
med att de opåverkade SO-massorna dumpas kommer spillet från dessa massor att vida
överstiga spillet från SA-massorna och överlagra sedimenten i området i varierande
tjocklek. Eftersom TBT-halten i SO-massorna är noll kommer de ytliga sedimenten i en
angränsande del till dumpningsplats Skandiaporten, inklusive själva dumpningsplatsen,
att innehålla mindre TBT än före dumpningen.
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Figur 4

Beräknad tillförd halt TBT i sediment från spill av SA-massor. Beräknat på de 2 översta
centimetrarna och densiteten 300 kgTS/m3. Bakgrundshalten är mellan <1-3.8 µg/kgTS.

Figur 5

TBT-halt i ytsedimentet inom utredningsområdet: före dumpning, efter dumpning av SAmassor och efter dumpning av SO-massor.

SAMMANFATTNING TBT-HALTER I VATTEN OCH SEDIMENT


Halten TBT både vid botten och i övriga vattenmassan (några meter ovanför
botten och upp till ytan) blir lägre än det maximala gränsvärdet för ytvatten även
om den högsta UCLM-halten i muddermassorna används.
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Halten TBT i hela vattenmassan blir lägre än gränsvärdet för årsmedelvärde.
Den tillförda halten TBT i bottensedimentet utanför dumpningsområdet blir lägre
än det effektbaserade gränsvärdet för TBT i sediment förutom i en mindre del i
anslutning till den sydöstra delen av dumpningsplatsen.

KVICKSILVER
HALTER I VATTEN FRÅN SPILL
I Tabell 5 visas sambandet mellan ursprungshalt i de förorenade muddermassorna,
grumling och den resulterande föroreningshalten i vatten för kvicksilver. Gränsvärdet
för maximal halt kvicksilver i ytvatten är 0.07 µg/l. Spillet vid dumpning innebär en
maxhalt som ligger under detta gränsvärde.
Tabell 5

Samband mellan urspungshalt, grumling och Hg-halt i vatten.

Maximal UCLM-halt
1.9 mg/kg TS
Viktat medelvärde UCLM-halt
1 mg/ kg TS

0.1 mg/l

1mg/l

5 mg/l

10 mg/l

0.00019 µg/l

0.0019 µg/l

0.0095 µg/l

0.019 µg/l

0.0001 µg/l

0.001 µg/l

0.005 µg/l

0.01 µg/l

BERÄKNAT TILLSKOTT TILL SEDIMENT FRÅN SPILL
I Figur 6 visas tillskottet av kvicksilver till sedimentet från spillet, normaliserat för de
översta två centimetrarna, dvs det allra ytligaste sedimentet och en torrdensitet på 300
kg/m3 (motsvarande en bulkdensitet på ca 1200 kg/m3). Färgskalan baseras på
klassindelningen för kvicksilver. Tillskottet av kvicksilver från spillet vid dumpning av
SA-massor blir litet utanför dumpningsplatsen. I ett mindre område strax sydost om
dumpningsplatsen är den tillförda halten som mest 0.05 mg/kgTS och i övrigt under
0.01 mg/kgTS.
SAMMANFATTNING KVICKSILVERHALTER I VATTEN OCH SEDIMENT



Halten kvicksilver både i bottenvattnet och i övriga vattenmassan (några meter
ovanför botten och upp till ytan) utanför dumpningsplatsen blir mycket lägre än
det maximala gränsvärdet för ytvatten.
Halten kvicksilver i bottensedimentet utanför dumpningsområdet blir lägre än
halterna i omgivande sediment.
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Figur 6

Beräknad tillförd halt Hg i sediment från spill av SA-massor. Beräknat på de 2 översta
centimetrarna och densiteten 300 kgTS/m3. Bakgrundshalten visas inte i figuren men är i
medeltal 0.12 mg/kgTS.

BLY
HALTER I VATTEN FRÅN SPILL
I Tabell 6 visas sambandet mellan ursprungshalt i de förorenade muddermassorna,
grumling och den resulterande föroreningshalten i vatten för bly. Gränsvärdet för
maximal halt bly i ytvatten är 14 µg/l. Spillet vid dumpning innebär en maxhalt som
ligger långt under detta gränsvärde.
Tabell 6

Samband mellan urspungshalt, grumling och Pb-halt i vatten.

Maximal UCLM-halt
111 mg/kg TS
Viktat medelvärde UCLM-halt
64 mg/ kg TS

0.1 mg/l

1mg/l

5 mg/l

10 mg/l

0.011 µg/l

0.11 µg/l

0.55 µg/l

1.1 µg/l

0.0064 µg/l

0.064 µg/l

0.32 µg/l

0.64 µg/l

BERÄKNAT TILLSKOTT TILL SEDIMENT FRÅN SPILL
Den beräknade halten bly i sediment från spill i samband med dumping är lägre än 3
mg/kg TS utanför dumpningsplatsen vilket är ca 10 ggr lägre än bakgrundshalten.
SAMMANFATTNING BLYHALTER I SEDIMENT OCH VATTEN


Halten Bly i hela vattenmassan utanför dumpningsplatsen blir lägre än det
maximala gränsvärdet för ytvatten.
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Halten
Halten
1.
2.

Bly blir också lägre än årsmedelvärdet för ytvatten.
Bly i bottensedimentet utanför dumpningsområdet blir
lägre än det effektbaserade gränsvärdet för bly i sediment och
lägre än halterna i omgivande sediment.

ANTRACEN
HALTER I VATTEN FRÅN SPILL
I Tabell 7 visas sambandet mellan ursprungshalt i de förorenade muddermassorna,
grumling och den resulterande föroreningshalten i vatten för Antracen. Gränsvärdet för
både maximal halt Antracen och årsmedelvärde i ytvatten är 0.1 µg/l. Spillet vid
dumpning innebär en maxhalt och medelvärde som båda ligger under detta gränsvärde.
Tabell 7

Samband mellan urspungshalt, grumling och Antracen-halt i vatten.

Maximal UCLM-halt
85 µg/kg TS
Viktat medelvärde UCLM
68 µg/ kg TS

0.1 mg/l

1mg/l

5 mg/l

10 mg/l

0.0085 ng/l

0.085 ng/l

0.425 ng/l

0.85 ng/l

0.0068 ng/l

0.068 ng/l

0.34 ng/l

0.68 ng/l

BERÄKNAT TILLSKOTT TILL SEDIMENT FRÅN SPILL
I Figur 7 visas tillskottet av Antracen till sedimentet från spillet, normaliserat för de
översta två centimetrarna, dvs det allra ytligaste sedimentet och en torrdensitet på 300
kg/m3 (motsvarande en bulkdensitet på ca 1200 kg/m3). Färgskalan baseras på
klassindelningen för Antracen. Tillskottet av Antracen från spillet vid dumpning av SAmassor blir litet utanför dumpningsplatsen. I ett mindre område strax sydost om
dumpningsplatsen är den tillförda halten som mest 3.4 µg/kgTS och i övrigt under 1.5
µg/kgTS.
SAMMANFATTNING ANTRACENHALTER I SEDIMENT OCH VATTEN



Halten Antracen i hela vattenmassan utanför dumpningsplatsen blir lägre än
både det maximala gränsvärdet och årsmedelvärdet för ytvatten.
Halten Antracen i bottensedimentet utanför dumpningsområdet blir
1. lägre än det effektbaserade gränsvärdet för Antracen i sediment och
2. lägre än mätgränsen för Antracen i omgivande sediment.
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Figur 7

Beräknad tillförd halt Antracen i sediment från spill av SA-massor. Beräknat på de 2 översta
centimetrarna och densiteten 300 kgTS/m3. Bakgrundshalten visas inte i figuren men är i
medeltal <10 µg/kgTS.

FLOURANTEN
HALTER I VATTEN FRÅN SPILL
I Tabell 8 visas sambandet mellan ursprungshalt i de förorenade muddermassorna,
grumling och den resulterande föroreningshalten i vatten för Flouranten. Gränsvärdet
för maximal halt Flouranten i ytvatten är 0.12 µg/l. Spillet vid dumpning innebär en
maxhalt som ligger långt under detta gränsvärde och som även ligger under
årsmedelvärdet (0.0063 µg/l).
Tabell 8

Samband mellan urspungshalt, grumling och Flouranten-halt i vatten.

Maximal UCLM-halt
265 µg/kg TS
Viktat medelvärde UCLM
228 µg/ kg TS

0.1 mg/l

1mg/l

5 mg/l

10 mg/l

0.0265 ng/l

0.265 ng/l

1.33 ng/l

2.65 ng/l

0.0228 ng/l

0.228 ng/l

1.14 ng/l

2.28 ng/l

BERÄKNAT TILLSKOTT TILL SEDIMENT FRÅN SPILL
I Figur 8 visas tillskottet av Flouranten till sedimentet från spillet, normaliserat för de
översta två centimetrarna, dvs det allra ytligaste sedimentet och en torrdensitet på 300
kg/m3 (motsvarande en bulkdensitet på ca 1200 kg/m3). Färgskalan baseras på
klassindelningen för Flouranten. Tillskottet av Flouranten från spillet vid dumpning av
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SA-massor blir litet utanför dumpningsplatsen. I ett mindre område strax sydost om
dumpningsplatsen är den tillförda halten som mest 15 µg/kgTS och i övrigt under 5
µg/kgTS. Detta är långt under bakgrundshalten i området.

Figur 8

Beräknad tillförd halt Flouranten i sediment från spill av SA-massor. Beräknat på de 2
översta centimetrarna och densiteten 300 kgTS/m3. Bakgrundshalten visas inte i figuren men
är i medeltal 57 µg/kgTS.

SAMMANFATTNING FLOURANTENHALTER I VATTEN OCH SEDIMENT



Halten Flouranten i hela vattenmassan utanför dumpningsplatsen blir lägre än
både det maximala gränsvärdet och årsmedelvärdet för ytvatten.
Halten Flouranten i bottensedimentet utanför dumpningsområdet blir
1. mycket lägre än det effektbaserade gränsvärdet för Flouranten i sediment
och
2. mycket lägre än halten Flouranten i omgivande sediment.

PCB7
BERÄKNAT TILLSKOTT TILL SEDIMENT FRÅN SPILL
I Figur 9 visas tillskottet av PCB7 till sedimentet från spillet, normaliserat för de översta
två centimetrarna, dvs det allra ytligaste sedimentet och en torrdensitet på 300 kg/m3
(motsvarande en bulkdensitet på ca 1200 kg/m3). Färgskalan baseras på
klassindelningen för PCB7. Tillskottet av PCB7 från spillet vid dumpning av SA-massor
blir litet utanför dumpningsplatsen. I ett mindre område strax sydost om
dumpningsplatsen är den tillförda halten som mest 1 µg/kgTS och i övrigt under 0.5
µg/kgTS vilket är i nivå med bakgrundshalten i området.
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Figur 9

Beräknad tillförd halt PCB7 i sediment från spill av SA-massor. Beräknat på de 2 översta
centimetrarna och densiteten 300 kgTS/m3. Bakgrundshalten visas inte i figuren men är i
medeltal 1.4 µg/kgTS.

PAH-11
BERÄKNAT TILLSKOTT TILL SEDIMENT FRÅN SPILL
I Figur 10 visas tillskottet av PAH-11 till sedimentet från spillet, normaliserat för de
översta två centimetrarna, dvs det allra ytligaste sedimentet och en torrdensitet på 300
kg/m3 (motsvarande en bulkdensitet på ca 1200 kg/m3). Färgskalan baseras på
klassindelningen för PAH-11. Tillskottet av PAH-11 från spillet vid dumpning av SAmassor blir litet utanför dumpningsplatsen. I ett mindre område strax sydost om
dumpningsplatsen är den tillförda halten som mest 125 µg/kgTS och i övrigt under 50
µg/kgTS vilket är långt under bakgrundshalten i området.
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Figur 10

Beräknad tillförd halt PAH-11 i sediment från spill av SA-massor. Beräknat på de 2 översta
centimetrarna och densiteten 300 kgTS/m3. Bakgrundshalten visas inte i figuren men är i
medeltal 445 µg/kgTS.

KOMMENTARER TILL BERÄKNINGARNA
Beräkningarna i detta PM är baserade på massor från enbart förorenade grävmuddrade
sediment (SA). Resultaten är till stor del skalbara och om några förutsättningar
förändras så kan man överslagsmässigt beräkna hur detta påverkar halter i sediment
och vatten. Exempelvis innebär en halvering av mängden förorening en halvering av
halten i sediment. En halvering av masskoncentration innebär en halvering av
koncentration i vattenmassan och vice versa.
Om muddringen bedrivs med en annan kapacitet kan resultaten också påverkas. Om
pråmstorleken är större så ökar mängden spill per dumpningstillfälle med motsvarande
ökningen i totalvolym och vice versa. Då ökar främst den maximala
föroreningskoncentrationen i vatten men halten i sediment påverkas inte eftersom
denna beror av totala mängden föroreningsinnehåll. Om pråmstorleken är den vi antagit
men dumpning sker mer frekvent så påverkas inte resultaten alls så länge det går minst
en timma mellan dumpningstillfällena.
Spillet har i beräkningarna satts till 4 % vilket är konservativt antaget mht att sedimentet
är grävmuddrat. Mängden sediment som spills beror dock också på densiteten på
materialet. Densiteten som använts i detta projekt motsvarar en post-glacial lera med
relativt hög densitet (här ansatt till 800 kg/m3 torrdensitet). Densiteten är sannolikt lite
lägre för de muddrade SA-massorna eftersom de består av recent avsatt material. Om vi
hade ansatt en torrdensitet på 600 kg/m3 (enligt HaV en rimlig densitet på post-glacial
lera) motsvarar den mängd sediment som ansatts som spill i beräkningarna drygt 5 %
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(istället för 4) eftersom den totala mängden dumpat sediment blir mindre vid lägre
densitet.
Eventuella osäkerheter avseende procenten spill i samband med dumpning är av relativt
liten betydelse för resulterande halter i sediment och vatten i projekt Skandiaporten. En
känslighetsanalys av föroreningshalter visar att vid en dubblering av mängden spill blir
skillnaden i föroreningshalt till vatten och sediment mindre än bakgrundshalternas
variation i området och att eventuella effektbaserade gränsvärden inte överskrids
förutom för TBT i sediment i en mindre del i anslutning till den sydöstra delen av
dumpningsplatsen.
Spillet vid dumpning av icke-förorenade massor är ca 50 ggr större än spillet från
förorenade massor och kommer därmed att överlagra spillet från förorenade massor. I
ett en (1) kvadratkilometer stort område söder om dumpningsplatsen dit merparten av
spillet sprids och den största sedimentationen per kvm uppstår, sedimenterar minst en
dryg centimeter icke-förorenat spill 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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1

INLEDNING

I MKB, bilaga E11, redovisas lokaliseringsutredningen avseende dumpning av
muddermassor. Från remissinstanserna Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten
samt Miljöförvaltningen i Göteborgs stad har det inkommit frågor som berör följande:
·
·
·
·
·
·
·

2

Myndigheterna upplever att sökradien är begränsad till Göteborgs västra
skärgård och undrar hur andra platser utretts och på vilka grunder dessa valts
bort.
Utveckla resonemang kring val av dumpningsplats.
Förtydliganden om maringeologin i dumpningsområdet med sammanfattande
karta/illustration.
Redovisning av de i dumpningsområdet provtagna sedimentens
sammansättning och egenskaper (utifrån definitionen av ackumulationsbotten).
Redovisning av hur man kunnat fastställa maringeologi, recent sedimentation
och ackumulationsbotten över hela dumpningsområdet (inkl. djuphålor).
Beskrivning av provtagningar/strömmätningar etc i djuphålorna.
Beskrivning av tvär- och längdsektioner i dumpningsområdet, före och efter
dumpning.

LOKALISERING AV DUMPNINGSPLATS

Sökradien har inte begränsats till Göteborgs västra skärgård utan omfattar ett betydligt
större område som avgränsats i flera steg. Den lokaliseringsutredning (bilaga E11) som
ligger till grund för vald dumpningsplats redovisar ett antal faktorer vilka kännetecknar
en lämplig plats för dumpning av muddermassor till havs. Dessa faktorer, vilka avser
ackumulationsförhållanden, bottenkaraktär, djupförhållanden, batymetri samt övriga
intressen, är avgörande för den geografiska avgränsningen. Initialt har hela västkusten,
från kustområdet till yttre havsbandet omfattat sökområdet. Varje avgränsningssteg i
lokaliseringsutredningen är ett resultat av noggranna avvägningar mellan platsens
förutsättningar och lämplighetsfaktorerna.
Kustområdet, vilket i huvudsak omfattar inre och yttre skärgården, har grovt
avgränsats med hänsyn till vattendjup grundare än ca 50 meter, förekomst av känsliga
och skyddsvärda naturmiljöer, samt närheten till människan. Inom kustområdet
föreligger det även större sannolikhet att förhållandena i vattenmassan inte medger
kontinuerlig ackumulation. Möjligheten att hitta en lämplig plats inom kustområdet
som uppfyller samtliga lämplighetsfaktorer har därmed bedömts som mycket liten.
Områden djupare än 100 meter utgörs till stor del av Norska- och Djupa rännan. Dessa
områden är lokaliserade längre ut till havs. En lämplig plats för dumpning bör vara
lokaliserad så att inledande och uppföljande bottenundersökningar kan utföras med
goda resultat, samt att få negativa miljökonsekvenser uppkommer. Förutsättningarna
för att uppfylla lämplighetsfaktorerna bedöms minska avsevärt på områden med djup
större än 100 meter och dessa har därför uteslutits.
Då förutsättningarna avseende bottenförhållanden i djupintervallet 50-100 meter
bedöms vara likvärdiga för hela den avgränsade ytan (rastrerade ytan i Figur 1) har
närliggande områden prioriterats för detaljerade utredningar.
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Figur 1. Zon med likvärdiga bottenförhållanden (Fig. 2 bilaga i E11).
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3

VALD PLATS

Inom det område som benämns ”utredningsområde dumpning” (Figur 2) har ett antal
platser definierats och utvärderats med avseende på de olika lämplighetsfaktorerna, se
tabell 1.
Tabell 1.

Lämplighetsfaktorer (tabell 1 i bilaga E11).

Figur 2. Utredda dumpningsplatser inom utredningsområdet (Fig. 18 i bilaga E11).
3.1

DJUPFÖRHÅLLANDEN – ACKUMULATION, STRÖMMAR OCH VÅGOR

Vattendjupen inom utredningsområdet varierar mellan ca 45-95 meter.
Undersökningar (bilaga 2 till bilaga E11) visar på att det råder kontinuerligt
ackumulerande förhållanden inom hela utredningsområdet men att risken för
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sedimentrörelser ökar med minskat djup. Områden där vattendjupet efter avslutad
dumpning riskerar att tangera eller understiga 50 meters vattendjup har därför valts
bort. Plats B och C bedöms därför som mindre lämpliga platser i jämförelse med övriga
platser inom utredningsområdet.
3.2

BOTTENS KARAKTÄR

Utredningsområdet utgörs i huvudsak av mjukbotten med mindre sammanhängande
hårdbottenytor. Hårdbottenförekomsten är i huvudsak koncentrerad till
utredningsområdets mitt och norra del (D, E, F). Förutsättningarna för att bibehålla
bottens karaktär efter dumpning av både hårda och lösa massor är därför mycket
goda.
3.3

BATYMETRI

Aktuellt utredningsområde uppvisar relativt små batymetriska variationer med stora
flacka områden. De områden som uppvisar störst variation i batymetri är
hårdbottenytor, vilka i många fall ligger i direkt anslutning till en djuphåla.
Djuphålorna har uppkommit för länge sedan, genom att strömmande vatten med högt
flöde eroderat bottenytan. Det finns i dagsläget inga strömdrivande processer som kan
orsaka sådana höga strömhastigheter och därmed den graden av erosion.
Den största volymen muddermassor utgörs av sugmuddrad lera, vilken får en relativt
hög vattenhalt. Det innebär att massorna, i anslutning till dumpningstillfället och en tid
därefter, kan vara instabila och röra sig/flyta ut. Omfattningen av massrörelsen beror
på befintlig bottenlutning samt hur tjockt det dumpade lagret är. Ju tjockare lager,
desto större risk för rörelser. Massrörelser kan undvikas genom invallning med
grävmuddrade massor som dumpas enligt en på förhand anpassad dumpningsplan.
Volymen grävmuddrade massor i projekt Skandiaporten bedöms dock inte vara
tillräcklig stor för att kunna upprätta en omslutande vall med tillräcklig höjd.
Bottenytor med plana och/eller svagt lutande förhållanden bedöms därför som mindre
lämpliga.
Med hänsyn till ovanstående har utredningen pekat ut plats F, vilken är en kombination
av platserna A, D, E och utgörs till stor del av djuphålor. Det naturliga mothållet i alla
riktningar som en djuphåla medför innebär att massorna koncentreras till djuphålans
lägsta punkt, se Figur 6-8. Den grumling som uppstår när massor träffar botten
kommer att begränsas inom djuphålan eller ett område om 150-300 meter, se PM
förtydligande dumpning.
3.4

ANDRA INTRESSEN

Utredningsområdet ligger inom eller angränsar till flera riksintressen såsom
riksintresse för yrkesfiske, sjöfart, försvar, kulturmiljö, friluftsliv samt högexploaterad
kust. Yrkesfiske i form av bottentrålning bedöms bli påverkat under en begränsad tid
innan flora och fauna är helt återetablerad. Det finns dock inga andra platser inom
utredningsområdet där denna påverkan skulle kunna bli mindre. Områden där trålning
inte är tillåten ligger närmare kusten och har på grund av begränsat vattendjup
uteslutits.
Den biologiska statusen för bottenfauna har bedömts som måttlig till god inom
utredningsområdet. Marinbiologiska undersökningar visar att bottenytan är kraftigt
påverkad av översedimentering, vilket troligen är en effekt av trålning. Då statusen för
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hela utredningsområdet är likvärdig, finns det inga skäl att avgränsa eller ändra
lokaliseringen av dumpningsplatsen utifrån områdets biologiska förutsättningar.
3.5

SAMLAD BEDÖMNING

Den samlade bedömningen utifrån lämplighetsfaktorerna är att plats F är en lämplig
plats och att dumpning kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

4

MARINGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Projekt Skandiaporten har sökt spridningstillstånd för maringeologisk kartinformation
men har fått avslag med hänvisning till rikets säkerhet. Avslaget berör information
såsom skredärr, strukturlinjer i berggrund, berggrundsytenivåer, tunt ytlager av
bottenmaterial med mäktighet mindre än 50 cm, bottenmaterial dominerande översta
metern, ytsubstrat, lermäktighet och sandmäktighet.
Inom utredningsområdet har provtagning och undersökningar utförts som bekräftar
att de maringologiska förhållandena uppfyller kraven för en lämplig dumpningsplats.
Med hänvisning till ovanstående kan inga av dessa resultat redovisas. SGU har dock i
egenskap av expertmyndighet bedömt inlämnade handlingar som kompletta.
Mjukbottenområdena inom dumpningsområdet utgörs i huvudsak av postglacial lerig
silt med inslag av finsand och har verifierats med sedimentprovtagning, högdetaljerad
multibeamekolodning och seismisk profilering. Inom dumpningsområdet förekommer
uppstickande hårdbottenytor av berg, ofta med anslutande friktionsmaterial såsom
sten, grus och sand.
4.1

PROVTAGNA SEDIMENTS SAMMANSÄTTNING

Sedimentprovtagning inom utredningsområde och dumpningsområde, se Fel! Hittar
inte referenskälla., visar att sedimentytan utgörs av lös siltig, lerig gyttja. Tjockleken
på den lösa gyttjan varierar men är generellt upp till ca 10 cm.
Kornstorleksfördelningen inom översta lagret visar på ett lerinnehåll mellan ca 5-10 %,
en vattenkvot på 140-180 %, organisk halt på ca 10 %, samt en skrymdensitet på ca
1,35-1,45 t/m3. Se typsektion i Figur 4. Sedimentsammansättningen är typisk för
bottnar där vattenmassan medger kontinuerlig ackumulation.
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Figur 3. Sedimentprover för analys av kornstorleksfördelning och föroreningar.

Figur 4. Typsektion av sedimentsammansättning inom dumpnings- och undersökningsområdet.
4.2

BOTTENFÖRHÅLLANDEN

Strömmätningar och strömmodellering visar på mycket låga strömhastigheter vid
bottenytan inom utredningsområdet. I djuphålorna är strömhastigheten generellt lägre
än omgivande botten, se Bilaga 1 Förtydligande strömmar. De låga strömhastigheterna
resulterar i att vattenmassans förhållanden medger kontinuerlig avsättning av
finmaterial, vilket också bekräftas av utförd sedimentprovtagning. Sedimentprover
inom hela utredningsområdet uppvisar även medelhöga till höga halter av
föroreningar, vilket bekräftar att material som ackumuleras är av recent härkomst.
4.3

FÖRHÅLLANDEN FÖRE - EFTER DUMPNING OCH VOLYMKAPACITET

Volymkapaciteten inom dumpningsområde F har beräknats till ca 14 miljoner tfm3.
Lösa massor berörs inte av någon svällfaktor som kan påverka dumpningsplatsens
volymkapacitet. Vid sugmuddring blandas materialet med vatten och vid dumpning
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kompakterar massorna och vattnet avgår. Vid beräkning av volymkapacitet har inte
kompaktion beaktats. Det betyder att det finns en betydligt större volymkapacitet än
det som har presenterats. En medelkompaktion på 0,3 meter, vilket inte är en orimlig
uppskattning, samt extra fyllning om 0,3 meter skulle ge utrymme för ytterligare två
miljoner tfm3.
När dumpningen är avslutad, kommer samma bottenförhållande råda som för
omgivande botten, dvs förhållandena är fortsatt ackumulerande med bibehållen
bottenkaraktär. Nettobottenlutning inom den yta där massor dumpats beräknas uppgå
till ca 0-0,25 grader.
Illustrationerna nedan visar hur dumpningsplatsen ser ut före och efter dumpning.

Figur 5. Dumpningsplatsen före dumpning. Röda ytor avser hårdbotten.
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Figur 6. Dumpningsplatsen efter dumpning.

Illustrationerna nedan visar profiler genom djuphålorna där volymberäkningar för att
fastställa optimala fyllningsnivåer utförts. Profilerna visar att det finns kapacitet att
lägga förorenade massor i botten samt att fylla med minst 10 meter rena massor
ovanpå.

Figur 7. Profiler genom djuphålorna.
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Figur 8. Längd- och tvärprofil västra djuphålan. Grön linje avser gräns mellan SA- och SO-massor med en
överlagring om minst 10 meter.

Figur 9. Längd- och tvärprofil östra djuphålan. Grön linje avser gräns mellan SA- och SO-massor med en
överlagring om minst 10 meter.

5

BILAGOR

Bilaga 1 Förtydligande strömmar
Bilaga 2 Analysresultat densitet
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Bilaga 5.1
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BILAGA 1

PM Förtydligande Strömmar
Anna Karlsson

2021-05-28

FÖRTYDLIGANDE STRÖMMAR
INLEDNING

I bilaga 2 till bilaga E11 i MKB sammanfattas uppmätta strömmar i utredningsområdet samt
modellerad ström. Från remissinstanserna Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt
Miljöförvaltningen i Göteborgs stad har det inkommit frågor som berör följande:
•
•
•

Om strömmätningen representativ för djuphålorna
Hur representativ är strömmätningen för en hel dumpningssäsong
Behov av ytterligare strömmätning

SAMMANFATTNING

Tyréns har satt upp en hydrodynamisk modell för ett havsområde i Kattegatt/Skagerack som
är mycket större än det förväntade påverkansområdet. Modellen visar hur strömmarna
varierar i tid och rum. För att stärka upp modellresultaten har också en strömmätning
genomförts i utredningsområdet som omfattar den föreslagna dumpningsplatsen.
Strömmätningen gjordes på drygt 70 m djup och på en plats som bedömdes vara
representativ för utredningsområdet.
Den dataåterbäring på 15 dygn som strömmätningen resulterade i var visserligen kortare än
förväntat, men tillräckligt lång för att bekräfta förväntade strömningsmönster. I hela
utredningsområdet sker regelbunden trålning. Att placera ut ett instrument i området
innebär därför en betydande risk för instrumentförlust. Den strömdata som nu finns
tillgänglig, i kombination med modellberäknad ström för mer än en hel dumpningssäsong,
är tillräckligt för att bedöma strömhastigheter och därmed erosionsrisk i hela
dumpningsområdet inklusive djuphålorna. Nedan förtydligas sambandet mellan strömdata
och modelldata samt rums- och tidsvariationer. Sammanfattningsvis är kunskapsläget gott
avseende strömmar baserat på det faktum att det finns både flertalet strömmätningar och en
hydrodynamisk modell för området.
HYDROGRAFIN I KATTEGATT UTANFÖR GÖTEBORG

I Kattegatt domineras cirkulationen av utflödet av bräckt Östersjövatten som blandas med
saltare havsvatten samt av väder och vind på regional och lokal skala.
I de översta 5-10 meterna är strömmen starkast påverkad av vinden. Ytströmmen på
mätplatsen är riktad några tiotal grader till höger om vindriktningen. Den svarar snabbt på
ändrad vind. Strömmen i detta skikt är därför väldigt variabel till fart och riktning. Dessa
karaktäristika överensstämmer helt med sedan länge etablerad teori för vindström. Figur 2
visar ytström samt vind, vilken har vridits så att man ska se överensstämmelsen bättre.
Mätdata från området visar att strömmen på alla djup har en barotrop (djupoberoende)
komponent orsakad av vattenståndsförändringar. Dessa orsakas av importerat vattenstånd:
tidvatten och vattenståndsändringar i Skagerrak-Nordsjön samt vind- och lufttrycksdrivet
vattenstånd i Kattegatt. Den barotropa strömmen är svagare på djupt vatten och vice versa.
Vi ser den i mätdata som en beståndsdel av strömstyrkan gemensam för alla djup.
I Figur 2 visas hur bottennära ström och vattenstånd samvarierar. Vattenståndet vid Vinga
(Sjöfartsverkets mätstation) är högpassfiltrerat (glidande medelvärde över två dygn) för att få
bort långsamma vattenståndshändelser med en tidsskala längre än några dygn, eftersom
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sådana inte ger någon skönjbar ström. Strömmen är medelvärdet av djupcell 2-4 (2-4 meter
över instrumentet). Strömmen har projicerats på den riktning där samvariationen med
vattenståndet är som starkast. Samvariationen, mätt som korrelationskoefficienten, är som
mest 0.4. Detta innebär att det finns en viss samvariation mellan vattenstånd och ström,
men att vattenståndet bara förklarar en del av strömmen vid botten.
Detta är vad vi ser i Figur 2: det finns ett tydligt samband, men även vissa skillnader.
Baroklina effekter som orsakas av variationer i vattnets täthet, främst orsakade av skillnader
i salthalt, står sannolikt för en del av den observerade strömmen vilken inte förklaras av
vattenståndet. Det finns inte tillräckligt med data över salthalt på korta tidsskalor för att
korrelera strömmätningarna mot i detta fall. Från andra mätstudier längs västkusten vet vi
att dessa står för en stor del av strömkomponenten.

Figur 1

Dygnsmedelvärde av ström (blå pilar) på cirka två meters djup och dygnsmedelvärde av vind
(röda pilar). Pilarnas längd har justerats så de skall kunna jämföras lätt. Vindriktningen har
vridits 20 grader medurs för att samvariationen ska bli tydlig. Vindobservationer från
mätplatsen vid Vinga.
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Figur 2

Strömmen 2-4 meter över instrumentet, öst-väst komponenten och samtidigt vattenstånd vid
Vinga, gul kurva. Röd kurva är efter att vattenståndsvariationer med period på mer än
några dygn tagits bort. Långperiodiska vattenståndskomponenter motsvarar en
vattenståndshöjning i hela Skagerrak-Kattegatt på flerdygnsskala, vilka bara ger svag ström
som inte är signifikant i mätningen.

JÄMFÖRELSE AV UPPMÄTT OCH MODELLERAD STRÖM

Strömmätningen genomfördes i december 2019 och mätaren var placerad på drygt 70 m
djup. Positionen för strömmätaren i förhållande till den senare definierade dumpningsytan
Skandiaporten, innehållande två djuphålor med maxdjupen drygt 80 m resp. drygt 90 m,
visas med stjärna i Figur 4.
I Figur 3 visas strömprofiler från ytan till botten för modellerad och observerad ström men
för olika tidsperioder. Jämförelsen av uppmätt och beräknad ström blir därmed kvalitativ
eftersom modelleringen utfördes innan mätningen kunde genomföras Både observerad och
modellerad ström uppvisar dock samma mönster med starkast ström i ytan och avtagande
mot botten. Under mätperioden var strömmarna generellt högre än för motsvarande period
(vintermånaderna) med modellberäknade strömmar. Det kan finnas två förklaringar till detta.
Den ena är att det helt enkelt var högre strömhastighet under mätperioden och den andra att
modellen generellt sett visar lite låg strömhastighet, alternativt en kombination av båda. Vi
kan dock inte avgöra vad eftersom mätperiod och modellerad period är olika. Skillnaden
mellan observerad och modellerad ström är dock relativt liten, ca 5 cm/s.
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Figur 3

T.v., modellerad strömstyrka i djuphålan, profiler månadsvis, och observerad profil som
medelvärde över mätperioden. T.h. medelströmprofil för hela mätperioden och modellerad
strömprofil för två platser, mätplatsen och djuphålan.

JÄMFÖRELSE AV MÄTPLATS OCH DJUPHÅLOR

Med hjälp av modellen kan strömförhållandena vid mätplatsen jämföras med beräknade
strömmar i hela området. I Figur 4 visas resultaten från modellen (beskriven i bilaga E04,
MKB) av strömstyrka en dryg meter ovanför botten.
I djuphålorna är strömmen svagare än på 70 m djup. Medelströmmarna vid botten för hela
modellperioden, är lägre än 10 cm/s i hela området. I djuphålorna är medelströmmen ca 2-3
cm/s. Modellerad maximal strömstyrka vid mätplatsen är 0.35 m/s. Maximal ström i
djuphålorna är 10 respektive 15 cm/s.
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Figur 4

Dumpningsplats Skandiaporten markerat med grått. Positionen för strömmätare som
placerades ut i december 2019 visa med stjärna, Färgen i figuren anger strömhastighet. T.v.
maxhastighet 2017-09-01 till 2018-05-31 och t.h. medelhastighet för samma period.

EROSIONSRISK

De beräknade strömhastigheterna vid botten är mycket lägre i djuphålorna och långt under
vad som krävs för att sediment skall kunna erodera (se bilaga 2 till bilaga E11, MKB). Någon
risk för erosion av förorenade sediment som dumpats i djuphålan föreligger inte.
När dumpningsplatsen inklusive djuphålorna fyllts upp till drygt 70 m djup kommer
förhållandena på dumpningsplatsens nya bottenyta att vara desamma som de som idag
råder på bottnarna runt omkring. Med stöd av modellberäknade strömmar, strömmätningen
och sedimentundersökningarna som visar att bottenmaterialet består av fina sediment kan vi
dra slutsatsen att det inte pågår någon erosion i området utan att det råder ackumulerande
förhållanden. Detta stämmer också med de undersökningar av djupa bottnat mellan 47-197
m som redovisas i SGU Rapport 2019:06 där man slår fast att det pågår en
nettosedimentation vid undersökningslokalerna om ca 1 cm per år.
I bilaga 2 till bilaga E11 i MKB gjordes en mycket konservativ bedömning av erosionsrisk
som grundade sig på strömmätningen från 2019. Här bedömdes att det teoretiskt sett skulle
kunna förekomma mycket begränsad erosion på bottnar med som mest 70 m djup och
enstaka timmar under förutsättning att sedimenten var alldeles nydeponerade. Med tiden
kompakteras massorna och då kommer den nya bottenytan på dumpningsplatsen inte att
kunna eroderas under naturliga förhållanden och ackumulerande förhållanden att råda.
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1

INLEDNING

I MKB redovisas lokaliseringsutredningen avseende dumpning av muddermassor. Från
remissinstanserna Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten samt Miljöförvaltningen
i Göteborgs stad har det inkommit frågor som berör följande:
·

·
·
·

Beskrivning av risk för konsekvenser att lägga ut sten på mjukbotten (i G-K och
ev F)
o Grumling och sedimentspridning,
o förändrad bottenfauna och möjlighet till återetablering,
o risk för sättning och utglidning.
Om inga risker föreligger – på vilka grunder har bedömning gjorts.
Var inom dumpningsområdet kommer hårdbottenytor (riskeras att) övertäckas,
vilka arealer, innebörd för bottenfaunan. Redogörelse för hur identifierade rev
påverkas.
Ospar-habitaten och konsekvenserna för dessa är enligt myndigheten dåligt
belysta

I detta PM ges en mer detaljerad beskrivning av konsekvenser för bottenmiljöer i syfte
att förtydliga bedömningen i MKB.

2

DUMPNING AV STENMASSOR

Syftet med dumpning av sten intill hårdbottenytor är att utöka dessa för att skapa
bättre förutsättningar för hårdbottenlevande fauna. Den huvudsakliga dumpningen
sker enligt lika på lika-principen med undantag för det första lagret som dumpas på
mjukbotten. Dumpning av det första lagret orsakar en lokal grumling som bedöms
omfatta ett ca 150-300 meter stort område kring nedslagsplatsen. Varaktigheten är
kort då uppgrumlat material snabbt lägger sig. Mängden grumling blir så pass liten
och kortvarig att det inte går att beräkna pålagring eller spridning.
Den mjukbottenlevande faunan kommer vid övertäckning av stenmassor att försvinna.
Då mjukbotten vid områden G - K ersätts med hårdbotten finns inom aktuella områden
ingen möjlighet till återetablering av mjukbottenfauna. Det bör dock noteras att mer
mjukbotten tillkommer i område F än vad som försvinner inom område G-K (se Kapitel
3).
Dumpningen av stenmassor vid G-K är att betrakta som en kvittblivning. Även om det
inte handlar om ett nyttiggörande av sten som exempelvis vid kompensation bedöms
dumpningen fortfarande kunna leda till positiva effekter på hårdbottenfaunan i
området. Videoinventeringarna (Fransson & Magnusson, 2020) visar att djurlivet på
hårdbotten i den nordvästra delen av området dvs G-K är sparsamt med få inslag av
hårdbottenassocierad fauna såsom svampdjur, dödmanshand och trollhummer
(Munida sp.). Bottnarna var också kraftigt översedimenterade, och det är troligt att
artfattigdomen är en följd av den kraftiga sedimentationen. Genom att dumpa
massorna på eller i anslutning till befintlig hårdbotten görs bedömningen att
förutsättningarna för den hårdbottenlevande faunan i detta område kan öka dels
genom att mer hårdbotten tillförs miljön men också på grund av att den befintliga
blockstrukturen höjs, vilket sannolikt medför en minskad sedimentpålagring och
därmed förbättrade möjligheter för hårdbottenfaunan.
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Utifrån videoinventeringar finns det andra områden där artrikedomen är högre vilket
innebär att förutsättningen för kolonisation av hårdbottenfauna sannolikt är bättre.
Men att dumpa sten i dessa områden innebär även en risk att de befintliga, redan goda
förhållandena försämras med en negativ påverkan på artrikedomen som följd.
Bedömningen har därför varit att dumpning vid G-K är det bästa alternativet för att
utöka och förstärka områdets karaktär av hårdbotten.
Eventuella sättningar och rörelser i stenmassorna efter dumpning är troliga men
bedöms inte påverkar förutsättningarna för nyetablering av hårdbottenfauna. Ett
enstaka block kan utgöra ett habitat samtidigt som högar av block ger förutsättningar
för skrymslen och håligheter. En ökad areal av hårdbotten inom G-K kan påverka
djuplevande (ca 60-70 meters djup) hårdbottenassocierade arter positivt till följd av
mer hårdbottenyta samt leda till att dessa arter aggregeras till området.
Som alternativ till G-K kommer dumpning av sten behöva ske inom område F
tillsammans med övriga muddermassor. Stenmassorna kommer slutligen att
övertäckas med mjukbotten för att säkerställa att bottens karaktär av mjukbotten
bibehålls.

3

OMHÄNDERTAGANDE AV SPRÄNGSTEN PÅ LAND

Omhändertagande av sprängsten från undervattenssprängning omfattas av en hel del
hanteringsmässiga steg innan slutanvändning. Undervattenssprängning genererar
normalt stora stenfraktioner, då sprängningen är dimensionerad efter mudderverkets
kapacitet (stor skopvolym). Den kapaciteten finns vanligtvis inte för landbaserade
grävmaskiner, vilket medför att ytterligare sprängning eller spräckning måste utföras
innan sprängstenen kan hanteras. Detta är ett mycket tungt och riskfyllt arbete.
Att dimensionera borrning och sprängning för att erhålla jämnare och/eller mindre
fraktioner är svårt under vatten.
Vid muddring av sten från undervattenssprängning genereras en stor mängd
finmaterial, vilket betyder att stenen måste tvättas i flera steg innan vidare krossning,
sortering och slutanvändning.
Dialog förs löpande med olika intressenter för nyttjande av sten i anläggningsändamål
kopplade till marin verksamhet. Detta kan exempelvis avse utfyllnadsområden eller
anläggning av pirar eller vågbrytare, där dumpning kan ske direkt från
bottentömmande pråm utan landbaserad hantering.

4

ÖVERTÄCKNING AV HÅRDBOTTENYTOR

Arealen på hårdbottenytor inom dumpningsplats F som övertäcks vid dumpning av
lösa massor beräknas till ca 130 000 m2 (Figur 1-2). Den största övertäckningen med
avseende på areal sker i kanterna på större, sammanhängande hårdbottenytor, vilket
medför att dessa ytor blir delvis helt övertäckta. De ytor som övertäcks i sin helhet
utgörs av mindre fristående hårdbottenytor.
Det bör dock noteras om stenmassor dumpas i område G-K kommer ca 118 000m2
mjukbotten övertäcks med hårdbotten, vilket innebär att den totala minskningen av
hårdbotten efter dumpning uppgår till ca 15 000 m2 och att mjukbotten har utökats
med detsamma.
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Övertäckningen får konsekvensen att förutsättningarna för hårdbottenfauna lokalt
försvinner. Hårdbottenmiljöer som är belägna som uppstickande öar i en annars
huvudsakligen mjukbottenmiljö kan även vid låg artdiversitet vara viktiga
spridningslänkar, så kallade ”stepping stones”, mellan artrikare miljöer då de är
belägna på̊ en strategiskt viktig plats i landskapet. Filmning inom området visar dock
på att befintliga hårdbottenytor är överlagrade med finmaterial i varierande grad (Figur
3), vilket troligtvis beror på ackumulationsförhållandena i området men kan även vara
en konsekvens av trålning. Noterbart är dock att trålning i området även sker över
samtliga hårdbottnar varför faunan på dessa sannolikt redan nu är påverkad.

Figur 1

Hårdbottenytor före dumpning.
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Figur 2

Hårdbottenytor efter dumpning.

Figur 3

Befintliga hårdbottenytor inom utredningsområdet.

5

OSPARHABITAT

Tidigare erfarenheter från Säkrare farleder (2004) visar på att områden där stora
mängder muddermassor dumpas återhämtar sig väl genom att bottenfaunasamhället i
omkringliggande bottnar återkoloniserar området. Videoundersökningar visar att det
förekommer bottnar i och utanför undersökningsområdet som eventuellt kan klassas
som OSPAR habitatet ”Sjöpennebottnar med större grävande organismer. Noterbart är
att de högsta tätheterna av sjöpennor och större grävande organismer är vanligast
förekommande inom djupintervallet 30-50 meter dvs grundare än område F efter
dumpning. Att en hög täthet (>1/m2) av sjöpennor ses på SSV Vinga deponin 2020 är
ett tydligt tecken på detta då djupet här varierar mellan ca 25-45 meter.
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Återkolonisationen vid SSV Vingas mudderdeponi i samband med Säkrare Farleder var
tydligt påbörjad inom 6 månader. Ett liknande scenario med återkolonisering av
bottenfauna med liknande tätheter som finns idag förväntas för dumpningsplats
Skandiaporten och bottnen kommer på sikt att återhämta sig varför påverkan inte
bedöms bli långsiktigt varaktig. Det bör även noteras att området endast avses att
användas för massorna från Skandiaporten och inte bli en plats för återkommande
dumpning likt Nya Vinga.
Habitatet ”Sjöpennebottnar med större grävande organismer definieras av OSPAR som:
Slätter av fin lera, på ett vattendjup mellan 15-200 meter eller djupare, där grävande
organismer kraftigt har omblandat sedimenten och bildat hålor och högar, vilket ger
ett typiskt framträdande mönster på sedimentytan. På bottnen kan det finnas en
iögonfallande stor mängd sjöpennor, framför allt Virgularia mirabilis och Pennatula
phosphorea. Bland de grävande kräftdjuren återfinns havskräftan Nephrops
norvegicus och grävkräftorna Calocarides coronatus, Calocaris macandreae och
Callianassa subterranea.” Denna svenska definition är hämtat från rapporten Strategi
för skydd av och förvaltning av arter i Västerhavet (Länsstyrelserna i Västra Götaland,
Halland och Skåne).
Karakteristiskt för kräftdjuren är att de genom sitt grävande levnadsätt blandar om
sedimenten och för ned syre i bottnarna, vilket i sin tur skapar ett komplext habitat
som gynnar andra bottenfaunaorganismer med ett artrikt bottenfaunasamhälle som
följd. Denna typ av bottnar är även viktiga födosöksområden för fisk.
Bottenfaunaprover från området visar på en måttlig ekologisk status på gränsen till
god. Av ovan nämnda kräftdjur har endast havskräftan och grävkräftan Callianassa
subterranea observerats vid undersökningarna gjorda inom projektet. En sökning i
bottenfaunadatabasen BEDA samt SMHIs SharkWeb visar att Calocaris macandreae har
funnits i närområdet men att den inte har observerats på ca femton år samt att
Calocarides coronatus endast återfinns i norra Skagerak i Brattenområdet.
Av sjöpennorna har endast Virgularia mirabilis och Pennatula phosphorea observerats
i videoundersökningar gjorda i området 2017 (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2017),
2019 och 2020 (Fransson, K., Magnusson, M., 2020). Tätheten av dessa har varit av
varierande grad, men med de större förekomsterna söder om undersökningsområdet
samt på den befintliga mudderdeponin Nya Vinga.
I OSPARS definition görs ingen tolkning av vad som avses med en ”iögonfallande stor
mängd sjöpennor”. Av denna anledning har den tolkning som har gjorts av
länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne med stöd av JNCCs definition av
habitatet i rapporten Strategi för skydd av och förvaltning av arter i Västerhavet
använts som grund för bedömning av möjliga OPSAR habitat. Enligt denna ska tätheten
av sjöpennor och/eller grävande organismer överstiga 1/m2 på en yta av minst 25m2.
Utifrån denna tolkning visar resultaten från videoundersökningar att det främst är
lerbottnarna söder om undersökningsområdet inom djupintervallet 30-50 meter som
uppfyller länsstyrelsernas tolkning av OSPAR habitatet Sjöpennebottnar med större
grävande organismer. Att tätheterna är högst i detta djupintervall kan bero på
variation i strömförhållanden eller skillnad i trålningsintensitet. Detta gäller även när
antalet observerade bohålor, och inte enbart organismerna, ingår i beräknad täthet för
år 2020. Dessa bottnar ligger på ett avsevärt avstånd från föreslaget
dumpningsområde och bedöms inte påverkas nämnvärt av dumpningen (Figur 4).
Tätheterna av sjöpennor och grävande organismer är vid det sökta dumpningsområdet
huvudsakligen under 0,5 individer/m2, vilket som länsstyrelsen skriver i sitt yttrande
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kan visa på att det finns potential för sjöpennebottnar. De huvudsakliga och direkta
effekterna som dumpning bedöms ge på det marina livet fås av grumling och
sedimentpålagring. En eventuell toxisk påverkan från massorna i samband med
dumpning har utretts inom PM Miljökonsekvenser vid muddring och dumpning av
förorenade sediment (Niras, 2021). Bedömningen av Niras (2021) är att det inte
föreligger risk att det i samband med dumpning av SA-massor kommer uppstå toxiska
effekter i påverkansområdet utanför själva dumpningsområdet.
Avseende sedimentering och pålagring så är bottenfauna relativt tålig och kan överleva
översedimentering på upp till 10 cm genom att de gräver sig upp till ytan. En
dumpning av den omfattning som krävs för Skandiaporten, kommer innebära att ett
stort område övertäcks med ett flera meter tjockt lager av muddermassor, vilket
medför att det djurliv som finns där överlagras av muddermassor och dör. Detta
innebär att även habitatet Sjöpennebottnar med större grävande organismer temporärt
försvinner, om detta finns i området. Närliggande bottnar kan komma att påverkas av
sedimentspill i samband med dumpningen men beräkningar visar på en maximal
pålagring om 2-5 cm fördelat över hela dumpningsperioden dvs två säsonger (Figur 5).
Baserat på resultaten av videoundersökningen samt att det trålas i området är
pålagringen från dumpningen troligtvis i paritet med den naturliga pålagringen i
området.
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Figur 4

Det är främst lerbottnarna söder om undersökningsområdet som uppfyller länstyrelsernas
tolkning av OSPAR habitatet Sjöpennebottnar med större grävande organismer. Detta gäller
även när antalet observerade bohålor och inte enbart organismerna ingår i beräknad täthet
för år 2020. Tätheterna visas i antal/m2.
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Figur 5

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).

Det bör även påpekas att trålfiske är ett av de största hoten mot Sjöpennebottnar med
större grävande organismer enligt OSPAR. En trål som förs fram över botten medför
att fåror grävs i sedimenten av trålborden och förstör komplexa gångsystem i
havsbottnen samt att själva trålen skadar och för med sig de organismer som finns i
dess väg. Därtill medför trålning att sediment virvlas upp vilket kan medföra
översedimentering och påverkan på organismer känsliga för sedimentpartiklar i
närområdet.
Sammanfattningsvis kommer de dominerande miljöeffekterna som uppstår vara
övertäckning och påverkan av spill utanför området som övertäcks från 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 ackumuleras. Trots störningen så är
bedömningen att bottnarna återhämtat sig helt inom några år på motsvarande sätt
som skett på SSV Vinga, där det idag finns en hög täthet (>1/m2) av sjöpennor.
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1 Inledning
I projekt Skandiaporten uppkommer ca 14 miljoner tfm3 muddermassor. Huvuddelen av
volymen utgörs av äldre glaciala eller postglaciala leror men en mindre del motsvarande ca 285
000 tfm3 är förorenade. Även dessa massor utgörs främst av finkornigt material. De förorenade
massorna avses dumpas i lämpliga djuphålor för att därefter täckas med minst 10 meter icke
förorenade muddermassor.
Andra alternativ för att hantera de förorenade muddermassorna har utretts. Någon möjlighet till
nyttjande i anläggningsarbeten föreligger inte eftersom några behov inte bedöms föreligga vid
aktuell tidpunkt. I denna PM beskrivs förutsättningarna för att ta upp massorna och deponera
dem på land.

2 Frågeställningar
Det har från remissinstanser och mark- och miljödomstolen inkommit frågor som berör följande
områden:
·

Utred alternativa platser och metoder för omhändertagande av SA-massor,
inklusive landdeponi.

·

anläggande av en deponi

·

möjligheten att på ett miljömässigt godtagbart sätt omhänderta de
förorenade massorna på land i stället för att dumpa dem i havet. En mer
genomgående alternativredovisning för omhändertagande av massor
behövs.

·

beskrivning av hur hanteringen följer avfallshierarkin.

Denna PM beskriver massornas klassning för deponering på land, vilken möjlighet det finns att
nyttja befintliga deponier med tillstånd för denna typ av massor samt möjligheten att anlägga en
ny deponi.

3 Massornas egenskaper
3.1 Föroreningsnivåer och volymer
De sedimentgeologiska förhållandena beskrivs utförligt i bilaga E05 till ansökan. Avgränsning av
förorenade muddermassor har baserats på de maringeologiska förhållandena, med
utgångspunkt i att sediment som avsatts under industriellt påverkad tid är lergyttjor, till skillnad
från tidigare avsatta mer konsoliderade leror. Dessa lergyttjor, som ställvis innehåller
föroreningar motsvarande klass 5, benämns SA-massor vilket utläses ”Skandiaporten
antropogena”. Muddermassor som är opåverkade i betydelsen att de är preindustriella benämns
SO-massor vilket utläses ”Skandiaporten opåverkad”.
Kategori SA omfattar således 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). De föroreningar som
uppträder i halter motsvarande klass 5 är huvudsakligen TBT, PAH, PCB och kvicksilver.
Föroreningsgraden och framförallt utbredningen av halter motsvarande klass 5 hos SA-massorna
skiljer sig dock mellan de olika delområdena (Tabell 3-1).
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Tabell 3-1. Avgränsade volymer SA-massor i olika delområden.

Avgränsningsdjup,
m

Volym, tfm 3

Förekomst klass 5

1A

0,5

9500

Allmänt

1B1, 1B2

0,8

98 300

Allmänt

2

1,0

54 600

Sparsamt

3A1, 3A2

0,9

15 100

Sparsamt

3B1, 3B2

1,1

10 800

Sparsamt

2

97 600

Allmänt

3 000

Delvis

Delområde

41B1, 41B2
42#
Samlad volym till
dumpning

285 000

# Massorna i område 42 kommer att muddras vid ett senare tillfälle i etapp 2 och hanteras på
annat sätt. Volymen är därför ej medräknad i den samlade volymen.

3.2 Klassning för mottagning vid landdeponi
Som underlag för att bedöma möjligheten att deponera SA-massorna vid godkänd
mottagningsanläggning på land har sex förorenade sedimentprover karakteriserats enligt
föreskriften om deponering NFS 2004:10. Resultaten återges i appendix 1. Analyserna visar att
kraven för deponi för inert avfall överskrids avseende TOC, klorid och sulfat. Vid jämförelse mot
kraven för icke-farligt avfall innehålls kraven förutom för klorid som överskrider kriteriet med
drygt 10%. Kloridkravet för icke-farligt avfall kan dock ersättas med ett krav för total
torrsubstans om 60 000 mg/kg TS. Då torrsubstansen främst skulle bero på förekomst av
saltvatten i porvattnet bedöms dessa massor klara de krav som gäller vid deponering av ickefarligt avfall.
SA-massorna innehåller också förhöjda halter av vissa tennorganiska ämnen. Tennorganiska
ämnen ingår inte i föreskriften om deponering (NFS 2004:10) men länsstyrelserna har tagit fram
motsvarande krav för tennorganiska ämnen (Länsstyrelsen 2013). Tre förorenade prov från
områdena 41B och 3B, i nivåer där föroreningar i klass 5 påträffats, har analyserats avseende
lakbarhet vid L/S 10 1. Resultaten visar att kraven för deponering av såväl inert som icke-farligt
avfall innehålls vad avser tennorganiska ämnen (Tabell 3-2). Halterna är inte i sådana nivåer att
de utgör farligt avfall.
Den sammanvägda bedömningen är att en deponi för icke-farligt avfall krävs för massorna.
Tabell 3-2. Lakbarhet av tennorganiska ämnen samt motsvarande kriterier för deponering av avfall enligt
länsstyrelsen (2013).

3B_D2
0,5-0,6

41B_D2
0,5-0,6

41B_D1
0,7-0,8

Inert avfall

IFA

mg/kg TS

<0.00001

0,0000186

0,0000106

0,2

2

dibutyltenn

mg/kg TS

0,0000115

0,00012

0,0000455

0,06

0,7

tributyltenn

mg/kg TS

0,0000512

0,000541

0,000215

0,05

0,6

Ämne

Enhet

monobutyltenn

L/S 10 är en lakningsteknisk term som innebär att lakningen utförs med 10 delar vatten och en del fast
prov. Lakning vid L/S 10 är det krav som gäller enligt NFS 2004:10 för avfall som inte genereras
regelbundet.
1
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4 Alternativ hantering
I tidigare projekt inom Göteborgs hamn har en del av de förorenade muddermassorna kunnat
tillgodogöras som bland annat utfyllnadsmaterial i samband med expansion av hamnens kajer
och terminalytor. Muddermassorna har generellt mycket dåliga geotekniska egenskaper och
kräver i många fall någon form av stabiliserande åtgärd innan slutanvändning. Ett exempel på
detta är utfyllnaden av Nya Arendal, där förorenade massor solidifierats med hjälp av
inblandning av cement och GGBS (granulerad masugnsslagg). Ett annat exempel är utfyllnad av
Lundbyhamnen som utgjordes av förorenade massor. Som skyddsåtgärd mot erosion och
spridning av föroreningar övertäcktes massorna med ett ca 1 m tjockt sandlager. Även en
invallad del av Torsviken har tidigare nyttjats för deponering av förorenade massor. Ytan är
numera fylld och tagen ur drift.
Inom tidsramen för projekt Skandiaporten finns såvitt GHAB/Sjöfartsverket vet inga pågående
eller planerade anläggnings- eller utbyggnadsprojekt i anslutning till hamnen eller dess
närområde där förorenade muddermassor kan tillgodogöras eller återvinnas.

4.1 Genomförande av landdeponering av lösa massor
Att ta upp muddermassor på land omfattas av betydligt fler hanteringsmässiga steg än
dumpning till havs. Deponier i tex uttjänta bergtäkter eller i tätade invallningar kan vanligtvis
hantera mycket blöta massor som inte genomgått någon avvattningsprocess. Överskottsvattnet
i deponin avgår till luft genom avdunstning. Deponianläggningar som huvudsakligen hanterar
avfall från allmänhet och övrig samhällsverksamhet kräver vanligtvis att massor genomgår en
stabiliseringsprocess. Processen är nödvändig dels för att massorna ska kunna lagras på höjden
och därmed ta mindre markyta i anspråk, dels för att minimera risken att massorna kollapsar
vid framtida överlagring av nytt avfall.
De hanteringsmässiga stegen kan skilja sig åt beroende på vilken typ av slutdeponi som avses.
För deponi med krav på stabilisering innan slutlagring krävs vanligtvis steg 1-6 enligt nedan. För
deponier utan krav på avvattning kan steg 3-5 uteslutas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sjötransport
Omlastning
Avvattning och mellanlagring
Omlastning till landtransport
Stabilisering
Deponering

Sjötransport
Sjötransport avser momentet då fylld pråm eller fartyg transporteras från muddringsområdet till
omlastningsplats.
Omlastning
Vid omlastningsplatsen, vilken vanligtvis utgörs av en kaj eller annan temporär angöringspunkt,
grävs eller pumpas massorna till mellanlagring och avvattning. I det fall mellanlagringsplatsen
inte ligger i direkt anslutning till omlastningsplatsen, kan även kortare transporter omfattas. Det
är urgrävningen som är det mest tidskritiska momentet.
Avvattning/mellanlagring
Avvattning och mellanlagring kräver stora uppläggningsytor med möjligheten att samla upp och
rena lakvatten. Urlakning och risk för spridning av föroreningar måste därför beaktas.
Avvattningsprocessen kan vara tidskrävande då massorna genomgår flera olika hanteringssteg.
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Omlastning/landtransport
Avser omlastning av avvattnade massor från mellanlagring till lastbil för vidare transport till
slutdeponi. Detta moment utgör omfattande arbeten med grävmaskiner och lastare för
omlastning till lastbil.
Stabilisering
Även om massorna är avvattnade kräver vissa deponianläggningar stabilisering av massorna
innan slutdeponering. Detta kan exempelvis utföras genom inblandning av cement och
granulerad masugnsslagg eller liknande, vilket betyder att massorna måste genomgå ytterligare
en process innan deponering. Stabiliseringen utförs i huvudsak för att den mark massorna
deponeras på ska kunna nyttjas i framtiden utan risk för skred eller ras.
Deponering
Massorna deponeras inom ramen för anläggningens miljötillstånd med vissa beslutade angivna
volymer/mängder och avfallsslag.

4.2 Undersökta deponier
För att omhändertagande av muddermassor på land ska vara ett rimligt alternativ krävs att det
finns anläggningar som har förutsättningar och tillräcklig kapacitet för den totala volymen på ca
285 000 tfm3, vilket motsvarar ca 450 000 ton. En annan förutsättning är att anläggningens
mottagningskapacitet (omlastning) måste vara lika stor som muddringskapaciteten. Annars
riskeras massöverskott med begränsningar i muddringskapaciteten som konsekvens.
Följande anläggningar har undersökts:
·
·
·
·
·
·

4.2.1

NOAH, Langøya Holmestrand, Norge
Nordic Waste, Danmark
Ålborgs havn, Danmark
De Slufter, Rotterdams hamn, Holland
NCC, Wallhamn, Tjörn
Ragnsells Marieholm/Vänersborg

NOAH, Langøya, Holmestrand, Norge
Langøya i Norge har för närvarande en kapacitet på 150 000 ton/år. Förutsatt att massor inte
intecknas från andra projekt betyder detta att volymen SA-massor kan omhändertas inom en
tidsperiod om minst tre år, vilket bedöms som en betydande begränsning. Den angivna årliga
kapaciteten bedöms dessutom som mycket osäker, då Langøya som anläggning börjar bli full.
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Figur 4-1. Langøya i Oslofjorden.

4.2.2

Nordic Waste, Danmark
Nordic Waste är beläget ca 30 km från Randers hamn och utgörs av ett område som tidigare
använts för brytning och framställning av lättklinkers. Sedan 2018 har Nordic Waste driftansvar
för mottagning av lättare förorenad jord i syfte att återställa marken. Nordic Waste bedöms inte
som ett rimligt alternativ då den ligger ca 30 km från närmsta hamn, samt att anläggningens
kapacitet och möjlighet att ta emot blöta massor är okänd.

4.2.3

Ålborgs havn, Danmark
Ålborgs havn har en stor deponi speciellt anpassad för att ta hand om massor från
underhållsmuddringar. För att få tillstånd för dumpning gäller dels att massorna inte överstiger
vissa halter av föroreningar, dels att Danska Miljöstyrelsen medger importtillstånd.
Entreprenören måste själv pumpa in massorna i området via en stationär rörledning då det inte
finns möjlighet att hantera massor genom avlastning med grävmaskin från kaj. Aktuella SAmassor uppvisar halter av bland annat kvicksilver som överstiger begränsningsvärdet för
deponin. Ålborgs hamn bedöms därför inte som ett rimligt alternativ.

4.2.4

De Slufter, Rotterdams hamn, Holland
Rotterdams hamn tillsammans med den holländska regeringen har vid hamndelen Maasvlakte
byggt en stor deponi för att ta hand om förorenade muddermassor. Deponin är på ca 250 hektar
där den operativa driften sköts av Boskalis. Deponin är enligt uppgift från Boskalis stängd för
mottagande av muddermassor.
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Figur 4-2. De Slufter i Rotterdams hamn.

4.2.5

NCC, Wallhamn, Tjörn
NCC:s deponi i Wallhamn kan i dag ta emot ca 13 000 ton muddermassor per år och ca 240 000
ton totalt innan deponin är full. Deponin kan därför endast ta emot ca hälften av de massor
projektet genererar. För att kunna hantera större volymer än 13 000 ton per år krävs förnyat
miljötillstånd, vilket tar minst 1,5 år att erhålla. Om ett eventuellt miljötillstånd beviljas eller inte
kan inte förutses, liksom i vilken grad denna möjliga framtida kapacitet skulle vara tillgänglig för
projektet. Om så vore möjligt skulle mottagandet och därmed även muddringen av SA-massor
ta minst fem år. Muddermassorna i projekt Skandiaporten förväntas uppkomma och behöva
omhändertas innan ett utökat miljötillstånd för deponin finns.

Figur 4-3. NCC:s deponi i Wallhamn för blöta massor.

4.2.6

Ragnsells Marieholm/Vänersborg
Ragnsells Marieheolm har beviljats tillstånd för omlastning av 200 000 ton muddermassor per
år. Hantering av massor i Marieholm är ett nödvändigt steg i deponeringsprocessen. Ragnsells
har idag en tillståndsgiven deponikapacitet vid slutdeponi (Heljestorp) på 150 000 ton per år.
Man tittar även på lösningar för mass-stabilisering i syfte att skapa långsiktighet för kontinuerlig
hantering av blöta massor. Förutsatt att massor inte intecknas från andra projekt betyder detta
att volymen SA-massor kan omhändertas inom en tidsperiod om minst tre år, vilket bedöms
som en betydande begränsning.
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Figur 4-4. Omlastningsplats Marieholm, Ragnsells, Göteborg.

4.3 Samlad bedömning av undersökta deponianläggningar
Den samlade bedömningen av undersökta deponianläggningar på land är att det tveklöst råder
kapacitetsbrist. Kapacitetsbristen utgörs i huvudsak av att utrymmet på själva deponin är
begränsat med hänsyn till gällande miljötillstånd och utrymme eller att den tekniska kapaciteten
vid omlastning (urlastning) är för låg i förhållande till den volym muddermassor som
kontinuerligt genereras. Detta medför att muddringstakten och den volym som därmed
genereras måste anpassas och begränsas till anläggningens mottagningskapacitet för att inte
orsaka ett massöverskott, köande pråmar och fartyg. Konsekvensen blir att muddringen måste
utföras med begränsad effektivitet, vilket leder till att muddringsperioden behöver förlängas i
betydande utsträckning.
Även om kapacitetsbrist utgör den uppenbara begräsningen för landdeponering finns det andra
faktorer som måste beaktas. Vid utskeppning till deponier utomlands krävs importtillstånd som
dels kan vara tidsbegränsade, dels ta lång tid att erhålla. Vissa deponier ställer krav på
massorna, exempelvis begränsningsvärden med avseende på föroreningshalt eller vattenhalt,
vilket potentiellt kan utgöra en risk för att massorna slutligen inte beviljas deponering.

4.4 Miljökonsekvenser vid landdeponering
Av ovanstående framgår att deponering av förorenade massor vid landdeponi innefattar många
steg och kan, beroende på deponins läge, genom transport beröra stora områden. Vid alla dessa
steg föreligger direkta eller indirekta miljörisker och miljöeffekter som måste beaktas.

4.4.1

Sjötransport
Sjötransport orsakar utsläpp till luft från fartyg och pråm. Transporten är ett nödvändigt steg
oavsett land- eller havsdeponering. Sett till utsläpp per volym muddermassor, är sjötransport
ett mer miljövänligt alternativ, då en pråmlast motsvarar ca 60 lastbilstransporter.

4.4.2

Omlastning
Omlastningsprocessen avser förflyttning av förorenade muddermassor med högt vatteninnehåll,
vilket innebär spill av förorenade sediment från pråm, skopa och lastbil både till vatten och på
land. Det finns inga skyddsåtgärder för att minimera spillet förutom försiktighet vid hantering.
Beaktat det redan tidskrävande momentet att gräva ur en pråm, bedöms långsammare och
försiktigare urgrävning inte som en hållbar skyddsåtgärd. Spill orsakar förhöjd grumling av
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havsvattnet samt riskerar spridning av föroreningar. I det fall omlastningsplatsen ligger i
anslutning till flödande vatten, riskerar föroreningar att spridas långa sträckor och få ett stort
påverkansområde.
Urgrävning av pråmar, vilken behöver pågå dygnet runt orsakar även buller och utsläpp till luft.
Driftstid för urgrävning och hantering av aktuell volym uppskattas mellan 4000-5000 timmar
(beräknat på att man omlastar 60 m3/timme).

4.4.3

Avvattning och mellanlagring
Vid avvattning och mellanlagring genereras lakvatten som kan vara förorenat. För aktuella
massor uppskattas den totala mängden av porvatten och överskottsvatten från muddring utgöra
ca 100 000 – 150 000 m3. Det finns risk för att förorenat lakvatten återförs till recipienten om
inte nödvändiga uppsamlings- och reningsprocesser vidtas. Även om metoden och tekniken för
lakvattenhantering är beprövad, kommer det i aktuellt projekt sannolikt bli en temporär
anläggning i närhet till omlastningsplatsen och som tidigare inte hanterat den volym som
projektet genererar. Detta kan medföra risker med anläggningens dimensionering och funktion
med avseende på kapacitet och lakvattenhantering.

4.4.4

Landtransport
Avvattnade massor lastat från mellanlagring till lastbil för vidare transport till deponi. Aktuell
volym om 450 000 ton genererar ett stort antal lastbilstransporter, beroende på vilka typer av
lastbilar som används, se tabell 3.
Tabell 4-1. Antal lastbilstransporter.

Lastbilstyp

Kapacitet [ton]

Antal transporter

2-axlad

10

45 000

3-axlad

13

35 000

4-axlad

15

30 000

3,4-axlad med släp

32

14 000

Semitrailer

28

16 000

Förutsatt att full omlastningskapacitet finns skulle den totala mängden massor på ett år
generera mellan 40-120 lastbilstransporter per dygn. Den förorenade volymen bedöms dock
kunna muddras på ca 90 dygn, vilket ger 170-500 lastbilstransporter per dygn. Detta medför
ökade utsläpp till luft, buller samt belastning på befintligt vägnät. För exempelvis
avfallsanläggningen i Heljestorp, skulle den totala körsträckan bli mellan ca 220 000 – 720 000
mil, vilket motsvarar ett CO2-utsläpp på över 4000 ton. För att upprätthålla kontinuitet i
transportprocessen krävs att ett stort antal lastbilar finns tillgängliga inom regionen under en
lång tid. Utöver det krävs sannolikt ett antal lastbilar i reserv för att kunna täcka upp för
begränsningar i trafikflödet vid rusningstrafik.

4.4.5

Stabilisering och deponering
Avvattnade massor bedöms ha en vattenhalt på ca 30-40% och kräver stabilisering innan
deponering. Utan stabilisering finns risk för att massorna kollapsar, vilket nyligen hände i en
deponi inom regionen. Massorna, som mer kan beskrivas som slam, rann utanför deponiområdet
och spred miljögifter till närbeläget vattensystem. Massorna kom från underhållsmuddring i
Göteborgs hamn och utgjorde en volym på ca 14 000 m3 , vilket motsvarar ca 5% av projekt
Skandiaportens massor.
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Processen att stabilisera massor är tidskrävande vilket kan få konsekvenser för hela
hanteringskedjan. Om kapaciteten för stabilisering och deponering är dimensionerande, kan
takten för urgrävning av pråm och mellanlagring/avvattning behöva begränsas. Därmed måste
även muddringstakten begränsas vilket leder till att påverkan på omgivningen sker över en
längre tid än nödvändigt.

4.5 Samlad bedömning av miljökonsekvenser
Den samlade bedömningen av miljökonsekvenser för omhändertagande av muddermassor på
land är att det krävs omfattande hantering i form av lastning, mellanlagring och transport. Vid
hantering av alla typer av marina massor, med förhöjd vattenhalt efter muddring riskeras spill,
vilket bedöms som svårt att effektivt avgränsa. Landdeponering medför även ett mycket stort
antal lastbilstransporter vilket orsakar utsläpp till luft, buller och belastning på befintliga vägnät.
Kapaciteten för omhändertagande av muddermassor på land bedöms inte i något av
hanteringsstegen kunna bli så effektiv att den motsvarar muddringskapaciteten. Detta innebär
att det kontinuerligt tillförs mer massor än vad som kan deponeras. Påföljden av detta blir att
muddringstakten måste begränsas, vilket får konsekvensen att den påverkan på naturmiljön
som muddring orsakar sträcker sig över en betydligt längre tidsperiod.

4.6 Anläggande av ny deponi
Det ligger inte inom ramen för Göteborgs Hamn AB:s (GHAB) uppdrag att anlägga och driva en
deponi. I bolagets uppdrag ligger att underhålla mark, kajer och annan infrastruktur samt att
bygga nytt i takt med att hamnen utvecklas. GHAB ansvarar också för fartygsanlöpen. GHAB
avser därför inte att utreda möjligheten att anlägga och driva en ny deponi. Det är heller inte
möjligt inom ramen för Sjöfartsverkets verksamhet eller regleringsbrev av att anlägga och
långsiktigt driva en egen avfallsdeponi.
För att anlägga och bedriva deponi avseende muddermassor krävs, förutom miljötillstånd, ytor
för hantering och mellanlagring, ytor för deponering samt erforderlig infrastruktur. Ett upplag
som bygger ett par meter på höjden skulle för aktuell volym förorenade massor kräva en yta på
ca 50 000-100 000 m2. Det motsvarar en areal på ungefär 8-16 fotbollsplaner. Utöver detta
tillkommer ytor för hantering och övrig infrastruktur.
Som exempel kan nämnas att inom saneringsprojektet i Oskarshamns hamn anlades en deponi
för ca 345 000 ton muddermassor (jmf Skandiaportens 450 000 ton). Deponi utgör en yta om ca
60 000 m2, vilket motsvarar 10 fotbollsplaner exklusive ytor för hantering och infrastruktur.
Sammanfattningsvis bedöms den markyta som krävs för att anlägga och bedriva
deponiverksamhet inte finns tillgänglig inom Göteborgs hamn, Göteborgs stad eller regionen.
Även om markytor finns sett till arealen, omfattas dessa sannolikt av andra intressen och inte
som deponi för marina sediment.

5 Slutsatser
Att deponera förorenade marina sediment på land är en omfattande process vilken medför
miljöpåverkan i form av luftutsläpp från landhantering och transporter samt risk för spridning av
förorenade sediment och förorenat överskottsvatten, samt lakvatten. Processen kräver logistiska
och infrastrukturella lösningar i form av vägnätskapacitet, upplagsytor och deponitillstånd.
Tillgången på deponier som kan hantera den mängd förorenade muddermassor som uppkommer
är otillräcklig. Det avser deponins kapacitet i form av utrymme ur både tekniska och
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tillståndsmässiga aspekter, men också kapaciteten för de olika hanteringsmässiga steg som
ingår i deponeringsprocessen.
Av tekniska, tidsmässiga, tillståndsmässiga och logistiska skäl går det inte att dela upp
muddermassorna för hantering på olika anläggningar. Det finns heller ingen möjlighet för
sökande att anlägga och långsiktigt driva en avfallsdeponi.

6 Referenser
Länsstyrelsen (2013) Kriterier för tributyltenn, irgarol och diuron i muddermassor som
omhändertas på land. Rapport 2013:37.
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Appendix 1. Karakterisering för deponering enligt NFS 2004:10.

Parameter
Prov
TOC (analyserad)

Enhet
% av TS

NFS 2004:10

NFS 2004:10

Lakbarhet vid L/S 10

LS 10

LS 10

1B_D1

41B_D2

41B_D1

41B_D1

41B_D1

41B_D1

Inert avfall

IFA

0,5-0,6

0,9-1,0

0,9-1,0

1,1-1,2

1,3-1,4

1,5-1,6

3%

5%

2,0%

3,0%

3,2%

3,7%

3,7%

3,2%

0,5

2

0,068

0,0454

0,0505

0,0298

0,0334

0,0239

Lakbarhet
Arsenik, As

mg/kg TS

Barium, Ba

mg/kg TS

20

100

0,123

0,429

0,258

0,547

0,421

0,547

Kadmium, Cd

mg/kg TS

0,5

1

0,00399

0,00818

0,00552

0,0121

0,00585

0,0135

Kobolt, Co

mg/kg TS

Krom, Cr

mg/kg TS

0,5

10

0,0272

0,0321

0,0518

0,0226

0,0149

0,005

Koppar, Cu

mg/kg TS

2

50

0,135

0,234

0,147

0,0996

0,0974

0,0142

Kvicksilver, Hg

mg/kg TS

0,01

0,2

0,0002

0,000285

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

Nickel, Ni

mg/kg TS

0,4

10

0,0202

0,0294

0,0166

0,0344

0,0122

0,0914

Bly, Pb

mg/kg TS

0,5

10

0,00355

0,00422

0,002

0,00351

0,00293

0,00517

Vanadin, V

mg/kg TS

Zink, Zn

mg/kg TS

4

50

0,0828

0,224

DOC

mg/kg TS

500

800

243

259

271

291

363

314

Cl

mg/kg TS

800

15000

17200

16200

14500

17100

16400

17800

F

mg/kg TS

10

150

9,79

8,91

15,3

7,36

8,15

2

SO4

mg/kg TS

1000

20000

5200

3850

3860

6450

4390

8600
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Komplettering av MKB tabell 4.3
Statusklassningar preliminär vattenförekomst Rivö fjord nord
Tabell. Statusklassningar av berörda vattenförekomster, inkl. preliminär vattenförekomst ”Rivö fjord nord”. Fet stil markerar avvikelser från statusklassningen för gällande
vattenförekomst ”Rivö fjord”.

DANA FJORD

RIVÖ FJORD (gällande)

Ekologisk status

Måttlig

Måttlig

RIVÖ FJORD NORD
(preliminär)
Måttlig

Växtplankton

God

Otillfredställande

Måttlig

Makroalger och gömfröiga växter

Ej klassad

Ej klassad

Saknas

Bottenfauna

Måttlig

Måttlig

Ej klassad

Syrgasförhållanden

Hög

Hög

Hög

Ljusförhållanden

Måttlig

Måttlig

Måttlig

Näringsämnen

God

Måttlig

Måttlig

Särskilda förorenande ämnen

Måttlig

Ej klassad

Måttlig

Konnektivitet

Otillfredsställande

Saknas

Dålig

Hydrografiska villkor

Otillfredsställande

Saknas

Dålig

Morfologiskt tillstånd

Otillfredsställande

Saknas

Dålig

Kemisk ytvattenstatus

Ej god

Ej god

Ej god
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Bakgrund
Sedan augusti 2020 pågår detaljprojektering tillsammans med upphandlad entreprenör NCC. Under
projekteringen har vissa arbetsmoment relaterade till installation av borrad spont justerats/förfinats
något i förhållande till de moment som redovisats ansökan. De avsnitt i Tekniska beskrivningen (TB)
som berörs är följande:
•
•

Avsnitt 3.3.1 – Utbyte av befintlig spont i kajfront (gäller Kajläge Väster)
Avsnitt 3.4.1 – Utbyte av befintlig spont i kajfront (gäller Kajläge Öster)

I tillägg till vad som anförts i dessa avsnitt tillkommer arbetsmoment som är kopplade till installation
av den borrade sponten vilka beskrivs nedan.
•

Avsnitt 3.3.2 (Komplettering av stödpålar under sjösida kranbalk) utgår då projekteringen har
visat att detta moment inte är nödvändigt.

Lågtrycksinjektering för borrad spont
Innan borrning av rörspont påbörjas, bedöms det nödvändigt att stabilisera det friktionslager som
med varierande mäktighet finns mellan leran och berget (se avsnitt 2.5.1 Jordlagerförhållanden vid
kaj i TB daterad 2020-12-01). En påle skall normalt drivas ner genom befintligt friktionslager ner till
berg men det förekommer även att en påle stannar i friktionslagret och det är inte möjligt att
kontrollera om så skett. Nedborrning av ett stålrör kan spola ur och/eller försvaga det befintliga
friktionslagret mellan närliggande befintlig påles spets och berget och pålen tappar då sin
bärförmåga. För att undvika urspolning behöver friktionslagret först förstärkas vilket sker med sk
”lågtrycksinjektering”, en metod som innebär att man under lågt tryck, pressar/trycker in en
cementblandning in i friktionslagret under och omkring pålspetsen. Efter att cementblandningen har
härdats kommer friktionslagret att vara så pass stabiliserat så att nedborrning av rörpålarna kan
göras utan att påverka pålens bärförmåga. Därefter kan arbetet med borrning av sponten
genomföras.

Rivning av sjösida kranbalk vid installation av borrad spont
På delar av sträckan där en borrad rörspont skall installeras, kommer det finnas rester från befintlig
spont i form av en ståldubb mellan spont/bergbotten. Ståldubben har till uppgift att hålla sponten på
plats men dubben följer inte med när sponten dras. Ståldubben är övertäckt med
lera/friktionsmaterial vilket näst intill omöjliggör en lokalisering av dess exakta position, vilket
försvårar, eller till och med omöjliggör, en praktisk installation av en ny borrad rörspont s i samma
linje som ståldubbarna. Samt att det inte går att borra genom en ståldubb.
För att möjliggöra en installation av borrad rörspont där dess placering inte kolliderar med befintliga
ståldubbar, behöver den befintliga kranbalken rivas, inklusive befintliga betongpålar som bär upp
balken, på en sträcka av ca 100-200 m. Därmed möjliggör man för att placera den borrade
rörsponten i en annan position än där dubbarna står men i samma linje som de befintliga
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betongpålarna och låta rörsponten ha den dubbla funktionen som både en bärande påle för
kranbalken och som mothåll för de bakomliggande jordmassorna.
Innan rivning av kranbalken påbörjas dras den befintliga sponten upp i sektioner om ca 20 m.
Sponten görs rent och lämnas därefter till metallåtervinning. Rivningen av kranbalken sker genom att
lämpliga sektioner (ca 3-5 m långa beroende på vikt och lämplig kran att lyfta med) vajersågas, och
transporteras bort till upplag. På upplag krossas balken ner, armeringsjärn och betong separeras och
allt körs till återvinning. Därefter dras den översta betongpålen upp och även den körs till upplag för
krossning, sortering, återvinning.
Ny rörspont installeras genom borrning enligt princip beskriven i TB med den skillnaden att
rörsponten även ersätter de pålar som bär upp kranbalken. När rörsponten är installerad, formsätts,
armeras och gjuts en ny kranbalk. Den nya kranbalken gjuts med vattentät form och gjuts ihop med
den befintliga kranbalken i varje ända av den nya balken, samt med det befintliga kajdäcket utmed
hela sin längd. Ihopgjutning mellan ny och befintlig konstruktion sker i huvudsak genom att
armeringsjärn borras in i befintlig sågad betong för att erhålla vidhäftning mellan ny/gammal betong.
Inom mindre områden, främst vid befintliga pollare, behöver gammal armering vattenbilas fram för
att kunna skarvas samman till ny konstruktion.
Det kan finnas risk för att det föreligger naturliga sprickor i berget som i samband med sprängning av
hamnbassängen kan få en bergkil att röra sig ut mot hamnbassängen. Vidare projektering får utröna
om bergförankring på vissa sträckor måste utföras eller om man kan dimensionera den nya
rörsponten även för att motverka rörelser i bergkilen, vilket är att föredra. Se principiell figur nedan
för installation av rörspont/ny kranbalk där befintliga ståldubbar försvårar en placering av
rörsponten.

Bedömning av miljökonsekvenser
De justerade arbetsmomenten i samband med installation av borrad spont bedöms inte innebära
någon förändring av de miljöbedömningar som är gjorda i miljökonsekvensbeskrivningen gällande
kajförstärkningen. Rivningen av sjöbalken kommer att utföras på liknande sätt som övrig rivning av

TB Skandiaporten Kajåtgärder

3(4)

kajfront, moment som redan har beskrivits och bedömts i miljökonsekvensbeskrivningen och för vilka
skyddsåtgärder föreslås i föreslagna villkor.
Lågtrycksinjektering innebär att cementslurry pressas ut i friktionslagret under lågt tryck. Risken för
spill av cementslurryn ut till vattnet utanför spontlinjen är liten då injekteringen sker under befintlig
bottenyta och innan fördjupningsmuddringen är utförd. Om ett spill ändå sker medför detta en
mycket lokal och tillfällig pH-höjning som inte bedöms ge upphov till någon effekt på
miljökvalitetsnormerna. Ett spill från lågtrycksinjektering bedöms inte skilja sig nämnvärt från den
bedömning av gjutning av erosionsskydd som är bedömd i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Bilaga B

RÄTTELSEBLAD
Innehållsförteckning till MKB
Bilaga E03_Kartor med riksintressen och områdesskydd

MKB
Avsnitt 7.2.3.2 Tabell 7.4
Tabellen har korrigerats och samtliga värden anges numera i mg/kg TS.

Ämne

Medelhalt
muddermassor
(mg/kg TS)

Beräknad halt i vattenmassan utanför
dumpningsområdet (µg/l)

Gränsvärde ytvatten (µg/l)

Medel
(vid SSC 0,1 mg/l)

Max
(vid SSC 5 mg/l)

Årsmedelvärde

Maximal tillåten
koncentration

0,0002

0,0015

TBT

0,155

0,0000155

0,000775

Hg

2

0,0002

0,01

Pb

280

0,028

1,4

1,3

14

Antracen

0,103

0,0000103

0,000515

0,1

0,1

Fluoranten

0,552

0,0000552

0,00276

0,0063

0,12

0,07

Bilaga E4, avsnitt 4.2, tabell 2 – Kornstorleksangivelsen är felskriven i de tre sista
kolumnerna. Ska vara Grovsilt (20-63), Mellansilt (6.3-20) samt Finsilt/Ler (<6.3)
Bilaga E5, avsnitt 3.3.5 – Det står sexvärt krom. Ska stå trevärt krom.
Bilaga E7, delrapport B, tabell 2 – Total yta för upprättstående mossdjur. Det står 0,86 ha. Det
ska vara 0,68 ha.
Bilaga E4 - Skandiaporten, Beräkning av spridning av spill vid muddring och dumpning,
Hydrodynamisk modellering
1. Tabell 2 i avsnitt 4.2. Kornstorleksangivelsen är felskriven i de tre sista kolumnerna.
Ska vara Grovsilt (20-63), Mellansilt (6.3-20) samt Finsilt/Ler (<6.3)
Bilaga E11, underbilaga 2
1. Tabell 3 i avsnitt 4.1 – Det står m/s som angiven enhet. Det ska vara N/m2

2. Tabell 4 i avsnitt 4.2 – Det står Medel bottenskjuvspänning i sista kolumnen. Ska stå

Maximal bottenskjuvspänning.
3. Tabell 5 i avsnitt 4.2 – Det står Medel bottenskjuvspänning i sista kolumnen. Ska stå

Maximal bottenskjuvspänning.
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