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ANSÖKAN OM TILLSTÅND 

Sökande Göteborgs Hamn AB, org. nr 556008-2553, 403 38 Göteborg, 
Ombud: Advokaten Malin Wikström, Setterwalls Advokatbyrå, 
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mail: malin. wikstrom@setterwalls.se 

Saken Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till kajförstärk 
ning och förstärkning av bakomliggande terminalyta samt för 
djupning av hamnbassängen i Skandiahamnen i Göteborgs 
hamn, Göteborgs kommun, samt ansökan om dispens enligt 
15 kap. miljöbalken från förbudet mot dumpning av mudder 
massor till havs inom ett vattenområde utanför Göteborgs hamn 
(projekt Skandiaporten) 

Som ombud för Göteborgs Hamn AB ("GHAB" eller "Sökanden") får jag ge in följande 
ansökan. Fullmakt i original bifogas. 

1. Yrkanden 
Sökanden yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar Sökanden tillstånd enligt 
11 kap. miljöbalken att, inom fastigheterna Arendal 764:291, Arendal 764:376, 
Rödjan 72T5 och Rödjan 727:21 i Göteborgs kommun, vid södra delen av Skan 
diahamnen i Göteborgs hamn: 

• anlägga ny spant vid kajkant genom rivning och spontning (genom borr 
ning av rörspont och/eller slagning av spant), 

• förstärka terminalyta genom schaktning, pålning och uppfyllnad med 
överbyggnad, 
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• förlänga befintligt kranspår genom anläggande av kranräls och kranbalk, 
inklusive stödpålning för anläggande av kranbalken, 

• fördjupa hamnbassängen till, och för framtiden vidmakthålla, ett ram 
fritt djup om 18,3 meter vid mjuk botten och 18,8 meter vid hård botten 
(RH 2000), genom borrning, sprängning och muddring inom 50 meter 
närmast kaj inom området utanför del av kajläge örz-kajläge 615 (Kaj 
läge Väster) (Bilaga A), 

• fördjupa hamnbassängen till, och för framtiden vidmakthålla, ett ram 
fritt djup om 18,3 meter vid mjuk botten och 18,8 meter vid hård botten 
(RH 2000), genom borrning, sprängning och muddring inom 50 meter 
närmast kaj inom området utanför kajläge 610- del av kajläge 612 samt 
muddring av ett område i östra delen av hamnbassängen till ett ramfritt 
djup om 19,25 meter (Kajläge Öster) (Bilaga A) samt 

• anlägga erosionsskydd utmed kaj, 

allt med tillhörande anläggningar och i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
som anges i ansökan jämte bilagor samt vad Sökanden i övrigt har uppgett eller 
åtagit sig i målet. 

Sökanden yrkar vidare att mark- och miljödomstolen meddelar dispens enligt 
15 kap. miljöbalken att inom de vattenområden (dumpningsplats Skandiapor 
ten) som framgår av Bilaga B och i enlighet med vad som anges i ansökan och 
vad Sökanden i övrigt har uppgett eller åtagit sig i målet, dumpa cirka 1 ooo ooo 
tfm3 muddermassor, varav cirka 60 ooo tfm3 utgör berg. 

Sökanden yrkar också att mark- och miljödomstolen; 

• bestämmer att de ansökta arbetena för vattenverksamhet ska vara ut 
förda inom en arbetstid om tio (10) år räknat från dagen för lagakraft 
vunnet tillstånd, 

• bestämmer att anspråk på grund av eventuella oförutsedda skador till 
följd av de ansökta vattenverksamheterna får framställas inom fem (5) år 
från dagen för arbetstidens utgång, 

• meddelar verkställighetsförordnande för den enligt 11 kap. miljöbalken 
sökta verksamheten enligt 22 kap. 28 § miljöbalken, 

• godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen, 
samt 

• fastställer villkor för verksamheten i enlighet med Sökandens förslag. 

Sökanden yrkar med stöd av 28 kap. 10 § p 5 miljöbalken särskild tvångsrätt för 
att få genomföra planerade åtgärder inom fastigheterna Arendal 764:376 och 
Rödjan 727:5 som ägs av Göteborgs stad. 
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2. Förslag till villkor 

Sökanden föreslår att tillståndet förenas med följande villkor. 

2.1 Allmänt villkor 

1. Verksamheten och åtgärderna ska utformas och arbetena bedrivas i huvud 
saklig överensstämmelse med vad Sökanden angett i ansökningshandling 
arna samt i övrigt har uppgett eller åtagit sig i målet. 

Mindre ändringar av vattenverksamheten får vidtas efter samråd med och 
godkännande av tillsynsmyndigheten. Som förutsättning för sådant godkän 
nande ska gälla att ändringen inte kan antas medföra ökad störning av nå 
gon betydelse för omgivningen. 

2.2 Villkor för kajförstärkning och fördjupning av hamnbassäng 

2. Rivning av befintlig kajkonstruktion ska utföras så att betongrester i möjlig 
aste mån inte når vattenområdet. 

3. Försiktighetsmått ska vidtas för att förhindra spill av t.ex. petroleumproduk 
ter till vattenområdet. Mobila dieselcisterner ska vara uppställda så att even 
tuellt spill inte avleds till vattenområdet. 

4. Arbetsmoment som innebär betonggjutningsarbeten ska utföras så att risken 
för spill av ohärdad betong till vattenområdet minimeras. 

5. Överskottsvatten från borrning av spont ska renas från stenmjöl genom sedi 
mentation innan det får ledas tillbaka till vattenområdet. 

6. Vid pålslagning och spontslagning ska arbetena i vatten inledas med gradvis 
ökande slagenergi under flera minuter för att skrämma bort fisk innan skad 
liga nivåer nås inom närområdet. 

7. Buller ska begränsas så att det inte överskrider vad som anges i Naturvårds 
verkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). 

Tillsynsmyndigheten får medge undantag från villkoret. 

8. Före sprängning i vatten ska säkerställas att obehöriga uppehåller sig på sä 
kert avstånd från sprängningen och fisk och marina däggdjur skrämmas bort 
med akustisk metod. 

9. Muddrings- och sprängningsarbeten ska begränsas under sommarperioden 
på följande sätt. 

(a) Uppehåll görs under tiden den 15 maj - den 15 augusti. 

(b) Grumlande arbeten i mindre omfattning, såsom pålning och spontning 
och arbeten med erosionsskydd, får genomföras även under tid som 
anges i punkt (a) ovan. 

3 



2.3 

10. Vid muddring av förorenade massor* ska miljöskopa eller liknande mudd 
ringsteknik användas för att minska spill och minimera spridning av förore 
ningar. 

11. Vid muddring får halten suspenderade ämnen i vatten på ett avstånd av 500 
meter från arbetsområdet som riktvärde inte överstiga 100 mg/1 exkl. bak 
grundsnivån. Halten suspenderade ämnen i vatten får som riktvärde inte 
överstiga 50 mg/1 exkl. bakgrundsnivån, uppmätt vid gränsen i spridnings 
riktningen från muddringsområdet till närliggande ålgräsängar. 

Tillsynsmyndigheten får i förväg medge högre halter i enskilda fall om det 
kan motiveras av en kortare sammantagen arbetstid eller andra liknande 
skäl och avvikelsen kan ske utan betydande olägenhet i vattenmiljön. 

Kontroll och uppföljning av grumling ska ske genom mätningar i de mät 
punkter och intervaller som fastställs i det kontrollprogram som föreslås i 
villkor 15. 

12. Arbetena ska utföras så att fartygstrafiken i den allmänna farleden och 
hamnområdet inte hindras. Arbetena ska i god tid kungöras i Underrättelser 
för sjöfarten, Ufs, samt meddelas Hamnmyndigheten för Göteborgs hamn. 
Under arbetets utförande ska daglig kontakt etableras med Gothenburg Ap 
proach i syfte att koordinera och planera för den dagliga driften. 

13. Utmärkning, avskärmning av belysning och andra möjliga åtgärder som be 
rör säkerheten för sjöfarten ska ske i samråd med Transportstyrelsen Sjö 
fartsavdelningen, Sjöfartsverket och Hamnmyndigheten för Göteborgs 
hamn. 

14. Förändringar av strandlinje, bottentopografi samt nya anläggningar i ham 
nen ska efter genomförandet av projektet sjömätas och geodetiskt bestäm 
mas enligt sjömätningsstandard FSIS-44 samt delges Transportstyrelsen och 
Sjofartsverket. 

15. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 
tre (3) månader innan arbetena påbörjas. 

Villkor för dumpning 

16. Dumpning av förorenade massor ska ske med bottentömmande pråmar i 
djuphålor inom dumpningsplats Skandiaporten, markerat som område F i 
Bilaga B. Efter genomförd dumpning ska dessa förorenade massor täckas 
med opåverkade massor*. 

17. Dumpning av opåverkade massor ska ske med bottentömmande pråmar och 
mudderverk. Muddermassorna ska fördelas jämnt inom dumpningsplats 
Skandiaporten, markerat som område F i Bilaga B, enligt en på förhand upp 
rättad dumpningsplan. Dumpning ska ske så att mjukbotten kan bibehållas 
och ackumulationsförhållanden upprätthållas inom dumpningsområdet. 
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18. Uppkomna sprängstensmassor ska i möjligaste mån tillgodogöras. I annat 
fall får dumpning av sprängsten ske inom dumpningsplats Skandiaporten 
(markerat som område G-K i Bilaga B) upp till anslutande höjdryggars nivå, 
eller inom dumpningsplatsen (markerat som område F) tillsammans med 
lösa massor i syfte att bibehålla mjukbotten. 

19. Efter slutförd dumpning av sprängsten ska området sjömätas och inlämnas 
till Sjöfartsverkets Sjökortsavdelning för upprättande av sjökort. 

* Med förorenade massor avses massor som är påverkade, dvs. antropogena, och 
där minst en av föroreningarna metaller, P AH-11, PCB-7 eller TBT uppmäter 
halter i klass 5 enligt Naturvårdsverkets rapport 4914 och SGU:s rapport 2017:12 
och där massor i de olika klasserna inte går att särskilja och separera vid genom 
förandet av muddring. Med opåverkade massor avses massor som är preindust 
riella. 

3. Projekt Skandiaporten 

3.1 En strategiskt viktig transportfunktion för svenskt näringsliv 

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

Göteborgs hamn med dess farleder är utpekad som riksintresse för kommuni 
kation och ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av hamnen. Hamnen har även pekats ut som så 
kallad Core port i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) av EU-kommiss 
ionen. Nätverket syftar till att knyta ihop och förbättra infrastrukturen inom EU. 
Utpekandet innebär att hamnen har en särskilt prioriterad ställning i transport 
flödet i Europa och är ett erkännande av att hamnen är av stor betydelse för den 
europeiska marknaden. 

I Skandiahamnen, som är en del av Göteborgs hamn, sker containerhanteringen. 
Göteborgs hamn har inom containersegmentet ett rikstäckande upptagningsom 
råde och i dagsläget hanteras vid Skandiahamnen omkring 50 procent av all con 
tainertrafik till och från svenska hamnar. Från Göteborgs hamn ansluter järn 
vägssystem med dagliga transporter till och från över 20 terminaler i Sverige och 
terminaler i Norge. I dagsläget transporteras omkring 60 procent av samtliga 
containrar till och från Göteborgs hamn på järnväg. 

Den sjöburna handeln har ökat kontinuerligt under de senaste två decennierna 
och containersjöfarten förväntas vara en starkt bidragande faktor till den fort 
satta volymökningen inom global sjöfart. Sverige förväntas följa den globala ut 
vecklingen och prognosen visar på en förväntad genomsnittlig tillväxttakt för ut 
omeuropeiska containervolymer på omkring fyra procent fram till år 2040. 
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Göteborgs hamn är i dagsläget den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta 
emot de största transoceana containerfartygen som har direktanlöp i transocean 
linjesjöfart och som trafikerar rutten Europa - Fjärran Östern. Den generella ut 
vecklingen inom sjöfarten går mot större fartyg för containertransporter. Detta 
för att kunna effektivisera transporterna, transportera fler containrar per fartyg 
och undvika omlastningar. Utvecklingen har gått snabbt, vilket ställer krav på 
ökat djup och manöverutrymme i farleder och hamnar. 

Genom att undvika omlastningar minskar transporttiden och transportkostna 
derna, samtidigt som den samlade miljöpåverkan från export och import mins 
kar. Det svenska näringslivet har ett stort behov av effektiva och tillförlitliga 
transporter. Tillgången till transocean direktsjöfart är därför att betrakta som en 
strategiskt viktig transportfunktion för svenskt näringsliv. 

Under 2014 - 2015 genomförde Sjöfartsverket, Trafikverket och GHAB en åt 
gärdsvalsstudie (ÅVS)1 rörande behovet av kapacitetshöjning av farled och hamn 
vid Skandiahamnen. Under 2016 genomfördes en fördjupad studie angående be 
hov, möjliga åtgärder och samhällsekonomiska konsekvenser som sammanställ 
des i Tekniskt PM2• År 2019 genomfördes en uppföljning av vissa forntsättningar 
som fanns med i åtgärdsvalsstudien, avseende de omvärldsfaktorer som är rele 
vanta för hamnens nuvarande och framtida positions. Syftet med utredningarna 
har varit att klarlägga behovet av och möjliga åtgärder för att Göteborgs hamn 
även i fortsättningen kunna ta emot direktgående transoceana containerfartyg. 

I studierna konstateras att Norra farleden (farled 161 och farled 166) är i behov 
av att till viss del breddas, fördjupas och rätas ut in till Skandiahamnen, samt att 
vändytan för fartygen vid Skandiahamnen behöver fördjupas och utökas. Vid 
Skandiahamnen behöver hamnbassängen fördjupas och kajen delvis förstärkas. 

Planerade åtgärder i farled har tilldelats finansiering i nationell transportplan. 

För att under överskådlig tid säkerställa en god kapacitet för hantering av gods 
transporter på järnväg till och från hamnen och för att ytterligare förstärka ett 
hållbart transportsystem för ökade transporter på järnväg till och från Göteborgs 
hamn, genomförs också för närvarande en utbyggnad av Hamnbanan med dub 
belspår. 

Motiv för planerade åtgärder 

Syftet med planerade åtgärder är att säkerställa att Göteborgs hamn som ett 
strategiskt viktigt transportnav kan ta emot direktgående transoceana container 
fartyg och andra typer av fartyg som kräver större vattendjup, för att härigenom 
säkerställa en effektiv försörjningsfunktion för svensk utrikeshandel och bidra 
till att stärka svenskt näringslivs internationella konkurrenskraft. 

' Åtgärdsvalsstudie, Kapacitetshöjning av farled och hamn - Göteborg, Dnr: Trafikverket 2014/73014 
2 Tekniskt PM om behov, åtgärder och samhällsekonomiska effekter, 2017-03-24 
3 SkandiaPmten Göteborgs hamn, Uppföljning Cotainersjöfartens utveckling med fokus på Östersjön och Göteborg, 
2019 
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Dagens djup i farled in till Göteborgs hamn och djupet i Skandiahamnens hamn 
bassäng är redan idag begränsande faktorer då de största fartygen som trafikerar 
hamnen inte kan lastas med full last, utan endast lastade till omkring hälften. 

Skandiaporten är en investering som bör ses tillsammans med övriga statliga 
och kommunala investeringar, såsom investeringen i utbyggnaden av Hamnba 
nan med en investeringskostnad på omkring tre miljarder kronor. I den nation 
ella infrastrukturplanen för perioden 2018-2029 ingår även omfattande investe 
ringar, bland annat i det statliga vägnätet som ansluter till Göteborgs hamn 
(E6.20 Hisingsleden, södra delen och E6.21 Göteborgs hamn/Lundbyleden). 
Även denna investering uppgår till en kostnad på omkring tre miljarder kronor. 

3.3 Projekt Skandiaporten och ansökans omfattning 

Projekt Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket, Trafik 
verket och GHAB som ska genomföra planerade åtgärder. 

I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra 
sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Sett i ett större perspektiv är Trafik 
verkets uppdrag från regeringen att verka för bättre förutsättningar för gods 
transporter på järnväg och med fartyg, med utgångspunkt i regeringens beslut 
om nationell plan för transportsystemet 2018-2029 och regeringens godstrans 
portstrategi och effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. 

GHAB har i uppdrag att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och håll 
bart skandinaviskt godsnav. 

Sjöfartsverket planerar genom en separat ansökan att genom muddring och 
sprängning fördjupa och till viss del bredda Norra farleden (farled 161 och farled 
166), inklusive utökning av vändzonen söder om Skandiahamnen samt med till 
dessa tillhörande åtgärder. 

GHAB planerar genom denna ansökan att genomföra kajförstärkningar i Skandi 
ahamnen och tillhörande muddring i hamnbassängen, med till dessa tillhörande 
åtgärder. Denna ansökan omfattar de åtgärder GHAB avser att genomföra. 

Ansökan omfattar inte någon prövning av hamnverksamheten med tillhörande 
fartygstrafik enligt 9 kap. miljöbalken. 

4. Beskrivning av planerade kajåtgärder 

4.1 Allmän bakgrund 

Skandiahamnen är belägen utmed Göta älvs utlopp i ytterhamnsområdet. Ham 
nen omges på östra sidan, uppströms Göta älv, av Energihamnen och på västra 
sidan, nedströms Göta älv av Älvsborgshamnen. Energihamnen hanterar i hu 
vudsak raffinerade oljeprodukter och Älvsborgshamnen hanterar ro/ro-gods. 
För en närmare illustration av lokaliseringen, se Figur 1 (Teknisk beskrivning) 
TB, Bilaga D. 
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I dagsläget bedriver terminaloperatören APM Terminals Gothenburg (APMT) 
containerverksamheten vid södra kajen i Skandiahamnen och disponerar kaj 
platserna 610-615. APMT disponerar även västra kajen, kajplatserna 640-644, 
som används för import och export av containrar. Östra kajen, kajplatserna 600- 
602, används huvudsakligen för import och export av bilar m.m. och disponeras 
i dagsläget av terminaloperatören Logent. 

Under 2019 hanterades knappt 800 ooo TEU.4 En viss ökning av volymerna för 
väntas under tiden planerade åtgärder genomförs. Hamnverksamheten kommer 
att pågå under tiden åtgärderna genomförs och det kommer att krävas ett nära 
samarbete mellan APMT och Sökanden. De erfarenheter som erhölls vid genom 
förande av förstärkningsprojektet som utfördes parallellt med farledsprojektet 
Säkrare Farleder åren 2003-2005 kommer att tas till vara. 

Gällande hamntillstånd meddelades av Miljöprövningsdelegationen vid Länssty 
relsen Västra Götalands län år 2009s och omfattar tillstånd enligt miljöbalken 
till hamnverksamhet i Skandiahamnen, Älvsborgshamnen och Arendalshamnen 
i Göteborgs hamn. 

4.2 Åtgärder för förstärkning av kaj och fördjupning av hamnbassäng 

Nedan redovisas översiktligt genomförandet av de planerade åtgärderna. För en 
fullständig redovisning hänvisas till kapitel 3 TB. 

Planerade åtgärder ska genomföras vid södra kajen i Skandiahamnen, kajplat 
serna 610-615, och viss bakomliggande terminalyta. Åtgärderna vid kaj och ter 
minalyta behöver genomföras innan vattenområdet närmast kaj kan fördjupas 
på grund av risk för skred. Förstärkningen av kaj och terminalyta innebär att 
cirka 1 200 meter ny spant behöver anläggas samt att cirka 1 500 pålar sätts ned 
över en cirka 1,5 hektar stor yta bakom spant. Samtidigt som dessa åtgärder vid 
tas förlängs kranspåret med cirka 500 meter och en ny kranbalk anläggs. 

Muddring för att fördjupa vattenområdet omfattar en sträcka utmed hela den 
södra delen av Skandiahamnen (kajplatserna 610-615) och 50 meter ut från kaj 
samt ett område söder om kajplats 610. 

Djupet har fastställts av Göteborgs hamns hamnmyndighet i samråd med Trans 
portstyrelsen utifrån genomförd simulering och internationella dimension 
eringsregler. Åtgärderna har dimensionerats utifrån ett konceptfartyg om 430 
meter (Max LOA - Length Over All) med ett maximalt djupgående i farled om 
17,5 meter och en maximal bredd om 65 meter samt med ett deplacement6 om 
cirka 365 ooo ton. För detta konceptfartyg ska det vara ett UKC (Under Keel 

4 Twentyfoot Equivalent Unit. TEU är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot (6,10 meter), bredd 8 fot 
(2,44 meter), höjd 8,6 fot (2,59 meter) ett fartyg kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn. 
5 Miljöprövningsdelegationen 2009-06-12 Dnr 551-55224-2002, Miljöprövningsdelegationen 2012-09-06 Dnr 551- 
18827-2011 (villkor elanslutning), Miljöprövningsdelegationen 2013-10-09 Dnr 551-31422-2012 (villkor buller). 
6 Vikten av den mängd vatten fartyget tränger undan, identisk med vikten av själva fartyget inklusive all last, utrust 
ning osv. 
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Clearance)? på o,8 meter vid mjuk botten och 1,3 meter vid hård botten inom 50 
meter utmed kaj. Det ger ett vattendjup av 18,3 meter vid mjuk botten och 18,8 
meter vid hård botten (RH 2000). I området söder om kajplats 610 är det ram 
fria djupet satt till 19,25 meter. Fördjupningen bedöms inklusive övermuddring 
generera cirka 940 ooo tfm3 (teoretisk fast volym)8 lera och cirka 60 ooo tfm3 
berg. 

Kajförstärkningen är en anpassning av befintliga kajer för att säkerställa att far 
tyg med större djupgående kan hanteras vid befintliga kajer. Sökanden har gjort 
en bedömning av förväntade klimateffekter med höjda havsnivåer och kunnat 
konstatera att havsnivåerna inte förväntas stiga till besvärande nivåer under ka 
jernas livslängd, cirka år 2100. Med anledning härav har Sökanden inte anpassat 
kajerna till några framtida höjda havsnivåer, men kommer under detaljprojekte 
ringen att analysera möjligheten att förbereda kajerna för att i framtiden enklare 
kunna installera skydd (temporärt eller permanent) för att hantera högre vågor 
fram till dess att höjda havsnivåer utgör ett problem. Se vidare avsnitt 3.6 TB. 

Åtgärderna kommer att delas upp i två etapper, Kajläge Väster och Kajläge Ös 
ter, för att inte hindra den pågående verksamheten. Kajläge Väster med det idag 
minsta vattendjupet kommer att genomföras först för att inte hindra den på 
gående transoceana containertrafiken. Det kan bli ett visst uppehåll mellan etap 
perna beroende på efterfrågan. 

4.2.1 Kajläge Väster 

Kajläge Väster omfattar kajplatserna 612 (del av)-615, cirka 750 meter kaj och 
vattenområdet längs med hela kajsträckan 50 meter ut från kaj, se Figur 4 TB.33 

Kajens befintliga spont byts ut mot en ny kraftigare spont. Detta sker genom 
borrning av en rörspont ner i berg eller genom slagning av spont i lera. Vilken 
spont som väljs beror således på bottenförhållandena. Slagen spont kommer att 
användas så långt möjligt men på en viss sträcka där det förekommer ytligt berg 
bedöms det krävas borrad spont. Befintlig spont kommer så långt möjligt läm 
nas kvar och kompletterar då den nya spanten. De delar av spanten som tas bort 
rengörs och återvinns. Vid borrning i berg kommer borrvatten innehållande 
stenmjöl upp. Detta vatten kommer att passera genom en sedimentationsanlägg 
ning för att avlägsna stenmjölet och sedan ledas tillbaka till vattenområdet. Riv 
ning av delar av överhäng av betong på befintliga betongkonstruktioner kommer 
att behöva ske för att möjliggöra anläggandet av en ny spont. Betongen rivs ge 
nom att överhänget sågas av och därefter bilas överytan ner. Riven betong sam 
las i möjligaste mån upp och omhändertas. 

7 Under Keel Clearance. Avståndet mellan fottygets köl och botten. Rekommenderat UKC varierar beroende på förhål 
landen lokalt. 
8 Avser massans beräknade volym i naturligt, orätt, tillstånd. 
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Inom Kajäge Väster är sjöbalken grundlagd på betongpålar. På vissa sträckor ut 
med kaj kompletteras eventuellt med stödpålar av betong för att säkerställa sta 
biliteten. 

På den bakomliggande terminalytan kommer ett område om cirka 1,5 hektar 
schaktas ur cirka 2,5 meter, ungefär ner till medelvattenytan, och det förväntas 
uppkomma cirka 35 ooo m3 massor. Urschaktat material kommer att läggas upp 
i närheten av arbetsplatsen och sorteras, och så långt möjligt återvinnas i detta 
projekt eller andra projekt. Det material som inte kan återvinnas skickas till de 
poni. 

Befintligt kranspår förlängs cirka 500 meter med en kranräls av stål som anläggs 
ovanpå en ny betongbalk som stödpålas ned till berg. 

Med hjälp av förborrade foderrör slås nya bankpålar bestående av stål eller be 
tong ner i den urschaktade terminalytan. På pålarnas topp placeras därefter 
plattor av armerad betong. Återfyllnad och uppbyggnad av ny överbyggnad sker 
till samma nivå som tidigare. 

Först därefter kan muddring i hamnbassängen ske. Muddring ner till ramfritt 
djup genererar cirka 220 ooo tfm3 lera och cirka 30 ooo tfme berg. I praktiken 
måste dock alltid en viss övermuddring ske och med hänsyn tagen till 
övermuddring bedöms den totala volymen inte överstiga 270 ooo tfm3 lera och 
40 ooo tfm3 berg. Omfattningen av övermuddringen är beroende av botten 
materialet. Muddring av lera kan ske genom sugmuddring eller med enskope 
verk. Muddring med enskopeverk kommer att ske vid muddring i området 
närmast kaj. Det kommer att genomföras en underhållsmuddring 2020-2021, 
varför det behöver göras en provtagning av sediment inför muddring för att kon 
trollera om det finns några nyligen sedimenterade förorenade ytliga sediment. 
Mängden ytliga förorenade sediment bedöms dock vara mycket liten. Med föro 
renade massor avses i detta projekt massor som är påverkade, dvs. antropogena, 
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 201?:12 
och där massor i de olika klasserna inte går att särskilja och separera vid genom 
förandet av muddring.v 

Borrning och sprängning av berg sker från en borrigg och sker enligt en borr 
plan. Bergschakten närmast kaj görs som försiktig sprängning. Berg från mudd 
ring avses återanvändas somt.ex. vattenkonstruktioner eller dumpas då berget 
av erfarenhet inte bedöms lämpligt att ta upp på land. 

9 I MKB, Bilaga E, benämns förorenade massor även massor av kategori SA (där S står för Skandiaporten 
och A står för antropogent). Med opåverkade massor avses massor som är preindustriella., benämns även 
i MKB som massor av kategori SO (där S står för Skandiaporten och O för opåverkade). 
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Efter genomförda förstärkningsarbeten och muddring av hamnbassängen läggs 
erosionsskydd ut på botten i anslutning till de förtöjda fartygens propellrar, an 
tingen genom utläggning av förtillverkade element eller genom undervattengjut 
ning. 

Alla arbeten kan i någon mån påverka den dagliga trafiken till och från kajerna 
och det kommer därför säkerställas att det sker en daglig dialog och planering 
mellan anlitad entreprenör och Hamnmyndighetens trafikövervakning. 

Kajläge Väster planeras att vara färdigställt när farledsfördjupningen har ge 
nomförts. För att det ska vara möjligt, behöver kaj åtgärderna påbörjas ett till två 
år innan farledsåtgärderna påbörjas då de tar längre tid att genomföra. Under 
förutsättning att tillstånd har meddelats och detaljprojektering genomförts, av 
ses kajåtgärderna kunna inledas under år 2022. Åtgärderna bedöms ta cirka tre 
år att genomföra. Åtgärderna i etapp ett med Kajläge Väster och genomförande 
av farledsåtgärderna bedöms därför vara genomförda senast under första kvar 
talet 2026. 

4.2.2 Kajläge Öster 

Kajläge Öster omfattar kajplatserna 610-612 (del av), cirka 450 meter kaj och 
vattenområdet längs med hela kajsträckan 50 meter ut från kaj samt ytterligare 
en del av den närliggande hamnbassängen (område 42), Bilaga A. 

Kajläge Öster har inte samma stabilitetsproblem som Kajläge Väster, varför det 
inte behöver genomföras någon förstärkning av terminalytan genom bankpål 
ning vid Kajläge Öster. Preliminärt behövs inte heller någon stödpålning under 
kaj, men det kommer att verifieras vid detaljprojekteringen. Kajläge Öster ge 
nomförs som utgångspunkt därmed genom anläggande av en ny kraftigare spont 
och rivning av överhäng i den uträckning det behövs för anläggande av den nya 
sponten. Vid Kajläge Öster finns redan utlagda erosionsskydd och de kommer 
att lyftas upp innan muddring påbörjas. Därefter muddras hamnbassängen 
närmast kaj och ett angränsande område i hamnbassängen till nytt ramfritt 
djup, se Figur 37 TB. 

Även vid Kajläge Öster kommer det ske muddring av både lera och borrning och 
sprängning av berg. Muddring ner till ramfritt djup genererar cirka 535 ooo 
tfm3 lera och 15 ooo tfm3 berg, varav cirka 120 ooo tfms kommer från muddring 
längs kaj. Huvuddelen av berget ligger längs med kaj. Med hänsyn taget till 
övermuddring uppskattas volymerna inte överstiga 690 ooo tftms, varav 20 ooo 
tfm3 bedöms utgöras av berg. Muddring med enskopeverk kommer att ske nära 
kaj. Vid Kajläge Öster är dock huvuddelen inte kajnära muddring, varför även 
sugmuddring kan komma att ske. Det görs en underhållsmuddring 2020-2021 
och eventuellt ytterligare en underhållsmuddring innan åtgärderna vid Kajläge 
Öster utförs. Det behöver därför göras provtagning av sediment inför muddring 
för att kontrollera om det finns några nyligen sedimenterade förorenade ytliga 
sediment. I det södra släntområdet till område 42 förekommer enligt genomförd 
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sedimentundersökning cirka 3 100 tfm3 förorenade sediment som vid muddring 
kommer att omhändertas, se vidare avsnitt 4.3 nedan. 

Slutligen läggs nya erosionsskydd ned. I övrigt är de tekniska lösningarna des 
amma som för Kajläge Väster. För en närmare redovisning av utformning och 
placering av erosionsskydd se avsnitt 3-4.3 TB. 

Åtgärderna i Kajläge Öster bedöms ta cirka två år att genomföra. Åtgärderna kan 
genomföras tidigast när Kajläge Väster har färdigställts och åtgärderna kommer 
att genomföras när det finns kommersiella förutsättningar för det. Det innebär 
att de hanterade volymerna vid terminalen ska ha ökat i en sådan omfattning att 
det finns behov av två stora fartyg vid kaj samtidigt. GHAB bedömer att detta 
kan inträffa inom en tioårsperiod varför ansökan omfattar både Kajläge Väster 
och Kajläge Öster. 

4.3 Hantering av uppkomna massor 

Totalt bedöms cirka 1 ooo ooo tfme massor, varav cirka 60 ooo tfm3 utgör berg, 
dumpas till havs om inte några massor och/eller någon sprängsten kan nyttjas 
för anläggningsändamål. 

De muddermassor som avses dumpas, planeras att dumpas vid dumpningsplats 
Skandiaporten som framgår av Bilaga B. Lera transporteras i täta pråmar eller 
mudderverk till dumpningsplatsen där det lossas genom bottentömning. Opå 
verkade massor= från Kajläge Väster och Kajläge Öster avses dumpas. Eventu 
ella mindre mängder ytliga förorenade massor som sedimenterat efter den sen 
aste underhållsmuddringen vid Kajläge Väster kommer att muddras och dumpas 
först, placeras i djuphålor och sedan övertäckas av opåverkade, preindustriella, 
massor, se Bilaga B. Dumpning sker enligt upprättad dumpningsplan och kom 
mer att samordnas med Sjöfartsverkets dumpning av de massor som uppkom 
mer i farledsåtgärderna. 

Dumpning av opåverkade massor från Kajläge Öster kommer att ske inom ett 
mindre avgränsat område inom dumpningsplats Skandiaporten och enligt en 
dumpningsplan som upprättas vid tidpunkten för dumpningen av dessa massor. 
För det fall det vid tidpunkten för muddring av Kajläge Öster finns ytliga förore 
nade massor, kommer dessa massor att omhändertas på annat sätt och inte 
dumpas på dumpningsplatsen. Vid muddring av slänten i område 42 uppkom 
mer förorenade massor och den totala mängden bedöms uppgå till cirka 3 100 
tfms. Dessa massor kommer inte heller dumpas på dumpningsplats Skandia por 
ten utan kommer att omhändertas på annat sätt. 

10 Med opåverkade massor avses massor som är preindustriella., benämns även i MKB som massor av 
kategori SO (där S står för Skandiaporten och O för opåverkade). 
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4.4 Pågående hamnverksamhet under anläggningsskedet 

Under utförande av arbetena kommer en del av kajen att stängas av och fartygen 
lägga till längre bort från de terminalytor som godset är uppställt på. Inom ter 
minalområdet kan containrar tillfälligt behöva ställas upp på andra områden. 
För en närmare redovisning av genomförandet av Kajläge Väster, se avsnitt 2.3.2 
TB. Planering av genomförande av Kajläge Öster kommer att göras när Kajläge 
Väster är genomfört. 

5. Befintliga anläggningar 

5.1 Skandiahamnen 

Skandiahamnen har skapats genom utfyllnad av Älvsborgsfjorden. Uppfyllnad 
har skett med muddermassor från utbyggnad av hamnen samt schakt- och riv 
ningsmassor från bostadsprojekt av varierande kvalitet. Ovanpå massorna ligger 
bergkross, bärlager och asfalt. Hela Skandiahamnen är invallad av en spräng 
stensvall grundlagd på träpålar svävande i lera eller nedslagna till fast berg. 

Kajen består av ett armerat betongdäck grundlagt på stödpålar av betong ned 
slagna till fast bergnivå. Kranspåren för containerkranar är också grundlagda på 
stödpålar av betong nedslagna till fast berg. Kajen har genomgått flera större 
ombyggnationer, senast under åren 2003-2005 i samband med att projektet 
Säkrare Farleder genomfördes. Det befintliga kajdäcket har bytts ut och bal 
karna för kranspår har bytts ut för att kunna hantera tyngre kranar. Terminaly 
torna bakom kajplatserna 610-612 (del av) har förstärkts med bankpålar och ter 
minalytorna har successivt uppgraderats för att kunna klara trycket från grens 
letruckar. 

5.2 

5.2.1 

Kajdäckets återstående livslängd är lång. Det enda som inte åtgärdats är grund 
läggningen på betongpålar till fast berg men livslängden på dessa pålar bedöms 
vara minst cirka 50 år. 

Det berörda terminalområdet har inga avloppsledningar. El- och optokablar till 
kranar och kajer kommer att beröras av planerade åtgärder. Det finns en gam 
mal elkabel som tidigare försörjde Älvsborgs fästning som kommer att omhän 
dertas i samband med genomförande av åtgärderna. Det finns vidare en ström 
mätare på älvbotten som behöver flyttas under tiden arbetena pågår. Se vidare 
avsnitt 2-4 TE. 

Övriga förhållanden och förutsättningar 

Geotekniska förhållanden och egenskaper 

Under utfyllnadsmassorna återfinns ett lerlager bestående av postglacial lera 
som vilar på friktionsjord (främst bestående av sand/grus) och djupet till berg 
varierar stort (från cirka 10-60 meter). Lerans hållfasthetsegenskaper har stude 
rats utförligt och stabilitetsförhållandena för kajerna är bättre än vad som tidi 
gare antagits. Se vidare avsnitt 2.5 TB. 
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5.2.2 Kända föroreningar 

Baserat på erfarenheterna av tidigare förstärkningsarbeten bedöms utfyllnads 
massorna bestå av material som i huvudsak underskrider Naturvårdsverkets 
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) för såväl tungmetaller 
som kolväten (P AH). 

Fördjupningen av vattennivån i hamnbassängen innebär fördjupning i lera i om 
råden som tidigare varit muddrade och dessa massor innehåller således inga för 
oreningar. Vid muddringstillfället kan det i dessa områden finnas mindre mäng 
der recenta sediment som uppkommit efter den senaste underhållsmuddringen. 
Vid fördjupning av hamnbassängen i Kajläge Öster kommer fördjupningen även 
innebära muddring av en ny slänt i ett område som inte tidigare varit muddrat. 
Det bedöms uppkomma cirka 3 100 tfme förorenade massor från muddringen i 
slänten. Se vidare avsnitt 2.6 TB. 

5.2.3 Vattenstånd, vindförhållanden, strömmar och vågor 

Karaktäristiska vattenstånd anges i Figur 17 TB. De planerade åtgärderna kom 
mer att genomföras i relativt skyddade områden och vindar, strömmar och vågor 
påverkar inte genomförandet, annat än vid enstaka tillfällen, dvs. några dagar. 
Se vidare avsnitt 2.7.2-2.7.6 TB. 

6. Områdes- och planförhållanden 

Nedan redovisas översiktligt gällande planer, riksintressen och andra skyddade 
intressen. För en fullständig redovisning hänvisas till i huvudsak avsnitt 4.2-4-5 
(miljökonsekvensbeskrivning) MKB, Bilaga E. 

6.1.1 Gällande planer 

Gällande översiktsplan antogs 2009-02-26 och anger vad gäller inriktning för 
industriområden, inklusive Göteborgs hamn, bland annat att framkomligheten 
för transporter till och från hamn-, logistik-, och storindustri ska bevakas och 
projekt som medför en bättre framkomlighet ska prioriteras. 

År 2006 tog Göteborgs stad fram en fördjupad översiktsplan för ytterhamnsom 
rådet i Göteborg. Planen syftar till att vara vägledande vid prövning av tillstånds 
ärenden och dess strategi är att, med beaktande av bevarandevärdena och säker 
hetsaspekterna i området, långsiktigt utveckla bland annat Göteborgs hamn mot 
en hållbar utveckling på samhällsekonomiska grunder. Hamnytor och annan in 
frastruktur ska anpassas till en ökad godsvolym och utbyggnader föreslås för att 
öka godshanteringen i Göteborgs hamn. I den fördjupade översiktsplanen priori 
teras riksintresset Göteborgs hamn framför riksintresset Älvsborgs fästning och 
Natura 2000-området vid Torsviken. Hänsyn till beaktandevärdena ska dock ske 
enligt 2 kap. miljöbalken så långt möjligt. 
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Planerade åtgärder strider således inte mot gällande översiktsplan eller den för 
djupade översiktsplanen. Förslag till ny översiktsplan stämmer i huvudsak över 
ens med den fördjupade översiktsplanen inom aktuellt område, varför inte heller 
en ny översiktsplan bedöms komma att stå i strid med planerade kajåtgärder. 

6.1.2 Riksintressen och andra skyddade områden 

Planerade kajåtgärder ligger inom riksintresse för allmän hamn och i anslutning 
till Norra farleden och Södra farleden. Planerade åtgärder gynnar dessa riksin 
tressen. 

Planerade kaj åtgärder ligger inom riksintresset för högexploaterad kust (kust 
området och skärgården i Bohuslän), samt i närheten av riksintresse för kultur 
miljövård (Nya Älvsborg-Aspholmen) och riksintresse för försvaret (Käringber 
get hamn och skjutfält). 

Torsviken är ett våtmarksområde som är ett utpekat Natura zooo-område som 
ligger drygt två km från södra delen av Skandiahamnen. Bevarandemålet är att 
värna om Torsvikens naturmiljö och de utpekade fågelarterna. 

Rya skog är ett naturreservat med en stor andel gammal skog som ligger drygt 
en km från södra delen av Skandiahamnen. 

7. Miljökonsekvenser från kajåtgärder 

Nedan redovisas övergripande de förväntade miljökonsekvenserna av planerade 
kaj åtgärder (åtgärder vid kaj inklusive muddring i hamnbassäng). För en full 
ständig hänvisning hänvisas till i huvudsak kapitel 6 och 8 MKB. 

7.1.1 Påverkan på vattenförekomsten Rivö fjord 

Rivö fjord är den vattenförekomst som berörs av muddringsarbetena utmed kaj 
och vattenförekomsten bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status. Planerade åtgärder får inte på ett varaktigt sätt motverka uppfyl 
lelse av god ekologisk status. 

Inom Göteborgs hamn genomförs återkommande underhållsmuddringar för att 
bibehålla djupet inom hamnen. Recenta sediment kan innehålla föroreningar 
som kan spridas till vattenfasen i samband med muddring. Underlagrade sedi 
ment innehåller inga föroreningar. Som en konsekvens av genomförda under 
hållsmuddringar förväntas huvuddelen av muddermassorna bestå av opåver 
kade lermassor. Vid förekomst av förorenade sediment kommer muddring ske 
med sk. miljöskopa eller liknande muddringsteknik. 

Vid muddring kan grumling uppstå och vid sprängning av berg kan sprängme 
delsrester finnas kvar på berget och frigöras i vattnet i samband med att delas 
tas på pråm och bidra till spridning av näringsämnen. 

Grumlingshalterna från muddring bedöms vara i nivå med naturliga variationer, 
som orsakas av vågor, strömmar och befintlig fartygstrafik i området, och det 
förväntas därmed inte uppstå någon påverkan eller effekt på vattenförekomsten. 
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Spridningen av näringsämnen och tillskott av näringsämnen i recipienten i form 
av kväverester från sprängning av berg bedöms vara försumbart och det bedöms 
inte uppstå någon påverkan på vattenförekomsten till följd härav. 

Det bedöms inte heller uppstå någon påverkan från borrning då det vatten som 
innehåller stenmjöl kommer att passera en sedimentationsanläggning för att av 
lägsna stenmjöl innan det återförs till recipienten. 

Inte heller rivning av betong och eventuell gjutning av erosionsskydd bedöms 
riskera att påverka statusen för vattenförekomsten. Den tillfälliga höjningen av 
pH-värdet som skulle kunna uppstå i vattenområdet vid kajen är kortvarig och 
tillfällig, och bidraget är litet i förhållande till vattenflödet i älven. 

Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för recipienten/vattenförekoms 
ten som obetydliga. 

7.1.2 Påverkan på geologin 

Muddringen av hamnbassängen innebär att vattendjupet ökar. Förändringen av 
vattendjupet medför inga negativa konsekvenser för områdets geologi. I sam 
band med muddringen avlägsnas den mindre mängden nyligen avsatta förore 
nade sediment, vilket bedöms vara en positiv konsekvens. 

7.1.3 Påverkan på naturmiljö 

I samband med spontning, borrning, sprängning och muddring kan påverkan 
uppkomma på ålgräsängar, musselbankar samt fåglar, fiskar och marina dägg 
djur. Påverkan kan uppkomma till följd av grumling och pålagring samt störning 
i form av buller, stötvågor och vibrationer. 

Närmast skyddsvärda marina områden är musselbankar och ålgräsängar invid 
Nya Älvsborg och vid södra farledskanten. Ålgräs är generellt sett känsligt för 
grumling som orsakar försämrad ljustillgång genom grumlingen i sig och pålag 
ring av sediment. Befintliga förekomster av ålgräs lever med en återkommande 
grumling med tidvis höga bakgrundshalter. Den grumling som kan uppkomma 
genom planerade åtgärder bedöms vara låg i området och ha kort varaktighet. 
Den närmast belägna ålgräsängen vid Nya Älvsborg är belägen i ett område som 
är ständigt påverkat av vågor och strömmar som sköljer ur fina sediment och 
motverkar att fina partiklar fastnar på ålgräset. Muddringen vid kaj bedöms där 
för inte bidra till någon övertäckning av ålgräs. 

Blåmusslor är mycket motståndskraftiga och blåmusslorna i området bedöms 
inte påverkas negativt av grumlingen. De skulle dock kunna påverkas av över 
täckning. Spridningsberäkningarna i området visar dock att både grumling och 
övertåckning är i paritet med naturliga förhållanden och därmed anpassade till 
rådande förhållanden. 

Sammanfattningsvis bedöms inte ålgräsängar och musselbankar påverkas på ett 
sådant sätt att negativa effekter kan uppkomma. Konsekvenserna bedöms därför 
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bli små. Det finns ett biogent rev i anslutning till den muddring som kommer att 
ske i Kajläge Öster. I detta område bedöms konsekvensen bli måttlig. 

Buller kan påverka havslevande djur. Merparten bedöms dock fly området. Pla 
nerade skyddsåtgärder med akustisk signal och försiktig sprängning minimerar 
risken för störning och konsekvenserna för djurlivet bedöms sammanfattnings 
vis bli små. 

Det buller som uppstår i samband med bland annat pålning kommer inte att på 
verka Natura zooo-området Torsviken och naturreservatet Rya skog. 

7.2 Boende och hälsa 

Närmaste bostadsbebyggelse består av enstaka bostadshus strax norr om Älvs 
borgshamnen på Arendalsbergets södra sida och några bostadshus cirka 1,5 km 
norr om Skandiahamnen. Övriga närmaste bostadsområden är belägna 2 km 
bort (Biskopsgården och Bräcke) och på södra sidan av älvmynningen (såsom 
Långedrag och Hinsholmen). 

Påverkan bedöms främst uppkomma från anläggningsmaskiner, transporter, 
mudderverk, pråmar samt pålningsarbeten, borrning och sprängning. Buller och 
utsläpp till luft från dessa arbeten kan påverka människors hälsa i form av för 
sämrad sömn och problem med luftvägar. 

Naturvårdsverkets riktvärden och allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 
2014:15) ska innehållas. Även Göteborgs stads gällande miljökrav för entrepre 
nader ska tillämpas, innebärande att arbetsmaskiner ska uppfylla aktuella EU 
normer avseende utsläpp till luft. Arbetena kommer inte medverka till att miljö 
kvalitetsnormer för utsläpp till luft överskrids. 

Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för människors hälsa på grund av 
buller och utsläpp till luft bli små. 

7.3 Kulturmiljö 

Nya Älvsborgs fästning är av riksintresse för kulturmiljö och det intresse som 
bedöms kunna påverkas. 

Upplevelsevärdet kan påverkas visuellt och av buller, dock endast tillfälligt. De 
fartyg som kan trafikera hamnen efter genomförda åtgärder trafikerar hamnen 
redan idag. 

Vibrationer från sprängning skulle kunna påverka själva byggnaden. Skyddsåt 
gärder i form av registrering av vibrationsnivåer kommer att genomföras för att 
säkerställa att ingen skada uppkommer. 

Sammanfattningsvis bedöms inga negativa konsekvenser för kulturmiljön upp 
komma. 
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7.4 Rekreation och friluftsliv 

I närområdet finns Natura 2000-området Torsviken och naturreservatet Rya 
skog. Även Nya Älvsborgs fästning utgör plats för friluftsliv och rekreation. Där 
utöver förekommer fritidsbåtar i hamninloppet. 

Som nämnts ovan bedöms avståndet till Torsviken och Rya skog vara så stort att 
det bedöms finnas någon risk för påverkan av buller. Fritidsbåtar kan påverkas 
av buller och genom viss begränsad framkomlighet. Störningarna är dock tillfäl 
liga. 

Som nämnts ovan kan upplevelsevärdet vid Nya Älvsborgs fästning påverkas vi 
suellt och av buller, dock endast tillfälligt. Som nämnts ovan trafikerar de fartyg 
som kan trafikera hamnen efter genomförda åtgärder hamnen redan idag. 

Före sprängning kommer att säkerställas att obehöriga inte befinner sig inom 
gällande säkerhetsavstånd. 

Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna för rekreation och friluftsliv bli 
små och temporära. 

7.5 Risk och säkerhet 

9. 

En riskanalys har genomförts för att kartlägga riskerna inom hamnområdet och 
för att identifiera eventuella förebyggande och riskreducerande åtgärder. De åt 
gärder som identifierats syftar till att undvika fartygskollisioner genom framför 
allt en god planering, logistik och kommunikation. 

8. Klimatanpassning 

Framtida höjda havsnivåer behöver beaktas i all havsnära infrastruktur, inklu 
sive aktuella kajåtgärder. GHAB har riktlinjer för hur detta ska beaktas vid ge 
nomförande av åtgärder vid kajer i Göteborgs hamn. Befintliga anläggningar be 
döms ha en livslängd som sammanfaller med när i tiden det kan bli aktuellt att 
beakta höjda havsnivåer i enlighet med det klimatscenario som ligger till grund 
för bedömningen. 11 

Någon särskild hänsyn till förhöjda havsnivåer behöver därför inte tas för aktu 
ella kajåtgärder. 

Miljökonsekvenser under driftskede 

Gällande hamntillstånd bedöms inte i nartid påverkas av planerade åtgärder i 
farled och vid kaj. De transoceana fartyg som kräver det ökade djupet för att 
kunna anlända och avgå fullastade angör redan idag Skandiahamnen. Ett ökat 
antal anlöp med denna typ av fartyg bedöms inte generera ökade bullernivåer 
eller ökade utsläpp till luft. Någon förändrad miljöpåverkan som riskerar att på 
verka gällande hamntillstånd kan därför inte förväntas med anledning av de pla 
nerade åtgärderna. 

11 RCP2.6, det scenario som ligger närmast Parisavtalet. 
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Inte heller landskapsbilden kan förväntas påverkas av de planerade åtgärderna 
när de väl är genomförda. De fartyg som kan anlöpa Göteborgs hamn genom de 
planerade åtgärderna gör det redan idag. De eventuellt ännu större transoceana 
fartygen som skulle kunna angöra hamnen på sikt bedöms inte heller påverka 
landskapsbilden. Någon annan eventuell påverkan har inte kunnat identifieras. 

10. Dispens från dumpningsförbudet 

10.1 Allmänt 

Av 15 kap. miljöbalken följer att det är förbjudet att dumpa avfall inom Sveriges 
sjöterritorium och ekonomisk zon. Dispens från dumpningsförbudet får lämnas 
om avfallet kan dumpas utan olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Mark- och miljödomstolen får enligt 21 kap. 3 § miljöbalken handlägga ärendet 
om dispens gemensamt med ansökan om tillstånd till vattenverksamhet då frå 
gan har samband med ansökta vattenverksamheter. 

10.2 Hantering av massor från kajåtgärder 

Inom hela projekt Skandiaporten bedöms cirka 14 miljoner tfm3 lösa mudder 
massor, varav cirka 460 ooo tfm3 utgör berg, uppkomma och behöva dumpas. 
Omfattande utredningar har genomförts i syfte att finna lämpliga platser för 
dumpning av muddermassorna. Dumpning föreslås huvudsakligen ske inom 
dumpningsplats Skandiaporten, område markerat som F i Bilaga B. Dumpnings 
ytan är ett cirka 3,6 km2stort område beläget 2,5 nautiska mil (cirka 4,5 km) 
väster om Vinga fyr. Ytan är tillräckligt stor för att omhänderta samtliga massor 
som uppkommer i projekt Skandiaporten. Se vidare bilaga En till MKB, Lokali 
seringsutredning med underbilagor, för en närmare redogörelse av förhållan 
dena vid dumpningsplatsen. 

GHAB önskar dumpa de massor som uppkommer vid muddring av hamn bas 
säng längs med kajen samt en del av den närliggande hamnbassängen inom 
dumpningsplats Skandiaporten, de vattenområden F och G-K som framgår av 
Bilaga B. GHAB behöver dumpa cirka 1 ooo ooo tfm3 muddermassor, varav 
cirka 60 ooo tfme utgör berg. GHAB kommer således endast dumpa en mindre 
del av den totala mängden massor som avses dumpas på dumpningsplats 
Skandiaporten. 

Den absoluta majoriteten av massorna från fördjupningen av hamnbassängen, 
Kajläge Väster och Kajläge Öster, är opåverkade, dvs. avsatta under förindustri 
ell tid, och kan dumpas utan olägenheter för människors hälsa eller miljön. I 
Kajläge Väster kan eventuellt återfinns en mindre mängd ytliga förorenade sedi 
ment som tillkommit efter den senaste underhållsmuddringen. Inom utpekade 
platser för dumpning, inom område F, finns djuphålor som lämpar sig väl för 
dumpning av de eventuella förorenade massorna. Dessa eventuella ytliga förore 
nade massor kommer dumpas tidigt i projektet och dumpas i botten av djup 
hålorna. Dessa massor kommer sedan täckas av ett minst 10 meter tjockt lager 
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av opåverkade massor. Som nämnts ovan avses inte de förorenade massorna 
från Kajläge Öster dumpas. 

Det har genomförts omfattande utredningar för att kunna säkerställa att det är 
lämpligt att dumpa de förorenade massor som uppkommer inom projekt Skan 
diaporten som helhet i djuphålorna. Utredningarna visar att dumpning av dessa 
massor kan ske på föreslaget sett utan olägenheter för människors hälsa eller 
miljön. 

Sprängstensmassorna kommer att dumpas inom inom område G-K i Bilaga B för 
att förstärka hårdbottenområden alternativt inom område F tillsammans med 
lermassor i syfte att behålla områdets karaktär av mjukbotten. 

Möjligheten att kunna nyttiggöra de lösa massor och sprängstensmassor som 
uppkommer i olika projekt har utretts och eventuellt kan en mindre mängd lösa 
massor och sprängsten nyttiggöras. Det kommer dock att finnas behov av att 
dumpa merparten av de uppkomna lösa massorna och sprängstenen. Möjlig 
heten att nyttiggöra lösa massor och sprängstenen kommer vara beroende av 
inte bara att det finns en anläggning som vill och kan ta emot den, utan också att 
den kan tas emot vid rätt tidpunkt när den uppkommer i projektet. 

10.3 Dumpningsteknik 

Muddermassorna transporteras i täta pråmar till dumpningsområdet där de los 
sas genom bottentömmande pråmar. Dumpning kommer att ske enligt en 
dumpningsplan i vilken det säkerställs att de eventuella mindre mängderna för 
orenade massorna dumpas i botten på djuphålorna och sedan täcks över av opå 
verkade massor. Det kommer också att säkerställas att den slutliga botten efter 
dumpning kan bibehålla sin mjukbottenkaraktär. 

Opåverkade muddermassor från Kajläge Öster kommer att dumpas vid dump 
ningsplatsen. Det kommer att ske vid ett senare tillfälle då Kajläge Väster och 
farledsåtgärderna kommer att färdigställas först. Massorna kommer att dumpas 
inom ett avgränsat område inom dumpningsområdet, se Bilaga B. Avgräns 
ningen av dumpningsområdet för dumpning av massor från Kajläge Öster görs 
utifrån sjömätning och den uppföljning som skett enligt upprättat kontrollpro 
gram i syfte att minimera påverkan på botten. 

10.4 
(j) 
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10.5 

Tidplan 

Muddring och dumpning sker mer eller mindre kontinuerligt och muddringsar 
betena förväntas påbörjas tidigast år 2023 och pågå under en säsong för Kajläge 
Väster. Som nämns ovan genomförs Kajläge Öster vid en senare tidpunkt, varför 
dumpning av massor kommer att ske vid en senare tidpunkt. Se vidare avsnitt 
7.1.4MKB. 

Miljökonsekvenser 

Hanteringen av de muddermassor som uppkommer i projekt Skandiaporten av 
ses huvudsakligen ske genom dumpning av massorna till havs. 
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10.5.1 

De massor som uppkommer till följd av kaj åtgärder uppgår som nämnts ovan till 
cirka 1 ooo ooo tfms, varav 60 ooo tfm3 bedöms bestå av berg. Massorna består 
huvudsakligen av opåverkade leror. Som redovisats ovan avses endast en mycket 
liten mängd förorenade massor från fördjupningen av hamnbassängen i etapp 
Kajläge Väster dumpas. 

Nedan redovisas övergripande de förväntade miljökonsekvenserna vid dump 
ning, som visar att dumpning kan ske utan olägenheter för människors hälsa och 
miljön. Bedömningarna omfattar konsekvenserna av dumpning av samtliga 
massor inom projekt Skandiaporten, För en fullständig hänvisning hänvisas till 
kapitel 7 MKB. 

Vattenrecipienten 

Dumpningsplats Skandiaporten ligger i Kattegatt och omfattas av havsmiljödi 
rektivet (2008/56/EG) som implementerats genom havsmiljöförordningen 
(2010:1341). I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) 
anges fastställda miljökvalitetsnormer med indikatorer. 

Dumpning kan som utgångspunkt ge upphov till grumling, spridning av närings 
ämnen och föroreningar som kan påverka vattenkvaliteten och naturmiljön. Se 
dimentspridningen beror på mängderna och antal dumpningstillfållen, men 
även massornas sammansättning. I ytan avtar grumlingen snabbt och beräk 
ningar visar att grumlingen i vattenmassan i medeltal understiger 1 mg/1 under 
hela dumpningsperioden. Vid botten understiger grumlingen i medeltal 5 mg/1 
under hela dumpningsperioden. Varaktigheten för halter upp till 10 mg/1 be 
döms vara mycket kort och högre halter uppkommer endast några timmar under 
hela dumpningsperioden. Vid botten är halterna något högre men i medeltal 
låga och understiger 5 mg/1 utanför dumpningsområdet. Koncentrationer över 5 
mg/1 kan endast uppkomma ett par dygn utanför dumpningsområdet. Bedöm 
ningarna är konservativa då de utgår från att hela dumpningen sker under en sä 
song under åtta månader. 

Förorenade massor kan påverka vattenkvaliteten genom spridning av förore 
ningar. Dumpning sker med bottentömmande pråmar och massorna transporte 
ras mot botten mycket snabbt. Uppehållstiden är några minuter. Medelvärdet 
för grumlingen från ldass 5-massor är lägre än 0,1 mg/1 under perioden då mud 
dring och dumpning sker. Från kajläge Väster kan det komma att dumpas små 
mängder förorenade massor. Från kajläge Öster kommer det inte att dumpas 
några förorenade massor. 

Några förändrade strömningsförhållanden bedöms inte uppkomma till följd av 
dumpningen av massorna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att spillet i samband med muddring inte 
bidrar till några varaktigt förhöjda grumlingsnivåer. Tillskottet av näringsämnen 
bedöms som mycket litet och risken för spridning av näringsämnen är därmed 
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10.5.2 

10.5.3 

10.5.4 

liten. Konsekvenserna för vattenkvaliteten bedöms därför sammantaget bli obe 
tydliga. 

Geologi 

Dumpning innebär övertäckning av en stor yta enligt utgångspunkten lika på 
lika-principen. Delar av en hårdbottenyta kommer dock att övertäckas men top 
par bevaras. Dumpning av sprängstensmassor kommer att innebära att en mjuk 
bottenyta i direkt anslutning till befintliga hårdbottenytor kommer att över 
täckas, vilket i sin tur innebär att principen här frångås men till förmån för till 
skapande av nya hårdbottenytor. Dumpning innebär att djupen minskar. De för 
orenade massor som läggs i djuphålorna kan inte spridas. Det kan också noteras 
att sedimenten i utredningsområdet redan idag innehåller samma föroreningar 
som klass 5-massorna som ska dumpas i djuphålorna. Det marginella spillet som 
uppstår från de förorenade massorna kommer att övertäckas av opåverkade 
massor. 

Dumpning kommer som nämnts ovan att ske enligt en dumpningsplan. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna bli små då dumpningen inte namnvart 
ändrar bottenförhållandena och det minskade vattendjupet inte bedöms ge 
några negativa konsekvenser. Inte heller föroreningshalterna i sediment förvän 
tas öka till följd av dumpningen. 

Naturmiljö - marinbiologi 

Inom dumpningsplatserna finns visst liv på botten och för en närmare redovis 
ning hänvisas till avsnitt 7.2.3.1 MKB. Havskräftor leker och lever på dessa djup. 
Det finns också sparsamt med svampdjur och trollhummer. Bottenfaunan består 
bland annat av sjöpennor, bägarkoraller och dödmanshand. 

Påverkan till följd av dumpning är begränsad till platsen för dumpning och eko 
systemet återhämtar sig relativt snabbt. Djurlivet på botten försvinner temporärt 
men bedöms baserat på tidigare erfarenheter återkolonisera sig inom något till 
några års sikt. Utanför dumpningsområdet bedöms pålagringen inte vara större 
än att sedimentgrävande arter bedöms tåla det. Djurlivet bedöms vara anpassat 
till de förhållandena som kan uppstå i samband med dumpning. 

Påverkan kan även uppstå på pelagiskt levande djur som fiskar genom påverkan 
på födosöksområden. 

Sammanfattningsvis bedöms påverkan vara tillfällig och som helhet liten då 
återkolonisering kan förväntas. Med beaktande av de mycket små mängder föro 
renade sediment som avses dumpas från Kajåtgärder Väster, bedöms det inte 
uppstå några konsekvenser från dumpingen. 

Kulturmiljö 

Inga kulturmiljöområden har identifierats varför det inte uppkommer några 
konsekvenser för kulturmiljön. 
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10.5.5 

10.5.6 

10.5.7 

10.6 

10.7 

Rekreation och friluftsliv 

I området finns fritidsbåtar och det förekommer fritidsfiske, framför allt som 
martid. Under tiden dumpning sker kan fritidsbåtar påverkas av de pråmar som 
trafikerar dumpningsområdet och dumpar massor. Konsekvenserna bedöms 
dock vara marginella då dumpningsområdet ligger i ett stort öppet havsområde. 

Genomförda spridningsberäkningar visar att det inte bedöms bli någon påver 
kan på fisk och skaldjur och därmed ingen påverkan på fritidsfisket. Det bedöms 
inte heller, med beaktande av avståndet till land, bli någon påverkan på badplat 
ser. 

Det bedöms således inte uppstå några konsekvenser för rekreation och friluftsli 
vet. 

Pågående verksamheter - sjöfart, totalförsvar och yrkesfiske 

Det bedöms inte uppkomma någon påverkan eller konsekvenser på sjöfart och 
totalförsvar. 

Vad gäller yrkesfiske sker trålning inom dumpningsområdet. Påverkan kan ske i 
form av minskad tillgänglighet under dumpning och habitatsförlust av havs 
kräfta. Som redovisats ovan förväntas en återkolonisation av havskräfta i områ 
det och havskräftan är generellt tålig mot översedimentering. Arbetsupphållet 
under sommarmånaderna minskar påverkan på fisket då trålningen är mer in 
tensiv under sommaren. Påverkan och konsekvenserna på yrkesfisket bedöms 
således vara temporär och sammanfattningsvis som helhet liten. 

Risk och säkerhet 

En riskanalys har genomförts för att kartlägga riskerna inom projekt Skandia 
porten, inldusive dumpning, och framför allt för att identifiera eventuella före 
byggande och riskreducerande åtgärder. De åtgärder som identifierats syftar till 
att undvika fartygskollisioner genom framför allt en god planering, logistik och 
kommunikation. 

Alternativa dumpningsplatser 

En lokaliseringsutredning har genomförts i syfte att hitta lämpliga platser för 
dumpning av muddermassor där dumpning kan ske utan olägenheter för männi 
skors hälsa eller miljön. Ett antal lämpliga platser identifierades. Utifrån upp 
skattade volymer som behöver dumpas samt förhållanden som batymetri, ma 
rinbiologiska förhållanden, strömningsförhållanden samt övriga intressen, har 
område F samt G-K valt som platser för dumpning. Se vidare kapitel 7.1 MKB 
och Bilaga En till MKB, Lokaliseringsutredning med underbilagor. 

Alternativa omhändertaganden 

Det bedöms inte rimligt att överväga att ta upp massorna från kajåtgärderna på 
land. Även endast volymerna från kaj åtgärderna i sig är omfattande och kräver 
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ytor för avvattning på land med tillhörande reningsanläggning för vattnet. Mas 
sorna ska sedan transporteras till lämplig mottagningsanläggning med de miljö 
konsekvenser som då uppkommer till följd av Iandtransporterna. 

Mottagningsanläggningarna ska också ha kapacitet att ta emot massorna. Några 
anläggningar som inte bedöms ligga alltför långt bort har studerats, varvid kan 
konstateras att Wallhamn har ett tillstånd som medger en maximal årlig depo 
nering om 13 ooo ton per år och även Ragnsells i Vänersborg saknar erforderliga 
tillstånd för de volymer som uppkommer inom projekt Skandiaporten, Även ka 
paciteten hos norska Langöya är begränsad till 150 ooo ton. 

11. Kumulativa effekter 

Parallellt med planerade åtgärder i farled och vid kaj kan andra tillståndsgivna 
projekt komma att utföras samtidigt med eller i anslutning till de planerade åt 
gärderna. Kumulativa effekter kan komma att uppstå om utförandet av olika 
projekt sammanfaller. De kumulativa effekter som bedöms skulle kunna upp 
komma är grumling, undervattensbuller samt buller och emissioner från framför 
allt muddring. Det bedöms dock inte uppstå några kumulativa effekter från de 
tillståndsgivna projekt som GHAB kunnat identifiera, se vidare kapitel 9 MKB. 

GHAB utför underhållsmuddring cirka vart femte år för att tillse att rätt vatten 
djup bibehålls i hamnbassänger, inseglingsrännor samt farleder i Göteborgs 
hamn. En underhållsmuddring kommer att utföras 2020-2021 och därefter om 
kring 2025-2026. Stora områden som normalt behöver underhållsmuddras 
sammanfaller med de områden som planeras att fördjupas inom projekt Skandi 
aporten, både i farled, hamnbassäng och närmast kaj. Dessa områden kan såle 
des komma att muddras i samband med fördjupningsmuddringen. Återstående 
områden som behöver underhållsmuddras är framför allt områden i den inre de 
len av hamnen som endast förväntas generera mindre volymer. Muddringen i 
dessa områden bedöms inte medföra några kumulativa effekter avseende grum 
ling på de identifierade skyddsvärda habitat som förekommer inom påverkans 
området från Skandiaporten. 

Breddning av inseglingsrännan till Arendalshamnen (mark- och miljödomsto 
lens dom i mål M 4523-13, daterad 2015-11-24) innebär muddring av cirka en 
miljon tfme lösa massor och berg. Denna muddring kan komma att utföras sam 
tidigt som fördjupningen i farled, hamnbassäng och kaj under 2024-2025. Ku 
mulativa effekter i form av grumling och buller från anläggningsarbetena kan då 
komma att uppstå. Dessa miljöaspekter regleras dock inom gällande tillstånd för 
Arendalshamnen. Exempelvis ska grumlingen minimeras i möjligaste mån och 
någon grumling inom Natura zooo-området orsakad av muddringsarbetena får 
inte förekomma. 

Breddning och fördjupning av inseglingsrännan till Älvsborgshamnen ger GHAB 
bland annat tillstånd att muddra och spränga i syfte att bredda och fördjupa en 
inseglingsränna samt vidmakthålla ett viss djup inom området (Mark- och mil- 
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jööverdomstolensdom i mål M 914-19, daterad 2019-12-09). Tillståndet har före 
nats med villkor, bland annat riktvärde för grumling, för att skydda ålgräsängen 
vid Nya Älvsborgs fästning. Åtgärderna planeras att utföras 2021/2022 och be 
döms inte medföra några kumulativa effekter avseende grumling och undervat 
tensbuller då dessa åtgärder bedöms vara genomförda minst ett år innan åtgär 
der inom projekt Skandiaporten genomförs. Således bedöms inte gällande vill 
kor i tillståndet avseende grumling angivet för den skyddsvärda habitat (ålgräs) 
som finns vid Älvsborgs fästning kunna riskera att överskridas. Planerade åtgär 
der vid kaj kan komma att utföras samtidigt som breddningen till Älvsborgs 
hamnen men kajförstärkningsarbetena i det skedet innebär inte någon grumling 
som kan komma att äventyra gällande villkor i tillståndet för Älvsborgshamnen. 

12. Överensstämmelse med tillåtlighetsreglerna 

Nedan lämnas en redogörelse av hur planerade åtgärder är i enlighet med tillåt 
lighetsreglerna. 

12.1 

12.1.1 

12.1.2 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

Bevisbörderegeln (2 kap. 1 § miljöbalken) 

Åtgärderna för att fördjupa hamnbassängen och förstärka kaj och terminalyta 
består främst av schaktningsarbeten, pålning, spontning, muddring, anläggande 
av erosionsskydd samt uppförande av ny terminalyta. Överskott av de massor 
som uppkommer vid muddring kommer att dumpas till havs. 

Utredningar avseende den miljöpåverkan som kan uppkomma har företagits in 
för ansökans upprättande. Utredningarna visar att åtgärderna endast i begrän 
sad utsträckning kan komma att påverka omgivande miljö och människor. 

GHAB anser att den sökta verksamheten, med tillhörande MKB, teknisk beskriv 
ning och övriga utredningar, har visats kunna bedrivas utan att innebära en oac 
ceptabel skada på människors hälsa och på miljön. GHAB bedömer att de säker 
hetsåtgärder och försiktighetsmått som kommer att vidtas, inklusive fortlöpande 
kontroll, i tillräcklig omfattning är erforderliga för att minska verksamhetens 
miljöpåverkan. Dumpning kan ske utan utan olägenheter för människors hälsa 
och miljön. 

GHAB är av uppfattning att det i erforderlig omfattning utretts och visats att 
hänsynreglerna uppfylls. 

Kunskapskravet (2 kap. 2 § miljöbalken) 

Genom liknande tidigare projekt har GHAB mycket god erfarenhet av den typ av 
åtgärder som omfattas av ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och dis 
pensansökan. 

Under 2003-2005 genomfördes kajförstärlmingar i samband med att projekt 
Säkrare Farleder i Göteborgs hamn genomfördes i form av motsvarande farleds 
åtgärder. Bolaget genomför vidare kontinuerliga underhållsmuddringar och har 
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12.1.3 

12.1.4 

12.1.5 

dumpat massor vid Vinga, senast på dumpningsplatsen Nya Vinga. Erfarenhet 
erna från tidigare utförda kajåtgärder och dumpningar ligger till grund för nu 
planerade åtgärder. 

Försiktighetsmått och teknikval (2 kap. 3 § miljöbalken) 

GHAB har mycket god erfarenhet av genomförande av planerade åtgärder för 
kaj- och terminalförstärkning, Motsvarande kajförstärlmingsåtgärder som plan 
eras inom terminalytan vid Kajläge Väster genomfördes vid Kajläge Öster under 
åren 2003-2005, i samband med projektet Säkrare Farleder. Erfarenheterna 
från detta arbete ligger till grund för planerade åtgärder vid såväl terminalyta 
som kaj inom Kajläge Väster. 

GHAB har vidare inför upprättandet av denna ansökan genomfört ett antal ut 
redningar och konsulterat sakkunnig expertis i form av tekniska konsulter och 
miljökonsulter för att säkerställa att ingen skada eller olägenhet uppkommer för 
människors hälsa eller miljön. GHAB anser att åtgärdernas befarade effekter på 
omgivningen har kunnat utredas och bedömas. Genom samrådet har GHAB fått 
synpunkter som bidragit till ansökans utformning och lämpliga försiktighets 
mått. 

GHAB kommer att utforma kontrollprogram så att tillstånd med villkor efterföljs 
och gällande regelverk avseende egenkontroll uppfylls avseende de arbeten som 
omfattas av ansökt vattenverksamhet och dumpningdispens. 

Genom liknande tidigare projekt har GHAB mycket god erfarenhet av denna typ 
av åtgärder. De åtgärder som ansökan avser är planerade utifrån de erfarenheter 
som erhållits vid tidigare projekt. Åtgärderna ska genomföras på ett sätt som 
föranleder minsta möjliga störning för omgivningen och för hamnverksamheten. 
GHAB kommer genom de försiktighetsåtgärder och kontroller som föreslås i 
denna ansökan kunna säkerställa att ingen skada eller olägenhet uppkommer för 
hälsan och miljön. 

GHAB ska genomföra kontroller såväl innan, under och efter genomförda åtgär 
der i syfte att kunna kartlägga och tolka eventuella förändringar orsakade av på 
verkan från anläggningsarbeten. GHAB är hela tiden öppen för anpassningar av 
åtgärdernas utförande för att minimera störningarna till omgivningen, mini 
mera energiförbrukningen och verka för en god hushållning. 

Produktval (2 kap. 4 § miljöbalken) 

Sökta vattenverksamheter innebär inte någon omfattande användning av ke 
miska eller biotekniska produkter, men GHAB avser att så långt möjligt använda 
bästa möjliga produkter. Vid upphandling följs Göteborgs stads och Trafikver 
kets generella miljökrav på entreprenader. 

Hushållnings- och kretsloppsreglerna (2 kap. 5 § miljöbalken) 

GHAB avser att i största möjliga mån hushålla med det materialet som finns ge 
nom att i möjligaste mån nyttja de massor som uppkommer vid schaktning och 
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12.1.6 

12.1.7 

12.2 

muddring. I första hand ska uppkomna massor återanvändas inom anläggnings 
projektet och endast när det inte är möjligt att återanvända massor kommer 
dessa att dumpas i enlighet med ansökan om dumpningsdispens. 

Val av plats (2 kap. 6 § miljöbalken) 

Utredda alternativ redovisas i sin helhet i MKB med tillhörande bilagor. Ansö 
kan innebär en framtidssäkring av Göteborgs hamn genom att hamnen efter ge 
nomförda åtgärder kan ta emot nya, större fartyg med mer last. 

Den föreslagna platsen är lämplig med beaktande av att vattenområdet som be 
rörs av de planerade åtgärderna ingår i ett riksintresseområde för sjöfait enligt 3 
kap. 8 § miljöbalken och att det inte finns något lokaliseringsalternativ med 
motsvarande infrastruktur och kapacitet för det aktuella godset i någon annan 
skandinavisk hamn. Övergång till vägtransporter är inte ett realistiskt alternativ 
och skulle medföra en större miljöpåverkan. 

Den ansökta vattenverksamheten är förenlig med Göteborgs stads översiktsplan 
och den fördjupade översiktsplanen där Göteborgs hamn ingår. Den fördjupade 
översiktsplanens strategi är att, med beaktande av bevarandevärdena och säker 
hetsaspekterna i området, långsiktigt utveckla bland annat Göteborgs hamn och 
infrastrukturen mot en hållbar utveckling på samhällsekonomiska grunder. Vi 
dare anges att hamnytor, infrastruktur med mera ska anpassas till en ökad gods 
volym så att pågående verksamheter kan bedrivas vidare, utvecklas och utökas. 

Mot bakgrund av vad som har angetts ovan samt i lokaliseringsutredning som 
framgår av MKB anser GHAB att det är visat att den valda platsen för vatten 
verksamheten och dumpning är lämpliga och således förenlig med 2 kap. 6 § 
miljöbalken. 

Skälighet (2 kap. 7 § miljöbalken) 

Av redovisningen ovan framgår att ansökt vattenverksamhet kommer att leva 
upp till kraven i 2 kap. miljöbalken och att den anpassats i skälig utsträckning 
för att ta vederbörlig hänsyn till människors hälsa och miljön. 

3 kap. och 4 kap. miljöbalken 

De ansökta vattenverksamheterna strider inte mot 3 kap. eller 4 kap. miljöbal 
ken. Som angetts ovan och närmare utretts i avsnitt 4.3 MKB förväntas inte hel 
ler någon oacceptabel påverkan på andra närliggande riksintressen. 

Dumpningsplats Skandiaporten omfattas av flera riksintressen. Påverkan på 
riksintresset för yrkesfiske bedöms endast bli temporär då dumpningsplatsen 
kommer att återkoloniseras och det bedöms därför inte finnas någon risk för på 
taglig skada på riksintresset. Inte heller övriga riksintressen för sjöfarten och 
totalförsvaret bedöms påverkas på ett sådant sätt att någon påverkan eller kon 
sekvens för respektive intresse uppkommer. 
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12.3 

12.3.1 

12.3.2 

5 kap. miljöbalken 

Kajåtgärder 

Miljökvalitetsnormer för vatten i berört vattenområde ingår i kustvattenföre 
komsten Rivö fjord. Den ekologiska statusen för Rivö fjord har bedömts som 
måttlig. Vattenförekomsten omfattas av undantag i form av både tidsfrist och 
sänkt status. Ett genomförande av samtliga åtgärder som behövs för att åter 
ställa Rivö fjords hydromorfologiska status skulle medföra att hamnverksam 
heten inte längre kan bedrivas i nuvarande omfattning. Göteborgs hamn utgör 
ett sådant väsentligt samhällsintresse som motiverar att ett mindre strängt krav 
fastställts. Åtgärderna bedöms inte ge upphov till försämrad status hos berörda 
kvalitetsfaktorer eller äventyra möjligheten att uppnå gällande miljökvalitets 
normer. Den kemiska ytvattenstatusen i berört vattenområde är klassad till ej 
god ytvattenstatus. Planerade arbeten bedöms inte påverka den kemiska ytvat 
tenstatusen i Rivö fjord eller omkringliggande vattenområden. Se vidare avsnitt 
8.2.1MKB. 

Dumpning inom del av Kattegatts utsjövatten bedöms inte påverka miljökvali 
tetsnormer med tillhörande indikatorer, se vidare Tabell 8.3 och avsnitt 8.2.2.2 
MKB. 

Den sökta vattenverksamheten riskerar inte att påverka miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft. Anläggningsmaskiner, mudderverk och pråmar ger upphov till ut 
släpp av luftföroreningar men då utsläppen är begränsade och arbetena är av 
tillfällig karaktär bedöms utsläppen inte påverka miljökvalitetsnormerna för ut 
omhusluft, se vidare avsnitt 8.2-4 MKB. 

Dumpning 

Det marina havsdirektivet har två klasser för ekologisk status, god miljöstatus 
och ej god miljöstatus. Miljökvalitetsnormer med indikatorer fastställs i bilaga 3 
till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18). Dumpnings 
området ligger inom Del av Kattegatts utsjövatten. Planerad dumpning skulle 
kunna upphov till effekter och fysisk förändring som skulle kunna vara av bety 
delse för MKN för havsmiljön. Några miljökvalitetsnormer med tillhörande indi 
katorer bedöms dock inte påverkas, se vidare Kajåtgärderna bedöms inte på 
verka miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten, se vidare Tabell 8.3 och 
avsnitt 8.2.2 MKB. 

12.4 7 kap. miljöbalken 

Den sökta vattenverksamheten bedöms inte påverka områden som omfattas av 
skydd enligt 7 kap. miljöbalken. 

13. Samråd 

Samråd har genomförts i enlighet med 6 kap. miljöbalken och inletts med ett av 
gränsningssamråd då den sökta vattenverksamheten kan antas medföra en bety 
dande miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966). 
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Samråd har genomförts gemensamt med Sjöfartsverket för projekt Skandiapor 
ten. De synpunkter som inkommit under samrådet och som berör denna ansö 
kan har beaktats av Sökanden inom ramen för arbetet med upprättande av 
MKB. Se vidare samrådsredogörelsen, bilaga El till MKB. 

14. Processuell rådighet 

De planerade vattenverksamheterna kommer att beröra fastigheterna Arendal 
764:291, Arendal 764:376, Rödjan 727:5 och Rödjan 727:21. Sökanden äger fas 
tigheterna Arendal 764:291 och Rödjan 727:21 och har således den i 2 kap. 1 § 
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet föreskrivna 
rådigheten för dessa fastigheter redan med stöd av 2 kap. 2 § samma lag. 

Enligt 2 kap. 4 § p 4 lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vatten 
verksamhet har den som vill bedriva vattenverksamhet den rådighet som anges i 
2 kap. 1 §, lagen om vattenverksamheten innebär vattenverksamhet som behövs 
för allmän väg, allmän farled eller allmän hamn. Härigenom har Sökanden rå 
dighet för fastigheterna Arendal 764:376 och Rödjan 727:5 som ägs av Göteborgs 
stad. 

Härigenom har Sökanden erforderlig process rådighet över den planerade vat 
tenverksamheten. 

Utpekade dumpningsområden är belägna inom allmänt vatten. Allmänt vatten 
område förvaltas av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet har medgett Sökanden 
rådighet över aktuellt allmänt vattenområde, se Bilaga C. 

15. Civilrättslig rådighet 

Kajåtgärderna med tillhörande muddring i hamnbassäng kommer att ske i om 
råden som utgör allmän hamn. Sökanden yrkar därför med stöd av 28 kap. 10 § 
p 5 miljöbalken särskild tvångsrätt för att få genomföra planerade åtgärder inom 
fastigheterna Arendal 764:376 och Rödjan 727:5 som ägs av Göteborgs stad. 

16. Enskilda intressen 

Planerade kajåtgärder (vattenverksamheten) bedöms inte påverka några en 
skilda intressen. 

17. Sakägare 

Sökanden bedömer att följande aktörer är sakägare vad gäller utförandet av de 
planerade kaj åtgärderna (vattenverksamheten), se vidare Bilaga F. 

• Göteborgs stad, fastighetsägare, Arendal 764:376 och Rödjan 727:5 

• APM Terminals Gothenburg (APMT), terminaloperatör kajplatserna 
610-615 och kajplatserna 640-644, Skandiahamnen 

• Logent, terminaloperatör, kajplatserna 600-602, Skandiahamnen 

• GRT, terminaloperatör, Älvsborgshamnen 
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18. Ersättningar 

Det saknas anledning att befara att de planerade kajåtgärderna (vattenverksam 
heten) kommer att ge upphov till skador eller olägenheter. Det är därför inte ak 
tuellt att framföra några ersättningsförslag. 

19. Arbetstid 

Sökanden yrkar att arbetstiden för kajåtgärderna (vattenverksamheten) bestäms 
till tio (10) år från lagakraftvunnen dom. Med beaktande av omfattningen av 
kaj åtgärderna och då åtgärderna måste vidtas i två etapper är tiden skälig. 

20. Oförutsedd skada 

Tiden inom vilken anspråk med anledning av oförutsedda skador får framställas 
bör, med hänsyn till den sökta vattenverksamhetens omfattning och inverkan, 
kunna bestämmas till fem (5) år räknat från dagen för arbetstidens utgång. 

21. Verkställighetsförordnande 

Projekt Skandiaporten är som ovan beskrivits ett samverkansprojekt mellan Sjö 
fartsverket, Trafikverket och GHAB som syftar till att säkerställa kapacitetshöj 
ning av farled och hamn vid Skandiahamnen för att Göteborgs hamn även i fort 
sättningen ska kunna ta emot direktgående transocean containerfartyg. Det rå 
der en begränsning redan idag då fartygen inte kan lastas fullt på grund av det 
begränsade djupet i hamn och farled. 

Parterna planerar efter en gemensam tidplan och ett tidsmässigt gemensamt fär 
digställande av farleds- och kajåtgärderna för Kajläge Väster till våren 2025 al 
ternativt våren 2026. 

Åtgärderna vid Kajläge Väster måste vara genomförda när farledsåtgärderna är 
genomförda för att möjliggöra direktanlöp med fullastade transoceana fartyg. 
Eftersom kajförstärkningen och fördjupning av hamnbassängen (kaj åtgärderna) 
vid Kajläge Väster tar längre tid att genomföra än farledsåtgärderna, måste 
dessa kaj åtgärder påbörjas ett till två år innan farledsåtgärderna påbörjas. 

Arbetena vid kaj och arbetena på terminalytan kan bedrivas parallellt eller se 
kventiellt, men för att säkerställa stabiliteten måste båda arbetena vara avslu 
tade innan muddringsarbetena i hamnbassängen påbörjas, Det är således en för 
utsättning att förstärkningsåtgärderna av terminalytorna bakom kaj genomförs 
innan fördjupning av hamnbassängen kan ske på grund av säkerhetsaspekter. 
Ordningen som arbetena kan utföras på är av säkerhets- och praktiska skäl bero 
ende av varandra, vilket gör att projektet i dess helhet försenas om de initiala ar 
betena inte kan påbörjas enligt plan. 

Genomförande av kajåtgärderna kräver omfattande planering och samordning 
med ett flertal berörda aktörer och intressen, särskilt med beaktande att hamn 
verksamheten ska bedrivas i normal omfattning under tiden som åtgärderna ge- 
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nomförs. För projektets genomförande krävs, förutom att GHAB planerade åt 
gärder, flertalet andra tillstånd, medgivanden, överenskommelser som måste 
sammanfalla i tiden för att projektet ska kunna genomföras på ett ändamålsen 
ligt sätt. Samordningen är således en komplex process och det kommer att vara 
många olika intressen och aktörer att ta hänsyn till. Detta innebär att om arbe 
ten inte kan igångsättas enligt plan, kan förutsättningar komma att förändras 
och därmed projektets genomförande äventyras eller kraftigt fördyras. 

Risken för irreversibla skador från den ansökta verksamheten får anses som li 
ten. De initiala åtgärderna, som även är mest tidskritiska att igångsättas, avser 
kajförstärkning och terminalåtgärder inom områden där det idag finns såväl kaj 
som terminal. Med de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som följer av ansö 
kan bedöms risken vara liten för skador på miljön, inklusive enskild egendom. 
För GHAB och för projektet i stort är det angeläget att kunna påbörja de föränd 
ringar och förbättringar som tillståndet innebär i syfte att möjliggöra övriga åt 
gärder inom planerad tidsram. GHAB:s intresse av att kunna ta tillståndet i an 
språk väger därmed tyngre än eventuella motstående intressen, varför det finns 
förutsättningar att meddela verkställighetsförordnande för genomförande av 
kajåtgärderna (vattenverksamheten). 

22. Kontroll 

24. 

Ett kontrollprogram för de planerade kajåtgärderna och dumpning ska lämnas 
till tillsynsmyndigheten senast tre (3) månader innan respektive åtgärder påbör 
jas. 

Kontrollprogrammen kan vid behov revideras över tid. Kontrollerna kan över 
siktligt delas in i kontroller innan åtgärderna påbörjas, kontroller under genom 
förandet av åtgärderna samt kontroller efter vidtagna åtgärder. Se vidare kapitel 
10 MKB. 

23. Prövningsavgift 

Enligt förordningen (1998:940) om prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska 
det utgå avgift för prövning av vattenverksamheten. Grundavgiftens storlek bas 
eras på kostnaderna för den ansökta vattenverksamheten. Kostnaderna bedöms 
i detta fall uppgå till i storleksordningen 1,2 miljarder SEK varför grundavgiften 
uppgår till 400 ooo SEK. 

Aktförvarare 

Som aktförvarare föreslås Alexandra Nilsson, registrator på Miljöförvaltningen i 
Göteborgs stad, e-post: alexandra.nilsson@miljo.goteborg.se, postadress: Box 
71012, 402 31 Göteborg. 
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25. Målets handläggning 

Med beaktande av att parterna inom projekt Skandiaporten enats om att planera 
efter en gemensam tidplan och ett tidsmässigt gemensamt färdigställande av far 
leds- och kajåtgärderna till våren 2025 alternativt våren 2026, är det önskvärt 
om handläggningen av respektive mål kan ske enligt gemensam tidplan. 

Göteborg som ovan 

Malin Wikström 

Bilagor 

Bilaga A Karta Hamnbassängen 

Bilaga B Karta Dumpningsområde Skandiaporten 

Bilaga C Rådighetsmedgivande 

Bilaga D Teknisk beskrivning 

Bilaga E Miljökonsekvensbeskrivning 

Bilaga F Sakägatförteckning 
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