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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 
 

Sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng är förorenade med höga halter av flera tungmetaller 
och organiska miljögifter. Båttrafiken i hamnen medför att förorenade sediment regelbundet 
resuspenderas, vilket tillsammans med en hög naturlig vattenomsättning i hamnbassängen 
medverkar till en betydande spridning av föroreningar ut till Kalmarsund och Östersjön är 
stor. De dimensionerande föroreningarna är arsenik, kadmium, koppar, bly, zink och dioxiner. 
De upplagrade mängderna av arsenik och metaller uppgår till ca 1 000 ton, och av dioxiner till 
ca 70 gram. Den årliga spridningen av arsenik och metaller har uppskattats till totalt 1-2 ton 
och av dioxiner till 0,1 - 0,3 gram. Tillskottet av metaller från hamnen till Östersjön är därmed 
lika stort som utflödet från en stor sydsvensk å som Emån. Tillskottet av dioxiner är en även i 
ett nationellt perspektiv betydande punktkälla för spridning till Östersjön. Undersökningarna 
har visat att föroreningarna som sprids är bundna till partiklar till mer än 90 %, med undantag 
för kadmium (70 %) och nickel (50 %). 

Oskarshamns kommun avser att sanera hamnbassängen. Huvudsakligen kommer saneringen 
att finansieras av Naturvårdsverket, men både kommunen och Saft AB kommer att bidra med 
medel till saneringen. 

Det övergripande åtgärdsmålet för saneringen av Oskarshamns hamn är att miljögifter i 
hamnbassängen i framtiden inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska 
miljön. Detta åstadkoms genom att långsiktigt minska spridningen av tungmetaller och orga-
niska miljögifter från sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng. Samtidigt ska halterna av 
TBT i sediment minskas i tillräcklig utsträckning för att miljökvalitetsnormerna kan uppfyl-
las, vilket idag inte är fallet för TBT. 

Saneringen kommer huvudsakligen att genomföras som muddring. Eventuellt kommer mindre 
delområden längst in i hamnen att täckas i stället, för det fall muddring skulle äventyra befint-
liga konstruktioners framtida bestånd. Det kan också bli aktuellt att förstärka befintliga kon-
struktioner för att det ska vara möjligt att genomföra muddring. 

Muddring kan komma att ske som sugmuddring eller grävmuddring med sluten skopa (s.k. 
miljöskopa). Möjligen kan viss muddring även komma att ske som frysmuddring, men meto-
den bedöms inte ha tillräcklig kapacitet för att bli aktuell som huvudsaklig muddringsmetod. 
Sugmuddringens fördel är att muddring kan ske med mycket liten grumling vilket minimerar 
spridningen av föroreningar under genomförandetiden. Nackdelen är att stora volymer vatten 
blandas in i muddermassorna vilket innebär en omfattande vattenhantering i en avvattnings- 
och vattenreningsanläggning med åtföljande utsläpp av returvatten. Grävmuddringens fördel 
är att vatteninblandningen minimeras och hanteringen och utsläppen av vatten blir av betyd-
ligt mindre omfattning. Nackdelen är att grävmuddring oftast medför betydligt större grum-
ling med åtföljande spridning under genomförandetiden, men också återsedimentering av för-
oreningar. Ett scenario som kan bli aktuellt är därför en huvudsaklig muddring utförd som 
grävmuddring med en efterföljande sugmuddring för att avlägsna återsedimenterat material. 

Kommunen avser inte att låsa tekniker och metoder för muddring utan i stället tillämpa funk-
tionskrav för tillåten grumling, returvattenutsläpp m.m. vid upphandling av entreprenör. De 
föreslagna funktionskraven vad avser skydd för hälsa och miljö under genomförandetiden 
framgår av avsnitt 4.10. 

Muddringen kan komma att omfatta mellan 400 000 m3 och 800 000 m3. Den slutliga omfatt-
ningen kommer att avgöras av vad som kommer att vara möjligt att finansiera, samt land-
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byggnadernas utbyggnad över sediment som annars behöver muddras. Minimialternativet be-
döms som tillräckligt för att uppnå en spridningsminskning om ca 90 %. Utökad omfattning 
bedöms inte medföra någon ytterligare minskning av spridningen av betydelse. Däremot kan 
föroreningar avlägsnas som utgör potentiella källor för framtida spridning vid eventuella för-
ändringar av hamnens verksamhet och de fartyg som trafikerar hamnen. 

Muddermassorna avses i första hand användas som fyllningsmassor för överbyggnad och ut-
byggnad av nya verksamhetsytor i hamnen, inom delområden som i detaljplanen avsatts för 
detta ändamål. Det kan också bli aktuellt att transportera muddermassor till en extern mottag-
ningsanläggning med tillstånd för omhändertagande av massorna eller till en specialdeponi på 
kommunens avfallsanläggning Storskogen. Denna tillståndsansökan omfattar dock inte an-
läggning av en sådan specialdeponi. 

Den grundläggande karakteriseringen av muddermassor som utförts omfattar fem samlings-
prover representerande olika delar av hamnbassängen. Karakteriseringen visar att mudder-
massorna huvudsakligen bör klassificeras som farligt avfall med hänsyn till de höga halterna 
av tungmetaller. Däremot visar de genomförda lakförsöken att föroreningarna är partikel-
bundna och utlakningen liten, vilket innebär att muddermassorna huvudsakligen skulle kunna 
tas emot som farligt avfall på en deponi för icke-farligt avfall enligt kriterierna för mottagning 
av avfall på deponier (NFS 2004:10). Muddermassorna från ett av de fem delområdena klarar 
dock inte dessa mottagningskriterier. Detta beror dock inte på utlakningen av föroreningar 
utan på att innehållet av organiskt kol (TOC) överskrider gränsvärdet (5 %). Gränsvärdet för 
mottagning på en deponi för farligt avfall (för TOC 6 %) överskrids dock inte. 

För användning som fyllningsmassor kan stabilisering av muddermassorna krävas beroende 
på vilka krav på bärighet och deformationer som kommer att ställas. Som stabiliseringsmedel 
kommer i så fall bindemedel bestående av en blandning av cement och/eller merit, möjligen 
även högkvalitativ aska, att användas. Eftersom föroreningarna redan i ursprungsmatrisen är 
bundna till partiklar och utlakningen liten bedöms stabiliseringen inte medföra några väsentli-
ga förbättringar av utlakningsegenskaperna. Stabiliseringen medför visserligen att utlakningen 
av några ämnen minskar, men också att utlakningen av andra ämnen ökar. 

Innan muddermassorna används som fyllningsmaterial kommer utfyllnadsområdena att inval-
las och förses med invändiga partikelfilter så att uttransport av förorenade partiklar förhindras. 
Sannolikt kommer vallbyggnaderna huvudsakligen att utföras med sprängsten vilket innebär 
att partikelfilter kommer att behöva utföras som ett graderat filter med flera lager med succes-
sivt avtagande kornstorlek. Kraven på filtermaterialens kornstorleksfördelning skall följa Vat-
tenfalls anvisningar för filter i vattenkraftsdammar. Dessa är dimensionerade för höga hydrau-
liska gradienter och bedöms därmed som säkra i ett långt tidsperspektiv. 

Två alternativ till sprängstensvallar som kan bli aktuella för delsträckor beroende på grund-
läggningsförhållanden och framtida användning är konstruktioner med cellspont respektive 
betongkassuner. Båda konstruktionerna förses i sådant fall med förstärkning av bakomliggan-
de fyllning med krossmaterial och filter så att fyllningens beständighet säkras även för det fall 
konstruktionerna i framtiden skulle kollapsa pga. bristande underhåll etc. Efter utfyllning med 
muddermassorna täcks dessa med en överbyggnad bestående av minst 2 m förstärknings- och 
bärlager. Efter uppfyllning, täckning och konsolidering för täckningens tyngd ska mudder-
massorna ligga under havsytans medelvattennivå i Oskarshamn. 

Inledande försök av typen CRS (deformationsförsök) från vilka den hydrauliska konduktivite-
ten (permeabiliteten) utvärderats indikerar att utfyllda ej stabiliserade muddermassor efter 
täckning kommer att få låg permeabilitet, motsvarande en normal svensk lera (< 1*10-9 m/s). 
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Försöken har varit svåra att utvärdera för proverna med stabiliserade muddermassor. Resulta-
ten indikerar att permeabiliteten blir lägre än 1*10-8 m/s, men kommer att verifieras i pågåen-
de stabiliseringsförsök. 

En hydrogeologisk modell har upprättats för att studera fyllningens hydrauliska funktion och 
framtida vattenomsättning (lakvattenbildning). Modellen visar att förekomst av sprickigt berg 
med hög hydraulisk konduktivitet under fyllningen påverkar vattenomsättningen. Det finns en 
risk att sådana förhållanden kommer att råda eftersom Oskarshamns hamn är placerad i en 
sprickdal. Seismiska undersökningar har bekräftat att sådana zoner förekommer. De områden 
som i första hand avses fyllas ut, Oljehamnen (nr 2) och Grimskallen (nr3), se ritning O1, be-
döms inte beröras av denna zon i någon större omfattning. För beräkning av framtida ut-
släppsmängder har ändå antagits att zonen underlagrar halva fyllningsområdet. Vidare antas 
att fyllningsmassornas permeabilitet uppgår till 1*10-8 m/s. Framtida utsläpp från fyllningen 
kan då uppskattas till enstaka gram per år för flertalet metaller, ca 20 g/år för arsenik och ca 
80 g/år för nickel medan spridningen av dioxiner begränsas till maximalt något milligram per 
år. Utsläppen blir försumbara i förhållande till dagens spridning, men även i förhållande till 
den ”restspridning” från sedimenten som förväntas kvarstå även efter sanering, eftersom det 
bedöms som svårt att i praktiken reducera dagens spridning med mer än ca 90 %.   

Under saneringsgenomförandet kommer belastningen på miljön i hamnen att öka. De funk-
tionskrav som föreslås innebär att grumling vid muddring och andra arbeten i vatten kan med-
föra att den pågående spridningen från hamnen ökar med en faktor 2,5 under arbetstiden. Ut-
över detta kan returvattenutsläppet ge ett tillskott som motsvarar ca 50 % av dagens utsläpp. 
Totalt kan alltså den pågående spridningen öka med en faktor 3 under tiden för saneringsge-
nomförandet. Vid upprättandet av funktionskraven har också hänsyn tagits till att akuttoxiska 
halter i vatten inte ska kunna uppkomma i hamnbassängen utanför ett skyddsavstånd av 50 m 
från mudderverk eller andra grumlande arbeten. Sammantaget bedöms detta innebära att på-
verkan på vattenmiljön under arbetstiden blir begränsad. 

De övriga miljökonsekvenser som bedöms uppkomma under saneringsgenomförandet är ut-
släpp till luft från arbets- och transportfordon samt buller, vibrationer och andra störningar för 
närboende till hamnområdet. De som närmast berörs av sådana störningar är ett bostadsområ-
de 200-300 m norr om den planerade utfyllnaden vid Grimskallen. Beroende på vilka trans-
portvägar av externt fyllningsmaterial m.m. som blir aktuella kan även boende i andra områ-
den beröras. Det bedöms inte som sannolikt att damning av förorenade massor kan medföra 
några konsekvenser för hälsa eller miljö eftersom massorna hanteras i vått tillstånd och dam-
ningsbenägenheten är liten. Inte heller bedöms lukt komma att medföra några störningar efter-
som halten organiskt material är relativt låg. 

Resursförbrukningen kommer att bli relativt stor eftersom det krävs betydande volymer för 
uppbyggnad av vallar kring utfyllnadsområdena och täckning av muddermassorna, men också 
drivmedel för arbets- och transportfordon. Användning av muddermassorna som utfyllnads-
massor innebär emellertid också att betydande resurser kan sparas, för det fall utfyllnaderna 
annars skulle byggas upp med annat fyllningsmaterial (sprängsten etc.). Resurshushållnings-
perspektivet är också en tungt vägande aspekt vid värderingen av metod för omhändertagande 
av muddermassor, där nyttiggörande som fyllning ställts mot dels omhändertagande på en ex-
tern mottagningsanläggning till vilken transport kan ske med båt (men där inte alla mudder-
massor kan tas emot), dels deponering på en specialdeponi samordnat med kommunens av-
fallsanläggning Storskogen dit transportavståndet är begränsat.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Sedimenten i Oskarshamns hamn är förorenade i huvudsak på grund av historiska utsläpp från 
industriella verksamheter som förekommit i hamnområdet. Föroreningarna i sedimenten ut-
görs dels av tungmetaller, som bly, koppar, zink och kadmium, dels organiska miljögifter som 
polyklorerade dibensodioxiner och –furaner ("dioxiner"), PCB och tennorganiska föreningar 
(TBT m.m.). Huvudsakliga källor för föroreningarna är det f.d. kopparverket, Saft AB (batte-
ritillverkning) och avloppsreningsverket i Ernemar. Även hamnverksamheten som sådan har 
bidragit med föroreningar typiska för hamnar.   

Spridningen av flera förekommande föroreningar är stor i förhållande till andra källor. 
Oskarshamns kommun avser därför att sanera hamnbassängen. Huvudsakligen kommer detta 
att finansieras med bidrag från Naturvårdsverket, men både kommunen och Saft AB kommer 
att bidra med medel till saneringen. 

För åtgärderna söker Oskarshamns kommun tillstånd hos miljödomstolen omfattande: 

• muddring av huvudsakligen förorenade sediment ned till eftersträvade bottennivåer (ren 
botten) enligt ritning O2, 

• övertäckning av förorenade bottensediment inom delar av den inre hamnbassängen, 

• förstärkning av befintliga och anläggande av nya kajkonstruktioner, 

• anläggande av tre separata invallningar och utfyllning med material inom dessa för iord-
ningställande av ytterligare verksamhetsytor i hamnen, 

• sprängning och muddring av bergklackar i hamnbassängen av säkerhetsskäl och som ett 
led i iordningställandet av verksamhetsytor enligt ovan, 

• behandling av omhändertagna muddermassor och användning av dessa som utfyllnads-
material (anläggningsändamål) bakom invallningarna, samt 

• utsläpp till hamnbassängen av returvatten från behandling och utfyllning av muddermas-
sor. 

Följande miljökonsekvensbeskrivning redogör för motiven för den planerade saneringen av 
hamnbassängen, de olägenheter och de konsekvenser för människors hälsa och miljön som 
bedöms uppkomma till följd av saneringen samt planerade skyddsåtgärder för att begränsa 
dessa olägenheter. 

  

1.2 Miljösituationen och därmed förknippade hälso- och miljörisker 
Sedimenten i Oskarshamns hamn är förorenade dels av arsenik och tungmetaller som bly, 
koppar, zink, nickel och kadmium, dels organiska miljögifter som polyklorerade dibensodiox-
iner och –furaner ("dioxiner"), PCB och tennorganiska föreningar (TBT m.m.). De förore-
ningar som bedömts som dimensionerande för saneringsbehovet är kadmium, bly, koppar, 
zink, arsenik och dioxiner. 
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Volymen förorenade sediment bedöms uppgå till närmare 800 000 m3 och återfinns inom i 
stort sett hela inre hamnen och i yttre hamnen, inklusive småbåtshamnen, se situationsplan i 
Bilaga A1.   

Föroreningar sprids från hamnen till utanförliggande vattenområden i Östersjön huvudsakli-
gen i partikulär form, med hjälp av både naturliga spridningsprocesser som vindinducerade 
vattenrörelser och vattenströmmar orsakad av fartygsrörelser i hamnen, vilka bidrar till upp-
grumling av förorenade sediment. 

Östersjön belastas av föroreningar från flera länder, däribland Sverige. De sammanlagda ut-
släppen av föroreningar till Östersjön är mycket stora. Alla punktkällor blir vid en sådan jäm-
förelse mer eller mindre obetydliga. De beräknade utsläppen av metaller från Oskarshamns 
hamn, se tabell 1, motsvarar 10 – 20 % av de metalltransporter som sker från stora svenska 
ytvattendrag i regionen, d.v.s. spridningen av metaller från Oskarshamns hamn kan sägas 
motsvara de transporter som sker från ett relativt stort ytvattendrag i Kalmar län, t ex Emån. 
Därför är det rimligt att en mätbar påverkan finns i Oskarshamns kustområde på samma sätt 
som en påverkan ses utanför Emåns mynning, något som undersökningar också bekräftar. 

Spridningen av dioxiner (WHO-TEQ) från hamnbassängen har uppskattats till 0,1 – 0,3 g/år. 
Med hänsyn till att tillskottet av dioxiner till Östersjön från alla älvar uppgår till ca 20 g/år är 
hamnbassängens bidrag inte försumbart. Den svenska industrins samlade utsläpp av dioxiner 
till vatten är samtidigt 1,9 – 2,4 g/år, vilket innebär att hamnbassängen utan tvekan är en bety-
dande punktkälla i ett svenskt perspektiv.  

 
Tabell 1 Beräknade föroreningstransporter från Oskarshamns hamnbassäng (i kg/år). 

Beräkningsmodell 1 Ämne 
Bästa skattning 90-% konfidensin-

tervall1) 

Beräkningsmodell 2 Landbaserade käl-
lor 

Zink 3 000 150 – 8 000 730 300 

Koppar 700 50 - 800 800 100 

Dioxiner 0,0001-0,0003 - 0,0001-0,0003 - 

Arsenik 350 40 - 900 70 10 

Bly 250 0 - 600 200 10 

Kadmium 20 2 - 50 20 15 
1) Om de uppmätta föroreningshalterna i vattenmassan i hamnen är representativa och normalfördelade så ligger den verkliga 
transporten med 90 % sannolikhet inom det angivna intervallet. 

Människor exponeras normalt inte direkt för föroreningar som finns bundna i bottensediment i 
hamnbassänger. Vid Oskarshamns hamnbassäng vistas regelbundet endast de som arbetar i 
verksamheter kring hamnen. Vid nuvarande användning av hamnområdet är den viktigaste 
exponeringsvägen för människor intag av fisk som lever eller som söker föda i aktuella vat-
tenområden och som därigenom kan ta upp föroreningar som härstammar från sedimenten. 
Det finns inga svenska hälsoriskbaserade riktvärden för föroreningar i sediment. En enkel 
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jämförelse mellan uppmätta föroreningshalter i sediment med holländska hälsoriskbaserade 
riktvärden visar att dioxinhalterna i ungefär hälften av analyserade prover och de högst upp-
mätta blyhalterna i hamnbassängen kan utgöra en potentiell hälsorisk. De holländska riktvär-
dena är baserade på att människor badar och äter fisk i stor omfattning från områden där de 
förorenade sedimenten finns, något som inte är fallet i Oskarshamn i nuläget. Denna använd-
ning av den inre hamnen vid badholmen är i dagsläget inte planerad men kan inte helt uteslu-
tas i ett framtidsscenario. 

De analyser som genomförts av fiskar fångade i och utanför hamnbassängen visar att tungme-
tallhalterna och halterna av dioxiner underskrider Livsmedelsverkets gränsvärden för fiskkon-
sumtion. Under förutsättning av hamnbassängen även fortsättningsvis ska fungera som hamn 
bedöms sammanfattningsvis sedimentföroreningarna i hamnbassängen inte utgöra någon di-
rekt hälsorisk.  

Spridningen av tungmetaller och organiska miljögifter från Oskarshamns hamnbassäng kom-
mer att medverka till de hälsorisker som är förknippade med Östersjön idag och i framtiden. I 
dagsläget handlar det främst om förhöjda halter av dioxiner i viss fisk (lax och strömming). 
Till skillnad från andra klassiska organiska miljögifter har inte halterna av dioxiner minskat i 
organismer de senaste 10 åren. Spridningen av dioxiner från Oskarshamns hamnbassäng bi-
drar till detta problem. 

Det sker en kontinuerlig tillförsel av föroreningar från landbaserade källor till hamnbassäng-
en. Tillförseln av tungmetaller och dioxiner har dock minskat radikalt och mycket tyder på att 
tillförseln av dessa föroreningar successivt kommer att minska över lång tid. Projektet bedö-
mer dock som ett konservativt fall i beräkningar att tillförseln av landbaserade föroreningar 
kommer att förbli oförändrade relativt nuläget. Även om det är okänt hur stor del av de land-
baserade utsläppen som ackumuleras i sedimenten kan man utifrån de uppgifter som finns om 
nuvarande utsläpp till hamnbassängen konstatera att återkontamineringen efter en ev. sanering 
blir försumbar i förhållande till dagens föroreningsnivåer i sedimenten. En viss förorening av 
bottensedimentens ytskikt kan dock förväntas uppkomma relativt snabbt inom de ytor där ac-
kumulation av fina partiklar sker. 

 

1.3 Övergripande åtgärdsmål 
Det övergripande åtgärdsmålet för saneringen av Oskarshamns hamn är att miljögifter i 
hamnbassängen i framtiden inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska 
miljön. Detta åstadkoms genom att långsiktigt minska spridningen av tungmetaller och orga-
niska miljögifter från sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng. Samtidigt ska halterna av 
TBT i sediment minskas i tillräcklig utsträckning för att miljökvalitetsnormerna kan uppfyl-
las, vilket idag inte är fallet för TBT. 

Oskarshamns hamn är ett riksintresse enligt Sjöfartsverkets beslut och en efterbehandling av 
området ska inte leda till men för den pågående användningen av hamnområdet. Hamnområ-
det ska alltså även på lång sikt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets be-
hov. 
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1.4 Hamnens behov av utbyggnadsytor 
Saneringen ska huvudsakligen utföras som muddring av de förorenade sedimenten. Detta in-
nebär att överskottsmassor uppkommer vilka med fördel kan användas som fyllningsmaterial 
för att täcka hamnens behov av massor för planerade utbyggnader. 

Behovet av fyllningsmassor omfattar tre delområden, i prioritetsordning som följer (lägen 
framgår av Figur 1): 

1. Oljehamnen (utfyllnadsområde 2), som utgörs av delvis utfylld vik mellan Oceankajen 
och den nuvarande oljehamnen. Området är relativt litet och behovet av fyllningsmas-
sor begränsat. Området behöver fyllas ut för användning som lagerytor för utlastning 
över Oceankajen. Området är sedan tidigare planlagt för denna typ av användning. 
Ytan som avses fyllas ut är ca 20 000 m2 och behovet av massor uppgår totalt till ca 
160 000 m3. 

2. Grimskallen (utfyllnadsområde 3), som avser utbyggnad av ytor i första hand för an-
läggande av en ny oljehamn, men även av lagringsytor för andra ändamål. Behovet av 
en ny oljehamn har uppkommit på senare tid då nya bestämmelser om säkerhetsav-
stånd m.m. begränsar användningen av den befintliga oljekajen till mindre fartyg och 
försvårar samtidig användning av oljekajen och Oceankajen. Utbyggnaden av det yttre 
området ansluter i huvudsak till befintlig plan. En mindre planändring avseende områ-
dets avgränsning inåt behövs dock för att fyllningen ska anpassas till lämpliga vatten-
djup. Ytan som avses fyllas ut omfattar ca 65 000 m2 och behovet av massor uppgår 
totalt till ca 900 000 m3. 

3. Rävenäset (utfyllnadsområde 1), som avser ett område i den yttre delen av inre ham-
nen, för användning som lagerytor. Användningen ansluter till en ny detaljplan som 
avser användning av området som yta för lagringsändamål m.m. Vid en utfyllning av 
hela det tillgängliga området täcks en yta av ca 78 000 m2 med ett totalt behov av fyll-
ningsmassor som uppgår till ca 750 000 m3. 

De två förstnämnda områdena avses fyllas i sin helhet. Området kring Rävenäset kommer en-
dast att fyllas i den utsträckning som tillgången på massor från muddringen medger. Detta in-
nebär sannolikt att endast en mindre del av området kommer att tas i anspråk för fyllning 
inom ramen för saneringsprojektet. Beroende på behovet av ytor kan området även komma att 
lämnas helt utan uppfyllning. 

Det bör också påpekas att endast en del av massbehovet kan tillgodoses med användning av 
muddermassorna, med hänsyn till att dessa kommer att placeras bakom invallningar eller mot-
svarande skyddskonstruktioner och inte användas över nivån för medelvattenståndet i Oskars-
hamn. 
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Figur 1 Lägen för planerade utfyllnader. 

2 Genomförda undersökningar och utredningar 
Föroreningssituationen i Oskarshamns hamn har undersökts vid ett flertal tillfällen. Omfattan-
de undersökningar utfördes i tre etapper under åren 1996-2000. En fjärde etapp utfördes under 
2003-2004, då en huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual genomfördes för att 
bedöma hälso- och miljörisker, åtgärdsbehov och saneringskostnader. Huvudstudierapporten 
(Rapport 2004:21) samt underlagsrapporter med resultat från de undersökningar som genom-
förts under åren finns i tillgängliga i digitalt format och kan laddas ner från projektets hemsida 
www.renhamn.se.  

Utredningar tillhörande huvudstudien: 

• Underlagsrapport O-hamn 2004:1, Kravspecifikation för utredningar. Underlag för 
riskbaserad beslutsanalys. Författad av: Lars Grahn, Lars Rosén Sweco Viak AB. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:2, Riskbaserad beslutsanalys, Val av åtgärd för han-

tering av föroreningar vid Oskarshamns hamn. Författad av: Lars Grahn, Lars Rosén, 
Patrik Brodd, Sweco Viak AB. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:3, Preliminärt åtgärdsutredning, Upptagning, behand-

ling och omhändertagande av förorenade sediment i Oskarshamns Hamn. Författad av: 
Bo Carlsson, Envipro Miljöteknik AB. 
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• Underlagsrapport O-hamn 2004:4, Metalltransporter till Kalmarsund och egentliga Ös-

tersjön. Transport och deposition av metallerna koppar, zink, bly, kadmium, nickel, ar-
senik och kvicksilver. Författad av: Anna-Lena Öberg-Högsta, Anders Bank, Golder 
Associates AB. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:5, Metallstatus i Kalmarsund, Bedömning av tillstånd 

för metallerna koppar, zink, bly, kadmium, nickel, arsenik och kvicksilver i sediment, 
vatten och organismer. Författad av: Anna-Lena Öberg-Högsta, Anders Bank, Golder 
Associates AB. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:6, Historisk inventering av utsläppskällor vid hamn-

bassängen, Oskarshamns hamn. Författad av: Anna-Lena Öberg-Högsta, Anders Bank, 
Golder Associates AB. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:7, Metalltransporter från Oskarshamns hamn. Analys 

av befintliga metall- och vattenomsättningsberäkningar. Författad av: Ulla Bergström, 
Studsvik RadWaste AB. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:9, Biologisk beskrivning av kustområdet. Författad 

av: Marie Arnér, WSP Environmental. 
 

• Underlagsrapport O-hamn 2004:10, Kompletterande undersökningar i källområdet. 
Föroreningar och deras växelverkan med sedimenten i Oskarshamns hamn. Författad 
av: Per Östlund, Studsvik RadWaste AB. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:11, Underlag för åtgärdsutredning. Geoteknik, sedi-

mentets- och jordens hållfasthet- och deformationsegenskaper. Författad av: Ola Lind-
strand, Algot Vilkenás, Ramböll Sverige AB. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:12, Vattenbehandling. Preliminär dimensioneringsan-

läggningsförslag och kostnader. Författad av: Lars-Erik Glas, Niklas Lindström, Klas 
Hedman, Aqua Konsult AB. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:13, Studiebesök i Trondheim Havn. Redovisning av 

iakttagelser och erfarenheter från ett efterbehandlingsprojekt i hamnmiljö. Författad 
av: Anders Jakobsson, Hifab Byggledaren AB. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:14, Preliminär miljö- och hälsoriskbedömning av för-

oreningar i sediment inom hamnbassängen. Författad av: Anders Bank, Golder Asso-
ciates AB, 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:15, Kompletterande undersökningar i källområdet. 

Gotlandsfärjans påverkan på metaller i vattenmassan. Författad av: Per Östlund, 
Studsvik RadWaste AB. 
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• Underlagsrapport O-hamn 2004:16, Kompletterande undersökningar i källområdet. 
Metaller och dioxiner från ytterområdet. Författad av: Per Östlund, Studsvik RadWas-
te AB. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:17, Föroreningshalter i fisk inom och utanför Oskars-

hamns hamnbassäng. Författad av: Marie Arnér, Johan Persson, WSP Environmental. 
 

• Underlagsrapport O-hamn 2004:18, Översiktlig miljöteknisk undersökning av sedi-
ment i Kättlefjärden. Författad av: Marie Arnér, WSP Environmental. 

 
• Underlagsrapport O-hamn 2004:20 Efterbehandlingsentreprenad – förutsättningar och 

erfarenheter. Hamnverksamhetens påverkan, metoder för sedimentupptagning samt en 
genomgång av entreprenad- och upphandlingsformer. Författad av: Anders Jakobsson, 
Hifab Byggprojektledaren AB. 

 
• Rapport 2004:21, Huvudstudierapporet Sanering av Oskarshamns hamnbassäng. För-

fattad av: Anders Bank, Golder Associates AB och Bo Carlsson, Envipro Miljöteknik 
AB.  

 
• Bidragsansökan – efterbehandling för minskat utsläpp till Östersjön från Oskarshamns 

hamnbassäng, 2005-09-20 
 

• Sammanfattningsrapport av Huvudstudierapport 2004:21 
 

 
Utredningar utförda före 2004 upplagda på renhamn.se: 

• Beräkning av vattenbyte i hamnbassäng 1999, Beräkning av vattenbyte i Oskarshamns 
hamnbassäng under hela 1999. SMHI 2000-05-25  

• Huvudstudie, VBB Viak 1996-10-29 
Huvudstudie för sanering av bottensediment i Oskarshamn samt orienterande markun-
dersökningar i upplagsområden, kajer och f.d. industriområden -96 

• Huvudstudie hamnbassäng Terratema 1998-02-26 
Oskarshamns kommun. Huvudstudie hamnbassäng. Spridning av föroreningar från 
hamnbassängen. Terratema 1998-02-26 

• Huvudstudie hamnbassäng, VBB Viak 1998-10-23 
Huvudstudie hamnbassäng - undersökning av metalltillförsel till hamnbassängen. 
VBB Viak 1998-10-23 

• Beräkning av vattenutbyte i hamnbassäng, SMHI 
Beräkning av vattenutbyte i Oskarshamns hamnbassäng under hela 1997 och juni 
1998. SMHI 1998-12-11 

• Beräkning av transport av tungmetaller  
Oskarshamns kommun. Oskarshamns hamnbassäng. Beräkning av transport av tung-
metaller från Oskarshamns hamnbassäng. Sweco VBB Viak 1998-12-30 
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• Kartering av förorenade sediment, Oskarshamns hamn. Kartering av förorenade sedi-
ment Scandiaconsult 2000-03-15 

• Beräkning transport tungmetaller, 2000-05-18 
Oskarshamns kommun, Oskarshamns hamnbassäng. Beräkning av transport av tung-
metaller från Oskarshamns hamnbassäng, VBB Viak 2000-05-18 

• Etapp 3 - åtgärdsförslag 
Oskarshamns hamnbassäng. Etapp 3 - åtgärdsförslag VBB Viak 2000-05-31 

• Etapp 3 - Riskvärdering inkl. cost benefit-analys 
Oskarshamns hamnbassäng. Etapp 3 - Riskvärdering inkl. cost benefit-analys med 
ekologisk riskbedömning. VBB Viak 2000-06-08 

• Hamnens värde för kommunen och regionen 
Vilket värde har Oskarshamns hamn för kommunen och regionen? VBB Viak 2000-
06-21 

• Modellering av metalltransporter i hamnen 
Modellering av metalltransporter i Oskarshamns hamn. Simulering av åtgärdsalterna-
tiv. Kemakta konsult 2000-07-06 

• Oskarshamns varv. Översiktliga undersökningar 
Oskarshamns varv. Översiktliga undersökningar av föroreningar i mark och bygg-
nadsmaterial. Advokatfirman Edgren, Strümpel och co AB, Vbb Viak 96-05-23 

• Teknisk beskrivning - färjeläge 
Färjeläge - Snabbfärja 2003. Teknisk beskrivning preolimiänr - november 2002. Scan-
diaconsult. 

• Huvudstudie sammanfattning etapp 1 och etapp 2 
Oskarshamns kommun. Oskarshamns hamnbassäng. Huvudstudie sammanfattning av 
etapp 1 och etapp 2. VBB Viak Sweco 1998-12-29 

• Hamnbassäng - Slutrapport etapp 3 
 

Under förberedelserna för upprättande av ansökan om tillstånd har ytterligare undersökningar 
utförts omfattande: 

• En sedimentkartläggning för en mer detaljerad kartering av föroreningssituationen och 
som underlag för identifiering av ”ren botten” och beräkning av volym förorenade se-
diment. 

• Kompletterande ytvattenprovtagning för undersökning av spridning av dioxiner.  

• Batymetriska mätningar omfattande ekolodning typ multibeam för undersökning av 
vattendjup och bottenkaraktär, sedimentekolodning av typen Sub Bottom Profiler 
(SBP) för kartering av lagergränser i sediment samt akustisk avbildning av föremål på 
botten med hjälp av ett sidoskannande sonar. 

• Dykbesiktning med för undersökning och bedömning av konditionen hos befintliga 
kajer och andra konstbyggnader som kan beröras av planerade arbeten. 

• Geotekniska undersökningar av de planerade fyllningsområdena. 
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• Hydrogeologiska undersökningar för kartläggning av risker för betydande utströmning 
av grundvatten inom planerade fyllningsområden. 

• Undersökningar av upptagna samlingsprover av de förorenade sedimenten avseende 
avvattningsbarhet och vattenkvaliteten i returvatten.  

• Undersökningar av utlakningen av föroreningar från samlingsprover av de förorenade 
sedimenten. 

• Undersökning av effekter på hållfasthet och utlakning av föroreningar vid stabilisering 
av de förorenade sedimenten med utnyttjande av olika bindemedelstyper och binde-
medelsmängder. 

Resultat från undersökningarna redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen med bilagor i den 
utsträckning de bedömts vara av intresse för bedömning av verksamhetens påverkan på män-
niskors hälsa och miljö eller andra allmänna och enskilda intressen. Följande rapporter m.m. 
finns tillgängliga för nerladdning på www.renhamn.se: 

 

• Projektplan_2009-09-16, Författad av: Kjell Hansson och Fredrik Hansson, Empirikon 
AB. 

 
• Samrådsunderlag 2010-11-16 

 
• Bilaga 1 samrådsunderlag, MKB-disposition 

 
• Erfarenhetsrapport Örserumsviken, Författad av: Kjell Hansson Empirikon AB. 

 
• Undersökning av förorenade sediment i Oskarshamns hamnbassäng, metodik och re-

sultatrapport. Författad av: Hampus von Post, Miljömanagement AB 
 

• Fältprotokoll, sedimentkartläggning, Inre hamnen. Författad av: Hampus von Post, 
Miljömanagement AB 

 
• Fältprotokoll, sedimentkartläggning, Yttre hamnen. Författad av: Hampus von Post, 

Miljömanagement AB 
 

• Fältprotokoll, sedimentkartläggning, Småbåtshamnen. Författad av: Hampus von Post, 
Miljömanagement AB 

 
• Sedimentkartlägging, resultatsammanställning. Författad av: Hampus von Post, Mil-

jömanagement AB 
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3 Områdesförhållanden 

3.1 Hamnområdet 

3.1.1 Allmänt 

Hamnområdet i Oskarshamns hamn består av inre och yttre hamnen samt småbåtshamnen vid 
Ernemar, se Figur 2.  

INRE HAMN-
BASSÄNGEN 

YTTRE HAMN-
BASSÄNGEN 

SMÅBÅTS-
HAMNEN 

 

Figur 2 Översikt över Oskarshamns hamn  
Inseglingssträckan till Oskarshamns hamn är kort. Farledsdjupet är begränsat till 11-13 meter. 
I hamnen finns ett flertal kajer, med fritt vattendjup varierande från 5m upp till 11 m. Inom 
hamnens markområden finns förrådsbyggnader och uppläggningsytor och hamnen är försedd 
med allehanda utrustning som kranar, truckar, lastmaskiner etc. för hantering av olika typer av 
gods. 

Oskarshamns Hamn AB, som huvudsakligen ägs av Oskarshamns kommun, bedriver hamn-
verksamheten. Godsvolymen uppgår för närvarande till ca 1 000 000 ton/år och har under den 
senaste tioårsperioden varierat mellan ca 850 000 – 1 300 000 ton/år. Farledsdjupet i den inre 
hamnen är 8 meter vilket innebär att man kan hantera fartyg upp till ca 2 000 ton bruttovikt. I 

© Lantmäteriet
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den yttre hamnen är farleden 11 meter djup vilket ger förutsättningar för trafikering av fartyg 
upp till ca 30 000 ton. Från den inre hamnen trafikerar färjelinjer Gotland (Visby) och Öland 
(Byxelkrok). En mindre färja har turer till Öland från den innersta stadsnära delen av hamnen 
under sommarmånaderna. Gotlandslinjen har täta turer under högsäsong (juni-augusti) och 1-
2 turer/dygn under övrig del av året. Årligen transporteras ca 400 000 passagerare till och från 
Gotland. Under de senaste åren har antalet fartygsrörelser i hamnen uppgått till ca 1 800 per 
år.  

I den inre hamnen finns en gästhamn och den yttre hamnen inrymmer en småbåtshamn. I den 
inre hamnen finns plats för cirka 100 fritidsbåtar, i den yttre hamnen för cirka 500 småbåtar. 

Utvidgningar och förbättringar har skett genom muddring, utfyllnader, vågbrytare och an-
läggning av nya kajer. Under 1860-talet och början av 1870-talet skedde en stor omdaning av 
hamnen genom bland annat anslutning av järnväg. De största anläggningsarbetena skedde un-
der perioden 1930-1950 då ett flertal nya kajer anlades. I Figur 2 redovisas var och när olika 
utfyllnader skedde. Under slutet av 1950-talet påbörjades byggandet av oljehamnen inklusive 
ett bergrum för olja inom norra hamnområdet. På 1980-talet byggdes den sista etappen av nor-
ra hamnområdet omfattande två vågbrytare och den s.k. Oceankajen.  

 
 

Figur 3 Utfyllnader i Oskarshamns hamn.  
Utfyllnaderna under 1900-talet har av allt att döma till största delen skett med sprängstens- 
och muddermassor. Under 1980-talet nyttjades bergmassor från byggandet av kärnkraftsan-
läggningen i Simpevarp, beläget norr om staden. Utfyllnaderna i söder innehåller också ställ-
vis tungmetallinnehållande restprodukter från det nedlagda kopparverket. 

 

© Lantmäteriet
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3.1.2 Särskilda skyddsintressen 

Miljöbalken 3 kap 8 § reglerar anspråk på riksintresse ställt av sektorsmyndighet. Oskars-
hamns hamn är av riksintresse enligt Sjöfartsverkets beslut (2001-10-22) på grund av ham-
nens roll i det svenska transportsystemet. Lagtexten uttrycker bl.a. att områden för anlägg-
ningar som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningarna.  

Det finns således ett riksintresse att bevara hamnen och dess roll i det svenska transportsyste-
met. Detta är också en av utgångspunkterna för den planerade saneringens åtgärdsmål, där det 
som en av förutsättningarna anges att hamnen ska bevaras och ha möjligheter att utvecklas i 
syfte att tillgodose framtida transportbehov.  

Hamnen, som ligger centralt i Oskarshamn, utgör ett betydande inslag i stadsbilden. Fiske är 
populärt vid några av hamnens kajer. I kommunens planer har inte angivits något särskilt 
skyddsintresse för själva hamnområdet. I detaljplanen anges att hamnområdet ska användas 
för hamnverksamhet.  

Det finns såvitt känt inga reproduktionsområden av värde inom eller i närheten av hamnområ-
det. I Döderhultsbäcken, som mynnar i inre hamnen, går det upp fisk för att leka trots att 
bäcken är kulverterad en längre sträcka genom staden. Abborre och gädda går upp på våren 
och öring går upp på senhösten. Omfattningen är inte känd, men det finns indikationer på att 
bäcken är förhållandevis fiskrik (Länsstyrelsen, 2011). Själva bäcken bedöms dock inte som 
ett populärt fiskevatten.  

Inom hamnområdet finns enligt Artportalen (www.artportalen.se) rödlistade växter rapporte-
rade. Fynden avser de landbaserade växterna vittåtel i norra hamnen och korndådra i Mån-
skensviken. Inga rapporter finns om rödlistade undervattenväxter. 

För övrigt finns inga särskilda miljöskyddsintressen när det gäller flora och fauna i själva 
hamnbassängen och angränsande områden.  

 

3.1.3 Berörda fastigheter m.m. 

Den planerade muddringsverksamheten kommer att pågå inom vattenområdet för fastigheter-
na Oskarshamn 3:1, Kolberga 2:4, Kristineberg 1:1, Kristineberg 1:5, Kristineberg 1:6, Verk-
staden 18, Verkstaden 4, Verkstaden 11 och Verkstaden 19. Kommunen äger en majoritet av 
dessa och för de fastigheter som inte ägs av kommunen kommer nyttjanderättsavtal att upprät-
tas.  

Det finns ett antal ledningar och anläggningar i hamnområdet som kommer att påverkas av 
verksamheten. Exempelvis har SAFT AB och kommunens avloppsreningsverk utsläppsled-
ningar i hamnen för renat avloppsvatten. Liljeholmens Stearinfabriks AB har en ledning för 
intag av kylvatten. Vidare finns ett flertal dagvattenledningar med utsläpp i hamnen. 

 

3.1.4 Planförhållanden 

Området är utpekat som utvecklingsområde för hamnen i gällande översiktsplan (ÖP2000). 
Härutöver reglerar två detaljplaner området. För den inre hamnen finns en detaljplan från 
1959 (A3214) som anger att området ska användas för hamnverksamhet. Vattnet inom plan-
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området får inte överbyggas. För den yttre hamnen finns en detaljplan från 1983 (A4813) som 
anger att området ska användas för hamnverksamhet. Vattenområdet får inte överbyggas med 
undantag för vissa delområden, bl.a. de planerade utfyllnaderna vid Grimskallen och Olje-
hamnen. 

Enligt en nyligen antagen detaljplan (A4995) får vattenområdet kring ön Rävenäset fyllas ut 
och användas som mark för hamnändamål. 

 

3.2 Oskarshamns kustområde 

3.2.1 Allmänt 

Oskarshamns kommuns kustområde sträcker sig från Emåns utlopp i söder till Blankaholm i 
norr. Totala längden av kuststräckan är cirka 5 mil. Skärgården innehåller över 5 000 öar som 
omväxlande består av kala hällar, skog och frodig växtlighet. Området inhyser ett antal natur-
reservat och djurskyddsområden. Inom kuststräckan finns också ett kärnkraftverk i Simpevarp 
beläget cirka 2 mil norr om Oskarshamn.  

  

Figur 4 Avgränsning av Oskarshamns kustområde. 
 

© Lantmäteriet
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I miljökonsekvensbeskrivningen avses med Oskarshamns kustområde endast närområdet till 
Oskarshamns hamns utlopp, motsvarande en kuststräcka på cirka 15 km fördelat lika norr och 
söder om utloppet, se Figur 4. 

Enligt Naturvårdsverket (1999) generella indelning, klassificeras området utanför Oskars-
hamn som vattenomsättningsklass I, vilket innebär att medelvattenutbytestiden är 0-9 dygn. 
Det finns utanför hamnen en svagt utbildad salthaltsgradient där salthalten ökar med avståndet 
från hamnen.  

Bottentopografin utanför Oskarshamn är ojämn med ett flertal undervattensryggar och grund 
som gynnar ansamling av organiskt material i djupområdena. Större sammanhängande områ-
den med mjukbottnar finns på större djup längs farleden ost och nordost om hamnområdet, 
bl.a. Grimskalledjupet (utanför Kolsö) och utanför Klubbholmen (vid hamnmynningen), i 
grunda avsnörda vikar och i den inre farleden söder om Stångehamn (några kilometer söder 
om hamnområdet).  

 

3.2.2 Särskilda skyddsintressen 

Kustområdet utanför Oskarshamn har viktiga rekreations- frilufts- och naturvärden. Både norr 
och söder om hamnområdet finns allmänna bad och campingplatser som utgör Oskarshamns-
bornas närområde för bad och rekreation. För invånare med tillgång till båt är skärgårdsområ-
dena Tillingeöar norr om och Enegatan/Stångehamn söder om hamnen av mycket stor bety-
delse. 

Skyddsvärda lekområden för abborre och gädda finns både norr och söder om hamnområdet. 
Länsstyrelsen i Kalmar län har under 2002 och 2003 inventerat lek- och uppväxtplatser för 
abborre och gädda i länets grunda havsmiljöer. Ser man till hamnens närområde, finns vid 
Saltvik, cirka 4 km norr om Oskarshamn, ett mycket bra lekområde. Likaledes finns ett myck-
et bra lekområde omedelbart söder om hamnen vid Janneborgsviken och tämligen bra lekom-
råden vid Kättilfjärden och Själsviken något längre söderut. Kustområdet har stor betydelse 
för både yrkesfiske och friluftsliv. I Oskarshamns hamn samt i hamnarna runt Oskarshamn 
lossas årligen 10-40 ton fisk. Torskfisket dominerar. Gädda och abborre, som kan tänkas på-
verkas mest av den lokala föroreningsbelastningen, svarar för högst 3 % av totalfångsten. 

Furö, några kilometer öster om hamnmynningen är en viktig häckningsplats för sjöfågel. Ön 
är av riksintresse för naturvård och förklarat som Natura 2000 område (SE 0330 180). Storö, 
liggande i skärgården cirka 7 km söder om hamnutloppet, är belägen vid gränsen mellan ur-
bergsskärgården i norr och moränskärgården i söder. Storö är förklarat som Natura 2000 om-
råde (SE 0330 106).  

 

3.3 Kalmarsund/Östersjön 

3.3.1 Allmänt 

Alla föroreningar som tillförs Östersjön blir kvar under lång tid, bl.a. beroende vattnets långa 
omsättningstid (cirka 25-30 år). Även om halterna av en del föroreningar minskar i Östersjön 
så finns liten kunskap om deras sammanlagda effekt. Generellt sett är koncentrationerna av 
tungmetaller många gånger högre än på västkusten och i norra Atlanten. 
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Flera föroreningskällor finns utmed kuststräckan i Kalmar län. För att kontrollera effekterna 
av utsläppen har Kalmar läns kustvattenkommitté bildats. Kommittén består av de sju kust-
kommunerna och sju av de största företagen utmed kusten. Kommittén ombesörjer årligen 
mätningar av kustvattnets status. Provtagning, analys och redovisning genomförs på entrepre-
nad av Linnéuniversitetet, Toxicon AB, Marin Miljöanalys AB och SGU. . 

Den sydgående strömmen av vatten utmed svenska kusten i Östersjön innebär att spridningen 
av sedimentföroreningar från Oskarshamns hamns främst berör norra delen av Kalmarsund.  

 

3.3.2 Särskilda skyddsintressen 

Knappast någon annan del av Sverige har en kust som både geografiskt och geologiskt skiftar 
så i ursprung och karaktär. Människans närvaro i Kalmarsunds skärgård sträcker sig 1000-tals 
år tillbaka i tiden. Den gamla fiske- och jordbrukstraditionen lever delvis kvar kring Kalmar-
sund. Flera av Kalmarsunds vikar i norra delen av länet har en tröskel nära mynningen som 
förhindrar ett bra vattenutbyte, vilket gör vikarna extra känsliga för föroreningar. I Kalmar-
sund utgörs de kustnära områdena främst av grunda mjukbottnar med speciell flora och fauna. 
Längre norrut är inslaget av hårda kustnära bottnar större och där finner man utbredda sam-
hällen av blåstång. De kustnära områdena har överlag stor betydelse som lek- och födosök-
sområden för flera av Östersjöns fiskarter, såsom strömming, sik, gädda och abborre. Fritids-
fisket i Kalmarsund är under ständig tillväxt och bedöms bli allt viktigare i framtiden.  

De typiska skärgårdsarterna utter och gråsäl har minskat kraftigt under 1900-talet. Situationen 
för knubbsäl är ljusare. Havsörn, skräntärna och berguv är några av de fåglar som anses vara 
mest skyddsvärda. Speciellt värdefulla fågelmiljöer förekommer bl.a. på Furön öster om 
Oskarshamns hamninlopp. 

 

3.4 Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer för vatten 
Genomförandet av vattenförvaltningen är det svenska genomförandet av EU:s vattendirektiv. 
Syftet är att uppnå målsättningen "God status" i alla vatten senast år 2015. Andra kvalitets-
krav kan finnas om det finns särskilda skäl. Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Söd-
ra Östersjöns vattendistrikt beslutade den 15 december 2009 om åtgärdsprogram, miljökvali-
tetsnormer och förvaltningsplan. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav avseende yt-
vatten och grundvatten som gäller för varje vattenförekomst inom varje vattendistrikt. 

Vattenförekomsten ”Inre Oskarshamnsområdet” med en area på 1,2 kvadratkilometer inbegri-
per i princip det inre och yttre hamnområdet. Enligt beredningssekretariatet för Södra Öster-
sjöns Vattendistrikt är den kemiska statusen exklusive kvicksilver ”Ej god”, baserat på prov-
tagning av metaller i sediment och biota. Provtagning i mussla, blåstång och sediment visar på 
påverkan av nickel och tennorganiska föreningar (TBT) samt stor påverkan av kadmium och 
bly med mycket stor avvikelse från jämförvärde enligt NV Rapport 4914. I vattenförekomsten 
sker provtagning av metaller i blåmussla (tre stationer), blåstång (en station) och sediment (tre 
stationer).  

Den ekologiska potentialen bedöms vara måttlig p.g.a. bl.a. betydande hydromorfologiska 
förändringar betingat genom hamnverksamheten och urbaniseringen.  
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För vattenförekomsten ”Oskarshamnsområdet” med en area på 93,8 kvadratkilometer som in-
begriper kustavsnittet utanför Oskarshamns hamn, visar påverkansanalysen för miljögifter på 
hög risk för påverkan från miljögifter; speciellt avseende ämnesgrupperna metaller, bekämp-
ningsmedel, PAH och PFOS. (Källa: VISS – VattenInformationsSystem Sverige).  

I VISS anges att ”Även om åtgärder genomförs är bedömningen att det kommer att ta tid att 
uppnå miljökvalitetsnormerna med hänsyn till de föroreningar som finns och att det är först 
2021 som man kan förvänta sig att God kemisk ytvattenstatus kan uppnås. Vattenförekomsten 
omfattas därför av ett undantag i form av tidsfrist till 2021 från miljökvalitetsnormen god ke-
misk ytvattenstatus, med avseende på bly och kadmium. Motivet är att det i dagsläget är tek-
niskt omöjligt att genomföra åtgärder som minskar koncentrationerna av de förorenande äm-
nena i vattenförekomsten till 2015." 

 

3.5 Topografiska, geologiska och geotekniska förhållanden 
Området kring Oskarshamn domineras av småkuperat urberg med tunt eller obefintligt jord-
täcke. Berggrunden utgörs av urgraniter (tonalit, granodiorit, granit) och tillhör det transskan-
dinaviska granit-porfyrbältet. Hamnen är utbyggd i en markerad sprickdal i berggrunden som 
format en vik där dalen nått ut till Östersjön.  

I sprickdalen återfinns ett jordtäcke huvudsakligen bestående av gyttja och lera på morän. I 
hamnområdet är stora områden tidigare utfyllda för utbyggnad av hamnens verksamhetsytor 
och angränsande industriområde, jfr. Figur 3. I vattenområdet varierar jorddjupen med berg-
grundens topografi. Gyttje- och lermäktigheterna är begränsade och saknas ibland helt. Ställ-
vis inom hamnområdet kan dock betydande lösjordsmäktigheter påträffas.  

Geotekniska undersökningar har utförts i lägen för planerade utfyllnadsområden. Dessa visar i 
sammanfattningsvis följande: 

• I läget för utfyllnaden vid Oljehamnen, återfinns överst lös jord (gyttja, lera och silt, 
huvudsakligen med begränsad mäktighet (0-3 m) som vilar på fast jord (morän). Inom 
ett mindre delområde i läget för den planerade vallen närmast oljekajen återfinns dock 
upp till som mest 5-6 m lös jord. Vattendjupen i valläget uppgår till som mest 11 m. 

• I läget för utfyllnaden vid Grimskallen utgörs jorden av morän i stort sett helt utan 
täckning av lös jord. Enstaka ansamlingar av lösa sediment med liten mäktighet kan 
dock påträffas. Vattendjupen är huvudsakligen begränsade till 5-8 m, men gränsar till 
tidigare muddrade områden med vattendjup kring 11 m. 

• I läget för utfyllnaden vid Rävenäset varierar grundläggningsförhållandena kraftigt. 
Längs med den yttre begränsningslinjen för det område som enligt den nya detaljpla-
nen får fyllas ut återfinns partier både väster och öster om Rävenäset med vattendjup 
kring 10 m och därunder lösjordsmäktigheter (gyttja, lera och silt) på upp till 10 m. 
Invid anslutningar mot befintliga kajer/strandlinje och vid Rävenäset är mäktigheten 
begränsad eller saknas lös jord helt. Centralt i området, norr och väster om Rävenäset 
är mäktigheten hos den lösa jorden begränsad till som mest ca 4 m. Det ska påpekas 
att lös jord inom delar av område överst utgörs av förorenade sediment med stor mäk-
tighet (upp till och ställvis över 2 m), jfr Figur 7. 

Lägen för fyllningsområdena framgår av Ritning O1 samt Figur 1. 



Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Miljökonsekvensbeskrivning 
Oskarshamns kommun 2011-03-23 
 

 23(74) 

3.6 Hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden 
I Oskarshamns hamn omfattar inre hamnen cirka 500 000 m2 vattenyta och en vattenvolym 
om cirka 3,4 Mm3, och yttre hamnen cirka 690 000 m2 vattenyta och 5,4 Mm3 vattenvolym. 

Beräkningar av vattenomsättningen i hamnen har genomförts av SMHI för åren 1997 och 
1999. Tillrinning av sötvatten sker med dagvatten från en stor del av staden samt från Döder-
hultsbäcken som mynnar i inre hamnens innersta del. Tillrinningen under 1997 varierade 
normalt i intervallet 0,05-0,25 m3/s, men uppgick under vårfloden 1 m3/s.  Vattenomsättning-
en i hamnen beräknades under samma period variera inom intervallet 5-40 m3/s genom inre 
hamninloppet och inom intervallet 20-90 m3/s genom yttre hamninloppet. Motsvarande utby-
testider blir för inre hamnen 1,5-12 dygn och för yttre hamnen 1-4 dygn. Liknande resultat er-
hölls vid beräkning av omsättningen för 1999. Salthalten i vattnet i hamnområdet är normalt 
6-7 promille.  

De karakteristiska vattenstånden för Oskarshamn och den möjliga förändringen av dessa i 
framtiden har utretts av SMHI. Nuvarande karakteristiska vattenstånd framgår av Tabell 1. 

Tabell 1 Karakteristiska vattenstånd (cm) i Oskarshamn för år 2010 i olika höjdsy-
stem. Högsta högvatten uppmättes 1983. Högsta högvatten vid Ölands Nor-
ra Udde uppmättes 1914, 135 cm relativt medelvatten. 

 
Den framtida utvecklingen av vattenstånden påverkas dels av landhöjningen, dels av den glo-
bala vattenståndshöjningen. Den absoluta landhöjningen har för Oskarshamn uppskattats till 
2 mm/år. I Sverige har havsytehöjningen, uppmätt vid 14 mätstationer och korrigerad för 
landhöjningen varit i genomsnitt 1,5 mm per år under perioden 1886-2010. Landhöjningen 
har alltså dominerat över havsnivåhöjningen. Under den senare delen av mätperioden, efter 
1980, har vattenståndshöjningen dock varit ca 3 mm/år och således dominerat över landhöj-
ningen. Globala satellitmätningar visar för perioden 1993-2003 en global havsytehöjning på i 
genomsnitt 3,1 mm/år. Under perioden 2003-2008 har havsytehöjningen varit något lång-
sammare. 

SMHI:s bedömning är att havsytehöjningen kommer att dominera över landhöjningen i fram-
tiden, och pga. klimateffekter dessutom accelerera efter mitten av seklet. En genomgång av 
dagsläget inom forskningen anser man sammantaget pekar på att en övre gräns för hur mycket 
havsytans nivå kan komma att stiga fram till år 2100 är ca 1 m, vilket i Oskarshamn skulle in-
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nebära en ökning med ca 80 cm, korrigerat för landhöjningen. De karakteristiska vattenstån-
den enligt Tabell 1 bedöms komma att förändras på samma sätt, eftersom man inte kan beläg-
ga några förändringar av andra faktorer som påverkar vattenstånden. 

 

3.7 Föroreningssituationen i hamnen 
Under maj och juni 2010 genomfördes en omfattande sedimentkartering i hela hamnområdet. 
Syftena med denna kartläggning var att ta fram underlag för att: 

• Beräkna de sammanlagda mängderna av förorenade sediment 

• Kartlägga utbredningen av organiska miljögifter i sedimenten 

• Beräkna föroreningsmängder i olika delområden 

• Om möjligt kalibrera karterade föroreningsdjup med ekon frånpenetrerande ekolod-
ning (Sub Bottom Profiling) och därigenom bestämma nivån på ”ren botten” i hela 
hamnområdet med bättre upplösning. 

 

Provtagning utfördes som systematisk provtagning i ett rutnät med sidan 50 m. I Figur 5 re-
dovisas provtagningsplanen på karta medan uppgifter om provtagningarna redovisas i Tabell 
2. 

 

Figur 5 Provtagningsplan sedimentkartering (en större version av figuren finns sist i 
rapporten). 
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Tabell 2 Uppgifter om sedimentkarteringen 

 Inre hamnen Yttre hamnen Småbåtshamnen Summa 

Area, m2 540 000 470 000 150 000 1 160 000 

Antal punkter, st 215 193 58 466 

Antal prover, st 1 035 435 170 1640 

 

Provtagningen skedde med en kolvprovtagare som utvecklats särskilt för provtagning av lösa, 
mäktiga förorenade sediment. Prover togs ut för varje halvmeter av sediment som misstänktes 
vara förorenade och i skikt om 5 cm av förväntat underliggande rena sediment för att få en så 
noggrann bestämning av ”ren botten” som möjligt. 

Ett stort antal misstänkt förorenade och förväntat rena prover lämnades in till ALS Scandina-
via AB för analys av tungmetaller, glödförlust, TOC, dioxiner, PCB7 och tennorganiska före-
ningar.  

 

Föroreningshalter 

Resultaten av de kemiska analyserna visade sammanfattningsvis följande:  

• Uppmätta halter av tungmetaller i misstänkt förorenade sediment överensstämmer väl 
med de som uppmätts i tidigare undersökningar. Medelvärden av uppmätta halter re-
dovisas i Tabell 3. 

• Höga eller mycket höga halter (i förhållande till Naturvårdsverkets bedömningsgrun-
der) uppmäts genomgående av arsenik och flera tungmetaller såsom koppar, zink, bly, 
kvicksilver och kadmium. Högst halter uppmäts i inre hamnbassängen, särskilt i när-
heten till det f d Kopparverket där föroreningarna är knutna till fasta järnhaltiga bipro-
dukter från verksamheten (kisaskor). Även i yttre hamnen finns ett sammanhängande 
område med höga halter av tungmetaller troligen knutna till utfällda järnoxider. 

• Halterna av dioxiner (som WHO-TEQ) är i förhållande till internationella lågriskvär-
den genomgående höga eller mycket höga. Särskilt gäller detta i inre hamnen nära det 
f d Kopparverket där extremt höga halter (3 000 ng/kg TS) påvisas i vissa järnhaltiga 
biprodukter från den nu nedlagda verksamheten.  

• Påvisade dioxiner har ett unikt kongenmönster och man kan tydligt se att det är samma 
källa till dioxinerna i hela hamnbassängen och att källan sannolikt är det f d Koppar-
verket utanför vilket de högsta halterna uppmäts, se Figur 6. 

• Det har också påvisats höga eller mycket höga halter av PCB och tennorganiska före-
ningar i sedimenten, främst i inre hamnbassängen och i småbåtshamnen. Källan till 
dessa föreningar förefaller inte vara det f d Kopparverket eller andra punktkällor utan 
härrör sannolikt från historiska och nutida båtbottenfärger från fritidsbåtar och större 
fartyg.  

• De förorenade sedimenten är lösa, i synnerhet i yttre hamnen och i småbåtshamnen där 
TS-halterna i regel ligger mellan 15 och 20 %. I inre hamnen finns även fastare för-
orenade sediment och TS-halterna ligger där i regel mellan 20 och 30 %. TOC-
halterna är måttliga och ligger under eller kring 5 % av TS.  
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• Järnhalterna är ställvis mycket höga i sedimenten. I vissa gula, orangefärgade och/eller 
lila prover är järnhalterna 40 – 60 vikt-%, vilket indikerar mer eller mindre ren järnox-
id och järnhydroxid. Nära kopparverket bedöms dessa prover innehålla en stor andel 
fasta biprodukter (kisaskor) medan proverna med >30 % järn i yttre hamnbassängen 
troligen består av utfällda amorfa järnoxid-hydroxider.  

 

 

Figur 6 Kongenfördelning i påvisade dioxiner i förorenade sediment i hamnbassängen (en 
större version av figuren finns sist i rapporten).  

Tabell 3 Beräknade medelvärden av tungmetaller och organiska miljögifter i sedimenten i 
Oskarshamns hamnbassäng (i mg/kg TS utom dioxiner, ng/kg TS). 

 Inre hamn-
bassängen 

Yttre hamn-
bassängen 

Småbåts-
hamnen 

NV Höga 
halter/Mkt 
höga halter 

Arsenik 170 110 100 30 150 

Kadmium 16 10 16 7 35 

Koppar 1 300 1 400 1 400 100 500 

Kvicksilver 2,3 1,0 2,0 1 5 

Nickel 71 25 50 50 250 

Bly 900 800 500 400 2000 

Zink 2 900 3 300 2 700 1000 5000 

Dioxiner 400 130 150 211) 1002) 

PCB7 0,1 0,03 0,1 0,004 0,02 

∑TBT 600 100 500 1003) 5003) 
1) CCME PEL2) Egen bedömning 5*CCME PEL 3) Irländska riktvärden  
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I Tabell 3 redovisas beräknade aritmetiska medelvärden av föroreningshalterna i de förorena-
de sedimenten i olika delar av hamnbassängen. Sammanlagt har mer än 1 000 sedimentprover 
ingått i medelvärdesberäkningarna för tungmetaller och knappt 200 för organiska miljögifter. 
Beräknade medelvärden jämförs för de flesta ämnen med Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder för sjöar och vattendrag (4913) samt kust och hav (4914-Reviderad). 

 

Beräknade föroreningsmängder 

Mängderna av föroreningar har beräknats i olika delområden utifrån beräknade aritmetiska 
medelvärden av föroreningshalter och TS, uppskattade volymer förorenade sediment (m3) 
samt en beräkning av densitet m h t TS. Resultaten av beräkningarna visas i Figur 7.  

Av Figur 7 framgår sammanfattningsvis följande: 

• Mängderna av de dimensionerande ämnena arsenik, koppar, zink, bly och kadmium 
uppgår sammanlagt till ca 1 000 ton. Av dessa utgör kadmium drygt 3 ton. 

• Mängden dioxiner (WHO-TEQ), som tillhör de dimensionerande ämnena beräknas till 
70 gram.  

• Mängderna PCB-7 och TBT uppgår till 20 kg respektive 100 kg (ej dimensionerande).  

• 75 – 90 % av föroreningsmängderna av samtliga föroreningstyper ligger i inre hamn-
bassängen (delområde A, B och C), varav lejonparten ligger i delområde B utom vad 
gäller kadmium där en stor del finns i delområde A, sannolikt beroende på utsläpp från 
tillverkning av batterier vid Saft AB. 

• Endast 3 – 6 % av mängderna ligger i småbåtshamnen och 10 – 20 % av förorenings-
mängderna ligger i yttre hamnen.  

Mäktigheten av de förorenade sedimenten varierar, se Figur 8. I inre hamnen är ackumulatio-
nen tydligt påverkad av fartygsrörelserna. Mäktigheten är generellt begränsad i farleden och 
på de ytor där Gotlandsfärjorna vänder och tidigare har vänt. Större mäktigheter har ansamlats 
längst in i hamnen innanför Gotlandsterminalen och kring Badholmen samt längre ut väster 
och öster om Rävenäset. Ackumulationen i och utanför Månskensviken härstammar sannolikt 
från historiska utsläpp från det f.d. Kopparverket. I yttre hamnen har sediment ackumulerats 
främst i djuphålor, vilka fungerat som sedimentfällor för föroreningar som spridits från inre 
hamnen. 

Det bör påpekas att bilden i Figur 8 avspeglar förhållandena när sedimentkarteringen utfördes 
sommaren 2010. Förändringar i fartygstrafiken medför sedimentförflyttningar som lokalt kan 
påverka föroreningsmäktigheterna. Det kan dock förutsättas att absolutnivåerna för den karte-
rade gränsen mot ren botten är oförändrad i tiden och denna gräns kommer att användas som 
gräns för den planerade muddringen, oberoende av mäktigheten av överlagrande sediment vid 
muddringstillfället. De sedimentförflyttningar som inträffar bedöms dock inte komma att in-
nebära någon väsentlig förändring av föroreningsbilden. 
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Figur 7 Föroreningsmängder i olika delområden av hamnbassängen. 
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Figur 8 Ungefärlig föroreningsmäktighet i olika delar av hamnen (en större version 
av figuren finns sist i rapporten). 

 

3.8 Grundläggande karakterisering av muddermassor 
För karakteriseringen av muddermassor har fem samlingsprover representerande förorenade 
sediment i olika delområden i hamnbassängen tillverkats: 

1. Inre delen av inre hamnen (kring Badholmen) 

2. Förekomsten av mäktiga förorenade sediment väster om Rävenäset i inre hamnen. 

3. Förekomsten av mäktiga förorenade sediment öster om Rävenäset i inre hamnen. 

4. Förekomsten av mäktiga förorenade sediment i och utanför Månskensviken utanför 
det f.d. Kopparverket i inre hamnen. 

5. Förekomsten av mäktiga förorenade sediment i djuphålan yttre hamnen. 

Torrsubstanshalter, totalhalt organiskt kol (TOC) och föroreningshalter i dessa samlingspro-
ver redovisas i Tabell 2. Fullständiga analysresultat redovisas i Bilaga A.1. 
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Tabell 4 Torrsubstanshalter, TOC och föroreningshalter (mg/kg TS) i muddermassor 
från olika delar av hamnbassängen jämfört med föreslagna gränsvärden för 
farligt avfall 

Parameter Bad-
holmen 

Rävenäset 
väster 

Rävenäset 
öster 

Månskens-
viken 

Yttre 
hamnen 

Förslag 
gränsvärde 

FA2 
TS-halt (%) 33,5 24 34,4 27,6 16,9 - 
TOC (% TS) 4,12 5,85 3,56 3,21 4,34 - 
As 35,7 116 102 363 135 1000 
Cd 17,6 17,7 11,2 13,4 9,93 1000/1001) 

Cu 418 1460 1150 1950 1750 2500 
Hg 0,795 2,2 2,57 2,99 <1 1000/1002) 

Mo 2,49 <6 6,72 6,72 10,4 10000 
Ni 74,8 79,5 57 57 26,2 1000/1001) 

Pb 235 679 535 1360 1190 2500 
Zn 1240 3050 2290 4880 3660 2500 
PCB s:a 7 st 0,0576 0,0475 0,0489 0,0537 0,0229 10 
s:a WHO-
PCDD/F-TEQ 
upperbound 0,000072 0,00021 0,00055 0,0015 0,0003 

 
 

0,015 
1) Den lägre siffran avser lättlöslig andel 
2) Den lägre siffran avser organiskt kvicksilver. 
 
Muddermassor ska enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063) klassificeras som farligt avfall 
om de innehåller farliga ämnen i en utsträckning som medför att de uppvisar någon av egen-
skaperna H1-H14 i bilaga 3 till denna förordning. Det finns dock inte några föreskrifter som 
tydligt definierar haltgränser för olika föroreningar eller kombinationer av föroreningar när 
dessa egenskaper kan anses uppkomma. En försvårande faktor är också att farligheten hos en 
förorening kan bero på förekomstformen. För att förenkla hanteringen av förorenade massor 
har branschorganisationen Avfall Sverige tagit fram en vägledning med rekommendation till 
sådana haltgränser (Avfall Sverige, Rapport 2007:1). Med tillämpning av dessa rekommenda-
tioner klassificeras muddermassorna enligt följande: 

1. Muddermassor från området kring Badholmen klassificeras som icke-farligt avfall. 
Ingen av de enskilda föroreningarna överskrider föreslagna haltgränser. Inte heller för-
anleder en sammanvägning av uppmätta halter klassning som farligt avfall. 

2. Muddermassor från Månskensviken, området väster om Rävenäset samt yttre hamnen 
med utanförliggande område klassificeras som farligt avfall med hänsyn till innehållet 
av zink.  

3. Muddermassor från området öster om Rävenäset klassificeras som farligt avfall med 
hänsyn till sammanvägningen av flera föroreningar. Halterna av enskilda ämnen 
överskrider däremot inte de föreslagna haltgränserna för klassning som farligt avfall.  

På samtliga samlingsprover har utlakningen vid förhållandet L/S 10 mellan lakvätska och fast 
fas undersökts med skaktest enligt SS-EN 12457-3 för avstämning mot kriterier för mottag-
ning på deponier (NFS 2004:10). Resultaten redovisas i Tabell 5 och visar att samtliga mud-
dermassor med avseende på utlakningen av metaller kan tas emot som farligt avfall på en de-

                                                 
2 Avfall Sverige Rapport 2007:01: Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. 
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poni för icke-farligt avfall. Utlakningen är liten och underskrider för alla samlingsprover utom 
för Månskensviken även mottagningskriterier på en deponi för inert avfall. Mottagning på en 
sådan deponi är dock utesluten eftersom muddermassorna huvudsakligen klassificeras som 
farligt avfall. En komplicerande faktor är innehållet av organiskt kol i muddermassorna väster 
om Rävenäset. Om dessa ska tas emot på en deponi för icke-farligt avfall krävs dispens enligt 
§§ 35a-35c från mottagningskriteriet för innehåll av TOC. Gränsvärdet för TOC för mottag-
ning på deponi för farligt avfall (6 %) överskrids dock inte. 

Tabell 5 Utlakade mängder (mg/kg TS) vid L/S 10 i jämförelse med mottagningskrite-
rier för farligt avfall på deponi för icke-farligt avfall samt mottagning av avfall 
på deponi för inert avfall. 

Parameter Badholmen Rävenäset
väster 

Rävenäset
Öster 

Månskens-
viken 

Yttre  
ham-
nen 

Gränsvärde 
Inert  
avfall 

Gränsvärde
Icke-farligt 

avfall* 
Arsenik 0,20 0,20 0,47 0,4 0,11 0,5 2 
Barium 0,48 0,55 0,2 0,64 0,48 20 100 
Kadmium 0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0005 0,04 1 
Krom <0,006 <0,006 0,0062 <0,006 <0,005 0,5 10 
Koppar 0,020 0,032 0,020 <0,02 0,03 2 50 
Kvicksilver <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0002 0,01 0,2 
Molybden 0,13 0,19 0,4 0,51 0,11 0,5 10 
Nickel 0,068 0,097 0,059 0,058 0,048 0,4 10 
Bly 0,011 0,016 0,0098 0,0058 0,039 0,5 10 
Selen 0,0036 0,0050 0,0066 0,024 0,0077 0,1 0,5 
Zink 0,046 0,20 0,11 0,047 0,084 4 50 
Anm: Utlakad mängd (mg/kg) kan omräknas till halt i lakvatten (µg/l) genom att multiplicera angivet värde med 
en faktor 100. 

Det kan noteras att den enda metall vars utlakning överskrider mottagningskriterier för en de-
poni för inert avfall är molybden, som föreligger i sedimenten i relativt låga halter och inte har 
identifierats som en miljörisk. De metaller som föreligger i höga halter och identifierats som 
miljörisker (se Tabell 3) är i hög utsträckning bundna till partiklar och lakas inte ut i löst form 
i någon utsträckning av betydelse. Detta överensstämmer med tidigare mätningar av spridning 
av föroreningar från hamnen, som visar att spridningen till helt övervägande del sker med par-
tiklar (>0,45 µm). 

Motsvarande lakförsök har utförts på stabiliserade sediment från Månskensviken, det sam-
lingsprov som uppvisar de högsta föroreningshalterna av i stort sett alla parametrar. Resulta-
ten av dessa lakförsök sammanfattas i Tabell 6. 

Utlakad mängd (mg/kg) i Tabell 5 och Tabell 6 kan omräknas till halt i lakvatten (mg/l) ge-
nom multiplikation med en faktor 10, eftersom försöken utförts vid L/S 10, där L/S anger för-
hållande mellan lakvätska och fast fas. Vid omräkning till halt uttryckt i enheten µg/l skall ut-
lakad mängd (mg/kg) alltså multipliceras med en faktor 100. 

Det framgår att stabiliseringen från redan låga nivåer ytterligare reducerat utlakningen av 
framför allt bly men även av arsenik och i viss mån zink. I stället har utlakningen av molyb-
den, nickel och selen ökat.  

Några standardiserade lakförsök för provning av utlakningen av organiska föroreningar finns 
inte. Lakförsök har dock utförts som skakförsök vid L/S 10 på samma sätt som för provning 
av metallutlakningen. Eftersom konventionell filtrering enligt standarden SS-EN-12457-3 an-
ses medföra att organiska ämnen kan adsorberas i filter har lakning utförts av två parallella 
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prover och partiklar avskiljts på ett prov genom filtrering på glasfiberfilter med partikelreten-
tion 0,7 µm och på det andra genom centrifugering vid 4000g i 2,5 timmar. Vatten har däref-
ter analyserats med avseende på innehållet av dioxiner, tennorganiska föreningar och PCB-7. 
Försöken har utförts på prover från Månskensviken eftersom dessa uppvisar de högsta halter-
na av dioxiner. Resultaten från försöken redovisas i Tabell 7. 

Tabell 6 Resultat från lakförsök på stabiliserade muddermassor från Månskensviken. 
Beteckningarna C och M avser bindemedlen cement och merit i angivna pro-
portioner och mängder. C/M 70/30-100 innebär exempelvis att bindemedel ut-
gjorts av 70 % cement och 30 % merit medan inblandningsmängden varit 100 
kg/m3. Jämförelser med av Naturvårdsverket föreslagna kriterier för fri an-
vändning samt mottagningskriterier på deponi framgår. 

Bindemedel: C/M 70/30-100 C/M 30/70-150 C/M 70/30-150 C/M 70/30-200 Ostabiliserat NV Handbok 2010:1
Provplats Månskensviken Månskensviken Månskensviken Månskensviken Månskensviken Återvinning avfall

Prov BL2 35d L/S10 BL3 35d L/S10 BL4 35d L/S10 BL7 34d L/S10 Sediment L/S10 Mindre än ringa risk Inert IFA
As mg/kg TS 0,17 0,15 0,12 0,055 0,4 0,09 0,5 2
Ba mg/kg TS 0,97 0,6 1,7 2,1 0,64 20 100
Cd mg/kg TS <0,0007 <0,0007 <0,0006 <0,0005 <0,0006 0,02 0,04 1
Cr mg/kg TS <0,006 <0,006 <0,006 <0,005 <0,0006 1 0,5 10
Cu mg/kg TS <0,02 <0,02 <0,02 <0,01 <0,02 0,8 2 50
Hg mg/kg TS 0,0037 0,002 0,0037 0,0043 <0,0003 0,01 0,01 0,2
Mo mg/kg TS 2,3 2,4 1,5 1,3 0,51 - 0,5 10
Ni mg/kg TS 1 0,8 1 1,6 0,058 0,4 0,4 10
Pb mg/kg TS <0,003 0,0032 <0,003 <0,002 0,0058 0,2 0,5 10
Se mg/kg TS 0,22 0,64 0,49 0,59 0,024 - 0,1 0,5
Zn mg/kg TS 0,022 0,021 <0,03 0,020 0,047 4 4 50

NFS 2004:10
Deponikriterier

 
Resultat som från lakförsöken med avseende på organiska ämnen har redovisas som halt i 
lakvatten i stället för som utlakad mängd eftersom samma typ av partikelavskiljning inte ut-
förts och det är oklart om resultaten är en effekt av utlösning eller partikelflykt (åtminstone 
vad avser lakvatten som centrifugerats).. 

Tabell 7 Uppmätta halter av organiska ämnen i lakvatten efter filtrering respektive 
centrifugering. Försöken har utförts på samlingsprovet från Månskensviken 
(dubbelprov). 

   

Ämnesgrupp Lakvatten efter filtrering
ng/l 

Lakvatten efter centrifugering
ng/l 

   
   

Dioxiner  lowerbound/upperbound 
(summa WHO-PCDD/F-TEQ) 

0,005/0,0083 2,2/2,2 

   

Summa PCB-7  
lowerbound/upperbound 

0/23 150/150 

   

Summa tennorganiska föreningar 9,4 300 
   

  

Som framgår av tabellen är skillnaden mycket stor mellan prover som filtrerats och prover 
som centrifugerats. För dioxiner är skillnaden en faktor 300-400, för PCB-7 en faktor ca 10 
och för tennorganiska föreningar en faktor ca 30. Detta kan bero på att föroreningar i löst 
form men också bundna på små partiklar och kolloider som inte avskiljs i centrifugeringen 
adsorberas vid filtrering. Till en del kan det också bero på att centrifugeringen inte varit till-
räcklig för att avskilja partiklar. Det kan inte uteslutas att det också funnits en skillnad mellan 
utlakningen från det fasta materialet i försöken. I de arbeten som pågår för att ta fram en stan-
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dardiserad metod för lakförsök med avseende på organiska ämnen har det varit svårt att få 
lakningarna repeterbara för hydrofoba ämnen som dessa.  

Fullständiga resultat från den grundläggande karakteriseringen redovisas i Bilaga A1. 

 

4 Föreslagna åtgärder 

4.1 Föreslaget alternativ  
De förslagna åtgärderna för sanering av hamnbassängen omfattar huvudsakligen: 

• Anläggning av vallar, huvudsakligen som sprängstensvallar men eventuellt även i form 
av kajliknande konstruktioner, för avgränsning av utfyllnadsområden inom hamnbas-
sängen.  

• Sprängning och muddring av bergklackar (se ritning O2) samt nyttiggörande av spräng-
sten för uppbyggnad av vallar enligt ovan. 

• Muddring av förorenade sediment. 

• Avvattning, vid behov stabilisering, samt fyllning av muddermassor bakom de anlagda 
vallarna. 

• Täckning av utfyllda muddermassor. 

• Vid behov övertäckning av förorenade sediment inom begränsade delområden.   

• Vid behov förstärkning av befintliga konstruktioner som kan påverkas av arbetet. 

Saneringen (muddring och vid behov övertäckning) kommer att omfatta minst hela den inre 
hamnbassängen. Tillstånd söks dock för sanering av hela hamnbassängen, dvs. även den yttre 
hamnen och småbåtshamnen. Omfattningen kommer slutligt att bestämmas av kostnadsbilden 
och medelstilldelningen till projektet. 

 

4.2 Utformning av invallningar för utfyllning med muddermassor  

4.2.1 Allmänt 

De funktionskrav som ställs på invallningarna med hänsyn till skyddet för miljön är dels att de 
skall fungera som partikelfilter, dvs. förorenade partiklar från utfyllda muddermassor ska inte 
kunna transporteras ut, dels att de ska vara långsiktigt stabila. 

Invallningarna kan utföras som konventionella sprängstensvallar, utanför vilka en senare kaj-
byggnad kan utföras (t.ex. som ett påldäck, en konstruktion som är vanlig i hamnen). Invall-
ningar kan också utföras med stödkonstruktioner som underlättar anläggande av kajer i fram-
tiden. 

Nedan beskrivs tre konstruktioner av invallningen som kan bli aktuella, och var de kan kom-
ma att anläggas. 
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4.2.2 Konventionell sprängstensvall  

Vallarna kommer till huvudsakligen att utföras som konventionella sprängstensvallar med ett 
invändigt filter som ska förhindra transport av partiklar från fyllningen på insidan av vallen 
till det utanförliggande vattenområdet. En sådan invallning kan t.ex. utformas enligt de prin-
ciper som redovisas i Figur 9, med ett invändigt graderat filter. Finfiltrets kornstorlek väljs så 
att transport av partiklar från muddermassorna förhindras medan grovfiltret dimensioneras så 
att finfiltret inte kan spolas ur. Beroende på kornstorleksfördelningen hos materialet i vallkär-
nan kan fler mellanliggande filter behövas. För dimensionering används de filterregler som 
tillämpas för att förhindra inre erosion av tätkärnor i dammbyggnader för vattenkraftsända-
mål. Dessa är framtagna för att förhindra partikeltransport vid betydligt högre hydrauliska 
gradienter än vad som kommer att bli fallet för de aktuella vallarna. Vid behov kan konstruk-
tionen även kommat att förses med tätskikt på insidan av vallen, för det fall en sådan kon-
struktion förenklar utförandet. Vattenomsättningen i fyllningen kommer att bli mycket liten 
även utan tätskikt i vallen, varför en sådan konstruktion inte bedöms som nödvändig med hän-
syn till framtida läckage (se avsnitt 5.1.2). 

 

Graderat filter Överbyggnad
Erosionsskydd

Vallkärna av sprängsten Stabiliserade muddermassor
 

Figur 9 Exempel på invallning med sprängstensvall och invändigt partikelfilter. 
Konventionella sprängstensvallar kommer att anläggas för invallning av utfyllnaden vid Olje-
hamnen och för de tre yttre sidorna av utfyllnadsområdet vid Grimskallen, eventuellt även för 
insidan av denna utfyllnad. Sannolikt väljs även denna konstruktion för utbyggnader vid Rä-
venäset, där grundläggningsförhållandena så medger. 

Vid utbyggnad av sprängstensvallar i områden där lös jord (lera) återfinns över fasta jordlager 
eller berg som vallen kan grundläggas på, kommer grundförstärkningar att behöva utföras. 
Grundläggning kommer då i första hand att ske genom urgrävning av lösa jordlager för grund-
läggning av vallar på fast botten. I en del av området kring Rävenäset är mäktigheten hos de 
lösa jordlagren stor. I detta område kan grundläggning i stället komma att ske med hjälp av 
s.k. GEC (Geotextile Enhanced Columns), dvs. stenpelare inneslutna i en kraftig vävd geotex-
til med hög draghållfasthet. Sådana pelare installeras genom att ett slutet stålrör invändigt 
klätt med en geotextilstrumpa trycks ned till fast botten med samtidig undanträngning av lös 
jord. Stålröret fylls med lämpliga stenfraktioner. En kraftig vibrations- och greppenhet an-
vänds för att sakta dra upp röret dras sakta upp under pågående vibrationer. Rörets botten-
lucka öppnas när röret lyfts varvid geotextilstumpan med stenfyllningen står kvar på den fasta 
botten.  Resultatet blir en textilklädd pelare som i princip står fritt i leran. Pelare installeras 
med sinsemellan korta avstånd, ca 2 m. 
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Både urgrävning och installation av stenpelare innebär att uppgrävda respektive undanträngda 
jordmassor behöver muddras och tas om hand. Även dessa jordmassor kommer att användas 
som fyllningsmaterial i de planerade utfyllnadsområdena. 

 

4.2.3 Konstruktion med cellspont 

Ett alternativ till sprängstensvallen som kan användas oberoende av grundläggningsförhållan-
dena är konstruktion med cellspont. En cellspont består av spontplankor som slås i en sluten 
cirkel låsta i varandra (cell). Cellen fylls med krossmaterial som packas. Jordtrycket från den 
invändiga fyllningen i cellen spänner ut spontplankorna varvid jordtrycket tas upp genom 
dragning i cirkelbågen. Vid utbyggnad av en hel spontvägg installeras en rad sådana celler 
som binds samman med mellanliggande celler på sätt som framgår av Figur 10. Efter fyllning 
fungerar de sammanbundna cellerna med krossmaterial som en kontinuerlig mur. Jämfört med 
en konventionell bakåtförankrad spontvägg där jordtrycket tas upp genom utböjning av 
spontplankorna är cellsponten enklare och mer robust. Det behövs ingen förankring utan cel-
lerna dimensioneras så att tyngden av den fyllda cellen är tillräcklig för att ta upp jordtrycket 
från bakomliggande massor, inklusive det lasttillskott som erhålls vid belastning av bakom-
liggande områden. 

Cellspontens stora fördel är att den kan användas även där grundläggningsförhållandena är 
svåra. För det fall utbyggnader blir aktuella i den del vid Rävenäset där grundläggningsförhål-
landena är besvärliga bedöms en konstruktion med cellspont som ett säkert och robust alterna-
tiv. Cellspont kan utan större svårigheter slås ned genom lös jord ner i underlagrande fast ma-
terial (friktionsjord) varefter de lösa massorna innanför spontväggarna kan muddras upp och 
ersättas av fyllning med krossmaterial, jfr sektionen i Figur 10. En ytterligare fördel är att 
framtida utbyggnad av kajerna förenklas, då inget påldäck behöver byggas ut för att fullt vat-
tendjup ska erhållas intill kajlinjen. 
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Figur 10 Principutförande av konstruktion med cellspont. 
Cellspont kan även användas där grundläggningsförhållandena är gynnsamma och lös jord 
saknas, som fallet är i området vid Grimskallen. Spontplankorna slås ner direkt i friktionsjord 
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och fylls med krossmaterial. Eftersom en färdig cell är självstagande kan sådana också place-
ras direkt på berg i dagen. 

Stålsponter är känsliga för korrosion och för det fall konstruktionen skulle lämnas utan under-
håll i framtiden kommer åtminstone den yttre stålsponten att rosta av. Det är främst området 
kring vattenytan som är utsatt för rost. En avrostning skulle innebära att den övre delen av 
fyllningen mellan spontplankorna rasar ut och bildar en stödjande kon framför den undre de-
len av sponten. För att ytterligare säkra beständigheten i ett långt tidsperspektiv kan en fyll-
ningen i en kil närmast bakom cellsponten utföras med krossmaterial som en ytterligare buf-
fert, se Figur 11. Denna konstruktion innebär även en säkerhet för det fall en större båt skulle 
orsaka en kollisionsskada på de nedre delarna av sponten 
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Figur 11 Fyllning bakom stålspont säkrad mot spridning vid avrostning av spont eller 
liknande skada. 

 

4.2.4 Vall av betongkassun e.d. 

Där grundläggningsförhållandena är gynnsamma kan invallning också komma att utföras med 
vertikal stödkonstruktion typ betongkassun eller liknande, se Figur 12. Konstruktionen kan 
främst bli aktuell för utfyllnaden vid Grimskallen, där lösa jordlager saknas. Betongkassunen 
behöver grundläggas på en iordningställd terrassbotten av fast material. Vid Grimskallen be-
står jordlagren av morän som vilar direkt på berg och en sådan terrass kan enkelt iordningstäl-
las. Fördelen med konstruktionen är att den endast kräver mindre kompletteringar för att kun-
na fungera som kaj för flertalet ändamål. Nackdelen är att konstruktionen beräknas bli betyd-
ligt mer kostsam än en konventionell sprängstensvall. Eftersom planerna för kajläget vid om-
råde 3 i första hand omfattar användning som oljehamn krävs inte en konventionell kajkon-
struktion i detta läge utan det är tillräckligt att komplettera en sprängstensvall med dykdalber. 
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 Närmast bakom kassunen kan fyllningen utföras med bergkross, som säkerställer att mud-
dermassor inte kan spridas vid en eventuell framtida kollaps, jfr. konstruktionen med cell-
spont. 

 

0

Bergfyllning

Muddermassor
-11

-14

12 M  

Figur 12 Utförande av invallning med betongkassun 
 

4.3 Muddring av förorenade bottensediment 
Muddringen kommer att omfatta mellan 400 000 m3 och 800 000 m3 sediment beroende på 
vilket åtgärdsalternativ som slutligen beslutas och hur stor del av området kring Rävenäset 
som kommer att fyllas ut. Minimialternativet omfattar samtliga förorenade sediment i den inre 
hamnbassängen, varav delar kan komma att täckas av en utfyllnad vid Rävenäset i stället för 
att muddras. Mindre delar kan även komma att övertäckas för det fall muddring visar sig tek-
niskt riskabel att genomföra med hänsyn till befintliga konstruktioner etc. 

I princip finns tre huvudtekniker som kan användas, var för sig eller i kombinationer; gräv-
muddring, sugmuddring och frysmuddring.  

 
Grävmuddring 

Grävmuddring innebär att sedimenten mekaniskt lyfts upp från botten med en skopa, vanligt-
vis genom traditionell grävning från land eller via flytande arbetsplattformar, pråm eller 
skopmudderverk.  

Fördelen med grävmuddring är att den ursprungliga vattenhalten i sedimenten bibehålls och 
att det sker en betydligt mindre inblandning av vatten i sedimenten jämfört med sugmuddring. 
Dessutom kan hinder i form av stockar eller sten grävas bort direkt. Sannolikheten för grum-
ling och påföljande föroreningsspridning är dock stor, eftersom själva muddringsverktyget 
behöver lyftas och sänkas över vattenytan. För att minska risken för grumling finns slutna 
skopor, s.k. miljöskopa, som består av två eller flera delar som kan öppnas och slutas med 
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vajrar eller på elektrisk och hydraulisk väg. Skopan sänks ner i vattnet i öppet läge, läggs på 
botten och sluts näs sedimenten skrapas in i skopan. Skopan lyfts sedan sluten, se Figur 13. 
Metoden innebär en viss utspädning av sedimenten, eftersom överskottsvatten inte kan rinna 
av från skopan.  

 

Figur 13 Exempel på sluten s.k. miljöskopa avsedd för muddring av förorenade sedi-
ment. 

Metoden genererar dock mindre vattenhaltiga muddermassor, och leder därmed till en totalt 
sett lägre muddringskostnad, jämfört med andra metoder. Systemets kapacitet är ca 200 m3 
sediment per timme. Det finns andra typer av grävmuddringstekniker med betydligt högre ka-
paciteter och lägre kostnader, men spillet från dessa kan uppgå till flera procent av det mudd-
rade volymen och bedöms därför inte aktuella att använda i dessa sammanhang. 

 

Sugmuddring 

Sugmuddring innebär att sediment sugs upp från botten och pumpas bort som en slurry. En 
avsevärd inblandning av vatten i sedimenten erhålls. Slurryn pumpas via slutna ledningar från 
mudderverket till land för avvattning. Pumpning kan normalt ske upp till 3 km utan mellan-
pumpstationer och större höjdskillnader.  

Muddringstekniken innebär att ett muddringshuvud positioneras i sedimentens yta och förs 
fram och tillbaka i överlappande stråk. Munstycket ligger i princip på sedimentytan och sedi-
menten tas bort pallvis med mäktigheter på normalt mellan 0,2-0,5 m. Munstycket utgörs van-
ligtvis i Sverige av en liggande skruv som förs med långsidan mot det sediment som ska av-
verkas. Skruven är omgiven av sköldar som hålls öppna i avverkningsriktningen och stängda i 
motstående rikting för att begränsa grumling.  

Fördelen med sugmuddring är att den orsakar betydligt mindre grumling än grävmuddring 
och att finkorniga sediment kan tas upp med hög precision. Metoden medger också bättre 
möjlighet till avverkningskontroll än vid grävmuddring eftersom muddringshuvudet inte be-
höver lyftas.  
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Nackdelen är vatteninblandningen i de muddrade sedimenten, vilket medför att sedimenten 
behöver avvattnas och att stora mänger returvatten uppkommer som måste omhändertas. Det-
ta innebär att sugmuddring (inklusive avvattning och vattenrening) vanligtvis blir dyrare än 
grävmuddring. Systemets kapacitet är ca 100 m3 fast sediment per timme, beroende på sedi-
mentens ursprungliga TS-halt (det sker en inblandning av vatten, normalt ned till en torrsub-
stanshalt om 3-5 % för att muddermassorna ska vara pumpbara). Uppgifterna avser den typ av 
sugmuddring med inkapslat muddringshuvud som använts vid de tidigare sedimentsanering-
arna i Järnsjön, Örserumsviken och Svartsjöarna. Det finns andra typer av sugmuddring med 
betydligt högre kapacitet och lägre kostnad, men med betydligt större risk för partikelsprid-
ning.  

 

Figur 14 Exempel på ett skärmat sugmuddringshuvud avsett för muddring av förore-
nade sediment.  

 
Frysmuddring 

Frysmuddring som är en relativt ny teknik som hittills endast kommit till användning i mindre 
projekt. Tekniken innebär att sedimenten fryses i block som sedan enkelt kan lyftas upp i hela 
stycken. Frysdjupet regleras genom att variera frystemperaturen på plattorna samt frystiden. 
Fördelen är att sediment kan avverkas med hög precision och effektiv begränsning av parti-
kelspridning. En fördel jämfört med sugmuddring, men även jämfört med grävmuddring, är 
att de muddrade sedimentens vattenhalt minskar när de frysta blocken tinar. Slutresultatet ef-
ter tining blir därmed fastare muddermassor som är enklare att hantera och stabilisera.  

En nackdel är att frysningen kräver en stor insats av energi. Om inte denna energi kan åter-
vinnas på andra sidan av den värmepump som används blir kostnaderna höga. Tekniken har 
även en låg kapacitet, som möjligen kan överkommas med samtidig användning av ett stort 
antal frysaggregat. Metoden bedöms främst vara aktuell att använda som ett komplement till 
grävmuddring och sugmuddring där muddringen måste ske med särskilt stor försiktighet, t.ex. 
intill konstruktioner där risk för skador annars föreligger.  
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Metodval 

Olika entreprenörer arbetar med olika tekniker. Kommunen avser därför inte reglera vilken 
muddringsteknik som används, utan lämna öppet för olika muddringstekniker. I stället för att 
reglera teknikvalet kommer funktionskrav att ställas som ska innehållas, både avseende tillå-
ten grumling vid muddring och tillåtna utsläpp med returvatten, se avsnitt 4.10.  

Ett möjligt scenario är muddring genom grävmuddring med sluten skopa, med vidtagande av 
erforderliga skyddsåtgärder för att minska risken för grumling, kompletterad med en sug-
muddring för avlägsnande av återsedimenterade partiklar. Intill känsliga konstruktioner, där 
det föreligger risk för skada, kan även frysmuddring bli aktuellt.  

För att förhindra föroreningsspridning kan vid behov skyddsskärmar eller luftbubbelridåer 
användas. Skärmen ska täcka hela vattenpelaren från ytan ner till botten och kan utformas på 
olika sätt. Den kan exempelvis utföras med hängande geotextil som i vattenytan förses med 
någon typ av flytkropp och nedtill förankras mot botten med kätting. Flytkroppar, geotextil 
och förankring dimensioneras med hänsyn till förekommande laster av strömmar, vind etc. I 
stället för skärmar kan luftbubbelridåer användas. Dessa är enklare att hantera och mindre 
känsliga för påkänningar av vid, strömförhållanden etc., men kräver en hög energiinsats för 
drivning av kompressorer. Avskärmning av muddringsområden avses endast användas om det 
behövs för att funktionskraven för grumling ska kunna innehållas. 

 

4.4 Övrig muddring 
Förutom de förorenade bottensedimenten avser kommunen även genom sprängning och 
muddring av sprängt berg med överlagrande friktionsjord fördjupa två mindre områden med 
uppstickande berg öster om Rävenäset. Områdena framgår av ritning O2. Fördjupningen be-
hövs av säkerhetsskäl för färjetrafiken i hamnen. Uppschaktat berg avses användas som fyll-
ningsmaterial till invallningar för fyllning av förorenade sediment. 

 

4.5 Omhändertagande av muddermassor, avvattning och vattenre-
ning 

Muddermassorna kommer att användas som fyllningsmaterial för utbyggnad av hamnens 
verksamhetsytor, se avsnitt 1.4. I en första etapp avses området innanför Oljehamnen utfyllas. 
Utfyllnaden kompletterar de tidigare utfyllnader som utförts i detta område. Behovet av fyll-
ningsmassor i detta område är begränsat till ca 70 000 m3 muddermassor, exklusive övertäck-
ning med bergkross.  

När området innanför Oljehamnen är utfyllt kommer det utanförliggande området vid Grim-
skallen att fyllas ut. För det fall muddringen genererar ytterligare massor utöver den volym 
som behövs för att fylla ut dessa två områden kommer även en del av området kring Rävenä-
set att byggas ut. Utbyggnadens storlek anpassas till tillgången på muddermassor som kan an-
vändas för fyllning. 
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De muddrade sedimenten måste avvattnas innan de kan utnyttjas som fyllnadsmaterial. Av-
vattning kan ske både på mekanisk väg, t.ex. i silbandspressar och centrifuger och passivt ge-
nom sedimentering, t.ex. inom det område där massorna ska utnyttjas som fyllningsmaterial. 
Oavsett metod behövs sannolikt tillsatser av flockningsmedel för att förenkla avvattningen.  

Behovet av avvattning varierar beroende på vilken muddringsmetod som används. De meka-
niska metoderna är aktuella framför allt för sugmuddrade sediment. Vid grävmuddring och 
frysmuddring blir avvattningen enklare och det kommer sannolikt att vara tillräckligt med 
uppläggning på en iordningställd yta där massorna får avrinna och frigjort vatten samlas upp, 
alternativt att massorna läggs direkt inom det område där de ska användas som fyllningsmas-
sor, varifrån vatten kommer att evakueras och tas om hand.  

Det vatten som skiljs av eller avrinner/trängs undan, beroende på avvattningsteknik, kommer 
att passera en reningsanläggning innan det återförs till hamnbassängen. Vattenbehandlingsan-
läggningen kommer att utformas för att avskilja partiklar och vid behov lösta ämnen. Till 
denna reningsanläggning förs också dagvatten som avrinner från arbetsytor där förorenade 
muddermassor hanteras. 

Avvattningsutrustningen och reningsanläggningen kommer att placeras inom det nuvarande 
hamnområdet i den norra delen av hamnområdet, se situationsplanen, ritning O1.  

Då massorna läggs in i fyllningsområdena kommer vattnet innanför vallarna att trängas un-
dan. Det undanträngda vattnet bedöms i stort sett ha samma karaktär som vattenmassorna 
utanför utfyllnaderna, men det kan också innehålla sedimentpartiklar som grumlas upp i vat-
tenmassan i samband med att muddermassor läggs in. För att undvika att partiklar sprids till 
övriga hamnområdet kommer överskottsvatten som evakueras också att passera ett renings-
steg för att avskilja partiklar och vid behov lösta ämnen.  

Avvattningsförsök och vattenrening har simulerats i laboratorium, dels med enkel sedimente-
ring efter flockning med polymer, dels med mekanisk avvattning (centrifugering). Flockning 
och fällning har resulterat i klarvattenfaser med maximalt föroreningsinnehåll enligt Tabell 8. 

Tabell 8 Maximala halter i returvatten efter 
flockning och sedimentering. 

Ämne Halt i returvatten 
(µg/l) 

Cu 100 
Pb 100 
Zn 300 
As 100 
Cd 0,5 
Hg 0,2 
Fe 10 000 
Ni 10 
Dioxiner 0,0002 
PCB 0,4 
TBT 0,07 
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Kommunen avser inte att föreskriva vilken reningsteknik som ska användas, däremot vilka ut-
släppskrav som ska gälla med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Föreslagna 
utsläppskrav redovisas i avsnitt 4.10. 

4.6 Stabilisering och fyllning av avvattnade muddermassor 
Troligen kommer muddermassorna att behöva stabiliseras för att bärigheten ska bli tillräcklig 
för de laster som den färdiga ytan kommer att utsättas för. Bindemedel (exempelvis cement, 
merit och aska i lämpliga proportioner) tillsätts muddermassorna i tillräcklig mängd för att av-
sedd hållfasthet ska uppnås efter härdning. Stabiliseringen medverkar också till att minska den 
framtida utlakningen från fyllningen. Inblandningen av bindemedel kan i princip ske på tre 
olika sätt: 

• Genom inblandning i en blandningsstation (processtabilisering) omedelbart innan 
muddermassorna fylls ut. 

• Genom satsvis inblandning av bindemedel i muddermassor liggande i pråm där mas-
sorna får härda något eller några dygn innan muddermassorna läggs ut inom invall-
ningen. 

• Genom inblandning efter det att muddermassor fyllts upp till avsedd nivå, med an-
vändning av konventionella maskiner som används för stabilisering av lös jord i an-
läggningssammanhang (s.k. masstabilisering). 

Metodvalet kommer att slutligt avgöras först efter det att en entreprenör är upphandlad. Som 
underlag för beslut planeras pilotförsök för verifiering av de stabiliseringsresultat som erhål-
lits vid försök i laboratorium. 

Som underlag för dimensionering genomförs för närvarande en undersökning av effekterna av 
stabilisering beroende på vilka bindemedel som används och i vilka proportioner de blandas. 
Basen i alla blandningar utgörs av cement och merit i olika proportioner medan två olika bio-
bränsleaskor används som tillsats. Askor provas eftersom dessa ofta kan ge stabiliseringsef-
fekter liknande cement och möjligen kan ersätta en del av de dyrare bindemedlen. Försöken 
pågår under längre tid för att ge kunskap om hållfasthetstillväxten som funktion av tid. Hittills 
framkomna resultat vad avser lakningsegenskaper framgår av avsnitt 3.8. 

Fyllning av muddermassorna kan ske med skopa från pråm inom invallningen eller successivt 
från invallningarnas sidor in mot centrum. I det senare fallet behöver massorna fyllas till full 
höjd och överbyggnaden eller del av denna påföras successivt med att fyllningen framskrider. 
Fyllning kan också ske genom att muddermassorna pumpas in i invallningen, före eller efter 
stabilisering. 

Ett alternativ till stabilisering är fyllning av muddermassor utan bindemedelstillsats och eta-
blering av en överlast som ska påskynda konsolidering av massorna. Konsolidering innebär 
att kornskelettet deformeras och inneslutet porvatten pressas ut till dess att en jämvikt uppnås 
med den last som har påförts. Utförs en avlastning efter det att konsolideringen slutförts 
kommer endast små framtida sättningar att uppkomma. Efterhand som konsolideringen pågår 
tillväxer muddermassornas hållfasthet och permeabiliteten avtar (tätheten ökar). Fördelen med 
konsolidering i stället för stabilisering är att de framtida metallhalterna i lakvatten från fyll-
ningen sannolikt kommer att vara lägre (se avsnitt 3.8). Nackdelen är att konsolideringspro-
cessen kan ta avsevärt längre tid än efter en stabilisering. 
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4.7 Täckning och slutlig utformning av utfyllnader 
Utfyllda muddermassor kommer att påföras en överbyggnad bestående av förstärkningslager, 
bärlager och slitlager. Förstärkningslager ska utföras med obundet väl dränerande material, 
för att förebygga uppbyggnad av en grundvattenyta som ligger avsevärt högre än omgivande 
havsvattennivå. På så sätt minimeras gradienter som kan driva vattenströmning genom de sta-
biliserade muddermassorna. Även bärlagret kommer helt eller delvis att utföras med väl drä-
nerande obundna material. Bärlager och slitlager kan dock även komma att utföras med bund-
na material, beroende på vilka krav hamnen kommer att ställa utgående från planerad använd-
ning. 

Överbyggnaden kommer att utföras minst 2 m mäktig. 

 

4.8 Täckning eller avskärmning av förorenade bottensediment 
Det kan också bli fråga om att täcka eller isolera förorenade sediment utan föregående mudd-
ring, eller efter en första muddring av ytliga lösa sediment. Täckning kan t.ex. komma ifråga 
under och intill befintliga pålade kajer eller äldre kajer grundlagda med stenkistor, om dessa 
bedöms vara i så dålig kondition att muddring intill grundkonstruktionen bedöms äventyra de-
ras framtida kondition.  

Täckning kan möjligen också bli aktuell i mindre områden där de förorenade sedimenten är 
uppblandade med fastare material som försvårar muddringsarbetet. 

Beroende på de förorenade massornas karaktär kan täckning utföras på olika sätt. Där mud-
dermassorna är lösa (har låg skjuvhållfasthet) kommer först en armering med lämplig geotex-
til att läggas ut. Geotextil med hög hållfasthet redan vid begränsad töjning används. Textilen 
läggs ut och förankras så att glidning mot underlaget förhindras, varefter ett första lager täck-
ning kan påföras. Armeringen förhindrar att lokala skjuvbrott uppkommer som kan medföra 
lokal undanpressning av sediment. Beroende på sedimentens kornstorlek och skjuvhållfasthet 
kan täckmassor komma att påföras i ett eller två lager. Låg skjuvhållfasthet begränsar mäktig-
heten vid utläggning och två lager kan behövas för att undanträngningar ska undvikas i utfö-
randeskedet. Om de sediment som täcks är finkorniga och det samtidigt krävs grovkornigt 
material i ytan med hänsyn till strömhastigheter m.m. kommer flera lager täckning med olika 
kornstorleksfördelning att behövas även av denna orsak.  

Om de förorenade sedimenten har hög skjuvhållfasthet, t.ex. är uppblandade med friktionsma-
terial som fallet kan vara invid de äldre kajerna i inre hamnen, under påldäck m.m. kan täck-
ning av friktionsmaterial och erosionsskydd påföras utan armerande geotextil. 

Omfattningen av eventuell täckning kommer att bestämmas vid detaljprojektering av åtgär-
derna, liksom det slutliga utförandet. Om täckning blir aktuell kommer omfattningen att bli 
liten i förhållande till muddring.  

Funktionskrav för täckningar är att  

• stabilitetsförhållandena ska vara långsiktigt tillfredsställande, med säkerhetsfaktor 
minst F=1,35 beräknad med effektivspänningsanalys och kombinerade analys respek-
tive minst F=1,5 beräknad med totalspänningsanalys,  
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• det översta lagret skall utgöra ett fullgott skydd mot erosion såväl av naturligt före-
kommande strömhastigheter som av propellerströmmar från inom området förekom-
mande båtar, med hänsyn tagen till de begränsningar som rådande vattendjup innebär 
för fartygstrafik 

 

4.9 Förstärkningar och övervakning av befintliga konstruktioner 
Arbete intill äldre befintliga konstruktioner kan innebära en risk för deras fortbestånd. Av 
denna anledning kan det bli nödvändigt att vidta vissa förstärkningsåtgärder i samband med 
muddring och täckning. Sådana förstärkningsåtgärder kan t.ex. komma att utgöras av kom-
pletterande pålning, installation av spont, injektering av stenkistor m.m. Behovet av sådana 
insatser bedöms dock som litet. 

Befintliga konstruktioner för vilka övervakningsbehov bedöms finnas kommer att övervakas i 
samband med att arbeten bedrivs intill dessa. Övervakning kan t.ex. ske med påmonterade 
lutningsgivare anslutna till automatiska larm om vissa nivåer överskrids, inmätning av dubbar 
m.m. 

4.10 Funktionskrav för skydd av hälsa och miljö under arbetstiden 
Under genomförandetiden är det oundvikligt med en viss ökande belastning på miljön. Som 
framgått ovan kommer muddringen även om den genomförs med särskilt anpassade mudder-
verk att generera viss grumling. Vidare kommer föroreningar att finnas i returvatten som åter-
leds efter avvattning av muddrade sediment. För begränsning av påverkan från grumling före-
slås följande funktionskrav som ska innehållas under genomförandetiden: 

• Under genomförandetiden får årsmedelvärdet av halten suspenderande ämnen uppmätt 
i inloppet till inre hamnen inte överstiga 20 mg/l (motsvarar turbiditet10 FNU). Dygn-
svärdet får inte överskrida 100 mg/l (turbiditet 50 FNU). Vid arbeten i yttre hamnen 
gäller samma begränsningsvärden uppmätt i inloppet till den yttre hamnen.  

• Utanför ett avstånd av 50 m från mudderverk eller annat grumlingsalstrande arbete får 
dygnsvärdet av suspenderade ämnen inte överskrida 100 mg/l (turbiditet 50 FNU). För 
det fall skyddsåtgärder typ avskärmning med siltskärm eller luftbubbelridå används 
gäller gränsvärdet i stället utanför denna avskärmning. 

• Vid muddring i Månskensviken ska skyddsåtgärder vidtas så att grumling överstigan-
de dygnsvärdet 50 mg/l mätt som suspenderade ämnen (turbiditet 25 FNU) inte upp-
kommer utanför muddringsområdet. 

• Vid grumlande arbeten utanför yttre hamnbassängen (utfyllnadsområdet vid Grimskal-
len) under perioden 1/4 t.o.m. 15 /7 får dygnsvärdet av suspenderade ämnen utanför 
ett avstånd av 50 m från arbetsplatsen inte överstiga 30 mg/l (15 FNU). 

I praktiken innebär funktionskravet avseende medelvärde av halten suspenderade ämnen i re-
spektive hamninlopp att spridningen av suspenderade ämnen under genomförandetiden tillåts 
öka med en faktor 2,5 i förhållande till bakgrundsvärden för hamnen. Eftersom föroreningarna 
till mer än 90 % är partikelburna innebär detta också att spridningen av föroreningar tillåts 
öka med en faktor 2,5. 
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Funktionskravet för maximal halt av suspenderade ämnen har tagits fram för att akuttoxiska 
effekter för det akvatiska livet inte ska överskridas på visst avstånd från mudderverket. En 
analys av föroreningshalter i sedimenten visar att akuttoxiska halter i vattenmassan teoretiskt 
kan uppkomma om halten suspenderade ämnen överskrider 50-100 mg/l (25-50 FNU), bero-
ende på vilken del av området som muddras. Den typ av tester som legat till grund för framta-
gande av akuttoxiska halter avser exponering i 24-96 timmar. Detta bedöms innebära att till-
fälliga överskridanden kan accepteras, men att åtgärder ska vidtas så att halten suspenderade 
ämnen underskrider funktionskravet inom 24 timmar från det att överskridande konstaterats. 

Betydelsen av utsläpp av returvatten kommer delvis att bero på om muddring huvudsakligen 
sker som sugmuddring eller som grävmuddring. En beräkning av lämpliga funktionskrav har 
genomförts, utgående från antagandet att utsläppet av vatten uppgår till ca 120 m3/h, dygnet 
runt, sju dagar i veckan. Detta kan anses motsvara utsläpp vid sugmuddring.  

Utgångspunkterna för beräkning av funktionskrav för utsläpp av returvatten har varit att: 

• Spridning till följd av utsläpp får maximalt motsvara 50 % av nuvarande förorenings-
transport från hamnbassängen. 

• Returvattnet får inte vara akut giftigt efter en liten utspädning (10 ggr). 

• Det ska vara tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att innehålla funktionskraven. 

För att begränsa påverkan till följd av utsläpp av returvatten föreslås att halten suspenderade 
ämnen inte får överskrida 50 mg/l (turbiditet 25 FNU) som veckomedelvärde och att pH ska 
ligga inom intervallet 4-11. Eftersom föroreningarna visats vara bundna till partiklar i varie-
rande utsträckning (50 % för nickel, 70 % för kadmium och för övriga ämnen med mer än 90 
% beroende på ämne) är halten suspenderade ämnen en enkel och tillförlitlig indikator på för-
oreningshalten i returvatten. Det kan dock visa sig svårt att använda halten suspenderade äm-
nen som en kontrollparameter beroende på att vattnet sannolikt kommer att ha höga halter av 
löst järn, som kan bilda fällningar under tiden från det att provet tas till dess att analys sker. 
Halten suspenderade ämnen blir då skenbart hög i analysen. För det fall sådana svårigheter 
medför att kravet på suspenderade ämnen inte kan innehållas föreslås i stället funktionskrav 
för innehållet av föroreningar i returvattenutsläpp enligt Tabell 9, till dess att halten suspende-
rade ämnen understiger 50 mg/l. Observera att halterna i tabellen är beräknade utgående från 
fördelningen mellan partikulär och löst fas och avser totalhalter (summa partikulär och löst 
fas). Utsläppskraven enligt tabellen motsvarar en halt suspenderade ämnen som beräknings-
mässigt ligger över 50 mg/l, dvs. om kravet avseende suspenderade ämnen innehålls tillgodo-
ses även utsläppskrav enligt tabellen.  

Damning av förorenade sediment eller andra utsläpp till luft bedöms inte kunna leda till nivå-
er av hälsoskadliga ämnen i luft som medför någon risk för människors hälsa, se vidare av-
snitt 5.2.2. Inte heller bedöms miljökvalitetsnormer för luft kunna överskridas till följd av 
verksamheten. Av denna anledning föreslås inga funktionskrav eller begränsningsvärden för 
damning eller andra utsläpp till luft. 

Buller kommer däremot att leda till störningar för boende i närheten av hamnområdet. Funk-
tionskrav för buller föreslås därför enligt Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från 
byggplatser, NFS 2004:15. Dessa gäller inte inom arbetsplatsen utan vid bostäder och andra 
verksamheter som kan beröras av buller, se Tabell 10. 
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Tabell 9 Förslag till funktionskrav (µg/l] för undvikande av akuta effekter vid utsläpp 
av returvatten jämförda med lågriskvärden för akuta effekter i marin miljö. 

 

 

Tabell 10 Funktionskrav för buller 

 
 

Ämne 50% av nuva-
rande utsläpp 

Risk för akuta 
effekter 

Teknik/Ekonomi
rimligt 

Föreslaget  
riktvärde 

Cu 400 100 100 100 
Pb 100 2 000 100 100 
Zn 500 1 000 300 500 
As 50 600 100 100 
Cd 10 400 0,5 10 
Hg 0,5 20 0,2 0,5 
Fe  13 000 10 000 10 000 
Ni 100 700 10 100 
Dioxiner 0,0001 1 0,0002 0,0002 
PCB-7 0,1 10 0,4 0,4 
TBT 0,4 4 0,07 0,4 
pH  4-11  4-11 
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5 Miljökonsekvenser 

5.1 Långsiktiga effekter 

5.1.1 Spridning av föroreningar från kvarlämnade sediment i hamnen 

Efter vidtagna åtgärder i Oskarshamns hamn kommer spridningen av föroreningar från sedi-
ment i hamnen att minska avsevärt i förhållande till nollalternativet. Det är svårt att med sä-
kerhet ange hur stor spridningsminskningen blir. Saneringen kommer minst att omfatta den 
inre hamnen, varifrån spridningen är störst. Spridningen från den inre hamnen bedöms kom-
ma att minska med minst 90 %. Spridningen från småbåtshamnen vid Ernemar (se situations-
plan, ritning O1), bedöms i dagsläget som mycket litet. Av den samlade föroreningsmängden 
finns ca 6 % i detta område, men bidraget till spridningen bedöms som betydligt mindre än så. 
I yttre hamnen finns en större mängd föroreningar ansamlade i djuphålor som mer eller mind-
re fyllts med förorenade sediment, sannolikt som fällningar av järnoxidhydroxider med med-
fällda metaller. De mätningar som utförts tyder på att områdena i yttre hamnen fortfarande 
fungerar som ackumulationsbottnar för föroreningar. I dagläget bidrar yttre hamnen troligen 
inte till spridningen av föroreningar annat än i mycket liten utsträckning, trots att det finns en 
betydande föroreningsmängd här. Muddring av förorenade sediment i yttre hamnen och små-
båtshamnen bedöms därför inte få någon större betydelse för det övergripande åtgärdsmålet; 
att minska spridningen av föroreningar till utanförliggande kustområde. 

Sammantaget bedöms alltså spridningen av föroreningar från sediment i inre hamnen att 
minska med minst ca 90 % i förhållande till dagens spridning. Detta innebär att spridningen 
från de förorenade sedimenten i inre hamnen framtiden under ett normalår bedöms komma att 
uppgå till storleksordningen några hundra kg zink/år, ca 100 kg av koppar, knappt 50 kg/år av 
arsenik, några tiotals kg av bly och ca 2 kg/år av kadmium. För dioxiner bedöms den kvarstå-
ende spridningen från sedimenten i inre hamnen till 0,01-0,03 g/år. Observera att dessa skatt-
ningar är mycket osäkra och att den verkliga spridningen kommer variera år från år beroende 
på väderförhållanden och fartygstrafiken. De baseras på tidigare beräkningar av förorenings-
transporten i dagsläget, tillsammans med en bedömning av hur mycket föroreningshalterna i 
ytsediment i den inre hamnen kommer att minska efter genomförd muddring. Den nuvarande 
föroreningstransporten har beräknats från uppmätta halter av föroreningar i vattenmassan och 
SMHI:s beräkningar av vattenutbyte. Beräkningen är behäftad med relativt stora osäkerheter 
och skattade konfidensintervall (90 %) visar att transporten i verkligheten kan avvika relativt 
mycket, både uppåt och neråt. 

 

5.1.2  Spridning av föroreningar från utfyllnader med muddermassor 

Ett visst framtida utsläpp av föroreningar kan även komma att ske från fyllningen med stabili-
serade muddermassor. För att kunna kvantifiera detta har lakförsök utförts på stabiliserade 
muddermassor, se avsnitt 3.8. Lakförsök har utförts på ett samlingsprov från Månskensviken 
där de mest förorenade sedimenten återfinns. Vid lakförsöket har förhållandet mellan mäng-
den lakvätska (L) och mängden sediment (S, torrsubstans) varit L/S 10. I sitt naturliga till-
stånd är förhållandet mellan mängden porvatten och mängden torrsubstans i sedimenten ca 
L/S 4 (motsvarar torrsubstanshalten 20 %). Lakförsöken bedöms därmed ge en rimligt rättvi-
sande bild av de halter av olika ämnen som kan uppkomma i porvatten i fyllningen . 
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Spridningen av föroreningar från fyllningen bestäms av föroreningshalten i lakvatten samt 
mängden genomströmmande vatten. För att minska genomströmningen i så stor utsträckning 
som möjligt placeras muddermassorna i sin helhet under havets medelvattennivå. Överbygg-
naden över fyllningen utförs med väldränerande material, varvid ett strömningsmönster lik-
nande illustrationen i Figur 15 kommer att utbildas (figuren avser situationen i det större om-
rådet vid Grimskallen.. 

I princip kommer ingen grundvattenströmning att kunna induceras av varierande vattenstånd 
på utsidan av fyllningen. Vattenståndet varierar på samma sätt på alla fyllningens sidor och 
skapar därmed ingen gradient som kan driva grundvattenströmning genom fyllningen. Varie-
rande vattenstånd kommer att kunna driva vatten in i överbyggnaden. Beroende på överbygg-
nadens genomtränglighet för vatten kan det ta olika lång tid innan trycket i överbyggnadslag-
ret utjämnas. Under denna period uppkommer en liten gradient för strömning även i mudder-
massorna. Det mest konservativa antagandet är dock att överbyggnaden inte är tillräckligt 
väldränerande utan en mer eller mindre stationär grundvattenyta utbildas som en följd av att 
infiltrerande nederbörd inte dräneras undan tillräckligt snabbt. Därmed skapas en viss gradient 
för strömning även genom muddermassorna. 

 

Figur 15 Principiellt mönster för strömning genom fyllningen med stabiliserade mud-
dermassor. Illustrationen avser placering i fyllningsområde 3. 

En hydrogeologisk modellering har utförts för utfyllnaden vid Grimskallen. Denna baseras på 
karteringar i fält, kompletterade med seismiska undersökningar för lokalisering av sprick- och 
krosszoner i berg. Hamnen är placerad i en större sprickdal och karteringarna visar att fyll-
ningsområdet delvis kan beröras av en zon med uppsprucket berg. Betydelsen av sprickzonen 
har undersökts teoretiskt genom en känslighetsanalys, där de hydrauliska egenskaperna varie-
rats. I modellen har även de hydrauliska egenskaperna hos fyllningsmaterialen (muddermas-
sor, filtermaterial och bergfyllning) varierats. Resultat från karteringar, seismiska undersök-
ningar och modelleringar redovisas i Bilaga A.5. 

De stabiliserade muddermassornas permeabilitet kan på basis av utförda försök uppskattas till 
ca 1*10-8 m/s. För det fall stabilisering inte utförs kommer massor enligt utförda försök san-
nolikt att konsolidera i sådan utsträckning att permeabiliteten blir ännu lägre. Av bilaga A.5 
framgår att infiltrationen till fyllningen kan variera från 0 upp till 17 l/m2/år beroende på vilka 
förutsättningar som i övrigt råder, främst avseende de hydrauliska egenskaperna i uppsprucket 
berg. För ett konservativt fall där halva området underlagras av uppsprucket berg med hög 
hydraulisk konduktivitet (K=1*10-6 m/s) och halva området underlagras av berg med god kva-
litet (K=1*10-9 m/s) blir infiltrationen beräkningsmässigt ca 10 l/m2/år som ett genomsnitt 
över ytan. Om det uppspruckna berget i stället har en hydraulisk konduktivitet på 1*10-7 m/s 
reduceras infiltrationen beräkningsmässigt till ca 2,7 l/m2/år. 

Den horisontellt projicerade ytan av utfyllnaden med muddermassor  vid Grimskallen är ca 
60 000 m2. Om infiltrationen konservativt antas ligga nära det beräkningsfall som ger högst 
infiltration kan lakvattenbildningen uppskattas till ca 500 m3/år. 
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Föroreningstransporten kan beräknas som omsatt vattenvolym multiplicerad med halten i por-
vatten i fyllningen. Med användning av de maximala föroreningshalter som uppmätts i lakför-
sök kan föroreningstransorten av olika ämnen beräknas enligt Tabell 11. 

För beräkningarna har använts konservativa antaganden såväl för beräkning av lakvattenbild-
ning som för bedömning av halter i det lakvatten som lämnar utfyllnaderna. Av denna anled-
ning bedöms utsläppsberäkningen även inrymma lakvatten från den mindre utfyllnaden vid 
Oljehamnen och även en eventuell fyllning vid Rävenäset. De halter som använts för beräk-
ning är den maximala halt som uppmätts i lakvatten från Månskensviken, oberoende av om 
provet varit stabiliserat eller ostabiliserat. Dock har provet med störst tillsats av bindemedel 
uteslutits eftersom en så hög bindemedelstillsats inte bedöms som aktuell att använda. Efter-
som effekterna av stabiliseringen för några metaller inverkat positivt och för några metaller 
negativt bedöms att den ogynnsamma kombination som redovisas i tabellen inte kan uppstå i 
verkligheten.  
 

Tabell 11 Uppmätta halter i lakvatten och beräknade föroreningstransporter, förutsatt 
en vattenomsättning om ca 500 m3/år. 

 

Ämne 
 

 

Uppmätt halt i lakvatten*
 

Beräknad maximal spridning 
   

Metaller µg/l g/år 
Arsenik 17-40 20 
Bly <0,2-0,58  0,3 
Kadmium <0,07 0,04 
Koppar 2 1 
Nickel 6-160 80 
Zink 2-5 2,5 
   

Organiska ämnen (ng/l) (mg/år) 
Dioxiner 0,005 – 2,2 1,1 
PCB7 0-150 75 
∑TBT 9-300 150 
   

* För metaller har halten i lakvatten (µg/l) omräknats från angivna utlakade mängder (mg/kg) i skak-
försök vid L/S 10 (L/S anger förhållandet mellan mängd lakvätska och fast fas), genom multiplikation 
med en faktor 100, se även avsnitt 3.8.  
 
Det framgår av Tabell 11 att den beräknade spridningen av metaller från de stabiliserade mud-
dermassorna är försumbar i förhållande till den bedömda kvarstående spridningen från bott-
narna efter muddring. En väsentlig skillnad är dock att den beräknade transporten från fyll-
ningen avser lösta metaller (maximal partikelstorlek 0,45 µm) som sannolikt är tillgängliga 
för biota i större utsträckning än partikulärt bundna metaller, som utgör den huvudsakliga de-
len av de metaller som sprids från kvarlämnade sediment. Spridningen från fyllningen bedöms 
dock utgöra en försumbar del även av den mängd lösta metaller som tillförs hamnbassängens 
vatten. 

För dioxiner utgör den beräknade spridningen 0,3-1 % av den nuvarande spridningen och kan 
således komma att uppgå till i storleksordningen 10 % av den spridning som bedömts kunna 
kvarstå efter genomförda åtgärder. Med hänsyn till den stora skillnad som konstaterats bero-
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ende på om lakvatten filtrerats eller centrifugerats bedöms det som sannolikt att det verkliga 
läckaget kommer att vara betydligt mindre. 

Förhållandena bedöms inte förändras på lång sikt. Den låga lakvattenbildningen är inte bero-
ende av några tätskikt som kan förlora sin funktion med tiden. I stället begränsas infiltrationen 
i massorna genom att de hydrauliska gradienterna som kan driva vattenströmning genom mas-
sorna är naturligt låga och inte ens teoretiskt kan bli högre än vad som antagits för beräkning-
en av utsläpp, så länge massorna ligger under vattenytan. Placeringen under vattenytan inne-
bär också att en stabil syrefattig miljö bildas, vilket gynnar fastläggning av metaller som sul-
fider. Enligt prognoser från SMHI kommer vattenstånden på sikt sannolikt att öka i stället ef-
tersom höjningen av havsytan numera överstiger landhöjningen i denna del av landet. 

 

5.1.3 Effekter på naturmiljön 

På kort sikt kommer efterbehandlingsåtgärderna att innebära konsekvenser för det växt- och 
djurliv som är bundet till sedimenten i de områden som muddras, eftersom muddringen med-
för att i princip alla växter och djur kommer att försvinna. I den mån bottnarna i hamnbas-
sängen utgör bas för bottenvegetation och fisk kommer födobasen och lekplatser att förstöras 
inom de muddrade områdena. På längre sikt bedöms dock efterbehandlingsåtgärderna främja 
växt- och djurlivet. Vilka djur och växter som kommer att återkolonisera de muddrade områ-
dena går inte med säkerhet att säga och oavsett vilka arter som koloniserar området så kom-
mer det sannolikt att ta många år innan områdena återgår till samma successionsstadium som 
idag.  

De biologiska undersökningar som gjordes före och efter saneringen av Örserumsviken visade 
att ett år efter avslutad muddring hade vegetationssamhället börjat utbreda sig i de inre delar-
na av viken och vegetationsbältet var som tätast i anslutning till strandkanterna (Lövgren, 
2005). I den yttre delen av viken var vegetationsförekomsten fortfarande sparsam ett år efter 
muddringen. Bottenfaunasamhället i den inre delen av viken var i nivå med före saneringen 
när det gäller den totala djurbiomassan. Sammansättningen av djur skilde sig dock åt. Före 
muddringen utgjorde filtrerare och växtätare (herbivorer) en större andel av bottenfaunasam-
hället i viken, medan de funktionella grupperna nedbrytare (detrivorer) och allätare (omnivo-
rer) dominerade stort efter muddringen. Två år efter avslutad muddring hade filtrerarna och 
herbivorerna börjat öka igen. Den totala fångsten av fisk i viken var två år efter avslutad 
muddring något lägre än före saneringen. Vid undersökningar som utfördes fem år efter avslu-
tad muddring liknade bottenfaunasamhället det som fanns före saneringen (Lövgren, 2008).  

I och med att det inte finns några särskilda skyddsintressen avseende flora och fauna i hamn-
bassängen och dess närområden bedöms konsekvenserna till följd saneringsåtgärderna inte 
påverka några specifika intressen eller bevarandevärden.  

Inom ramen för huvudstudien för Oskarshamns hamnbassäng utfördes ett begränsat provfiske, 
där abborrar och flundror i och utanför hamnbassängen provtogs och analyserades med avse-
ende på metaller och dioxiner. Resultaten indikerade bl.a. att det bly som fiskarna tar upp 
kommer från den historiska verksamheten på det nedlagda kopparverket och att upptaget inte 
kan sägas vara högre i hamnbassängen än utanför. Metall- och dioxinhalterna som uppmättes i 
fiskarna underskred Livsmedelverkets gränsvärden för fiskkonsumtion. Studier på blåstång 
och mussla, som utförts inom ramen för Kalmar läns kustvattenkontrollprogram, visar att det i 
hamnbassängen sker ett upptag av koppar, zink, bly och kadmium. Nyligen utförda provtag-
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ningar av musslor i hamnbassängen visar också på ett kraftigt upptag av dioxiner. I och med 
att de förorenade sedimenten tas bort bedöms upptagen av föroreningar i fisk och övrig biota 
komma att minska. Det kommer att ta tid innan effekterna är mätbara och under åtgärdsfasen 
kan ett temporärt ökat upptag i biota förväntas. 

De planerade fyllningarna kommer att påverka landskapbilden i och med att vattenområden 
fylls och avses utnyttjas för hamnverksamhet. Vattenspegeln kommer att bli något mindre i 
området.  

5.1.4 Effekter på kulturmiljö m.m. 

Det finns inte några kända fornlämningar inom det planerade muddringsområdet. En kulturhi-
storisk utredning inom det aktuella området har genomförts av Kalmar läns museum (Kalmar 
läns museum, 2011). Vid utredningen observerades fem objekt som tolkats som vrak eller 
vrakliknande, inget betraktas dock som kulturhistoriskt signifikant. Bedömningen är att inga 
kulturmiljövårdande åtgärder behövs, dock rekommenderar Kalmar läns museum att riktade 
dykarbesiktningar utförs innan saneringsarbetena inleds, framför allt för att fastställa karaktä-
ren av de vrakliknande objekten.  
 
De planerade åtgärderna bedöms inte få några effekter på kulturmiljöhistoriska lämningar i 
området. 
 

5.2 Effekter under arbetstiden 

5.2.1 Allmänt 

Störningar under arbetstiden kan uppkomma till följd av utsläpp till luft, lukt, buller och vib-
rationer. Det är främst närboende kring hamnen som berörs av dessa störningar, men även öv-
riga invånare i Oskarshamn kan påverkas eftersom hamnen ligger intill stadskärnan där 
många människor vistas.  

Utsläpp till luft sker främst med avgaser från de arbetsmaskiner och transportfordon som 
kommer att användas, men även som damning vid utbyggnad av vallkonstruktioner m.m. 
Även buller och vibrationer genereras främst av dessa aktiviteter, 

Spridning av föroreningar i vatten kan ske ut i vattenområdet med suspenderade ämnen, som 
rörs upp vid muddringen och via returvatten efter avvattning av muddermassorna.  

Störningar kan även uppkomma för fartygstrafiken i hamnen. 

 

5.2.2 Utsläpp till luft 

Utsläpp till luft sker främst genom avgaser från mudderverk och övriga arbetsmaskiner. Ma-
skinerna är huvudsakligen dieseldrivna och ger upphov till utsläpp av framför allt koldioxid, 
kväveoxider, svaveldioxid, olika flyktiga kolväten och partiklar. Beroende på hur mudder-
massorna tas om hand bidrar även transporter till dessa luftutsläpp.  

Utsläppen till luft till följd av landbaserade transporter och mudderverkets arbete har beräk-
nats utifrån emissionsdata för vägtrafik enligt Trafikverket (2011) och redovisas i Tabell 12. 
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Transportavståndet har antagits till 5 km enkel väg och emissioner har beräknats för lastbil 
med släp, antaget 30 tons last. I tabellen redovisas ett medelvärde för beräknade utsläpp för 
landsvägs- respektive tätortstransporter, då transporterna kommer att gå både genom tätort 
och på landsväg.  

I Tabell 13 redovisas beräknade emissioner i fallet att massorna för vallbyggnad och täckning 
kan hämtas med båt. Beräkningar har utförts med Nätverket för Transporter och Miljön, 
NTM:s modell för godstranpsorter (NTM, 2011). Beräkning har gjorts för fartyg av modellen 
Container 7000 TEU med antagandet om 6000 tons last, transportavståndet har antagits till 20 
km enkel väg.  

När det gäller beräkning av emissioner från muddringsverket har antagits bränsleförbrukning-
en motsvarar bränsleförbrukningen hos en lastbil under motsvarande tid. Den totala mudd-
ringstiden uppskattas till 5000 h.  

Tabell 12. Beräknade emissioner från landtransporter av vallbyggnads- och täcknings-
material samt emissioner från muddring. Emissionsdata från Trafikverket 
(2011).  

Ämne Enhet Lastbilstransport vall-
byggnadsmaterial 

Lastbilstransport 
täckningsmaterial 

Mudderverk 

CO ton 0,4 0,2 0,3 
CO2 fossil avg. ton 320 120 230 
CO2 wtw ton 390 150 280 
HC ton 0,08 0,03 0,05 
Partiklar ton 0,05 0,02 0,03 
SO2 ton 0,0005 0,0002 0,0003 
NOx ton 2,5 1,0 1,8 
 

Tabell 13. Beräknade emissioner från sjötransporter av vallbyggnads- och täcknings-
material. Emissionsdata från NTM (2011).  

Ämne Enhet Sjötransport vall-
byggnadsmaterial 

Sjötransport 
täckningsmaterial 

CO ton 0,4 0,1
CO2 ton 190 70 
HC ton 0,2 0,07 
Partiklar ton 0,2 0,07 
NOx ton 3,7 1,4 
 

Utsläppen bedöms dock inte komma att påverka någon av miljökvalitetsnormerna för utom-
husluft och bedöms inte heller utgöra någon risk för skada eller olägenhet för människor hälsa 
och miljön. Områdena där arbetena kommer att utföras är öppna och luftomsättningen är god.  

Risker för människors hälsa kan föreligga pga. damning från förorenade massor som leder till 
förhöjda värden av partikelbundna föroreningar i luft. För att belysa risken kan förorenings-
halterna i de förorenade massorna jämföras med de riktvärden för föroreningar i jord som an-
ges för exponeringsvägen inandning av damm vid känslig markanvändning (exempelvis bo-
städer) i Naturvårdsverkets riskbedömningsmodell. Beräkning enligt modellen visar att för 
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exponeringsvägen inandning av damm krävs följande koncentrationer i de dammande partik-
larna för att orsaka hälsoproblem:  

As 360 mg/kg TS 
Cd 270 mg/kg TS 
Cu 53 000 mg/kg TS 
Pb 27 000 mg/kg TS 
Zn ej begr. mg/kg TS 
PCB-7 560 mg/kg TS 
Dioxiner 0,28 mg/kg TS 

Beräkningen avser ett fall där en individ vistas 100 % av tiden på ett förorenat område och där 
50 % av det damm som inandas kommer från de förorenade massorna. Halten av jordpartiklar 
i luften antas till 0,0075 mg/m3. Justering sker sedan för anrikning av föroreningar till finare 
fraktioner och det justerade årsmedelvärdet av halten förorenade partiklar i luft beräknas till 
0,019 mg/m3. Det kortaste avståndet från bostäder till arbetsområden är vid fyllning i område 
3, där avståndet som minst är ca 200 m. Den dominerande vindriktningen under året kan antas 
vara som för Kalmar, med huvudsakligen sydlig vind (www.windfinder.com, statistik för pe-
rioden 2001-2011). Detta innebär att vinden under en stor del av tiden är riktad från fyllnings-
området mot de närliggande bostäderna. Det arbete med förorenade massor som kommer att 
ske i detta område är fyllning med muddermassor under vatten. Muddermassorna är vid upp-
tagning vattenmättade. Fyllning kan ske före eller efter stabilisering. Oavsett arbetsförfarande 
kommer massorna vid fyllning fortfarande vara blöta. Vatteninnehållet innebär att risken för 
damning från massorna kommer att vara mycket begränsad. Den exponeringssituation som 
antagits vid beräkning av Naturvårdsverkets riktvärden bedöms därför vara konservativ för 
den exponeringssituation som kan uppkomma utanför arbetsområdet. 

De beräknade koncentrationerna är högre eller till och med betydligt högre än medelhalterna i 
sedimenten i hamnbassängerna. Det ska också understrykas att de koncentrationer som fram-
räknats avser risknivåer vid exponering under en hel livstid medan exponeringstiden i detta 
fall är begränsad till ett fåtal år. Damning från förorenade massor bedöms därför inte medföra 
någon risk för människors hälsa. De föroreningar som förekommer i muddermassorna är inte 
lättflyktiga och någon risk för att avgång i gasfas ska kunna orsaka skadliga föroreningshalter 
i luft bedöms inte föreligga. 

Damning av ej förorenat material kan främst uppkomma vid transporter till och från området 
och vid utläggning av material till vallbyggnaderna, särskilt vid ändtippning från lastbi-
lar/dumpers när fyllningen kommit över vattenytans nivå. Riskerna för att påtaglig sådan 
damning ska uppkomma är betydligt högre än riskerna för damning från förorenade massor. 
En av huvudbeståndsdelarna i sprängsten kan komma att utgöras av kvartsmineral. För halter-
na av kvartsdamm i luft finns ett hygieniska gränsvärde angivet i bilaga 1 till AFS 2005:173, 
med 0,1 mg/m3 luft. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ska exponeringsmätning utföras om 
det finns misstanke att ett hygiensikt gränsvärde överskrids. Om exponeringsmätningarna vi-
sar att gränsvärdet överskrids ska skyddsåtgärder vidtas och resultatet kontrolleras. Dessa be-
stämmelser avser skydd av personer som vistas på arbetsplatsen. Efterlevande av arbetsmiljö-
verkets föreskrifter bedöms även medföra skydd för boende och andra personer som vistas u-
tanför arbetsområdet. 

                                                 
3 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 
2005:17. 
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Det finns även viss risk för damning av bindemedel som används för stabilisering av förore-
nade massor. Bindemedel som kan komma att användas utgörs främst av cement och merit, 
men även askor med god bindemedelseffekt kan komma att användas. Gemensamt för dessa 
är att damm från bindemedel är alkaliskt och irriterande/frätande. Även för kalciumhydroxid 
och kalciumoxid finns hygieniska gränsvärden för arbetsplatser som bedöms ge fullgott skydd 
vid vistelse även utanför arbetsområdet. 

Beredskap för att vidta damningsbegränsande åtgärder kommer att finnas på arbetsplatsen, 
t.ex. genom bevattning eller dimning med vattendimma. 

Lukt kan uppkomma från reducerade svavelföreningar i samband med avvattning av sedimen-
ten. Erfarenheter från andra sedimentsaneringsprojekt (Järnsjöprojektet, Örserumsviken och 
Svartsjöprojektet) visar dock att det inte förekommit luktproblem i sådan omfattning att de or-
sakat störningar i omgivningen. Vid saneringen av Örserumsviken hanterades massorna inom 
ett industriområde med angränsande verksamheter och med ett närliggande område med både 
sommarstugeområde och fast boende. Under hela entreprenadtiden inkom klagomål på besvä-
rande lukt endast vid ett tillfälle. 

Med tanke på sedimentens karaktär och innehåll av organiskt material bedöms risken för att 
betydande luktproblem ska uppstå i samband med muddring och hantering av muddermassor 
som liten.   

Risken för negativa effekter på människors hälsa och miljön till följd av damning från trans-
porter och stabilisering av muddermassor bedöms sammanfattningsvis, med beredskap för 
vidtagande av skyddsåtgärder, som liten.  

 

5.2.3 Utsläpp till vatten 

Utsläpp till vatten under arbetstiden kommer att begränsas i enlighet med de funktionskrav 
som föreslås för muddring och avvattning, se avsnitt 4.10. De föreslagna funktionskraven in-
nebär att spridningen av föroreningar till följd av grumling under entreprenadtiden tillåts vara 
maximalt 2,5 ggr högre än den nuvarande spridningen från hamnbassängen. Ökningen mot-
svarar alltså 150 % av den pågående transporten. Ett ytterligare påslag kan erhållas med ut-
släpp av returvatten motsvarande 50 % av den nuvarande spridningen. Adderas dessa bidrag 
kan utsläppen från verksamheten för varje år verksamheten pågår uppgå till 200 % av nuva-
rande spridning. Antas verksamheten pågå under tre år och utsläppen konstant ligger på grän-
sen till vad som accepteras kommer verksamheten att generera ett sammanlagt utsläpp mot-
svarande sex års spridning med den nuvarande belastningen från hamnen. Kopparverket, som 
gett upphov till större delen av de föroreningar som idag finns i hamnen lades ner 1969 och 
den nuvarande spridningen har funnits under lång tid. En tillkommande spridning motsvaran-
de ytterligare sex år bedöms därför inte medföra någon betydande miljöpåverkan, förutsatt att 
inga tröskelvärden överskrids vid vilka akuttoxiska effekter kan uppkomma. 

För att akuttoxiska effekter ska kunna uppkomma måste koncentrationerna av föroreningar 
vara relativt höga. Halter av de aktuella föroreningarna i vatten, vilka rapporterats som toxiska 
för någon organism i marin miljö redovisas i Tabell 14 tillsammans med de maximala halter 
som kan uppkomma i returvatten och i grumlingsplymen från ett mudderverk utgående från 
de föreslagna funktionskraven enligt avsnitt 4.10. 



Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Miljökonsekvensbeskrivning
Oskarshamns kommun 2011-03-23 
 

 55(74) 

Det ska understrykas att de halter som anges som toxiska avser den del av respektive förore-
ning som föreligger i biotillgänglig form. De undersökningar som har utförts Oskarshamns 
hamn av effekter av grumling vid fartygstrafik m.m. visar att föroreningarna i vattenmassan 
för flertalet ämnen är partikelbundna till mer än 90 % när vattnet är synligt grumlat, för kad-
mium och nickel dock 70 % respektive 50 %. Den partikelbundna andelen bedöms inte som 
biotillgänglig. Gränsvärdena bör alltså jämföras med den andel som beräknas vara löst i vat-
tenfasen. 

Det framgår av tabellen att returvatten med hänsyn till beräknad halt lösta ämnen som funk-
tionskraven kan medföra, inte bör kunna medföra akuttoxiska effekter. För det fall fördel-
ningen mellan partiklar och lösta ämnen skulle förändras ger en snabb utspädning med en fak-
tor 10 en ytterligare säkerhetsmarginal. För att snabbt åstadkomma denna utspädning kommer 
utloppsledningen att förses med dysor som ger hög utloppshastighet och snabbt sprider ut-
släppet i en större volym. 

Tabell 14 Halter vid vilka akuttoxiska effekter bedöms kunna uppkomma, jämförda 
med föreslagna funktionskrav för returvatten och beräknade halter som kan 
uppkomma till följd av grumling. Halten lösta ämnen har beräknats utgåen-
de från att den andel som är bunden till partiklar är 90 % utom för kadmi-
um (70 %) och nickel (50 %). 

     

Ämne Halt vid grumling 
 

Gräns för 
akuttoxiska 

effekter 

Gräns för 
långtids-
effekter 

Riktvärde för 
returvatten 

 
Totalt    Löst 

Medelvärden 
(20 mg/l)1) 

Totalt            Löst 

Maxvärden 
(100 mg/l)1) 

 Totalt      Löst 
         

Fe mg/l 1,3 1,0 10 1,0 0,8-3,2 0,08-0,32 4-16 0,4-1,6 
As µg/l 69 12,5 100 10 0,6-6 0,006-0,6 3-28 0,3-3 
Cd µg/l 43 0,12 10 3 0,06-0,5 0,018-

0,15 
0,3-2,5 0,09-

0,75 
Cu µg/l 13 2,9 100 10 7-35 0,7-0,35 37-176 1,8-4 
Hg µg/l 2,1 0,025 0,5 0,05 0,01-

0,05 
0,001-
0,005 

0,04-
0,3 

0,004-
0,03 

Ni µg/l 75 8,3 100 50 0,5-2 0,25-1 2-10 1-5 
Pb µg/l 220 8,5 100 10 4-30 0,4-3 22-144 2-15 
Zn µg/l 120 86 500 50 17-80 1,7-8 90-390 9-40 
PCB µg/l 1,05 0,03 0,4 0,04 0,0004-

0,006 
0,00004-
0,0006 

0,002-
0,03 

0,0002-
0,003 

TBT µg/l 0,46 0,001 0,4 0,04 0,001-
0,01 

0,0001-
0,001 

0,007-
0,07 

0,0007-
0,007 

Dioxiner ng/l 100 0,012 0,2 0,02 0,001-
0,004 

0,0001-
0,0004 

0,005-
0,02 

0,0005-
0,002 

         
1) Halt suspenderade ämnen,. 20 mg/l motsvarar turbiditet 10 FNU och 100 mg/l motsvarar 50 FNU. 

Även beräknade halter av lösta ämnen orsakade av grumling kan överskrida gränsen för akut-
toxiska effekter i mudderverkets omedelbara närhet. Funktionskravet avser grumling 50 m 
från mudderverket, mätt i spridningsplymen, och motsvarar vid muddring i de mest förorena-
de sedimenten en beräknad halt av lösta ämnen som för järn ligger i samma storleksordning 
som akuttoxiska halter. Grumlingen kan också vara syretärande pga. att sedimenten ställvis 
har mycket höga halter av tvåvärt järn som kan oxideras i kontakt med löst syre i vattenpela-
ren. Grumlingen innebär att akuttoxiska halter kan komma att överskridas tillfälligt inom 50 
m från mudderverket. Detta bedöms inte ha någon betydelse för bottenlevande organismer ef-
tersom dessa ändå avlägsnas med muddringen. Fiskar och högre organismer uppvisar normal 
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flyktbeteende vid grumling och bedöms därför inte heller komma att påverkas. Möjligen kan i 
vattenmassan fritt svävande lägre organismer komma att påverkas. Sådan påverkan bedöms 
dock som marginell. Utanför de områden som omfattas av muddringen kommer utspädningen 
att vara stor och toxiska effekter bedöms inte kunna uppstå i dessa områden. 

 

5.2.4 Buller och vibrationer 

Buller från verksamheten genereras av arbetsmaskiner och transportfordon vid utförande av 
invallningarna, av mudderverket och eventuell maskinell utrustning för avvattning samt fyll-
ningsarbetena. Bullret kan upplevas som störande av närboende. Buller från verksamheten 
kommer att begränsas i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om bul-
ler från byggarbetsplatser.  

Buller fortplantas även under vattenytan från mudderverket, vilket avger ett undervattensljud 
som påverkar framför allt fisk. Ljudet är generellt sett lika högt som buller från ett fartyg (Na-
turvårdsverket, 2009). Ljudet är tillfälligt under muddringstiden och bedöms inte ge några 
menliga effekter. Sprängning av berg inom muddringsområdet skapar ett kraftigare undervat-
tensljud och kan påverka fisk på större avstånd (några hundratals meter), men arbetena är 
kortvariga och bedöms inte heller ge några bestående negativa effekter.  

Transporter p.g.a. tung trafik till och från arbetsområdet bedöms vara det moment där vibra-
tioner i mark kan uppkomma. Vibrationer i mark från trafik kan uppstå beroende på vägba-
nans jämnhet, fordons hastighet och typ av jord. Vibrationer fortplantas huvudsakligen i lösa 
jordar (gyttja och lera). Hur närboende upplever vibrationerna i sina bostäder beror i sin tur 
förutom på markförhållandena även på grundläggning, byggnadskonstruktion och typ av ma-
terial. Sprängning av berg i muddringsområdet kan också ge upphov till kortvariga vibratio-
ner. I närområdet till arbetsområdet saknas jordtäckning på berget eller består jordlagren hu-
vudsakligen av fyllning med begränsad mäktighet på berg. Förekomsten av lösa jordar med 
betydande mäktighet är begränsad och risken för negativa effekter för människors hälsa och 
miljön till följd av vibrationer är liten. Planerad verksamhet bedöms sammanfattningsvis inte 
orsaka buller- eller vibrationsstörningar som inverkar negativt på människors hälsa och miljö. 

 

5.2.5 Transporter  

Transporter kommer framför allt att ske av material för grundläggning och uppbyggnad av in-
vallningarna. Även tillförseln av stabiliseringsmedel för tillsättning till sedimenten innebär 
transporter till verksamhetsområdet, liksom etablering av maskinutrustning m.m. Hur stort 
transportarbetet blir beror dels på varifrån material kommer att hämtas (avstånd), dels på 
transportsätt (båt eller bil).  

Transporterna ger upphov till utsläpp till luft (bl.a. koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid, oli-
ka flyktiga kolväten och partiklar), damning och buller, se ovan. Eftersom det krävs stora 
mängder material till framför allt vallkonstruktionerna innebär det ett stort antal transporter, 
framför allt om transporterna sker med bil. Totalt beräknas närmare 450 000 m3 sprängsten 
åtgå till vallkonstruktionerna och omkring 170 000 m3 för täckning av muddermassorna. An-
taget att transporterna sker på land med lastbil med släp som tar 30 ton, beräknas antalet 
transporter uppgå totalt till mer än 40 000 st enkel väg. Vid ett genomsnittligt transportav-
stånd om 10 km blir den sammanlagda transportsträckan drygt 400 000 km.  
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Transporter till och från verksamhetsområdet kommer delvis att passera tätbebyggda områ-
den. I samband med transporter finns även en olycksrisk.  

Det är fördelaktigt från miljösynpunkt om massor kan hämtas från platser varifrån de kan 
transporteras sjövägen till hamnområdet. För det fall material kan hämtas med båt bedöms an-
talet transporter uppgå till ca 200 st enkel väg, antaget att ett fartyg tar 6000 ton. Det ger ge-
nerellt upphov till mindre utsläpp till luft och innebär inte något direkt buller eller olyckrisk 
för närboende. 

 

5.2.6 Resurshushållning 

För utförande av vallbyggnaderna krävs stora mängder bergmaterial, närmare 450 000 m3 
kommer att behövas för vallkonstruktioner vid oljehamnen och yttre vågbrytaren. Även täck-
ning av fyllningen kräver material, uppskattningsvis omkring 140 000 m3. Det finns god till-
gång till bergmaterial i Oskarshamnsområdet och materialförsörjningen bedöms huvudsakli-
gen ordnas från bergtäkter. För filtermaterial i vallarna, där kraven på kornstorleksfördelning-
ar är viktiga kan även naturgrus eller natursand komma att användas. Bergmassor som frigörs 
vid den planerade muddringen av berg kommer att tillvaratas för vallbyggnad.  

Muddermassorna kommer att nyttiggöras som fyllningsmaterial för att skapa ytor för hamn-
verksamhet. De nya verksamhetsytorna kommer att tas i anspråk för hamnens fortsatta ut-
veckling.  

Energiförbrukningen i projektet kommer att domineras av energiåtgången för materialförsörj-
ning till området till följd av sprängning och krossning av berg, transporter av material och 
muddring. 

Energiåtgången för sprängning och krossning bedöms uppgå till ca 38 MJ/ton (Stripple, 
2001). För vallbyggnadsmaterial och täckningsmaterial innebär det en energiåtgång på ca 13 
TJ, eller ca 3600 MWh.  

Diesel antas ha ett energiinnehåll på 35,5 MJ/l (Naturvårdsverket, 2011). Det totala transport-
behovet för material till vallkonstruktion och täckning (drygt 600 000 m3) beräknas uppgå till 
drygt 400 000 km för landtransporter, antaget att massor tas inom ett transportavstånd på 5 
km, vilket innebär en beräknad bränsleförbrukning på ca 170 m3 diesel. Detta motsvarar en 
energiåtgång på ca 6 TJ eller drygt 1600 MWh. För sjötransport bedöms det totala transport-
behovet uppgå till drygt 8 000 km och energiförbrukningen till ca 3 TJ eller ca 750 MWh.  

Bränsleförbrukningen från mudderverket har antagits motsvara bränsleförbrukningen hos en 
lastbil under motsvarande tid. Den totala muddringstiden uppskattas till 5 000 h med en be-
räknad bränsleförbrukning på ca 100 m3 diesel, vilket motsvarar en energiförbrukning på mel-
lan 3-4 TJ, motsvarandes ca 1 000 MWh.  

Därutöver åtgår energi för tillverkning av bindemedel för stabilisering av fyllningsmassorna. 
Tillverkningen av cement kräver en stor insats av energi medan tillverkningen av merit kan 
anses som resurssnål eftersom den tillverkas av en restprodukt (masugnsslagg) där energiin-
satsen ändå behövs för ståltillverkning. Även användning av askor medför en resursbesparing 
för det fall dessa till en del kan ersätta cement. 
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5.2.7 Kemikaliehantering och avfallshantering 

De kemikalier som kommer att hanteras inom projektet är främst drivmedel till arbetsmaski-
ner, kemikalier (polymerer och fällningskemikalier) för avvattning och vattenrening samt bin-
demedel för stabilisering av muddermassorna. Det avfall som kommer att hanteras, förutom 
muddermassor och uppgrävda förorenade massor, kommer främst att utgöras av förpack-
ningsavfall (exempelvis emballage till byggvaror, kemikalier m.m.) och eventuellt spill från 
använda byggvaror (eventuella geotextiler m.m.). Därutöver kan flytande avfall uppkomma 
främst vid oljebyten i arbetsmaskiner. Sådant avfall kommer att källsorteras och hanteras i 
överensstämmelse med kommunens avfallsplan.  

Lagring av flytande kemikalier och flytande farligt avfall kommer att ske på invallad och tät 
yta försedd med nederbördsskydd. Invallningen ska inrymma det största kärlets volym samt 
10 % av den samlade volymen av övriga förvaringskärl. Med iakttagande av dessa försiktig-
hetsåtgärder bedöms hanteringen av kemikalier och avfall inte medföra några konsekvenser 
av betydelse för omgivningen. 

 

5.3 Påverkan på allmänna och enskilda intressen  

5.3.1 Miljömål och miljökvalitetsnormer 

Det övergripande målet för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng grundas bl.a. på de na-
tionella miljömålen Giftfri miljö och Hav i balans samt Levande kust och skärgård. Sanering-
en kommer att minska spridningen av föroreningar och bidra till att dessa miljömål uppnås 
snabbare. Nyttiggörande av muddermassor som fyllningsmaterial i de planerade utfyllnaderna 
i hamnområdet är också i överensstämmelse med delmålet Avfall inom miljömålet God be-
byggd miljö, med delmålet att den totala mängden avfall inte ska öka och att den resurs som 
avfall utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt, samtidigt som påverkan på och risker 
för hälsa och miljö minimeras. 

Miljökvalitetsnormer regleras i 5 kapitlet i miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna anger den 
högsta störningsnivå människor eller miljö kan utsättas för utan risk för påtaglig skada. Mil-
jökvalitetsnormer kan fastställas av regeringen eller den myndighet regeringen utser i före-
byggande syfte, för att åtgärda befintliga problem, för att uppnå miljökvalitetsmålen och för 
att kunna genomföra EG-direktiv. Det finns idag normer för utomhusluft (kvävedioxid, kvä-
veoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon), fisk- och musselvatten 
samt omgivningsbuller. I direktiv 2008/105/EG finns också miljökvalitetsnormer i vatten för 
prioriterade ämnen och vissa andra förorenade ämnen .  

En verksamhet får inte medföra att en norm överskrids. Om en miljökvalitetsnorm riskerar att 
överskridas ska ett åtgärdsprogram upprättas för verksamheten. Miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft och omgivningsbuller bedöms inte komma att överskridas till följd av verksam-
heten. 

Miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten är inte aktuella för Oskarshamn. Verksam-
hetens betydelse för miljökvalitetsnormerna i vatten sammanfattas i Tabell 15. I tabellen re-
dovisas miljökvalitetsnormer i vatten för de ämnen som är relevanta för Oskarshamns hamn-
bassäng. Miljökvalitetsnormerna omfattar både årsmedelvärden samt maximalt tillåtna kon-
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centrationer som kan uppkomma under kortare tid. Vidare redovisas uppmätta årsmedelvär-
den och maximala halter i Oskarshamns hamnbassäng under nuvarande förhållanden.  

Av tabellen framgår att miljökvalitetsnormen för tennorganiska föreningar (TBT) idag 
överskrids i hamnbassängen. För metaller underskrids MKN. Under saneringsgenomförandet 
kan halterna i hamnbassängen komma att öka som en följd av grumling och utsläpp av retur-
vatten. De haltintervaller som redovisas för saneringsgenomförandet avser halter av lösta me-
taller som kan uppkomma som en följd av grumling och returvattenutsläpp, beroende på vil-
ket delområde som muddras. Med innehållande av de funktionskrav för grumling och retur-
vattenutsläpp som anges i avsnitt 4.10 bedöms att medelhalterna av lösta metaller även under 
saneringsgenomförandet kommer att ligga under miljökvalitetsnormerna. Inom ett avstånd på 
50 m från mudderverket, där grumlingen tillåts överskrida 100 mg/l kan dock miljökvalitets-
normer för de maximalt tillåtna halterna av lösta metaller komma att överskridas. Sådana till-
fälliga överskridanden inom begränsade områden bedöms inte utgöra risk för skada vare sig 
för människors hälsa och miljön. Fiskar uppvisar flyktbeteende vid grumling och bedöms där-
för inte komma att utsättas för sådana halter. Stationära organismer (bottenfauna etc.) kommer 
oavsett grumlingen att avlägsnas som en följd av muddringen, för att senare kunna återkoloni-
sera hamnbassängen. 

Tabell 15 Miljökvalitetsnormer för vatten (µg/l) och verksamhetens betydelse för dessa. 
     

Ämne MKN 
 

MKN 
 

Bakgrundshalt 
Hamnbassängen

Saneringsgenomförande 
Hamninlopp 

 Årsmedel1) Max tillåtet1) Medel Max Medel2) Max3) 
       

Cd 0,2 1,5 0,02 0,1 0,018-0,15 0,09-0,8 
Pb 7,2 - 0,2 3 0,4-3 2-15 
Hg 0,05 0,07 0,0009 0,002 0,001-0,005 0,004-0,03 
Ni 20 - 0,6 1 0,25-1 1-5 
TBT 0,0002 0,0015 0,0012 0,007 0,0001-0,001 0,0007-0,007
       
1) För metaller avses löst andel (filtrerat genom 0,45 µm filter) 
2) För metaller anges löst andel, beräknad med antagande att medelhalten suspenderade ämnen är 20 mg/l  
    (funktionskrav) och att 90 % föreligger bundet till partiklar, för kadmium dock 70 % och för nickel 50 %. 
3) För metaller anges löst andel, beräknad med antagande att den maximala halten suspenderade ämnen är  
    100 mg/l (funktionskrav) och att 90 % föreligger bundet till partiklar, för kadmium dock 70 % och för nickel 
     50 %. 
 
Åtgärder som förhindrar att miljökvalitetsnormer överskrids kan vidtas, t.ex. kan muddringens 
framdrivande anpassas, muddring ske bakom avskärmningar etc. Kostnaden för sådana 
skyddsåtgärder är höga och bedöms inte som miljömässigt motiverade, se även avsnitt 5.2.3.  

 

5.3.2 Detaljplaner m.m. 

De planerade arbetena står i överensstämmelse med gällande detaljplaner. Verksamhetsområ-
det som helhet är avsett för hamnverksamhet. Saneringsprojektet kommer att underlätta det 
framtida utnyttjandet av hamnen. 

De områden som kommer att fyllas ut med användning av muddermassorna kan enligt gällan-
de detaljplaner fyllas ut för utnyttjande som ytor för hamnverksamhet. 
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5.3.3 Påverkan på fiske och fiskreproduktion 

Det finns såvitt känt inga reproduktionsområden av värde inom eller i närheten av hamnområ-
det, inom ett avstånd som innebär att de skulle kunna påverkas av saneringen. Med hänsyn till 
lekområden på längre avstånd föreslås ett strängare funktionskrav för grumling vid arbeten 
utanför hamnbassängen (Grimskallen) under perioden 1 april t.o.m. 15 juli, se avsnitt 4.10. 

Det finns det en risk att fiskens vandring upp i Döderhultsbäcken kan störas av saneringsverk-
samheten. På våren vandrar abborre och gädda upp i bäcken och på senhösten vandrar öring 
upp. Lekplatserna i bäcken kommer inte att kunna påverkas av verksamheten, däremot kan 
grumling pga. pågående arbeten möjligen fungera som ett vandringshinder. Omfattningen av 
fiskens vandring och betydelsen av Döderhultsbäcken som reproduktionsområde är inte känd, 
men det finns indikationer på att bäcken är förhållandevis fiskrik (Länsstyrelsen, 2011). Själ-
va bäcken bedöms dock inte utgöra ett populärt fiskevatten.  

Den störning av fiskens vandring som kan uppkomma är begränsad i tiden och bedöms endast 
föreligga vid grumlingsalstrande arbeten i närheten av bäckens utlopp i hamnen.   

 

5.3.4 Påverkan på övriga naturvärden 

Det har inte framkommit några uppgifter om särskilda miljöskyddsintressen när det gäller flo-
ra och fauna i själva hamnbassängen och angränsande områden. De uppgifter om rödlistade 
växter som påträffats (se avsnitt 3.1.2) avser landbaserade växter och bedöms inte komma att 
påverkas av vare sig muddring eller utfyllnader. 

 

5.3.5 Störningar på båttrafiken och hamnverksamheten 

Muddringsföretaget kommer att ha viss påverkan på båttrafiken i hamnen. Samordning med 
hamnverksamheten och fartygstransporter kommer att ske för att i så liten utsträckning som 
möjligt störa pågående verksamhet. Den största svårigheten är samordning med färjetrafiken 
som under delar av året har många anlöp i hamnen. Mudderverkets arbetstider kommer att an-
passas till tidtabeller för färjetrafiken. 

För att underlätta samordningen planeras också en indelning av muddringen i två etapper. I en 
första etapp muddras Månskensviken och området kring detta, inklusive den muddring av 
rena massor som utförs för fördjupning, se ritning O2. Massorna från detta område avses an-
vändas för utfyllnaden vid Oljehamnen. När denna etapp är klar planeras anläggning av en ny 
färjeterminal detta område. Parallellt med denna utbyggnad kan de avgränsande vallarna för 
utfyllnaden vid Grimskallen byggas ut. När dessa arbeten är klara kan resterande delar av inre 
hamnen muddras. 
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5.3.6 Övrig påverkan på allmänna och enskilda intressen 

Havsutsikten och landskapsbilden för boende vid Kammarviksvägen norr om den planerade 
utfyllnaden vid Grimskallen kommer att påverkas av denna. Ett försök att åskådliggöra hur 
denna påverkan kan komma att te sig har gjorts med hjälp av ett fotomontage, se Figur 16 

 

Figur 16 Fotografi från Kammarviksvägen (t.v.). Samma bild med fotomontage av en 
utfyllnad vid Grimskallen som det kan komma att te sig med pågående verk-
samhet. 

Området har varit planlagt för överbyggnad och användning som hamnverksamhet sedan 
1983 och den påverkan på landskapsbilden som kommer att erhållas bedöms utgående från 
detta som acceptabel. 

Övriga verksamheter som kan påverkas av saneringsarbetet är främst Oskarshamns varv som 
har verksamhet som kräver tillgång till de kajer som varvet har inom hamnområdet. Kommu-
nen har tecknat avtal med varvet och avser att anpassa verksamheten så att påverkan på var-
vets verksamhet blir så liten som möjligt. 

Inom utfyllnadsområdet vid Oljehamnen mynnar intags- och utloppsledningar för vatten till 
de oljebergrum som finns innanför området. Innan utfyllnaden utförs kommer dessa ledningar 
att läggas om i samråd med ledningsägaren (Nordic Storage AB). Preliminärt kommer led-
ningarna i stället att läggas längs med utfyllnadens sydvästra begränsningslinje för att sedan 
dras ut i slänten under det befintliga påldäcket vid Oceankajen. 

Liljeholmens stearinfabrik har en intagsledning för vatten som är förlagd inom muddringsom-
rådet. Fabriken är beroende av att intagsvattnet är rent, dvs. att halten suspenderade ämnen är 
låg. Kommunen avser att samråda med Liljeholmens stearinfabrik om vilka åtgärder som ska 
vidtas för att säkerställa fabrikens tillgång till rent vatten under genomförandetiden. 

Kommunens avloppsreningsverk har sitt utlopp i Månskensviken. Denna kommer att flyttas i 
samband med att en planerad ny färjeterminal byggs i området. 

I övrigt finns ett antal utlopp av dagvatten längs hamnbassängens kajer, liksom utloppsled-
ningen för avloppsvatten från Saft AB. Dessa utlopp bedöms inte komma att påverkas av sa-
neringen. 
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6 Alternativa utföranden och deras miljökonsekvenser 

6.1 Effekter om sanering inte genomförs (Nollalternativet) 
Nollalternativet innebär att inga åtgärder vidtas i hamnen. Under sådana förhållanden kommer 
den nuvarande föroreningsspridningen att bestå under mycket lång tid.  

Spridningen av metaller och organiska miljögifter från hamnbassängen till Kalmarsund beror 
både på faktorer som kan påverkas (t.ex. fartygstrafiken) och faktorer som inte direkt kan på-
verkas (t.ex. väderförhållanden som påverkar vattenomsättningen och klimatförändringar). 
Mängden förorenade bottensediment är mycket stor och begränsar inte föroreningsspridning-
en inom överskådlig tid. Hur spridningen kommer att utvecklas om ingen åtgärd genomförs är 
svårt att avgöra. Så länge de förorenade sedimenten finns kvar, vattenomsättning sker och 
hamnverksamhet pågår är det stor sannolikhet att spridningen av betydande mängder förore-
ningar kommer att fortsätta under en mycket lång tid framöver, flera hundra år. Det finns risk 
för att de miljökrav som i framtiden ställs på en hamnverksamhet inte uppfylls. Det kan även 
påverka hamnen som riksintresse och möjligheten till att Oskarshamns hamn blir ett av reger-
ingens alternativ till nationell hamnstrategi. 

Som föroreningskälla betraktad är Oskarshamn hamn en betydande punktkälla, som vad gäller 
metaller svarar för en föroreningsspridning till Östersjön i ungefär samma storleksordning 
som vissa större ytvattendrag, t.ex. Emån. I ett nationellt perspektiv är därför Oskarshamns 
hamnbassäng en betydande föroreningskälla vad gäller metaller, men kanske framför allt vad 
gäller dioxiner. I ett Östersjöperspektiv kan dock hamnbassängen, beroende på utspädningsef-
fekten, ses som en mindre betydande föroreningskälla för metaller. För dioxiner bedöms dock 
den beräknade spridningen som en betydande punktkälla ur ett Östersjöperspektiv. Utsläppen 
medverkar till att förstärka de negativa effekterna som belastningen av persistenta dioxiner 
och kadmium innebär.  

På längre sikt pågår en utflyttning av hamnens verksamheter från den inre till den yttre ham-
nen, vilket sannolikt kommer att innebära att grumling från fartygstrafiken minskar, vilket 
också minskar den partikelburna spridningen av föroreningar. Det finns dock mekanismer 
som också kan medverka till en ökad spridning i ett sådant scenario. Utöver en ökad påverkan 
på sediment i de yttre delarna av inre hamnen, där de mesta dioxinerna återfinns, finns det 
farhågor om hur sediment i inre delen av hamnen kan påverkas av relativt sett syrefria förhål-
landen. I dagsläget syresätter fartygstrafiken sedimentbottnarna i hela hamnområdet. En ut-
flyttning av fartygstrafiken kan innebära syrefria bottnar i den inre delen av hamnen och där-
med förutsättningar för mekanismer som frigör föroreningar från sedimenten i löst form, t.ex. 
genom upplösning av järnoxidhydroxider med medfällda metaller. Sedimentens farlighet 
kvarstår därmed med minskad verksamhet i hamnen. Utredningar har i nu förestående förbe-
redelseskede initierats som studerar dessa förhållanden. 

Nollalternativet bedöms inte överensstämma med de nationella miljömålen Giftfri miljö och 
Hav i balans samt Levande kust och skärgård. 
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6.2 Behandling på plats och övertäckning av förorenade sediment 
Föroreningarna i sedimenten består av metaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. Det är 
därför inte möjligt att bryta ner och destruera föroreningarna. Möjliga principer för behand-
ling in situ inskränks därmed till immobiliseringsmetoder. Föroreningarna är partikelbundna 
varför metoder som innebär att lösta föroreningar fastläggs (kemiskt fixeras) till fast material 
inte bedöms påverka föroreningsspridningen nämnvärt. De metoder som kvartstår och som 
kan vara möjliga att tillämpa är solidifiering/stabilisering respektive övertäckning. Solidifie-
ring innebär att bindemedel, vanligtvis av typen cement och merit blandas in i den förorenade 
matrisen i tillräcklig omfattning för att denna ska härda till en fast monolit. De förorenade ar-
tiklarna binds samman till en sammanhängande kropp, i princip på samma sätt som ballasten i 
en betong. En effektiv solidifiering skulle därmed kunna begränsa sedimentens erosionskäns-
lighet. Med hänsyn till sedimentens karaktär, finkornigt material med hög vattenkvot, bedöms 
att en relativt stor andel bindemedel behövs för att en tillräckligt hållfast och erosionsbestän-
dig monolit ska kunna tillverkas. De genomförda stabiliseringsförsöken styrker detta antagan-
de. För att det skall vara möjligt att blanda in bindemedel i sedimenten utan att sediment och 
bindemedel rörs upp och sprids i hamnbassängens vatten vid inblandning måste sedimenten 
först förses med en relativt mäktig täckning som kan fungera som överlast och mothåll för det 
tryck som inblandningsaggregatet skapar. En sådan täckning med erosionsbeständigt material 
kan tillgodose kraven på minskad spridning även utan att de övertäckta sedimenten solidifie-
ras. Solidifiering av de förorenade sedimenten in situ bedöms därmed inte som en ändamåls-
enlig metod. Däremot kan solidifiering med fördel användas efter det att sedimenten muddrats 
och placerats i en fyllning där stabiliseringen enklare kan utföras och resultatet enklare kon-
trolleras. 

Mindre delområden där muddring är svår att genomföra kan komma att övertäckas i stället för 
att muddras som beskrivs i avsnitt 4.8. Täckning bedöms dock generellt som en mindre lämp-
lig efterbehandlingsmetod i en hamnmiljö. Det främsta skälet för denna bedömning är den 
kraftiga påverkan som fartygstrafiken i hamnen utgör. Det är tydligt att propellerströmmar i 
dagsläget medverkar till sedimentförflyttningar i hamnen. I området kring Badholmen finns 
exempelvis mäktiga förorenade lager där finkornigt förorenat sediment blandats med frik-
tionsmaterial som eroderats från bottnarna längre ut i hamnen genom båttrafikens inverkan. 
Erosionen av utsatta bottnar och ackumulation inom andra delområden framgår också av de 
förändringar i vattendjup som noteras vid jämförelse av ekolodningar som genomförts vid 
olika tillfällen. Den pågående erosionen av vissa moränbottnar kan också ses på de bilder som 
tagits av botten med sidoscannande sonar. 

Med hänsyn till de erosionspåkänningar som kan förväntas bedöms det inte som lämpligt att 
använda täckningstekniker annat än i begränsade området längst in i hamnen (området kring 
Badholmen). Risken att en sådan täckning i andra områden ska eroderas bort bedöms som 
stor. Täckning skulle också begränsa möjligheterna till framtida utveckling av verksamheter 
som kräver större vattendjup. 

 

6.3 Alternativa användningsområden för förorenade sediment 
Kommunens avfallsanläggning i Storskogen har behov av terrasseringsmaterial för sluttäck-
ning av sin deponi för icke-farligt avfall. Det är möjligt att muddrade och stabiliserade sedi-
ment kan komma att användas som terrasseringsmaterial, efter godkännande från Storskogens 
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tillsynsmyndighet. De sediment som kan komma ifråga för användning på Storskogen är 
främst sediment från området kring Badholmen, vilka klassificerats som icke-farligt avfall. 
Lakförsök även på mer förorenade sediment från Månskensviken visar att dessa kan tas emot 
på en deponi för icke-farligt avfall vilket innebär att det inte är uteslutet att använda sediment 
även från andra områden, för det fall acceptans från tillsynsmyndigheten kan erhållas för det-
ta. Vid användning för terrassering är det väsentligt med en bra stabilisering av muddermas-
sorna så att de tekniska egenskaperna (skjuvhållfasthet och deformationsmodul) anpassas för 
ändamålet. 

 

6.4 Alternativa omhändertaganden av muddrade sediment 

6.4.1 Externt omhändertagande 

Det bedöms som svårt att få avsättning för hela volymen muddermassor hos befintliga av-
fallsanläggningar i Sverige. Med undantag för massorna från området kring Badholmen klas-
sificeras sedimenten som farligt avfall. Vidare är volymerna förorenade sediment stora och 
massorna kommer efter muddring och avvattning att ha låg hållfasthet vilket innebär att de är 
svåra att hantera i en deponi utan föregående stabilisering. Som framgått ovan finns heller 
inga behandlingsmetoder som kan destruera föroreningarna eftersom de till stor del utgörs av 
ej destruerbara grundämnen. Eftersom massorna är finkorniga fungerar heller inte koncentra-
tionsmetoder som jordtvätt. 

Den anläggning som sannolikt kommer att vara mest intressant vid ett eventuellt externt om-
händertagande är NOAH:s anläggning Langøya i Oslofjorden. De mottagningskriterier som 
gäller för denna anläggning innebär att den större delen av muddermassorna kan tas emot som 
icke-farligt avfall. Med en uppdelning av massorna i de delområden som utgjort grund för av-
fallsklassificeringen, se avsnitt 3.8, är det endast massor från området väster om Rävenäset 
som inte kan tas emot på Langøya. Orsaken till att dessa massor inte kan tas emot är inte för-
oreningsinnehållet utan att halten organiskt kol (TOC) överskrider gränsvärdet 5 %. Om man i 
stället skulle tillämpa medelvärden för samtliga massor kan hela volymen tas emot. 

Homogena massor vilka klassas som icke-farligt avfall och med halt TOC som underskrider 
10 % kan tas emot för deponering i Sverige utan särskilda dispenser. Muddermassor från om-
rådet kring Badholmen bedöms motsvara dessa kriterier, medan massor från övriga områden 
har för hög halt av föroreningar, framför allt zink. Övriga muddermassor utgör farligt avfall 
som med hänsyn till resultaten från den grundläggande karakteriseringen (utlakningen) kan 
tas emot på en deponi för icke-farligt avfall i Sverige. Urvalet av deponier som kan ta emot de 
stora volymer farligt avfall som dessa muddermassor utgör är starkt begränsat.  

Både vid omhändertagande som farligt avfall och som icke-farligt avfall medför massornas 
låga hållfasthet att en förbehandling av massorna krävs, som kommer att fördyra omhänderta-
gandet. Alternativet bedöms därför som kostsamt i förhållande till användning som fyll-
ningsmassor, då stabiliseringskostnaden uppvägs av nyttiggörandet. Med hänsyn till det om-
fattande transportarbete som skulle krävas bedöms alternativet också som betydligt sämre 
både från ett miljö- och ett resurshushållningsperspektiv. Alternativet Langøya bedöms i det 
avseendet som bättre än andra externa avfallsanläggningar eftersom transporter dit kan ske på 
ett resurssnålt sätt med båt.  
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6.4.2 Anläggning av en specialdeponi 

Ett alternativ till omhändertagande av muddermassorna på en extern avfallsanläggning är att 
anlägga en specialdeponi i närheten av hamnen. Eftersom transportarbetet minimeras bedöms 
detta som bättre än omhändertagande på en extern anläggning från ett övergripande miljö- och 
resurshushållningsperspektiv, förutsatt att lokaliseringen är lämplig. 

Området i anslutning till kommunens avfallsanläggning Storskogen bedöms som en lämplig 
lokalisering för en sådan specialdeponi. Transportavståndet är relativt kort, ca 6 km och det är 
möjligt att transportera muddermassorna både med lastbil och större delen av vägen även med 
järnväg, men även att anlägga en pumpledning och pumpa muddrade massor upp till deponin. 
Tillstånd för deponering av muddermassorna finns inte i dagsläget, men bedöms vara möjligt 
att erhålla. 

Med hänsyn till resultaten från den grundläggande karakteriseringen behöver en separat cell 
för deponering av muddermassor utformas. Det är tillräckligt om denna utformas som en de-
poni för icke-farligt avfall enligt förordning 2001:512 om deponering av avfall. Med hänsyn 
till att delar av muddermassorna i sådant fall kan överskrida gränsvärdet för innehållet av 
TOC kan en dispens från detta gränsvärde krävas, alternativt utformas deponin som en deponi 
för farligt avfall, för vilken samtliga mottagningskriterier bedöms uppfyllda.  

Området kring Storskogen saknar förutsättningar för att en naturlig geologisk barriär i förord-
ningens mening ska finnas, dvs. en strömningstid till närmaste yt- eller grundvattenrecipient 
som är minst 50 år för en deponi för icke-farligt avfall respektive 200 år för en deponi för far-
ligt avfall. Deponin behöver således anläggas med konstgjord geologisk barriär. Därutöver 
krävs i bottenkonstruktionen en separat bottentätning och dränerande materialskikt med an-
slutning till ett system för uppsamling av lakvatten. Sannolikt kommer en separat anläggning 
för rening av lakvatten från muddermassorna att behövas fram till dess att deponin är slut-
täckt, alternativt samordnas behandlingen med hanteringen av lakvatten från den befintliga 
deponin. Under uppbyggnadstiden kommer dock volymerna lakvatten från deponin med 
muddermassor sannolikt att vara stor. 

För att muddermassorna ska kunna läggas upp i deponin med tillfredsställande stabilitetsför-
hållanden krävs stabilisering eller andra förstärkningsåtgärder, exempelvis deponering i geo-
tuber som kan fungera både som anläggning för avvattning och som armering i deponin. Utan 
sådana åtgärder kommer muddermassorna att vara mycket svårhanterliga och deponin måste 
byggas med mycket flacka lutningar. Detta begränsar den möjliga deponeringshöjden kraftigt 
vilket ökar behovet av ytor samtidigt som risken för att skadliga sättningar ska utbildas i fram-
tiden ökar. 

Efter uppläggning ska de deponerade muddermassorna sluttäckas. I sluttäckningen ingår tät-
skikt, dräneringsskikt och skyddstäckning som primära funktionella skikt, vid behov även 
kompletterande skikt såsom materialskiljande lager och växtetableringsskikt.  

En lämplig tätskiktskonstruktion med hänsyn till muddermassornas karaktär är en s.k. kompo-
sittätning som består av en bentonitmatta kompletterad med ett syntetiskt geomembran av i 
första hand HDPE (high density polyethylene), LDPE (low density polyethylene), FPP (flex-
ible polypropene) eller EPDM (etylene propylene diene monomer). Vilken typ av membran 
som används beror på vilka egenskaper som ska prioriteras (friktionskoefficient, töjbarhet, 
åldringsbeständighet etc.). Anläggs deponin som en deponi för icke-farligt avfall är det till-
räckligt med ett tätskikt. I sådant fall kan antingen bentonitmattan eller det syntetiska geo-
membranet uteslutas. 
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För övriga lager kan krossmaterial och/eller naturmaterial i lämpliga fraktioner användas. Be-
roende på tillgången på andra typer av massor (exempelvis överblivna schaktmassor) kan så-
dana användas i skyddstäckningen. 

Lakvattenbildningen för en deponi med farligt avfall ska enligt förordningen om deponering 
av avfall begränsas till maximalt 5 l/m2/år och för en deponi med icke-farligt avfall till 50 
l/m2/år. En konstruktion med komposittätning som utnyttjar syntetiska geomembran kan un-
der överskådlig tid antas innebära en betydligt lägre lakvattenbildning. Det syntetiska geo-
membranet är mycket tätt. Uppföljningar av genomförda tätningar i USA visar dock på att det 
i praktiken är mycket svårt att helt undvika skador som punkterar geomembranet. Även om 
skadorna normalt är få kan de medföra ett betydande läckage om inte ett sekundärt tätskikt 
begränsar tillströmningen till eller utströmningen från de hål som skadorna orsakar. Kombina-
tionen med ett syntetiskt geomembran och ett sekundärt tätskikt typ bentonitmatta är mycket 
effektiv och ger vanligtvis beräkningsmässiga läckage som är mindre än 1 l/m2. 

Livslängden hos denna typ av konstruktioner är dock inte särskilt väl känd varför det är svårt 
att precisera tiden fram till dess att konstruktionen försämras och lakvattenbildningen ökar. 
Sannolikt är åldringsförändringar hos geosynteterna den mest känsliga faktorn hos denna typ 
av konstruktioner. Åldringen begränsas av att geomembranet ligger under jord, skyddat mot 
UV-strålning som annars påskyndar nedbrytningsprocesserna.  Flera studier av åldringseffek-
ter har utförts på materialet HDPE, där tidsfaktorn accelererats med hjälp av förhöjd tempera-
tur, oxiderande miljö m.m. och motsvarande exponeringstid beräknats med s.k. Arrheniusex-
trapolering som tyder på att livslängden hos materialet kan vara flera hundra år. Livslängden 
kan vara något sämre för de övriga geosyntetmaterialen, som dock bättre klarar ojämna sätt-
ningar.  

Bentonitmattan består av ett tunt skikt torkad och processad bentonitlera mellan två geotexti-
ler. Bentonitlera sväller i kontakt med vatten och vid förhindrad volymsutvidgning (t.ex. vid 
belastning av den ovanliggande täckningen) erhålls ett tunt men tätt skikt. Bentonitlera är ett 
geologiskt material med bevisat god beständighet i tiden. Bentonitlera har låg skjuvhållfasthet 
vilket hos bentonitmattor kompenseras med en armerande nålfiltning som binder de två geo-
textilerna till varandra. Därmed kan relativt stora skjuvspänningar tas upp. På lång sikt kom-
mer armeringen att åldras och förlora sin hållfasthet. Med en lämplig geometrisk utformning 
av deponin kan stora skjuvspänningar undvikas och bentonitleras hållfasthet vara tillräcklig 
för att garantera stabiliteten även på lång sikt. 

 

6.5 Jämförelse mellan alternativ 
En sammanfattande jämförelse mellan olika åtgärdsalternativen redovisas i Tabell 16. De oli-
ka alternativen bedöms ur ett antal aspekter antingen som bättre (+) eller sämre (-). Någon 
värdering av de olika aspekternas relativa betydelse har inte gjorts, men fördjupade kommen-
tarer till bedömningarna lämnas nedan. 

 

Måluppfyllelse inklusive påverkan på hamnverksamheten 
Samtliga åtgärdsalternativ förutom nollalternativet bedöms uppfylla åtgärdsmålet vad avser 
framtida spridning av föroreningar från hamnen.  
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Både nollalternativet och alternativet som omfattar täckning kan komma att begränsa den 
framtida hamnverksamheten. Nollalternativet genom att begränsningar av verksamheten kan 
behövas för att kunna minska spridningen utan sanering. Täckning genom att begränsningar 
kan behövas för att säkerställa att dess framtida beständighet mot erosion och genom att de 
möjliga vattendjupen begränsas. Övriga alternativ bedöms inte medföra behov av framtida 
begränsningar av hamnverksamheten. 

 

Utsläpp från framtida förvar 
Inget av åtgärdsalternativen bedöms medföra framtida oacceptabla utsläpp från respektive 
slutförvaring av de förorenade sedimenten. Vid täckning är sedimenten visserligen spridda 
över en stor yta men utströmning av grundvatten genom hamnens botten som kan laka ut för-
oreningar bedöms som liten, utgående från att dagens spridning till mer än 90 % sker i parti-
kelbunden form. Fyllning i hamnen och placering i en specialdeponi bedöms som relativt lik-
värdiga. I hamnen begränsas utsläppen av partikelfilter (eventuellt tätskikt) och låga hydrau-
liska gradienter medan utsläppen från en deponi begränsas av tätskikt. Utsläppens storlek blir 
beräkningsmässigt i samma storleksordning. Omhändertagande på Langøya bedöms medföra 
en likvärdig utsläppsbegränsning. 

 

Långsiktighet 
Samtliga alternativ utom nollalternativet bedöms som långsiktigt hållbara, förutsatt att lämpli-
ga restriktioner för framtida markanvändning för de respektive förvaren införs för att förhind-
ra framtida intrång som kan öka spridningen.  

För fyllningar i hamnen kommer den stigande vattenytan att på sikt minska de hydrauliska 
gradienterna för infiltration i utfyllda muddermassor och utsläppen bedöms därför avta ytter-
ligare med tiden. För en deponi kan i stället en viss ökning av lakvattenbildningen ske på lång 
sikt, genom att tätskikten sannolikt kommer att påverkas av åldringseffekter, tjälnings- och ut-
torkningsprocesser m.m. Detta är ett förhållande som också gäller deponier i allmänhet och 
det förutsätts därför att deponier inte heller efter det att den aktiva fasen är över kommer att 
lämnas utan tillsyn och att underhållsåtgärder vidtas för det fall utsläppen skulle öka. Det är 
dessutom möjligt att en geokemisk stabilisering/fastläggning av föroreningar kan inträffa på 
sikt genom att sedimenten innehåller både syreförbrukande organiskt material och svavel i re-
lativt höga halter samtidigt som syretillgången är begränsad. De bästa förutsättningarna för 
sådana omvandlingsprocesser bedöms föreligga i fyllningar under vatten, eftersom syrediffu-
sionen i vattenmättade system är mycket långsam. 

 

Resurshushållning 
Genom att muddermassor utnyttjas som fyllningsmaterial undviks uttag av stora volymer an-
nat material för utbyggnad av verksamhetsytor i hamnen. Vare sig deponering av muddermas-
sorna eller täckning av de förorenade sedimenten erbjuder denna möjlighet. För täckning av 
sediment liksom för täckning av deponier åtgår betydande volymer täckningsmaterial. Täck-
ningar på plats kan göras betydligt tunnare än täckningar av deponier, men måste i gengäld 
täcka en betydligt större yta.  
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Teknik 
Samtliga åtgärdsalternativ är tidigare prövade med framgång i olika projekt och bedöms som 
genomförbara. Möjligen finns större frågetecken för täckningsalternativet med hänsyn till se-
dimentens låga skjuvhållfasthet, men täckningar har tidigare utförts på denna typ av sediment, 
dock till höga kostnader. 

 

Ekonomi 
Huvudalternativet där massorna muddras och används som fyllningsmaterial i hamnen be-
döms som ekonomiskt mest fördelaktigt, inte minst därför att kostnaden för andra fyllnings-
massor till utfyllnaderna sparas in. Även om man bortser från denna inbesparing bedöms al-
ternativet som mest fördelaktigt med hänsyn till ekonomin. Skillnaden mellan användning av 
muddermassorna för utfyllnadsändamål och omhändertagande på Langøya respektive i en lo-
kal specialdeponi blir dock betydligt mindre. 

Täckning bedöms som betydligt sämre med hänsyn till ekonomin. Sedimenten är mycket lösa 
och erfarenhetskalkyler från det enda kända objekt med motsvarande förhållanden där täck-
ning tillämpats med framgång indikerar att kostnaderna kommer att bli betydligt högre för en 
sådan åtgärd. 
 

Tabell 16 Sammanfattande jämförelse mellan olika åtgärdsalternativ 
    

Aspekt Nollalternativ Täckning Muddring 
   Fyllning Langøya Specialdeponi
      

Måluppfyllelse  - + + + + 

Påverkan på 
hamnverksamheten 

- - + + + 

Utsläpp från förvar 0 + + + + 

Långsiktighet - + + + + 

Resurshushållning + - + - - 

Teknik 0 + + + + 

Ekonomi + - + (+) (+) 
0 innebär att aspekten inte är relevant för detta alternativ 

 

7 Kontroll och uppföljning 

7.1  Omgivningskontroll 
Saneringen av sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng är till stora delar finansierat med stat-
liga medel och krav finns på uppföljande kontroller av hur väl åtgärderna når åtgärdsmålen. 
Under åtgärdstiden kommer omgivningskontrollen i stället att fokusera på att verifiera att de 
föreslagna funktionskraven enligt 4.10 innehålls. I Tabell 17 sammanfattas i stora drag vilka 
referensmätningar och uppföljande mätningar som genomförts och kommer att genomföras 
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under och flera år efter åtgärderna. Observera dock att detta program löper vid sidan av den 
kontroll som kommer genomföras för att kontrollera uppställda villkor för grumling och ut-
släpp av returvatten. Programmet kommer att tas fram i samråd med bidragsmyndigheten. 

Tabell 17 Kontroller som genomförts och som kommer genomföras för att följa upp 
måluppfyllelsen med saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. 

Provtagning Före åtgärd Under åtgärd Efter åtgärd 

Sediment i hamnbassängen År 1996 – 2011 - Ja 

Ytvatten i hamnbassängen1) År 2004, 2010 och 2011 Ja Ja 

Musslor i hamnbassängen2) Regelbundet sedan 1980-talet – 2011 - Ja 

Fisk i hamnområdet År 2004 - - 

Vegetation i hamnbassängen 2011 - Ja 

Sediment i ack.bottnar i kustområdet 2004 och 2011 - Ja 

Fallande partiklar i kustområdet År 1998 och 2011 Ja Ja 

Musslor i kustområdet Årligen sedan 1980-talet Ja Ja 
1) Flera olika provtagningsmetoder (passiva och konventionella) 
2) Organiska miljögifter mättes inte förrän 2010. Mätningar görs både på musslor in-situ och på musslor i burar. 

 

7.2 Kontroll av grumling 
Ett detaljerat program för kontroll av de villkor avseende grumling som fastställs av MD före-
slås tas fram och godkännas av tillsynsmyndigheten. I generella drag föreslås att kontrollerna 
genomförs på följande sätt: 

 

1) Kontrollerna av att grumlingen 50 m nedströms muddringsfarkosten underskrider fast-
ställda villkor föreslås ske genom mätning i ”föroreningsplymen” med direktvisande 
instrument för turbiditet (FNU). Mätning ska ske minst två gånger dagligen. Korrela-
tion mellan turbiditet och halt suspenderade ämnen verifieras fram genom inledande 
samtidig turbiditetsmätning och provtagning med analys av halten suspenderade äm-
nen.  

2) Kontrollerna av grumlingen vid inre hamnens utlopp (yttre hamnens utlopp vid ev. 
muddring i yttre hamnen) föreslås ske kontinuerligt med fast installerade turbiditets-
mätare i fyra punkter (två st. ytligt samt två st. nära botten). Med kontinuerlig mätning 
kan olika typer av medelvärden över tid bestämmas och kortvariga pikar sorteras ut. 
Korrelation mellan turbiditet (FNU) och halt suspenderade ämnen tas fram genom re-
gelbundna provtagningar i hamnutloppet två gånger dagligen.  

 

7.3 Kontroll av utsläpp av returvatten 
Ett detaljerat program för kontroll av föroreningshalter i returvatten tas fram och föreläggs 
tillsynsmyndigheten frö godkännande. I generella drag föreslås att kontrollerna genomförs på 
följande sätt: 
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1) Inledningsvis görs en funktionskontroll av reningsanläggningen genom stickprovtag-
ning av utgående behandlat returvatten. Inget vatten får släppas ut förrän två stickpro-
ver med 1 dags mellanrum underskrider riktvärdena.  

2) Två gånger per dag kontrolleras utgående behandlat returvatten m a p suspenderade 
ämnen och pH. Efter kalibrering kan turbiditet användas som mått på halten suspende-
rade ämnen. 

3) För det fall funktionskravet avseende suspenderade ämnen inte kan innehållas kommer 
provtagning att ske som daglig stickprovtagning som samlas till ett veckosamlings-
prov vilket analyseras med avseende på metaller, dioxiner, PCB-7 och TBT. För dessa 
analyser beräknas ett rullande femveckors medelvärde som ska underskrida angivna 
funktionskrav enligt Tabell 9.  

4) Flödet genom reningsanläggningen mäts och registreras kontinuerligt. 

 

7.4 Kontroll av utfyllnader 
Ett detaljerat program för att kontrollera omfattningen av läckage av förorenat vatten från pla-
nerade invallningar kommer att tas fram. Detta ingår i den omgivningskontroll som ska verifi-
era måluppfyllelsen och redovisas till projektets finansiärer. I generella drag kommer kontrol-
lerna att genomförs på följande sätt: 

1) pH och grumling bedöms vara de parametrar som bäst spårar ev. läckage av förorenat 
vatten från de stabiliserade muddermassorna. Under fyllningstiden och ett år därefter 
föreslås att pH och turbiditet mäts med direktvisande instrument i ytvatten omedelbart 
invid invallningarna i några profiler från vattenytan och ned till botten. 

2) Några passiva integrerande provtagare för analys av grundämnen och dioxiner instal-
leras på strategiska platser omedelbart invid invallningarna. Detta görs några gånger 
per år under fyllnadstiden samt ett år efteråt.  

För kontroll av att vallkonstruktionerna blir utförda på rätt sätt för att kunna tillgodose kravet 
att förhindra partikeltransport kommer ett program för utförandekontroll av vallarna att tas 
fram. I generella drag kommer dessa kontroller att omfatta: 

1) Kontroll av att vallarna förs ned och grundläggs på fast botten (friktionsjord eller mo-
rän), alternativt kontroll av grundförstärkning av lös jord enligt särskild kravspecifika-
tion. 

2) Kontroll av att rätt material används i de olika filtren med avseende på kornstorleks-
fördelning och ursprung. Kraven är att är att kornstorleksfördelningar ska uppfylla 
krav på filter enligt Vattenfall (1988) och att filtermaterialets ursprung ska vara kris-
tallint berg. 

3) Kontroll av att filter läggs ut till rätt tjocklek. 

4) Alternativt kontroll av att tätskikt utförs enligt särskild kravspecifikation, om sådana 
ersätter filter. 

En plan för kvalitetssäkring av vallkonstruktioner och utfyllnader innefattande bland annat 
dessa kontroller kommer att tas fram och tillställas tillsynsmyndigheten för godkännande. 
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