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FÖRORD 
 
 
Oskarshamns kommun har erhållit bidragsmedel för förberedelseskedet för en eventuell 
sanering av Oskarshamns hamnbassäng från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kalmar län. 
Utredningarna har bedrivits inom ramen för Naturvårdsverkets riktlinjer för efterbehandling 
av förorenade områden och har följt kraven i tillämpliga rapporter och Naturvårdsverkets 
kvalitetsmanual för efterbehandling. I detta inledande projektskede har sedimentkartering, 
batymetriska- och geotekniska undersökningar samt kompletterande ytvattenprovtagningar 
utförts i ett första skede i syfte att erhålla ett uppdaterat beslutsunderlag för ett 
inriktningsbeslut för projektets fortsatta arbete och inriktning. Nu gjorda undersökningar 
bygger vidare på tidigare utförda undersöknings- och utredningsetapper. 
 
Denna riskvärderingsrapport är författad av projektets beställarombud, projektledaren och 
delprojektledarna i delprojekt Miljö, Teknik, Tillstånd och Entreprenader och utgör besluts-
underlag för kommunens, Länsstyrelsen i Kalmar län och Naturvårdsverkets beslut om 
fortsättning och inriktning på sanering av hamnbassängen. 
 
Ledningsgruppen har gemensamt utrett olika möjliga åtgärdsalternativ för en sanering av 
Oskarshamns hamnbassäng. Denna rapport redovisar utifrån ett ledningsperspektiv olika 
alternativ och argument för och mot. Utförda undersökningar och utredningar i denna 
projektetapp och från tidigare utredningar kring hamnen ligger till grund för denna 
riskvärdering. 
 
I denna revidering av rapporten har upprättat PM 1 daterat 2010-10-19 inkluderats med 
synpunkter från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. 
 
Styrgruppen och projektet står gemensamt bakom rekommenderade saneringsalternativ. 
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1 Inledning 
Oskarshamns kommun genomför, med bidragsmedel från Länsstyrelsen i Kalmar län Projekt 
Sanering av Oskarshamns hamnbassäng, förberedelser av sanering enligt Naturvårdsverket 
kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden. 
 
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 
naturreservat och djurskyddsområden. Inom kuststräckan finns också ett kärnkraftverk i 
Simpevarp beläget cirka 2 mil norr om Oskarshamn.  

Hamnområdet i Oskarshamns hamn består idag av inre och yttre hamnen, se figur 1.1. Inre 
hamnen omfattar cirka 500 000 m2 vattenyta och en vattenvolym om cirka 3,4 Mm3, yttre 
hamnen cirka 690 000 m2 vattenyta och 5,4 Mm3 vattenvolym. Inseglingssträckan till 
Oskarshamns hamn är kort och farledsdjupen i hamnen varierar mellan 11-13 meter. Hamnen 
innehåller olika kajer med 5-11 meters vattendjup. I hamnen finns förrådsbyggnader och 
uppläggningsytor. I hamnen finns även kranar, truckar, lastmaskiner etc. för rationell 
hantering av olika gods. Inom hamnområdet bedrivs, förutom hamnverksamhet av 
Oskarshamns Hamn AB, industriell verksamhet av ett flertal företag. 

 
 Figur 1.1 Plan över hamnen i Oskarshamn 

 

Sedimenten är förorenade huvudsakligen på grund av historiska utsläpp från nu nedlagda 
industriella verksamheter i hamnen sedan mitten av 1850-talet. De föroreningar som finns i 
sedimenten är dels tungmetaller som bly, koppar, zink och kadmium, dels organiska 
miljögifter som polyklorerade dibensodioxiner och –furaner (”dioxiner”), PCB och TBT. 
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Vattenförekomsten ”Inre Oskarshamnsområdet” med en area på 1,2 kvadratkilometer 
inbegriper i princip det inre och yttre hamnområdet. Enligt beredningssekretariatet för Södra 
Östersjöns Vattendistrikt är den kemiska statusen exklusive kvicksilver ”Ej god”, baserat på 
provtagning av metaller i sediment och biota. Provtagning i mussla, blåstång och sediment 
visar på påverkan av Nickel och 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. För vattenförekomsten 
”Oskarshamnsområdet” med en area på 93,8 kvadratkilometer som inbegriper kustavsnittet 
utanför Oskarshamns hamn, visar påverkansanalysen för miljögifter på hög risk för påverkan 
från miljögifter; speciellt avseende ämnesgrupperna metaller, bekämpningsmedel, PAH och 
PFOS. (Källa: VISS – VattenInformationsSystem Sverige) 
 
Det är projektets bedömning att en avhjälpandeåtgärd med avseende på förorenade sediment i 
hamnbassängen kommer att leda till en minskning av den höga risken för påverkan från 
miljögifter som har konstaterats i den ovan nämnda påverkansanalysen för hamnområdet och 
kustområdet utanför Oskarshamn. 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 kemisk ytvattenstatus, med avseende på bly 
och kadmium. Motivet är att det i dagsläget är tekniskt omöjligt att genomföra åtgärder som 
minskar koncentrationerna av de förorenande ämnena i vattenförekomsten till 2015." 

 

1.1 Riskvärdering  

1.1.1    Förankringsprocessen – en beskrivning   

Projektets organisation är uppdelad på beställarens organisation och projektets organisation. I 
beställarens organisation representeras projektets huvudman och finansiär. Länsstyrelsen i 
Kalmar representeras av Åsa Axheden som kontaktperson. Beställarens ombud, Kaj Nilsson 
från Oskarshamn kommun, företräder huvudmannen och har det övergripande projektansvaret 
i beställarens organisation. Beställarens ombud fungerar som en länk mellan politiker, 
kommunens förvaltning och projektet. Kommunikationen mellan beställarens ombud och 
projektets organisation sker formellt genom projektledaren. Oskarshamns hamn AB deltar i 
utredningen. Oskarshamns hamn AB representeras av Claes Winquist, VD. 
 
Projektets organisation består av projektledare, administration och ekonomi, projektstöd och 
delprojektledare. Projektledare är Fredrik Hansson och Kjell Hansson, Empirikon AB. För 
projektets informationsfrågor svarar Ulrika Larson, Empirikon AB. I funktionen 
administration och ekonomi deltar från kommunen ekonomichef Armin Avdic och Thorbjörn 
Karlsson, upphandling. Experter deltar i funktionen projektstöd för utredningar inom 
specifika kompetensområden. Projektet har funktionellt indelats i fyra delprojekt som har 
ansvaret för samordning av de operativa utredningarna. Delprojekten är Miljö, Anders Bank, 
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Structor Miljö Göteborg AB, Teknik, Pär Elander, Hifab AB, Tillstånd, Per Molander 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB samt Entreprenader, Alf Lindmark, Cowi AB. 
 
Hamnen ligger centralt i Oskarshamns tätort. All verksamhet och alla förändringar i 
hamnområdet är väl synliga från centrala delar av tätorten och invånarna är därigenom 
berörda i hög grad. En viktig del i projektet är att förmedla kunskap, både internt och externt, 
så att alla som berörs ska känna sig delaktiga samt tolka och förstå projektprocessen. Inom 
ramen för informationsstrategin har en hemsida för projektet upprättats. Genom denna 
hemsida informeras allmänheten fortlöpande om olika aktiviteter och skeden i projektet. Alla 
projektdeltagarna har tillgång till en gemensam plattform i det interna projektnätet där 
producerade arbetsresultat och annan viktig information kommuniceras. Oskarshamns 
kommun anordnar löpande seminarie- och informationsmöten angående sanering av 
hamnbassängen. Under seminarierna behandlas bl a utgångspunkter för sanering och 
åtgärdsmål, miljösituationen, orsaker till förorening, riskbedömning mm. 

Som underlag till denna riskvärdering och genomförd beslutsanalys ligger ett flertal rapporter 
som producerats mellan mitten av 1990-talet fram till dags dato. Omfattande undersökningar 
har tidigare utförts under tiden 1996-2000 i tre etapper. Under 2003 startade en fjärde etapp 
som kompletterar de tre tidigare etapperna i syfte att slutgiltigt bedöma hälso- och miljörisker, 
åtgärdsbehov samt kostnader för en sanering. Föreliggande rapport utgör ett sammanfattande 
resultat av hittills utfört arbete kompletterat med en komplett sedimentkartläggning, 
batymetriska mätningar, geotekniska undersökningar över tänkta fyllnadsområden samt en 
kompletterande provtagning av ytvatten med fokus på dioxiner. En förteckning över rapporter 
som huvudsakligen ligger till grund för denna rapport redovisas i avsnitt 6 Referenser. 

 

1.2 Projektets syfte och övergripande mål 
Projektets syfte är att genomföra en sanering av hamnbassängen Åtgärder som kan komma att 
beslutas innebär att historiska källor åtgärdas och risken för föroreningsspridning minskas till 
Östersjön. I arbetet tillvaratas kunskaper från liknande pågående verksamheter och metoder 
anpassas till svenska förhållanden så att efterbehandling av svenska hamnar och kustområden 
underlättas. 

Det övergripande målet är att miljögifter i hamnbassängen inte menligt ska påverka 
människors hälsa eller den akvatiska miljön genom att långsiktigt minska spridning av 
tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng.  

Efterbehandlingen ska inte leda till skada för den pågående markanvändningen inom 
hamnområdet. Hamnområdet ska alltså även på lång sikt kunna utvecklas i takt med sjöfartens 
krav och samhällets behov. 

2 Syfte med rapporten 
Syftet med denna rapport är att tidigt i förberedelseskedet i redovisa underlag och motiv för 
och emot en sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Syftet är också att redovisa föreslagna 
handlingsalternativ baserade på ett antal olika perspektiv till exempel miljö- och hälsa, 
riskreduktion, teknik, kostnader, hamnverksamhet m.m.  
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3 Riskbedömning och behov av riskreduktion 

3.1 Miljö- och hälsorisker idag och i framtiden 
I Oskarshamns hamnbassäng är upptaget av metallerna koppar, zink, bly och kadmium stort i 
blåstång och blåmusslor. Avvikelsen gentemot Naturvårdsverkets jämförvärden är i regel stor 
avvikelse eller mycket stor avvikelse. Med hänsyn till de förhöjda upptag av flera metaller 
som uppmätts i musslor och blåstång kan risken för påverkan av fåglar som regelbundet söker 
föda i hamnbassängen och dess omedelbara närhet inte uteslutas. Skyddsvärdet för de djur 
och växter som finns i, eller som söker föda i hamnbassängen, är med hänsyn till nuvarande 
användning att betrakta som lågt. Om s.k. generella riktvärden, som finns för industri- och 
bostadsmark, funnits för sedimentkvalitet skulle dessa utan tvekan ha överskridits med bred 
marginal i hamnbassängen. 
 
Utanför hamninloppet har de föroreningar som sprids från hamnbassängen spätts ut så mycket 
att det inte med säkerhet går att koppla eventuella negativa effekter på miljön till spridningen 
från hamnbassängen. Exempelvis är föroreningshalterna i fisk som fångats i 
Oskarshamnsområdet inte högre än på andra håll i Kalmarsund och halterna underskrider 
Livsmedelsverkets gränsvärden. De effekter som påvisats i Oskarshamns kustområde såväl 
som i Kalmarsund/Östersjön de senaste åren i form av syrefattiga bottnar, algblomning, 
nedgång i bestånden av abborre och gädda samt minskad utbredning av blåstång kan snarare 
kopplas till problemen med för hög belastning av näringsämnen än tungmetallutsläpp.  

I mjukbottnar belägna på större djup kring Oskarshamn, där fina partiklar och föroreningar 
ackumuleras och koncentreras, märks dock spridningen av metaller och även av dioxiner från 
Oskarshamns hamnbassäng tydligt. Dessa bottnar hyser dock troligen i nuläget ett begränsat 
djurliv beroende på syrebrist, varför effekter av metaller överskyls. Om man kommer till rätta 
med övergödningsproblemen kan föroreningarnas förekomst på bottnarna utanför 
Oskarshamns hamn bli mer betydelsefull och utgöra ett potentiellt hot.  Man måste dock vara 
medveten om att även om sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng åtgärdas, kommer det att 
ta lång tid innan föroreningshalterna minskar på bottnarna utanför hamninloppet. 

Östersjön belastas av föroreningar från flera länder, däribland Sverige. De sammanlagda 
utsläppen av föroreningar till Östersjön är mycket stora. Alla punktkällor blir vid en sådan 
jämförelse mer eller mindre obetydliga. De beräknade utsläppen av metaller från 
Oskarshamns hamn, se tabell1, 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 med alla älvar uppgår till ca 20 g/år är 
hamnbassängen 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 
betydande punktkälla i ett svenskt perspektiv.  
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Tabell 1 Beräknade föroreningstransporter från Oskarshamns hamnbassäng (i kg/år). 

Ämne Beräkningsmodell 1 Beräkningsmodell 2 Landbaserade 
källor 

Bästa skattning 90-% 
konfidensintervall1) 

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 
vattenområden och som därigenom kan ta upp föroreningar som härstammar från sedimenten. 
Det finns inga svenska hälsoriskbaserade riktvärden för föroreningar i sediment. En enkel 
jämförelse mellan uppmätta föroreningshalter i sediment med holländska hälsoriskbaserade 
riktvärden visar att dioxinhalterna i ungefär hälften av analyserade prover och de högst 
uppmätta blyhalterna i hamnbassängen kan utgöra en potentiell hälsorisk. De holländska 
riktvärdena 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 
användning av den inre hamnen vid badholmen är i dagsläget ej planerad men kan inte helt 
uteslutas i ett framtidsscenario. 
 
De analyser som genomförts av fiskar fångade i och utanför hamnbassängen visar att 
tungmetallhalterna och halterna av dioxiner underskrider Livsmedelsverkets gränsvärden för 
fiskkonsumtion. Under förutsättning av hamnbassängen även fortsättningsvis ska fungera som 
hamn bedöms sammanfattningsvis sedimentföroreningarna i hamnbassängen inte utgöra 
någon direkt hälsorisk.  
 
Spridningen av tungmetaller och organiska miljögifter från Oskarshamns hamnbassäng 
kommer 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. Bidraget av dioxiner från Oskarshamns 
hamnbassäng bidrar till detta problem. 

Det sker en kontinuerlig tillförsel av olika typer av föroreningar från landbaserade källor till 
hamnbassängen. Tillförseln har dock minskat och mycket tyder dock på att tillförseln av dessa 
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föroreningar successivt kommer att minska framdeles. Projektet bedömer dock som ett 
konservativt fall att tillförseln av dessa kommer att förbli oförändrade. Även om det är okänt 
hur stor del av de landbaserade 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 man 
dock förvänta sig uppkomma relativt snabbt inom de ytor där ackumulation av fina partiklar 
sker.  

3.2 Nulägesbeskrivning från genomförda undersökningar 

3.2.2 Sedimentkartering 

Genomförande 

Under maj och juni 2010 genomfördes en omfattande sedimentkartering i hela hamnområdet. 
Syftena med kartläggningen 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 

• Kalibrera data från penetrerande ekolodning och därigenom bestämma nivån på ”ren 
botten” i hela hamnområdet. 

I tabell 2 visas uppgifter om provtagningarna. Provtagningsplanen visas i figur 2.  

 

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 
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Figur 2 Provtagningsplan sedimentkartering. 
 

Provtagningen skedde med en speciell kolvprovtagare som utvecklats för provtagning av lösa 
mycket mäktiga sediment. Prover togs ut halvmetersvis av misstänkt förorenade sediment och 
i skikt om 5 cm av förväntat underliggande rena sediment systematiskt i ett rutnät om 50*50 
m.  

Ett stort antal misstänkt förorenade och förväntat rena prover lämnades in till ALS 
Scandinavia AB för analys av tungmetaller, glödförlust, TOC, dioxiner, PCB7 och 
tennorganiska föreningar.  

 

Föroreningshalter 

Resultaten av de kemiska analyserna visade sammanfattningsvis följande:  

• Uppmätta halter av tungmetaller i misstänkt förorenade sediment överensstämmer väl 
med de som uppmättes år 1999 och 2004.  

• Höga eller mycket höga halter (i förhållande till Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder) uppmäts genomgående av flera tungmetaller såsom koppar, zink, 
bly, arsenik, kvicksilver och kadmium. Högst halter uppmäts i inre hamnbassängen, 
särskilt i närheten till det f d Kopparverket där föroreningarna är knutna till fasta 
järnhaltiga biprodukter från verksamheten (kisaskor). Även i yttre hamnen finns ett 
sammanhängande område med höga tungmetallhalter knutna till, troligen utfällda, 
järnoxider.  
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• Halterna av dioxiner (som WHO-TEQ) är i förhållande till internationella 
lågriskvärden 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 den källan är det f d Kopparverket 
(se figur 3). Figur 3 illustrerar den omfattande spridningen som skett av förorenade 
partiklar inom och ut från hamnbassängen. 

• Det har även påvisats höga eller mycket höga halter av PCB och tennorganiska 
föreningar i sedimenten, främst i inre hamnbassängen och i småbåtshamnen. Källan 
till dessa föreningar förefaller inte vara det f d Kopparverket utan sannolikt 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 
förorenade sediment och TS-halterna ligger där i regel mellan 20 och 30 %. TOC-
halterna är måttliga och ligger kring 5 % av TS.  

• Järnhalterna är ställvis mycket höga i sedimenten i inre och yttre hamnen. I vissa gula, 
orangefärgade och/eller lila prover är järnhalterna 40 – 60 vikt-%, vilket indikerar mer 
eller mindre ren järnoxid. 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.  

 

I tabell 3 finns beräknade aritmetiska medelvärden av föroreningshalterna i de förorenade 
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 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (4913) samt kust och hav (4914-Reviderad). 
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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  

 
Figur 3 Kongenfördelning i påvisade dioxiner i förorenade sediment i hamnbassängen.  

 

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 4. 
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Figur 4 Föroreningsmängder i olika delområden av hamnbassängen. 
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Av figur 4 framgår sammanfattningsvis följande: 

• Mängderna av arsenik, nickel, koppar, zink och bly uppgår sammanlagt till hela 1 000 
ton, vilket överensstämmer med tidigare uppskattningar år 2000. 

• Kadmiummängden uppgår sammanlagt till drygt 3 ton vilket stämmer mycket väl med 
tidigare beräkningar från år 2000. 

• Mängderna PCB7 och TBT uppgår sammanlagt till 20 respektive 100 kg.  

• Mängden dioxiner (WHO-TEQ) beräknas till 70 gram.  

• 75 – 90 % av föroreningsmängderna av samtliga föroreningstyper ligger i inre 
hamnbassängen (delområde A, B och C), varav lejonparten ligger i delområde B utom 
vad gäller kadmium där en stor del finns i delområde A. 

• Endast 3 – 6 % av mängderna ligger i småbåtshamnen medan 10 – 20 % av 
föroreningsmängderna ligger i yttre hamnen.  

3.2.3 Ytvattenprovtagning 

Genomförande 

År 2004 genomfördes provtagningar av ytvatten i hamnbassängen, se figur 5. Vattnet 
analyserades dock enbart m a p tungmetaller eftersom dåtidens rapporteringsgränser för 
dioxiner var alltför höga. Under hösten 2010 genomfördes därför kompletterande provtagning 
av ytvatten i hamnbassängen när fartyg opererade i hamnen. Syftena med provtagningen var 
att ta fram underlag för att: 

• Uppskatta om och hur mycket dioxiner och PCB som frigörs med uppvirvlande 
partiklar från sedimenten. 

• Återigen uppskatta hur mycket tungmetaller som frigörs med uppvirvlande partiklar 
och hur stor andel av metallerna som löses ut. 

• Klargöra hur snabbt vattnet i respektive punkt klarnar. 

Provtagningen skedde vid tre punkter i inre hamnbassängen samt i en referenspunkt. 
Vattenprover togs ut på tre djup direkt i samband med att fartyget passerade, efter 15 min och 
efter 60 min. Vattenproverna lämnades in till ALS Scandinavia AB för kemiska analyser m a 
p grundämnen, anjoner, PCB7 och dioxiner.  

  
Figur 5 Provtagning av vatten i hamnbassängen i samband med fartygsoperationer. 
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Resultat 

Undersökningen visade sammanfattningsvis följande: 

• Betydande uppvirvling av sedimentpartiklar sker när fartyg opererar i inre hamnen. 
Vattnets halt av suspenderade ämnen stiger till ca 50 mg/l och icke obetydlig grumling 
kvarstår efter 1 h (se figur 6). 

• Vattnet färgas gult vilket bedöms orsakas av de lösta tvåvärda järnjoner som finns i 
sedimentens syrefria porvatten oxideras och fälls ut som järnoxider (rost). 

• Totalhalterna av tungmetaller och järn stiger kraftigt i vattenmassan och når extrema 
nivåer, se exempel i figur7. Efter en timme har halterna av de flesta tungmetaller nått 
ursprungliga bakgrundsnivåer. Undantag är bl a kadmium, kobolt, järn och arsenik 
som troligen finns i förhöjda lösta halter i sedimentens porvatten. Övriga tungmetaller 
är mer eller mindre helt knutna till partiklar. 

• I vattnet påvisas också mycket höga halter av dioxiner, upp till 1 000 ggr högre halter 
än bakgrundshalterna i Östersjön, se figur 7. Särskilt kring det f d Kopparverket sker 
en stor frigörelse av dioxiner. Det är anmärkningsvärt att dioxiner kan påvisas i 
ytvatten även där vattnet inte är synligt grumlat. Detta kan tyda på att dioxinerna är 
bundna till mycket fina partiklar. 

• PCB kunde inte påvisas i vattenproverna trots mycket låga rapporteringsgränser (1-5 
ng/l). 

 

 
Figur 6 Uppmätta halter av suspenderade partiklar i hamnbassängen i samband med 

fartygsoperationer (A, B och C är olika djup).  
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Figur 7 Påvisade halter av bly, kadmium, järn och dioxiner i hamnbassängens vatten i 

samband med fartygsoperationer. Streckad röd linje är bakgrundshalter i 
hamnbassängen som inte direkt påverkas av grumling. 

Spridningsberäkningar 

Genomförda provtagningar av ytvattnet indikerar att dioxiner frigörs på liknande sätt som 
tungmetaller i hamnbassängen i samband med fartygsoperationer. Om det antas att dioxinerna 
också sprids ut från hamnbassängen på liknande sätt som metallerna, kan spridningen 
kvantifieras med underlag av beräknade medelhalter av dioxiner och tungmetaller i inre 
hamnbassängen samt de tidigare beräknade spridningarna av tungmetaller från sedimenten (år 
2004). I tabell 4 visas resultaten.  

 

Tabell 4 Uppskattade mängder av dioxiner (kg WHO-TEQ/år) som sprids från 
Oskarshamns hamnbassäng. 

Förorening Modell 1 Dioxiner Modell 1 Modell 2 Dioxiner Modell 2 

Zn 3000 0,0003 730 0,0001 

Cu 700 0,0002 800 0,0002 

As 350 0,0006 70 0,0001 

Pb 250 0,0001 200 0,0001 

Co 50 0,0001 40 0,0001 

 

Av tabellen framgår att mängden dioxiner som årligen sprids från hamnbassängen beräknas 
till 0,1 – 0,6 g/år beroende på vilken beräkningsmodell som appliceras och vilken metalls 
spridningsmekanism som mest liknar dioxinernas. 
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Ny modell för uppskattning av föroreningsspridning 

Ytterligare en metod för att uppskatta hur stora mängder föroreningar som i nuläget sprids har 
utvecklats. Tidigare modeller har utgått från att beräkna spridningen med underlag av 
uppmätta tungmetallhalter i yttre hamnbassängen vid ostörda förhållanden, d v s när inga 
fartyg opererar i hamnen. Den nya modellen utgår istället från de uppmätta halterna i inre 
hamnbassängen (år 2004 och år 2010) under störda förhållanden när fartyg opererar i 
hamnbassängen och virvlar upp förorenade partiklar från botten samt uppgifter om hur ofta 
detta sker (andel av ett år). På detta sätt kan årsmedelvärden av föroreningshalter beräknas i 
inre hamnbassängens vattenmassa. Genom att multiplicera årsmedelvärdena med en 
genomsnittlig vattenomsättning i inre hamnbassängen (ca 10 m3/s i årsmedel) kan mängden 
föroreningar som frigörs och som därmed kan spridas till yttre hamnbassängen uppskattas. 
Modellen är som övriga två förknippat med stora osäkerheter. Resultaten av dessa 
beräkningar visas i tabell 5. Som jämförelse visas beräknade spridningar ut från yttre 
hamnbassängen med de andra två modellerna samt tidigare uppskattningar av hur stort bidrag 
som landbaserade källor beräknades utgöra 2004. 

Tabell 5 Beräknade mängder föroreningar som årligen frigörs från sedimenten i inre 
hamnen (i kg/år). 

Ämne Beräknings-
modell 1 (ut från 

yttre hamnen 

Beräknings-
modell 2 (ut från 

yttre hamnen) 

Ny modell 3 (frigörelse 
från inre hamnens 

sediment) 

Landbaserade 
källor 

Zink 3 000 730 1 000 – 1 800 300 

Koppar 700 800 500 - 1300 100 

Nickel 600 250 25 100 

Arsenik 350 70 100 10 

Bly 250 200 600 - 800 10 

Kadmium 20 20 5 - 10 15 

Dioxiner 0,0001 – 0,0006 0,0001 – 0,0003 0,0008 - 

 

Av tabellen framgår att den nya beräkningsmodellen indikerar att större mängder föroreningar 
frigörs i inre hamnen än vad som sedan sprids ut till Kalmar sund från yttre hamnen. Detta är 
logiskt eftersom det finns två större sammanhängande områden invid farleden på stort djup 
(15 – 20 m) i yttre hamnen där en ackumulation av fina partiklar har skett, se figur 8. I dessa 
områden finns knappt 100 000 m3 lösa förorenade sediment, som kan betraktas som 
sekundära källområden. En viss den av dessa förorenade sediment bildades dock säkerligen 
under Kopparverkets aktiva period (1900-talets första hälft). 
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Figur 8 Ungefärlig utbredning av områden med lösa förorenade sediment i yttre 

hamnen. Färgläggningen visar mäktighet i intervaller om 0,5 m, där röd färg 
innebär att mäktigheten är minst 2 m.  

 

3.2.4 Batymetriska mätningar 

Batymetriska undersökningar har genomförts omfattande  

• Ekolodning med multistrålande ekolod för bestämning av vattendjup och upprättande 
av terrängmodell för befintliga bottennivåer. 

• Ekolodning med penetrerande ekolod (s.k. Sub Bottom Profiling) för kartering av 
lagergränser i sediment och underlagrande jord. 

• Undersökning med sidoskannande sonar för kartering av föremål på botten som kan 
utgöra muddringshinder och/eller vara av kulturhistoriskt/marinarkeologiskt intresse. 

Ekolodning för bestämning av vattendjup har tidigare genomförts dels 1999 och av 
Oskarshamns hamn 2008. Jämförelser mellan vattendjup uppmätta vid de olika tidpunkterna 
visar stora förändringar i den inre hamnen vilka tolkas som resultatet av 
sedimentförflyttningar. Mycket tydlig är den påverkan som har erhållits efter 2008 av att 
vändningsplatsen för Gotlandsfärjorna flyttats längre ut i hamnbassängen och som medfört att 
vattendjupen där har ökat. 

Ekolodning med penetrerande ekolod har använts för att om möjligt kartera gränsen mellan 
förorenade och icke förorenade sediment. För detta har överensstämmelser mellan i 
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sedimentkarteringen konstaterade föroreningsdjup och från ekolodningen tolkade lagergränser 
utnyttjats. Gränsen mellan antropogent påverkade (förorenade) sediment och underlagrande 
naturliga sediment eller jordar har med stöd av identifierade lagergränser kunnat bestämmas 
även mellan sedimentkarteringens provtagningspunkter, se följande avsnitt. 

Undersökningen med sidoskannande sonar visar att det finns relativt mycket muddringshinder 
i hamnen. En stor del av dessa utgörs av fendrar m.m. som lossnat från kajer (däck, timmer) 
men det finns också timmerbrötar och liknande som möjligen kan härröra från 
sänkta/kapsejsade båtar. Bilderna från det sidoskannande sonaret kommer att granskas av 
Kalmar läns museum för klassificering av ett eventuellt arkeologiskt intresse. Länsmuseet 
genomför parallellt med detta också en arkivinventering. 

 

3.2.5 Konklusion från batymetriska mätningar och sedimentkartering 

De sedimentförflyttningar som sker i hamnbassängen innebär att muddringsdjup (djupet till ej 
förorenade sediment) inte kan bestämmas, eftersom dessa kommer att variera med 
förflyttningarna och därmed i tiden. Arbetshypotesen är i stället att gränsen mellan de 
antropogent påverkade sedimenten och underlagrande naturliga sediment/jordar är stabil i 
tiden, dvs. att de sediment som idag inte är förorenade inte heller deltar i de pågående 
sedimentförflyttningarna. Sedimentkarteringen i kombination med ekolodning med 
penetrerande ekolod (s.k. Sub Bottom Profiling) utnyttjas för att bestämma denna lagergräns. 

För samtliga provtagningspunkter där det varit möjligt har det konstaterade djupet till 
opåverkade (ej förorenade) sediment korrelerats till en lagergräns identifierad med det 
penetrerande ekolodet. Provtagning har skett i ett rutnät med c/c 50 m medan ekolodning med 
penetrerande ekolod utförts i kontinuerliga linjer med c/c 10 m. Där korrelationen mellan 
sedimentkartering och sedimentekolodning är god kan således en terrängmodell för ”ren 
botten” upprättas med god precision utan att provtagningen behöver förtätas. 

Beräkningar av volymen förorenade sediment har utförts genom att en differensmodell 
skapats utifrån en terrängmodell över dagens bottennivåer och en terrängmodell för gränsen 
mot ej förorenade sediment (eller snarare sediment med acceptabla halter). Pågående 
sedimentförflyttningar i hamnen kommer att påverka muddringsdjupen i olika delar av 
hamnen, men bortsett från den andel som transporteras ut från hamnbassängen till Östersjön 
bör volymen som behöver hanteras inte förändras. Inte heller bör den definierade nivån för 
”ren” botten påverkas av sedimentförflyttningarna utan en terrängmodell för 
muddringsresultatet kan upprättas med hjälp av de utförda mätningarna. 

Överensstämmelsen mellan sedimentekolodningen och den konventionella 
sedimentkarteringen varierar inom olika delområden. Inom de områden där de naturliga 
ursprungliga jordavlagringarna överlagrats med sedimenterande förorenat material finns en 
god överensstämmelse mellan den andra reflexen från sedimentekolodningen (den första 
utgörs av gränsen mellan vatten och sediment) och det förorenade djupet. Detta gäller stora 
ytor i hamnen. Inom vissa områden, framför allt områden med större sedimentmäktigheter, är 
bilden mer komplex. De förorenade sedimenten har här delvis annorlunda karaktär med större 
inblandning av fastare material. Sannolikt utgörs detta dels av restprodukter från kopparverket 
som spolats direkt ut i hamnbassängen, dels av ansamlingar som bildats pga. färjtrafiken i 
hamnen när propellererosion spolat upp och blandat fastare jord med sedimenterande/utfällda 
föroreningar. Följaktligen återfinns dessa områden i inre hamnen, utanför kopparverket och i 
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anslutning till de platser som Gotlandstrafiken utnyttjat som vändplatser. Själva vändplatserna 
är i stället renspolade från lösa sediment och här finns heller inga föroreningar. På dessa 
platser finns föroreningar på betydligt större djup än vad som definieras av den övre gräns där 
sedimentens fasthet börjar öka. Ofta är det ändå möjligt att korrelera de förorenade djupen till 
en urskiljbar förändring i de ekogram som sedimentekolodningen producerar, om än svagare 
och mer diffus än den övre, ofta mycket tydliga reflexen. Exempel på korrelationen mellan 
karterade föroreningsdjup och ekogram framgår av figur 9. 

 

 

Figur 9 Exempel på ekogram som erhållits vid från sedimentekolod (typ SBP). I 
ekogrammet har karterade föroreningsdjup lagts in (blå stapel) och den undre 
gränsen för förorenade sediment tolkats. Ekogrammet visar dels ett område där 
omlagringar skett och förorenade sediment med högre fasthet återfinns under de 
lösare mest ytliga sedimenten (till vänster i bilden), dels en ackumulationsbotten 
där endast de lösa sedimenten är förorenade (centralt i bilden).  

Preliminära beräkningar av volymen förorenade sediment utförda på detta sätt indikerar att 
den totala volymen förorenade sediment är 700 000 – 800 000 m3, med följande fördelning på 
de tre olika hamnbassängerna: 

1. Inre hamnbassängen, ca 500 000 m3 

2. Yttre hamnbassängen, ca 200 000 m3 

3. Småbåtshamnen, ca 60 000 m3 

Osäkerheten i volymsuppskattningen beror dels på att sedimentkarteringen inte nått fullt 
föroreningsdjup i vissa delar av hamnen, dels osäkerheter i korrelationen mellan 
föroreningsdjup och karterade reflexer med SBP i vissa områden, dels extrapolationen från 
begränsningslinjen för sedimentekolodningen i områden där vattendjupet inte varit tillräckligt 
för sjömätningsfartyget. 
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3.2.6 Geotekniska undersökningar av områden för utfyllnad med muddermassor 

De massor som tas upp vid muddring av de förorenade sedimenten ska enligt huvudstudiens 
åtgärdsförslag användas som utfyllnadsmassor vid utbyggnad av hamnen. I huvudstudien 
redovisades också ett område där hamnen planerar en framtida utbyggnad och där massorna 
kan komma till användning. I hamnens utbyggnadsplaner finns ytterligare två områden där 
framtida utbyggnader och kajlägen planeras och där massorna kan nyttiggöras. 

De geotekniska undersökningarna har hittills koncentrerats på att klarlägga 
grundläggningsförhållandena för en invallning med den huvudsakliga utformning och 
placering som föreslogs i huvudstudien. Utformningen har modifierats något med hänsyn till 
behovet av plats för vändning av färjor vid den nya terminal som planeras för 
Gotlandstrafiken.  

De geotekniska undersökningarna visar på komplicerade grundläggningsförhållanden framför 
allt för den västra delen av invallningen, med vattendjup på ca 10 m och upp till ytterligare 
10 m lös jord innan fast botten påträffas. Detta innebär ett behov av en omfattande 
grundförstärkning för grundläggning av denna del av invallningen. Även i den östra delen 
finns ett visst behov av grundförstärkning, dock tycks jorden i detta avsnitt vara något fastare 
och mäktigheten innan fast botten påträffas något mindre. 

Preliminärt bedöms att invallningen i dessa avsnitt kan grundläggas på kalkcementpelare 
(KC-pelare) eller geotextilinneslutna stenpelare (GEC). Det behövs dock ytterligare 
undersökningar av den befintliga jordens hållfasthet och deformationsegenskaper innan denna 
typ av grundförstärkningsåtgärder kan dimensioneras.  

Alternativt kan lös jord schaktas bort och invallningen grundläggas med nedpressning till fast 
botten. Med en sådan grundläggning kommer dock stora mängder uppgrävd lös jord (ej 
förorenad) att behöva omhändertas, utöver de förorenade muddermassorna. 

Tidigare har geotekniska undersökningar utförts för invallning av en mindre bassäng i 
hamnen, som med en begränsad vallbyggnad kan inrymma en delvolym av muddermassorna. 
Bassängen kan p.g.a. bottenförhållandena inte utnyttjas för lastning/lossning av fartyg och är 
från hamnens synpunkt ett prioriterat utfyllnadsområde. De undersökningar som utförts här 
visar på relativt okomplicerade grundläggningsförhållanden även om det också här återfinns 
lös jord över fast friktionsjord, men med begränsade mäktigheter. 

Ytterligare ett tänkbart utfyllnadsområde har undersökts översiktligt. Området är i 
kommunens detaljplan reserverat för utfyllnad för tillskapande av nya kajer och finns med i 
Oskarshamns hamn långtidsplaner för framtida hamnutbyggnad. Uppfyllning av detta område 
utgör en del i den planerade utflyttningen av tyngre hamnaktiviteter från den inre hamnen till 
den yttre hamnen. Den översiktliga undersökningen tyder på gynnsamma 
grundläggningsförhållanden. 

De tre övervägda utfyllnadsområden redovisas i figur 10. 

Högst prioritet från ett nyttiggörandeperspektiv har det mindre området vid oljehamnen 
(utfyllnadsområde 2). Området är även från ekonomisk synvinkel gynnsamt eftersom behovet 
av externa massor för uppbyggnad av invallningen är litet i förhållande till den volym 
muddermassor som behövs för uppfyllning bakom invallningen, men är relativt gynnsamt 
även från geoteknisk synvinkel. Området inrymmer dock bara en mindre del av 
muddermassorna ca 100 000 m3.  
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De största volymerna behövs för uppfyllning av området innanför Rävenäset i inre hamnen 
(utfyllnadsområde 1). Med en maximal utbyggnad behövs ca 430 000 m3 muddermassor inom 
detta område. Troligen blir det mest kostnadseffektivt att utvinna en del av de massor som 
behövs för invallningen genom att ta bort Rävenäset och fördjupa området kring detta. En 
sådan åtgärd ökar behovet av fyllningsmassor. Hur långt det är kostnadseffektivt att utvinna 
massorna här har ännu inte undersökts, men om massor tas ut ner till nivån -6 bedöms behovet 
av massor öka till ca 500 000 m3 vid en maximal utbyggnad av området. 

 

 

Figur 10 Lägen för de utfyllnadsområden (numrerade 1,2 respektive  3) som efter 
invallning kan bli aktuella för användning av muddermassor 

Det ska också tilläggas att inom detta utfyllnadsområde (inklusive vallbyggnad) återfinns ca 
100 000 m3 förorenade sediment som vid användning av detta område inte skulle behöva 
muddras. 

De svåra grundläggningsförhållandena för en invallning i den västra delen av området innebär 
dock att en utbyggnad här kan bli mycket kostsam. Från hamnens synvinkel kan i stort sett 
samma fördelar nås om denna del av området inte byggs ut utan de förorenade sediment som 
finns här i stället muddras. Dock återfinns även en betydande del av de förorenade sedimenten 
inom detta område och den slutliga begränsningen av invallningen måste bli föremål för en 
detaljerad studie innan det mest kostnadseffektiva alternativet kan specificeras. 

För det fall muddringsvolymerna blir stora och samtliga muddermassor inte kan användas 
inom utfyllnadsområdena 1 och 2 kan även utfyllnadsområde 3 användas. Detta ingår i 
hamnens framtida utbyggnadsplaner och är i detaljplanen reserverat som område för framtida 
uppfyllning för hamnverksamhet. Hamnens behov inom detta område ligger visserligen längre 
fram i tiden, men om massor kommer att frigöras kan utbyggnaden tidigareläggas. En fördel 
med området är att grundläggningsförhållandena är okomplicerade. Alternativt kan 
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muddermassor transporteras till mottagningsanläggningen på Langøya i Oslofjorden, vars 
tillstånd vid en preliminär bedömning medger mottagning av en betydande del av de 
muddermassor som kommer att uppkomma. 

3.3 Pågående markanvändning i hamnområdet 
Oskarshamns hamn är en av Sveriges största och utpekad som riksintresse. Hamnen är enligt 
regeringens nationella hamnstrategi av strategisk betydelse för landet. Hamnverksamheten har 
en lång historik och den har utvecklats successivt i takt med industrialismen och dagens krav 
på modern hamnlogistik. Stora delar av den norra hamnen har anlagts med fyllnadsmassor. 
Hamnområdet är detaljplanelagt för hamnändamål. Hamnverksamheten är för närvarande 
föremål för tillståndsprövning enligt miljöbalken hos MPD vid länsstyrelsen i Kalmar län. 
Prövningen avser den nuvarande och framtida hamnverksamheten med en omfattning av 750 
anlöp per år. Hamnen nyttjas dels för godstrafik med [ange huvudsakliga godsflöden], dels för 
linjetrafik med passagerarfärjor till och från Visby (Destination Gotland). Oskarshamns Hamn 
AB erhöll 2006-09-22 tillstånd enligt miljöbalken till arbeten för att flytta ut gotlandstrafiken 
från det befintliga läget i den inre hamnen till ett område längre ut i hamnområdet. Tillståndet 
omfattar anläggande av en ca 200 m lång kaj och ca 35 m bred Ro/ro-ramp, utfyllnad av ett 
område bakom kajen/rampen med ca 85 000 m3 massor, utgrävning av förorenade sediment 
innanför den nya kajlinjen, muddring av förorenade sediment i hamnbassängen utanför den 
nya kajen och uppläggning av uppgrävda sediment i en grop i det norra hamnområdet. 
Tillståndet har inte tagits i anspråk och det förfaller den 13 oktober 2010, såvida inte 
förlängning av arbetstiden begärs dessförinnan. Hamnbolaget överväger att begära 
förlängning av arbetstiden för kajen, rampen och utfyllnaden bakom dessa. 

I Hamnområdet är dessutom följande industriföretag verksamma: 

- Oskarshamns Energi AB, värmeverk, (B-anläggning) 
- Oskarshamns Energi AB, gasoldepå (C-anläggning) 
- Almer Oil & Chemical Storage, lagring av petroleumprodukter (B-anläggning) 
- Nordic Storage AB, lagring av petroleumprodukt (B-anläggning) 
- SAFT AB, tillverkning av batterier (A-anläggning) 
- AB Bomans Fanérfabrik, trävaruhantering 
- Liljeholmens Stearinfabriks AB, Stearintillverkning  
- Press & Plåtindustri AB, verkstadsindustri (B-verksamhet) 
- Industritvätt AB 
- Oskarshamnsvarvet Sweden AB (C-verksamhet) 
- SKB Kapsellaboratorium AB (C-verksamhet) 
- Oskarshamns Mekaniska AB 
- Östlunds Mekaniska Verkstad AB (C-verksamhet) 
- Oskarshamns Marina AB 
- Ernemars småbåtshamn samt Oskarshamns gästhamn vid Brädholmen 
 
Nordic Storage AB och SAFT AB har initierat tillståndsprövning enligt miljöbalken utökad 
verksamhet. 
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3.4 Nollalternativ  
Nollalternativet innebär att inga åtgärder vidtas. 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 påverkas (t.ex. klimatförändringar och 
väderförhållanden som påverkar vattenomsättningen). Mängden förorenade bottensediment är 
mycket stor och begränsar inte föroreningsspridningen 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 föroreningar kommer att fortsätta under en 
mycket lång tid framöver. 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 en av regeringens 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 och också vad gäller dioxiner. 
I ett Östersjöperspektiv kan dock hamnbassängen, beroende på utspädningseffekten, ses som 
en mindre betydande föroreningskälla. Utsläppen medverkar dock till att förstärka de negativa 
effekterna som belastningen av persistenta dioxiner och kadmium innebär, eller misstänks 
innebära, för Östersjön. I ledningsgruppen har också identifierats miljörisker som beror av en 
trolig utflyttning av hamnens verksamhet till den yttre hamnen. Utöver en ökad påverkan på 
sediment i de yttre delarna av inre hamnen där de mesta dioxinerna finns det farhågor om hur 
sediment i inre delen kan påverkas av relativt sett syrefria förhållanden. I dagsläget syresätter 
fartygstrafiken sedimentbottnarna i hela hamnområdet. En utflyttning av fartygstrafiken kan 
innebära syrefria bottnar i den inre delen och grund för mekanismer som frigör föroreningar 
från sedimenten även om ingen fartygstrafik sker. Sedimentens farlighet kvarstår därmed med 
minskad verksamhet i hamnen. Utredningar har i nu förestående förberedelseskede initierats 
som studerar dessa förhållanden. 

Nollalternativet ligger därmed inte i linje med de nationella miljömålen Giftfri miljö och Hav i 
balans samt levande kust och skärgård. 

3.5 Behov av riskreduktion 
Sett i ett större Östersjöperspektiv är de beräknade utsläppen av metaller från Oskarshamns 
hamnbassäng små. Spridningen av dioxiner förefaller vara relativt sett större i ett 
Östersjöperspektiv. I ett svenskt perspektiv är dock hamnbassängen en betydande punktkälla 
både vad gäller metaller och dioxiner. Med hänsyn till nuvarande belastningar på egentliga 
Östersjön kommer det inte gå att mäta eller urskilja föroreningshalter eller miljöeffekter i 
egentliga Östersjön eller i Kalmarsund som orsakas av spridningen från Oskarshamns 
hamnbassäng. Däremot medverkar utsläppen från hamnbassängen till de framtida negativa 
effekter och faktiska problem som aktuella föroreningar har eller kan komma att innebära i 
framtiden. Denna diffusa föroreningsspridning ligger bl.a. till grund för de tre nationella 
miljömålen Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.  
 
Miljöriskerna och behovet av riskreduktion kan sammanfattas enligt följande: 
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• Spridningen från hamnbassängen utgör från ett regionalt perspektiv ett stort bidrag till den diffusa 
spridningen av metaller och dioxiner i Östersjön.  

• Den påverkan av metaller på bottnarna i ackumulationsområden öster och söder om hamninloppet 
med tillhörande riskbild som konstateras kommer bestå under överskådlig tid om inga åtgärder i 
hamnbassängen genomförs. 

• Om de aktuella mjukbottnarna syresätts och övergödningssituationen förbättras, kan riskbilden 
förändras i och med att födotillgången och därigenom upptaget av metaller i fisk och vidare till 
fåglar ökar i betydelse.  

• Liknande mekanismer med ökad spridning har identifierats även vid syrefria förhållanden.  
• Alla åtgärder som vidtas ska betraktas som långsiktiga och alla ytterligare tillskott till Östersjön ses 

som oacceptabla pga. den dåliga situationen Östersjön befinner sig i. 
• I linje med de nationella miljömålen bör spridningen av förorenade sediment från Oskarshamns 

hamnbassäng reduceras högst väsentligt. 
• Oskarshamns hamn är viktig för regionen i helhet. Om sjöfarten ska kunna bibehållas och expandera 

kommer föroreningssituationen att öka framtida miljörisker. Kvarstår riskbilden kan den utgöra ett 
hinder för fortsatt utveckling av hamnen. 

• En sanering medför sannolikt ett ökat förtroende för kommunen. Med möjligheter till bad och fiske 
ökar Oskarshamn attraktionskraft som turistmål. 

• Slutsatsen av detta blir att spridningen av föroreningar från sedimenten bör stoppas. 
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4 Möjliga efterbehandlingsalternativ 

4.1 Åtgärdsmål och åtgärdskrav 
Övergripande åtgärdsmål som har föreslagits i utredningarna är att långsiktigt minska 
spridning av prioriterade (särskilt farliga) tungmetaller och organiska miljögifter från 
sedimenten i hamnbassängen i Oskarshamn. Den pågående spridningen av föroreningar utgör 
ett miljöhot och en oacceptabel belastning på Kalmarsund och Östersjön. Det övergripande 
målet grundas på genomförda undersökningar samt de nationella miljömålen Giftfri miljö och 
Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

Utgångspunkter i åtgärdsutredningen har varit följande: 

 

Åtgärdskrav skall utredas och en kravspecifikation utformas som beskriver risken för 
störningar av olika slag under arbetenas gång (exempelvis saneringens påverkan på 
fartygstrafiken) samt hur dessa risker kan reduceras eller undvikas. 

 

4.2 Metoder och genomförande 
De metoder som övervägts för sanering av hamnbassängens botten är muddring med 
omhändertagande respektive övertäckning av förorenade sediment. Övertäckning av lösa 
sediment med låg skjuvhållfasthet har visat sig vara dyr och inte förenlig med verksamheten i 

• Hamnverksamheten ska bibehållas och kunna utvecklas för framtida 
transportbehov. Hamnen är av riksintresse enligt Sjöfartsverkets beslut och 
hamnen utgör en strategisk länk i det svenska och i det internationella 
transportssystemet. Hamnens egenskaper (inseglingssträcka, vattendjup) är 
kommersiellt fördelaktiga. Allt större fartyg trafikerar yttre delar av hamnen, i 
framtiden kommer sediment på större djup att grumlas upp av fartygstrafiken 
och därmed ytterligare öka spridningen ut i Kalmarsund och Östersjön. 

• Kustområdet utanför hamnen, Kalmarsund och Östersjön är särskilt 
skyddsvärda objekt. 

• Hamnens vattenmiljö är skyddsvärd, men utgör inte ett särskilt skyddsvärt 
objekt. Det är svårt att sätta en tydlig gräns mellan hamnbassängen och det 
skyddsvärda området utanför. 

• Spridningen av föroreningar från sedimenten beror till stor del på 
fartygsrörelser i hamnen, som genom grumling frigör förorenade partiklar. 
Vattenströmmar medverkar också i spridningen. Spridningen av föroreningar i 
löst fas från sedimenten är under syresatta förhållanden av underordnad 
betydelse. 
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en hamn där det finns krav på minsta vattendjup och eventuell ankring. Det finns även risk för 
erosion p.g.a. fartygstrafik. Övertäckning har dock bedömts som möjlig att använda i ett 
delområde längst in i hamnen, som kan stängas för trafik med större fartyg men hållas öppen 
för fritidsbåtar och där särskilda restriktioner för ankring m.m. kan upprätthållas. 

Olika muddringsmetoder har utretts. I princip finns tre huvudtekniker som kan användas, var 
för sig eller i kombinationer; grävmuddring, sugmuddring och frysmuddring. Eftersom det är 
fråga om starkt förorenade sediment som ska muddras kommer åtgärder för att begränsa 
spridningen av dessa i samband med muddring att behövas. Skälen för detta är inte i enbart att 
begränsa transporten ut ur hamnen (den är även utan pågående muddring omfattande) utan 
främst att begränsa återsedimenteringen av förorenade partiklar. Återsedimenteringen 
kontaminerar muddrade bottnar vilket avsevärt kan förlänga tiden innan man kan observera 
tydliga effekter av saneringen. För samtliga muddringstekniker finns anpassade varianter för 
muddring av förorenade sediment, vilka syftar till att begränsa spridningen av partiklar. Det 
finns dock tydliga skillnader mellan de olika teknikernas möjligheter att begränsa 
partikelspridning, men också tydliga skillnader när det gäller avverkningskapacitet i sediment 
av olika fasthet. Eftersom egenskaperna hos de förorenade sedimenten i Oskarshamns hamn 
varierar är det troligt att en kombination av olika muddringsmetoder är mest fördelaktig. De 
muddringstekniker som i första hand är tänkbara är: 

• Grävmuddring som genererar mindre vattenhaltiga muddermassor och därmed leder 
till en totalt sett lägre muddringskostnad och som passar bra för fastare sediment. 
Nackdelen är att det sannolikt krävs skyddsåtgärder för att hantera grumlingen där det 
annars finns risk för ogynnsam spridning, speciellt av lösa sediment. Inklusive 
transport till avvattningsanläggning bedöms kostnaden för grävmuddring till ca 
100 kr/m3 sediment (våtvikt) i dagens prisläge. Priset avser muddring med sluten s.k. 
miljöskopa och skonsam muddring för att begränsa grumlingen. Systemets kapacitet är 
ca 200 m3 sediment per timme. Det finns andra typer av grävmuddringstekniker med 
betydligt högre kapaciteter och betydligt lägre kostnader. Det bedöms dock som 
uteslutet att använda sådana tekniker för förorenade sediment eftersom spillet kan 
uppgå till flera procent av den muddrade volymen. 

• Sugmuddring som genererar stora volymer utspätt sediment p.g.a. den inblandning av 
vatten som krävs för transport av de muddrade sedimenten. Hanteringen av detta 
tillsatta vatten innebär att tekniken blir dyrare än grävmuddring i de fall sedimenten 
måste avvattnas och tas om hand. Avvattnings- och reningssystem för vatten blir 
således en viktig fråga. Fördelen är att grumlingen kan begränsas mycket effektivt och 
att finkorniga sediment kan tas upp med hög precision. Inklusive transport till 
avvattningsanläggning bedöms även här kostnaden för muddring till ca 100 kr/m3 
sediment (våtvikt), exklusive kostnad för avvattning. Systemets kapacitet är ca 100 m3 
sediment per timme (det sker en inblandning av vatten som kan vara upp till 
storleksordningen fem gånger högre än sedimentmängden). Uppgifterna avser den typ 
av sugmuddring med inkapslat muddringshuvud som använts vid de tidigare 
sedimentsaneringarna i Järnsjön, Örserumsviken och Svartsjöarna. Det finns andra 
typer av sugmuddring med betydligt högre kapacitet och lägre pris. Det bedöms dock 
som tveksamt att utnyttja sådana tekniker eftersom risken för partikelspridning ökar 
betydligt. 

• Frysmuddring som är en relativt ny teknik och hittills endast kommit till användning i 
mindre projekt. Tekniken innebär att sedimenten fryses i block som sedan enkelt kan 
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lyftas upp i hela stycken och medger avverkning av sediment med hög precision och 
effektiv begränsning av partikelspridning. En stor fördel jämfört med sugmuddring, 
men även jämfört med grävmuddring, är att de muddrade sedimentens vattenhalt 
minskar när de frysta blocken tinar. Slutresultatet efter 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 återvinnas på andra sidan av 
den värmepump som används blir kostnaderna höga. Den andra stora nackdelen är en 
låg kapacitet, som möjligen kan överkommas med samtidig användning av ett stort 
antal frysaggregat. I första hand bedöms ändå att metoden kan användas 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. Kostnaden för frysmuddring bedöms till ca 300 kr/m3. 

Beroende på muddringsmetod kan skyddsåtgärder som t.ex. olika typer av avskärmningar 
behöva vidtas för att begränsa partikelspridningen. Vilka muddringsmetoder som kommer att 
användas i olika delar av hamnen utreds i detaljprojekteringen. Kraven på skyddsåtgärder 
kommer att fastställas inom ramen för den kommande tillståndsprövningen enligt miljöbalken 
som erfordras för vattenverksamhet.  

I de kostnadsberäkningar som redovisas i kapitel 4 nedan antas att muddringen till 
övervägande del kommer att ske som grävmuddring med sluten skopa med vidtagande av 
vissa försiktighetsåtgärder för att begränsa spridningen, men att muddringen avslutas med en 
sugmuddring av återsedimenterade partiklar. 

Den mest frekventa trafiken i inre hamnen är Gotlandstrafiken. Fartygen bidrar i hög grad till 
spridningen av föroreningarna och kommer också att orsaka problem och merkostnader i 
muddringsarbetena. En aspekt är risken för återkontamination av redan muddrade områden. 

Ur både ekonomiska och miljömässiga aspekter är det bäst om färjetrafiken kan flyttas från 
inre hamnen. Kommunen planerar att anlägga ett nytt färjeläger längre ut i hamnen och det 
finns förutsättningar att tidpunkten för flyttning av färjeterminalen kan samordnas med 
muddringsarbetena. Se vidare under Infrastruktur i avsnitt 5. 

 

4.2.1 Avvattning och stabilisering 

Upptagna muddermassor pumpas eller förs med pråm till land där de behandlas före 
användning. Behandlingen syftar till att stabilisera massorna genom avvattning och eventuell 
tillsättning av stabiliseringsmedel (t ex cement, merit, aska). Avvattning kan ske passivt 
(sedimentationsdammar) och/eller maskinellt (silbandspressar, centrifuger etc). I det fall 
sedimenten sugmuddrats bildas stora volymer vatten vid avvattningen som måste behandlas 
före avledning till hamnbassängen. Vattenbehandlingsanläggningen kan utformas för att 
avskilja enbart partiklar (mekanisk rening) men också för lösta ämnen, t.ex. via kemisk 
fällning. Hur behandlingen ska genomföras i detalj och vilka krav som ska ställas på 
returvatten m.m. kommer att fastställas i detaljprojekteringen och den kommande 
tillståndsprövningen.  

4.2.2 Omhändertagande av sediment 

Efter avvattning och stabilisering måste massorna omhändertas på sådant sätt att sedimentens 
föroreningar inte sprids eller på annat sätt medför olägenheter på kort och lång sikt. Metoder 
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för destruktion och/eller återvinning av föroreningar har övervägts men avfärdats av olika 
skäl. Tungmetaller är grundämnen och kan inte destrueras. Metoder för återvinning av 
metaller ur kontaminerade sediment bedöms inte i nuläget befinna sig på kommersiell nivå. 
Metallutvinning försvåras av att matrisen inte liknar de bergarter som normalt utgör råvaran 
för utvinning av metaller och att metallerna återfinns i olika förekomstformer. Befintliga 
anrikningsverk är inte anpassade för utvinning av metaller från denna typ av material. Därmed 
skulle en helt ny anläggning som kan avskilja metaller från muddermassorna behöva 
anläggas. En översiktlig utredning om möjligheterna att utvinna metaller och det eventuella 
ekonomiska utbytet av sådan utvinning kommer dock att genomföras.  

Istället föreslås att sedimenten används för utfyllning i hamnen för anläggande av nya mark- 
och kajområden i norra delen av hamnen. Utfyllning föreslås ske efter invallning av 
utfyllnadsområdena. Invallningen konstrueras på sådant sätt att det förorenade materialet 
avskiljs från hamnbassängen med filter som förhindra fortsatt partikeltransport, vid behov 
även tätningar. Fyllningen med förorenade sediment förses därefter med en överbyggnad 
vilken fungerar som skyddstäckning. Sannolikt kommer sedimenten också att behöva 
stabiliseras. Skapade ytor kan sedan iordningsställas för användning i hamnverksamheten.  

En utfyllnad invid hamnbassängen ställer också höga krav på att marken ska kunna användas 
som lageryta m.m. Fördelen med att nyttiggöra sig av massorna i hamnen är att 
transportbehovet blir minimalt samt att sedimenten kommer till användning och skapar 
utvecklingsmöjligheter för hamnområdet. En annan fördel är att fyllning under vatten 
sannolikt är den mest gynnsamma placeringen i ett långt tidsperspektiv. Placeringen medför 
stabila geokemiska förhållanden och en minimal vattenomsättning. Massorna kommer i sin 
helhet att ligga under grundvattenytan vilket förhindrar infiltration av nederbörd samtidigt 
som de hydrauliska gradienterna blir små. Tillsammans med massornas naturligt låga 
hydrauliska konduktivitet medför detta en mycket liten genomströmning av grundvatten. I en 
deponi på land bedöms möjligheterna som sämre att på lång sikt begränsa vattenomsättningen 
lika effektivt. En möjlig svaghet med utfyllnadsalternativet är att en framtida landhöjning kan 
medföra att massorna delvis hamnar över vattenytan vilket skulle skapa förutsättningar för 
infiltration av nederbörd och en ökande lakvattenbildning. Landhöjningen motverkas dock av 
de pågående klimatförändringar som i stället leder till högre vattenstånd. 

Regler finns idag som säger att avfall med organiskt innehåll inte får deponeras, vilket i 
dagsläget innebär att stora delvolymer inte är tillåtna att deponera om inte det organiska 
innehållet reducerats (gränsen är idag maximalt 5 % organiskt kol). Problemet är dock inte 
specifikt för sedimenten i Oskarshamn utan gäller generellt för praktiskt taget alla sediment, 
varför utredningen antar att regelverket kommer att ändras eller att dispens kan ges för 
deponering, för det fall en specialdeponi skulle användas för sedimenten. Stora delvolymer 
har dock enligt sedimentkarteringen lägre halter organiskt kol och skulle kunna tas emot för 
deponering på en extern mottagningsanläggning, under förutsättning att de uppfyller även 
övriga mottagningskriterier. 

Den mottagningsanläggning som i ett sådant fall ligger närmast till hands att utnyttja är 
Langøya i Oslofjorden, där massorna i så fall utnyttjas för återfyllning av ett kalkbrott. 
Bedömningen att de skulle kunna tas emot vid denna anläggning baseras på en genomgång av 
analysresultat från sedimentkarteringen och en jämförelse med de mottagningskriterier som 
tillämpas på Langøya. Stora delvolymer kan dock inte tas emot, främst beroende på att halten 
TOC är för hög, för vissa delvolymer även pga. för höga totalhalter av vissa föroreningar. Vid 
eventuell borttransport till en extern anläggning bedöms Langøya som det mest intressanta 
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alternativet även med hänsyn till relativt låga mottagningskostnader och med hänsyn till att 
resursförbrukning och kostnaden för transporter kan begränsas pga. att transporten kan ske 
med pråm eller båt hela vägen från muddringsplats till mottagningsanläggning. 

Alternativt kan massorna deponeras externt i en specialdeponi, på en för ändamålet lämplig 
plats i kommunen. En mycket översiktlig utredning visar att det troligen finns platser nära 
kommunens avfallsanläggning där en sådan deponi skulle kunna placeras när hänsyn tagits till 
skyddsintressen (natur och kultur, förutsättningar för vattentäkter m.m.), topografiska och 
hydrogeologiska förhållanden samt volymsbehov. Oavsett lokalisering kommer det att ställas 
höga krav på barriärer kring en sådan deponi, för att säkerställa minimala läckage. Vidare 
krävs det en långsiktig uppföljning och kontroll av området. 

Ledningsgruppens bedömning är att ett nyttiggörande av muddermassorna i en fyllning under 
vattenytan är fördelaktigast och mest stabilt både från ett geokemiskt och från ett 
hydrogeologiskt perspektiv, samtidigt som transportbehovet minimeras. Alternativet är också 
mest kostnadseffektivt från projektets synvinkel. Såväl ett extern omhändertagande (Langøya) 
som anläggning av en specialdeponi i Oskarshamn bedöms vara förenat med betydligt högre 
kostnader. Användningen reducerar också det framtida behovet av fyllningsmassor för 
utbyggnad av hamnen. Under vattenytan kommer stabilt anaeroba förhållanden att råda, vilket 
bedöms som gynnsamt med hänsyn till fastläggning. Vidare kommer de hydrauliska 
gradienterna för vattenströmning genom massorna att vara små vilket begränsar 
vattenomsättningen på ett mer långsiktigt stabilt sätt än vid deponering över vattenytan med 
användning av traditionella tätskikt. Den oberoende expertgrupp som leds av Nova FOU i 
Oskarshamn delar denna uppfattning. Utredningar är initierade i projektet som kommer att 
fördjupat studera sedimentens geokemiska egenskaper för att möjliggöra en prognosticering 
av utsläppen under olika förhållanden. 

Med hänsyn till att sedimenten innehåller stora mängder dioxiner och även andra organiska 
föroreningar som PCB och TBT kan ett omhändertagande övervägas där massorna behandlas 
termiskt och organiska föroreningar förbränns innan massorna nyttiggörs, alternativt 
deponeras. En sådan behandling är mycket kostsam och kommer inte att inrymmas i 
projektets budget, varför sådana behandlingsmetoder inte utreds vidare. 
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4.3 Beskrivning av åtgärdsalternativ 
Ledningsgruppen utvärderar projektets åtgärdsalternativ och baserat på nu genomförda 
undersökningar, främst sedimentkartläggning, och Länsstyrelsens bidragsbeslut daterat 2010-
06-07 där alternativa åtgärdsnivåer till en totalsanering ska föreslås. Ledningsgruppens 
alternativ baserar sig på åtgärdsnivåerna 2 och 6 enligt tidigare gjord huvudstudie.  

 

4.3.1 Åtgärdsalternativ och olika ambitionsnivåer 

Inom ramen för huvudstudierapporten (O-hamn 2004:21) genomfördes en åtgärdsanalys där 
hamnen delades in i 25 olika delytor.  

Inom ramen för förberedelseskedet har indelningen gjorts om baserat på hittills utförda 
undersökningar. Bedömningen är gjord för att prioritera delområden som bör åtgärdas och i 
syfte att kunna optimera åtgärder. Varje delområde är också bedömd efter föroreningsgrad, 
föroreningens tillgänglighet, vattendjup samt avstånd till hamninloppet. 

De ytor som hamnbassängens område i förberedelseskedet har delats in i är delområde A-F 
och fyllningsyta i yttrehamnen. Avgränsningen av dessa delområden framgår av figur 11. 

 
Figur 11 Delytor i hamnbassängen – åtgärdsalternativ 1  

 

I tabellen nedan redovisas områdenas area och volym bedömd förorenade sediment. 
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Tabell 4. Sammanställning av ytor och förorenade volymer inom respektive delområde, se 
figur 11. 

 

Yta Area, m2 Volym, m3 

A Inre hamnen – Badholmen 75 000 80 000 

B Inre hamnen – Rävenäset 390 000 300 000 

C Inre hamnen - planerad fyllningsyta 79 000 120 000 

D Yttre hamnen – småbåtshamnen 153 000 60 000 

E Yttre hamnen – djuphålor (ackumulation) 50 000 100 000 

F Yttre hamnen – övriga områden 418 000 100 000 

Fyllningsyta yttre hamnen 29 000 ej beräknad 

Total 1 194 000 760 000 

 

Som nämnts tidigare finns det fortfarande vissa osäkerheter i ovanstående uppskattningar av 
volymen förorenade sediment och fördelningen mellan olika områden och en del arbete 
återstår innan volymerna kan preciseras bättre. 

Förutom en totalsanering i hamnen har ett antal olika ambitionsnivåer övervägts och utretts. 
Dessa redovisas i åtgärdsalternativen 1 - 3 nedan. Ställning har ännu ej tagits till slutligt 
metodval i entreprenaden. Projektet arbetar med att kontinuerligt optimera åtgärdsalternativ i 
syfte att sänka kostnader. 

Som underlag till värdering av de olika åtgärdsalternativen har mängden föroreningar som 
åtgärdas respektive lämnas kvar beräknats. Resultaten visas i tabell 5 i form av hur stor andel 
av de totala föroreningsmängderna i sedimenten som åtgärdas.  

 

Tabell 5 Sammanställning av föroreningsmängder som omfattas av åtgärder för de 
studerade åtgärdsalternativen.  

Alternativ Cd Hg Pb Dioxiner PCB TBT 

Alternativ 1 (Allt) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Alternativ 2 (A, B, C, E)) 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

Alternativ 3 (A, B, C, ) 80 % 85 % 75 % 85 % 85 % 90 % 
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4.3.2 Bedömning av alternativens spridningsreduktion 

Spridningsmekanismen av föroreningar från hamnbassängen har tre huvudsakliga 
komponenter: 

 

1. Föroreningskälla 

2. Frigörelse 

3. Transport 

 

För att föroreningar skall spridas ut från hamnbassängen till Kalmar sund krävs att alla tre 
komponenterna är aktiva. Förutsättningarna skiljer sig dock åt i olika delar av hamnen. De 
delar av hamnen som t ex inte berörs av större fartygsoperationer medverkar i mycket liten 
grad i spridningen. Vidare deltar delområden där vattendjupet är stort i mindre grad i 
spridningen. Dessa områden kan istället fungera som naturliga reningssteg där fina förorenade 
partiklar sedimenterar. Sådana sammanhängande områden med nästan 100 000 m3 lösa 
sediment, till stor del bestående av utfällda järnoxider med höga tungmetallhalter och 
dioxinhalter har identifierats i yttre hamnen nära farleden. Slutligen medverkar delområden 
med låga föroreningshalter i liten grad till spridningen. Delområden där det omvända 
förhållandet råder medverkar självklart i stor omfattning till spridningen. Nedan karakteriseras 
respektive delområde vad gäller spridningsrisker: 

 

Delområde A I nuläget sker en ständig påbyggnad av rent till måttligt förorenat material som 
fartyg river upp i angränsande delområden. Detta innebär att det sker en 
uppgrundning av delområdet. I nuläget medverkar delområde A i liten grad till 
spridning, i synnerhet som det är långt till hamnmynningen. Sannolikheten för 
att yttre påverkan i delområdet i framtiden blir annorlunda är dock uppenbar 
och framtida spridning kan öka radikalt om inga åtgärder vidtas. Delområdet är 
ett primärt källområde för kadmium. 

Delområde B Detta delområde bedöms i nuläget och i framtiden i klart störst omfattning 
medverka till spridning. Primära källor till alla föroreningar finns också här. 

Delområde C Detta område bedöms medverka i viss omfattning till spridning i nuläget och 
även i framtiden.  

Delområde D Delområdet är visserligen grunt och ligger nära hamnmynningen men småbåtar 
bedöms i liten omfattning virvla upp sediment och vattenutbytet är ringa. 
Sammantaget innebär detta att delområde D bedöms medverka i begränsad 
omfattning till spridning så länge det enbart bedrivs småbåtstrafik där. 

Delområde E I de delar som ingår i delområde E är vattendjupen relativt stora men områdena 
ligger i direkt anslutning till hamnmynningen, dock utanför själva farleden. 
Mycket tyder på att delområdet hittills fungerat som en fälla 
(ackumulationsbotten) för föroreningar som främst spridits från delområde B/C 
och mäktigheten hos de förorenade sedimenten är stor, liksom förorenings-
mängderna. Området ligger i den del av hamnen som skall utvecklas och där 
fartygsoperationer kan bli fler. Vidare kan det i framtiden bli allt större fartyg 
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som därmed kan påverka lösa sediment på större djup. Sammanfattningsvis 
bedöms Delområde E medverka i mycket liten omfattning till spridning idag 
men i framtiden kan sannolikheten för spridning öka om inga åtgärder vidtas. 

Delområde F Delområdet utsätts regelbundet för fartygsoperationer och ligger nära 
hamnmynningen. Föroreningshalterna är dock ganska låga och vattendjupet 
betydande så att delområdet bedöms idag och i framtiden medverka i 
begränsad omfattning till spridning.  

 

4.3.3 Vilken miljömässig belastning bedöms område D, E och F bidra med till 
spridning till Östersjön ? 

Delområde E består av två djuphålor med en sammanlagd area på 50 000 m2 där det 
ansamlats ca 100 000 m3 mycket lösa förorenade sediment, till stor del bestående av utfällda 
järnoxider. Vid nuvarande förhållanden bedöms ingen eller mycket begränsad spridning av 
tungmetaller och organiska miljögifter ske från delområde E. Området bedöms snarare 
fungera som en fälla för föroreningar som sprids från inre hamnen. I framtiden kan dock 
betydande frigörelse och spridning av ansamlade föroreningar ske, t ex om större fartyg 
använder bogpropellrar i området. Det är svårt att förutse hur framtida fartygs drivsystem ser 
ut om t ex 50 år. Hamnens utveckling på lång sikt är att en större andel av fartygstrafiken 
flyttar från de innersta delarna längre ut i hamnen. 
 
Mängden kadmium i delområde E är ca 200 kg. I nuläget sprids ca 5 kg kadmium per år från 
sedimenten i hamnbassängen ut till Östersjön. Belastningen av kadmium på Östersjön är som 
jämförelse ca 40 000 kg/år, varav Sverige står för ca 2 000 kg/år. Om alla sediment i 
delområde E sprids på 10 år kommer Sveriges bidrag till Östersjön öka med 1% under 10 år 
(http://helcom.navigo.fi/stc/files/Publications/Proceedings/bsep108.pdf). 
 
Mängden dioxiner i delområde E är ca 3 g. I nuläget sprids 0,1 – 0,3 g dioxiner (WHO-TEQ) 
per år från sedimenten i hamnbassängen ut till Östersjön. Belastningen av dioxiner på 
Östersjön är som jämförelse ca 130 g/år, varav svenska industriutsläpp står för ca 2 g/år 
Mängden dioxiner i Östersjöns ytvatten är för närvarande 400 gram. 
(http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5912-5.pdf). Om alla 
sediment i delområde E sprids på 10 år kommer de svenska utsläppen från punktkällor öka 
med ca 10 % under 10 år.  
 
Projektets bedömning är att spridningen från delområde E inte kommer att vara mätbar i ett 
Östersjöperspektiv ens om allt sprids på några år. Det är dock sådana mängder att, om de 
sprids på i storleksordningen 10 år, beräkningsmässigt påverkar Sveriges bidrag av kadmium 
och i synnerhet av dioxiner till Östersjön. 
 
Delområde F är ett stort delområde med en area på sammanlagt drygt 400 000 m2. Förorenade 
sediment ligger ställvis i fickor och är inte sammanhängande. Mängden förorenade sediment 
beräknas till ca 100 000 m3, men det kan vara överskattat. Föroreningshalterna är måttliga och 
trots att delar av området utsätts för regelbunden fartygstrafik bedöms spridningen från 
delområdet idag vara litet och förbli så i framtiden. Området är också svårt att åtgärda 
kostnadseffektivt eftersom de förorenade sedimenten inte är sammanhängande. 
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Delområde D är en småbåtshamn med en sammanlagd area på ca 150 000 m2 där det ligger ca 
60 000 m3 förorenade sediment spritt på botten. Spridningen av föroreningar idag och i 
framtiden från delområdet bedöms vara liten, med hänsyn till att frigörelsen av förorenade 
partiklar är begränsad (fritidsbåtar) samt att vattenomsättningen är liten. 
 

4.3.4 Åtgärder som vidtas beroende på ambitionsnivå 

I samtliga alternativ förutsätts att en stor del av fartygstrafiken kan flyttas från de inre delarna 
av den inre hamnen till den yttre delen av den inre hamnen. 

 

Åtgärdsalternativ 0  
Ingen åtgärd utförs.  

 

Åtgärdsalternativ 1  
Detta alternativ innebär att alla förorenade sediment, ca 760 000 m3 i hamnbassängen 
åtgärdas. Muddringsinsatsen kan begränsas till ca 640 000 m3 om de upptagna massorna 
nyttiggörs som fyllningsmaterial inom delområde C. Beroende på hamnens behov av 
fyllningsmassor kan en delvolym omhändertas på en extern anläggning (sannolikt Langøya). 
Alternativt kan massorna omhänderats i en landbaserad deponi nära Storskogens 
avfallsanläggning i Oskarshamn, förutsatt att lokaliseringen kan visas vara gynnsam vilket 
preliminärt bedöms vara fallet. Vid annat omhändertagande eller om området för 
nyttiggörande begränsas ökar muddringsvolymen. Hur fyllningsalternativet utformas i detalj 
kommer att avgöras vid en teknisk-ekonomisk optimering. 

Oavsett om massorna ska nyttiggöras för utfyllningar i hamnen eller omhändertas i en 
landbaserad deponi bedöms att en avvattning och stabilisering av massorna vara nödvändig. 
Vid nyttiggörande krävs detta främst med hänsyn till bärighet och framtida deformationer på 
den yta som ska användas, medan det i en landbaserad deponi kommer att behövas för att 
säkerställa stabiliteten och möjliggöra uppbyggnad av deponin med erforderliga lutningar för 
att begränsa den yta som behöva tas i anspråk och motverka för tätskikten skadliga sättningar. 

Det finns också en möjlighet att begränsa muddringen av område A och i stället utnyttja 
täckning. Detta kan bli ett ekonomiskt gynnsammare alternativ eftersom mäktigheten av de 
förorenade sedimenten i delar av området kan vara stor samtidigt som fastheten under det 
översta sedimentlagret kan vara tillräckligt för att en täckning ska kunna etableras relativt 
enkelt. I detta område finns också de största riskerna för befintliga hamnkonstruktioner 
eftersom dessa är av äldre datum och information om byggnadssätt saknas. Liksom för 
område C kommer fördelningen mellan muddring och täckning inom område A att avgöras av 
en teknisk-ekonomisk optimering. Här tillkommer dock även överväganden rörande den 
långsiktiga möjligheten att upprätthålla de restriktioner för den framtida båttrafiken och 
användningen av vattenområdet som blir nödvändiga med hänsyn till förekomsten av 
förorenade sediment under en relativt tunn täckning (ca 0,3 m).  

För kostnadsberäkning av alternativet antas tills vidare att fyllningsområdena 1 (område C) 
och 2 kommer att byggas ut i sin helhet och muddermassor användas som fyllningsmaterial, 
men att område 3 inte byggs ut. Vidare antas att överblivna massor, som inte behövs i 
fyllningar i hamnen, kan väljas bland de massor som underskrider mottagningskriterierna för 
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mottagning på Langøya och levereras dit. Utgående från dessa antaganden kan 
entreprenadkostnaderna för att genomföra detta alternativ beräknas till ca 525 MSEK. Till 
entreprenadkostnaderna skall läggas kostnader för projektledning, miljökontroll och andra 
byggherrekostnader. 

Det ska understrykas att kostnadsberäkningen i detta tidiga projekteringsskede är behäftad 
med osäkerheter, i storleksordningen ± 20 %. Det bedöms också att kostnaderna för 
alternativet kan sänkas om utfyllnadsområde 3 tas i anspråk. Kostnadsberäkningarna visar att 
á-priset för transport till och mottagning på Langøya avsevärt överskrider kostnaden för 
nyttiggörande i hamnen. Den överskottsvolym som bedöms uppkomma om inte 
utfyllnadsområde 3 tas i anspråk bedöms bli relativt stor eftersom en oundviklig  avslutande 
sugmuddring av botten kommer att generera ytterligare massor utöver den beräknade 
muddringsvolymen. För grundläggning av vallar kommer dessutom en viss urgrävning av lös 
jord att behövas, varvid ytterligare överskottsmassor som delvis är svagt förorenade 
uppkommer. 

 

Åtgärdsalternativ 2 
Åtgärdsalternativ 2 omfattar delytorna A, B, C, och E, dvs. den inre hamnbassängen samt 
djuphålorna/ackumulationsområdena i den yttre hamnbassängen.  

 
Figur 13.  Åtgärdsalternativ 2 (texten i figuren ska ändras från 3 till 2).  
De olika delytorna har rangordnats utifrån föroreningsgrad, föroreningens tillgänglighet (ju 
högre halter och ytligare förorenade sediment desto större potential för spridning), vattendjup 
(grundare vattendjup ger större sannolikhet för frigörelse av förorenade partiklar) och avstånd 
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till hamninloppet (närmare hamninloppet betyder större sannolikhet att ämnen sprids från 
hamnbassängen till Kalmarsund). Utifrån rangordningen har ett alternativ tagits fram som 
innebär en begränsning av åtgärderna, men med för vilket riskreduktionen bedöms som större. 
De delområden som inte omfattas av åtgärderna är delområde D och F. Den pågående 
spridningen och sannolikheten för ökad spridning från delområde D bedöms vara liten 
beroende på att delområdet används som småbåtshamn. I delområde F finns begränsade 
mängder föroreningar i sedimenten och föroreningshalterna är tämligen låga, varför bidraget 
till spridningen är litet idag och i framtiden oavsett användning. 

Även detta alternativ bedöms innebära en spridningsreduktion vad gäller spridning av 
förorenade sediment med minst 90 % i förhållande till dagsläget. De långsiktiga riskerna 
bedöms som mindre genom att den stora föroreningsmängden i delyta A, som bedöms 
innebära en risk för framtida återkontaminering åtgärdas. I stället lämnas ytor som både i 
nuläget och i framtiden medverkar i begränsad omfattning i föroreningsspridning.  

Åtgärderna i detta alternativ omfattar ca 600 000 m3 förorenade sediment. De övervägande 
om nyttiggörande och/eller annat omhändertagande av de förorenade muddermassorna, 
fördelning mellan muddring respektive täckning m.m. som redovisats för alternativ 1 gäller 
även för alternativ 2. Kostnaden kan med samma antagna förutsättningar som redovisas ovan 
för alternativ 1 beräknas till ca 330 MSEK ±20%. Liksom i övriga alternativ kan en teknisk-
ekonomisk optimering sannolikt sänka kostnaden. Ledningsgruppen bedömer att kostnaderna 
för muddring beror på yta, inte bara volym. Möjligheten att optimera kostnaderna för detta 
alternativ är därför god.  

 

Åtgärdsalternativ 3  
Åtgärdsalternativ 3 omfattar endast den inre hamnen, se figur 14. 
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Figur 14.  Åtgärdsalternativ 3 (texten i figuren ska ändras från 4 till 3).  
 

Åtgärderna i åtgärdsalternativ 3 omfattar ca 500 000 m3 förorenade sediment. Omfattningen 
av muddring kan variera från 380 000 m3 upp till hela volymen förorenade sediment beroende 
på i vilken utsträckning område C byggs ut och muddermassor kan användas inom området. 
De övervägande om nyttiggörande och/eller annat omhändertagande av de förorenade 
muddermassorna, fördelning mellan muddring respektive täckning m.m. som redovisats för 
ovanstående alternativ gäller även för alternativ 4. Kostnaden för genomförande av detta 
alternativ uppskattas till storleksordningen 275 MSEK med osäkerhet ±20 %. Även i detta 
alternativ bedöms överskottsmassor uppkomma om inte utfyllnadsområde 3 byggs ut. 
Överskottsvolymen bedöms dock bli relativt liten. Det är ändå inte uteslutet att en utbyggnad 
av område 3 kan sänka kostnaden genom att fyllningen i område 1 kan begränsas och en 
kostsam grundförstärkning undvikas.  

 

4.3.5 Varför har kostnaden för en totalsanering av hamnbassängen ökat från 
huvudstudien ? 

De kostnader som kalkylen i huvudstudien baserats på togs fram till åtgärdsutredningen som 
färdigställdes sommaren 2004. Den då framtagna sannolika entreprenadkostnaden var 320 
Mkr för ett tänkt scenario där sedimenten skulle grävmuddras, stabiliseras och nyttiggöras 
som konstruktionsmassor för ytor i hamnen och med en omfattning motsvarande en 
totalsanering. Denna kostnad användes sedan som underlag för kommunens bidragsansökan. 
Entreprenadkostnader togs även fram för ett alternativ med sugmuddring (ca 40 Mkr högre 
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kostnad) och för flera alternativ med minskad omfattning av åtgärderna. Det ska dock noteras 
att det inte bedömdes som sannolikt att samtliga sediment skulle kunna muddras med 
sugmuddring. 

Efter de åtgärdsförberedande undersökningar som nu genomförts bedöms det som mest troligt 
att muddringen kommer att genomföras som grävmuddring. Med hänsyn till att de 
åtgärdsförberedande undersökningarna visat att förekomsten av dioxiner i hamnens sediment 
är stor, att de fraktioner som innehåller dioxiner är spridningsbenägna och lätt grumlas upp 
samt att uppföljningar utförda i Norge visar att grumlingen som uppkommer vid 
grävmuddring medfört återsedimentering av en ytlig gel med höga föroreningshalter, bedöms 
det dock som nödvändigt att komplettera grävmuddringen med en avslutande sugmuddring 
för att avlägsna denna gel. Om eftermuddringen inte genomförs bedöms att den eftersträvade 
spridningsminskningen inte kan uppnås, alldeles oavsett vilket åtgärdsalternativ (omfattning) 
som väljs. Behovet av denna eftermuddring förutsågs inte i den tidigare kostnadsberäkningen. 
Dels fanns inte samma kunskap om dioxinerna och deras spridningsbenägenhet, dels hade inte 
uppföljningarna av återsedimentering vid grävmuddring genomförts då. Eftermuddringen 
medför en kostnad av ca 30 Mkr, vilken enbart avser processen sugmuddring – avvattning – 
vattenrening.  

Den planerade eftermuddringen kommer också att generera en ökad volym sediment som 
måste tas om hand (storleksordningen 100 000 m3 vid genomförande av en totalsanering). Det 
ursprungligen tilltänkta området för nyttiggörande har minskat pga. att områdets storlek 
beskurits för att ge plats för Gotlandsfärjornas behov av utrymme utanför den nya 
färjeterminalen som planeras. Detta har medfört att det preliminärt inte längre finns utrymme 
att nyttiggöra samtliga sediment i hamnbassängen. Ett mindre område där massor kan 
nyttiggöras har lagts till, men detta område har begränsade vattendjup och tillgänglig volym 
blir därmed begränsat. En bidragande faktor till den minskade fyllningsvolymen är också att 
fyllningshöjden nu har begränsats till vattenytans nivå. Detta bedöms ha stora fördelar från 
miljösynpunkt eftersom vattenomsättningen effektivt kan begränsas och de stabila anaeroba 
förhållanden kan upprätthållas. Den massbalansering som genomförts indikerar att muddrade 
massor efter dessa förändringar inte i sin helhet inryms inom de planerade fyllningsområdena. 
Inkluderat den urgrävning som behövs för grundläggning av invallningar (massor som 
förutsätts läggas i fyllningen) samt eftermuddring enligt ovan uppkommer ett massöverskott 
på 270 000 m3. I kostnadsberäkningen har tills vidare förutsatts att dessa massor måste 
omhändertas externt. I kalkylen antas att överskottsmassorna omhändertas på Langøya. 
Kostnaden för transport dit är ca 52 Mkr (150 kr/ton, densitet 1,3 ton/m3) och kostnaden för 
omhändertagande är ca 140 Mkr (250 kr/ton). Merkostanden för omhändertagande på 
Langøya, i förhållande till kostnaden för de massor som används för fyllning i hamnen är ca 
75 Mkr, vid genomförande av alternativet totalsanering.  

De åtgärdsförberedande undersökningarna visar också att grundläggningsförhållandena för 
invallning av det stora fyllningsområdet delvis är mycket svåra. I kalkylen från 2004 
beräknades grundförstärkningskostnaden till ett normalfall med urgrävning av lösa sediment 
till 2-3 m djup för grundläggning på fast jord eller berg. Antagandet grundades på att det 
finnes ett grundområde med ett uppstickande skär (Rävenäset) med berg i dagen ungefär mitt 
på sträckan. De geotekniska undersökningar som nu genomförts visar att det finns en oväntat 
djup sänka i berggrunden direkt väster om Rävenäset, fylld med extremt lös lera. 
Grundläggning av en invallning i detta område blir därför mycket komplicerad. 
Kostnadsökningen pga. den grundförstärkning som erfordras är idag beräknad till 40-45 Mkr 
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men osäkerheten är hög och ytterligare undersökningar måste genomföras innan kostnaden 
kan preciseras. Det finns därför en risk att kostnaden kan öka ytterligare. 

Den kostnadsberäkning som genomfördes i huvudstudien och som låg till grund för 
bidragsansökan genomfördes i juni 2004 och avser således det kostnadsläge som då rådde. 
Kostnadsläget år 2010 är förändrat. Nedan redovisas entreprenadindex från januari 2004 – 
september 2010. 

 

             

  Entreprenadindex  2004‐2010 Oskarshamn   

             

Index uppgifter från SCB och Byggindustrin, Jan 2004 till sept. 2010.   
             
Typ av arbete  index  2004  2010  Skillnad  Viktningsfaktor  Delindex 
             
Jordarbetet  111  229,4  284,5  0,240  0,3  0,072 
Bergarbetet  112  218  273,1  0,253  0,3  0,076 
Spont  114  216,4  307,6  0,421  0,1  0,042 
Bergöverbyggnad  232  228,2  280,3  0,228  0,2  0,046 
Projektering  511  186  215,9  0,161  0,1  0,016 
          Index  0,252 
 
Viktningen i tabellen ovan belyser en ungefärlig fördelning av just den typen av arbete som 
bedöms bli aktuell i saneringen av hamnbassängen i Oskarshamn. Variationen i 
indexförändring är från 16,1% till 42,1%. Slutsatsen är att indexförändringar för de arbeten 
som kommer att utföras mest ligger mellan 20-25 % ökning för perioden 2004-2010, men 
närmare 25%. 

Summan av dessa förändringar ökar projektets kostnader. Den beräknade troliga kostnaden 
för totalsaneringsalternativet är 525 Mkr. Kalkylosäkerheten bedöms uppgå till 20%. 
Ytterligare undersökningar inom ramen för förberedelseskedet utförs för närvarande för att 
minska osäkerheterna. 

  

4.4 Optimering av åtgärder 
Alla åtgärdsalternativ bedöms reducera den pågående spridningen av föroreningar från 
sedimenten högst väsentligt, sannolikt med mer än 90 %. Spridningsminskningen är dock i 
hög grad beroende på hur effektiv muddringen blir. Det är mycket viktigt att spillet vid 
muddring blir minimalt och att inga förorenade sediment lämnas inom delområde B, särskilt i 
anslutning till Kopparverket. Vidare finns det alltid en viss sannolikhet för att spridningen 
ökar igen om förorenade sediment lämnas kvar. Om fartygen i framtiden blir större eller 
opererar på ett annat sätt kan de lösa förorenade sedimenten som finns i delområde E på stort 
vattendjup frigöras och därigenom öka spridningen så att 90 % spridningsminskning inte nås. 
Sannolikheten för att spridningen ökar i framtiden bedöms naturligtvis vara i princip noll för 
alternativ 1 och mycket låg för alternativ 2.  
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4.5 Tidplan 
I figur 15 redovisas ett utkast till tidplan för åtgärdsalternativ 2 och 3 med en uppskattad 
totalkostnad lägre än 410 Mkr och som grund för kostnadsberäkningar. En viktig faktor för 
kostnadsuppskattningen är att projektet genomförs i en följd i annat fall ökar osäkerheten. 
Entreprenadtiden varierar beroende på vilken metod som väljs. I detaljprojekteringen kommer 
olika kombinationer av tillgängliga åtgärder att analyseras. 

 

Tidplan År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Styrande händelser

Projektledning

Projektering

Miljökontroll

Tillstånd

Upphandling

Entreprenadkontroll

Entreprenad

Skeden Utredning Genomförande Uppföljning

Kalkyl    - 2006   År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014
MSEK/år

MSEK/skede 11,7

MSEK/projektet

157,1 39,5

31,5

Förberedelse

1,6 21,4 8,5

410

366,7

170,1

Investeringsbeslut Val av entreprenör

 
Figur 15  Utkast till tidplan med bedömd kostnadsfördelning för alternativ 2 och 3.  
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5 Riskvärdering – sammanfattning och matris 
Allmänt 
En riskvärderingsmatris har utarbetats inom ramen för denna riskvärdering, se bilaga 1. I 
matrisen redovisas övergripande konsekvenser för projektets olika åtgärdsalternativ. 
Inledningsvis redogörs för konsekvenserna för nollalternativet, dvs om ingen åtgärd 
genomförs. Matrisen tar hänsyn till konsekvenser för miljö, ekonomi och teknik. Vidare 
redovisas konsekvenser för Oskarshamns Hamn AB:s verksamhet under rubriken 
hamnverksamhet. I projektet identifierade konsekvenser för Oskarshamns kommuns fysiska 
planering och kommunens infrastruktur lyfts fram. Under övriga intressen redogörs för 
konsekvenser för andra identifierade intressen som yrkes- och fritidsfisket och risker för kust- 
och skärgårdsområdet.  

Denna riskvärdering har inte ambitionen att utgöra en heltäckande beskrivning av samtliga 
konsekvenser utan enbart värdera vad som i utredningen betraktats som övergripande och 
strategiska frågor av betydelse för intressen med koppling till Oskarshamns hamnbassäng. 
Läsaren måste därför vara uppmärksam på att andra aspekter och konsekvenser finns och bör 
även i sin läsning notera egna reflektioner till matrisen. 

Miljö och hälsa 
Projektet betraktar spridningen från hamnbassängens sediment som oacceptabel för Östersjön. 
Miljötillståndet i Östersjön är redan i dagsläget dåligt. En fortsatt eller ytterligare belastning 
från hamnbassängens sediment betraktas därför som oacceptabel. Ett argument som talar för 
en sanering är att om Östersjöns miljötillstånd förbättras med avseende på 
närsaltsbelastningen finns det en risk att konsekvenserna av föroreningar från 
hamnbassängens sediment förvärras. Projektet har fastställt att en spridning av föroreningar 
sker till Kalmar Sund. Projektet har inte entydigt kunna fastställa alla miljökonsekvenser fullt 
ut på grund av det ytterst stora området utanför hamnen i Kalmarsund och Östersjön. 

De olika alternativens möjligheter att minska miljöbelastningen har bedömts och redovisas i 
matrisen, se bilaga 1. Alla åtgärdsalternativ bedöms minska den pågående spridningen av 
föroreningar från sedimenten med minst 90 %. Sannolikheten för att spridningsminskningen 
bibehålls på en låg nivå bedöms som högst för alternativ 1. Åtgärdsalternativ 2 bedöms också 
vara tämligen säker i ett längre perspektiv medan alternativ 3 är osäkrare då det är svårt att 
bedöma hur framtida fartyg ser ut.  

Bedömningar har även gjorts om saneringsåtgärderna förväntas bidra till att uppfylla 
miljömålen Giftfri miljö och Hav i balans, levande kust och skärgård. Åtgärdsnivå 1, 2 och 3 
bedöms främja dessa miljömål på kort och lång sikt.  

Oskarshamns kommun har fastslagit i kommunens översiktsplan att fiskars lekbottnar ska 
skyddas. En bedömning har gjorts om de olika åtgärdsalternativen främjar eller motverkar 
kommunens fastslagna målsättning. Åtgärdsalternativen bedöms främja denna målsättning. 
För alternativ 3 finns på lång sikt en större osäkerhet. En sanering av innerhamnen skapar 
dessutom både förutsättningar för en ökad rekreation med bad och fiske och bidrar till att 
förbättra Oskarshamns förutsättningar för turismen. 
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Ekonomi 
Om inga åtgärder vidtas för att sanera hamnbassängen fördyras en framtida utveckling av 
hamnens utbyggnader och exploateringsbehov. En förorenad hamn kan även bidra till att 
fastighetsvärden kring hamnen reduceras. 
 
Kostnaden för en sanering av hamnbassängen kan ej bäras ekonomiskt av enbart 
Oskarshamns kommun och företag i Oskarshamn. Statliga bidrag krävs därför. 
 
De arbetstillfällen som finns i anslutning till hamnens verksamhet bidrar indirekt till 
sysselsättning för till exempel transportörer, speditörer mm. Vid en utebliven sanering kan det 
leda till att hamnen får restriktioner med avseende på fartygsrörelser och det kan i sin tur 
medföra en minskning av sysselsättningen.  
 
Teknik 
Projektets saneringsförslag består till största delen av beprövad teknik med hög kapacitet. 
Med hänsyn till projektets stora omfattning bör fördelar kunna vinnas om ett storskaligt 
planeringsperspektiv utnyttjas.  
 

Juridik 
Om ingen åtgärd vidtas i hamnen kan kommande förändringar i hamnens verksamhet eller i 
direkt anslutning till hamnbassängens sediment försvåras på grund av legala krav och 
miljöprövningar. Ett nollalternativ kan sålunda innebära restriktioner för hamnverksamheten. 
 

Den planerade mudderverksamheten kräver tillstånd enligt miljöbalken. Även 
omhändertagandet av de upptagna muddermassorna kräver tillstånd. Muddermassorna 
planeras att nyttiggöras som konstruktionsmaterial vid anläggningsarbeten inom hamnen eller, 
om nyttiggörande (återvinning) inte är möjligt, föras till extern deponi eller annan 
bortskaffning beroende på om massorna uppfyller tillämpliga mottagningskriterier för 
deponering (NFS 2004:10 och 2006:10 samt Naturvårdsverkets handbok 2007:1 
Mottagningskriterier för avfall till deponi). 
Vid användande av avfall för anläggningsändamål såsom exempelvis anläggande av ytor i 
hamnen krävs tillstånd enligt miljöbalken om föroreningsrisken är mer än ringa (sifferkod 
90.130). Föroreningsrisken kommer att belysas i det fortsatta förberedelsearbetet. Till 
vägledning för vilka kriterier som bör gälla vid nyttiggörande av avfall för 
konstruktionsändamål finns dels avgöranden från Miljööverdomstolen, dels 
Naturvårdsverkets handbok 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. 
Undersökningar pågår för att bekräfta att muddermassorna är möjliga att nyttiggöra. 
 
Enligt gällande detaljplan är utfyllnadsområde 1 angett som vattenområde som inte får 
överbyggas. För ett nyttiggörande av sediment som konstruktionsmaterial inom 
utfyllnadsområde 1 måste därför ny detaljplan antas som medger sådan markanvändning. Som 
anges nedan under rubriken Fysisk planering har kommunen tagit fram ett planförslag som 
tillgodoser detta behov. 
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Hamnverksamhet 
Oskarshamns hamn AB har ansökt om tillstånd för den nuvarande och framtida verksamheten 
enligt 9 kap. miljöbalken. Prövningen pågår hos Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen 
i Kalmar län. Om ingen åtgärd vidtas bedöms konsekvenserna för hamnverksamheten främst 
vara restriktioner för ett framtida utnyttjande och exploatering av hamnområdet, utbyggnader 
av kajer m.m. Kostnaderna blir även högre för framtida utbyggnader och det är högst 
tveksamt om det är genomförbart i ett konkurrensutsatt transportsystem. 

 
Fysisk planering 
En strategi kommunen arbetar efter är att i all marknadsföring lyfta fram Oskarshamns hamn 
som länets och regionens viktigaste hamn. Enligt Sjöfartsverkets beslut från 2001-10-22, är 
Oskarshamns hamn med anslutande farled av riksintresse.  
 
Kommunen arbetar sedan maj 2010 med att upprätta en ny kommuntäckande översiktsplan 
där framtida mark- och vattenanvändning, allmänna intressen, riksintressen mm ska redovisas. 
Samtidigt är en fördjupad översiktsplan för Oskarshamns tätort under arbete där numera även 
Oskarshamns hamn ingår. Flera av frågeställningarna i den fördjupade översiktsplanen för 
tätorten är gemensamma med de frågor som berörs i den fördjupade översiktsplanen för 
hamnen då hamnområdet utgör en del av Oskarshamns tätort.  Planeringen av hamnområdet 
fokuserar i första hand på hamnens utveckling och fysiska behov i ett mycket långsiktigt 
tidsperspektiv. Den kommunala planeringen strävar efter att viktiga hamnfunktioner inte 
hindras, att det finns utvecklingsmöjligheter och en god infrastruktur. I kombination med 
hamnens behov att bibehålla konkurrenskraften finns också intresse att i centrala Oskarshamn 
skapa attraktiva lägen för bostäder och verksamheter i form av handel, kontor och dylikt. 
Hamnens läge, som ett centralt område i Oskarshamn, har en naturlig attraktionskraft för 
denna typ av etableringar. Att skapa ett område med integration mellan flera användningar 
innebär att stor vikt måste läggas på en långsiktigt hållbar planering. 
 
En detaljplan vid Månskensviken, Södra Hamnen, vilken vann laga kraft 2007-06-18, har 
upprättats med syfte att göra det möjligt att anlägga ett nytt färjetrafikområde som medger 
utvecklingsmöjligheter till utökad färjetrafik. En detaljplan för del av norra hamnen med syfte 
att möjliggöra för utfyllnad av befintligt vattenområde för utvidgning av hamnverksamheten 
är uppe för antagande.  
 
Infrastruktur 
Oskarshamns hamn är en av Sveriges största utskeppningshamnar speciellt vad gäller sågade 
trävaror. Den är lätt att angöra från Östersjöns farleder och är praktiskt taget alltid isfri och 
därmed tillgänglig året om. Färjetrafiken till Gotland utgör en viktig del i hamnens 
verksamhet och är särskilt omfattande under sommartid. Hamnen är i dagsläget ett riksintresse 
och ingår i det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, vilket innebär att hamnen är av 
nationell och internationell betydelse. En förorenad hamn kan i en förlängning indirekt hota 
detta riksintresse. 
 
En fördjupad studie rörande infrastrukturen i Oskarshamns tätort pågår. Utredningen är under 
utarbetande med målsättning att ge ett långsiktigt hållbart förslag på hur Oskarshamns hamn 
ska försörjas med väg och järnväg. Under arbetets gång har workshops anordnats med 
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politiker, myndigheter och företag. Infrastrukturutredningen kommer att utgöra ett viktigt 
underlagsdokument för det fortsatta arbetet med bland annat den fördjupade översiktsplanen 
för Oskarshamn tätort där hamnen ingår. 
 
Det nuvarande färjeläget finns i inre hamnen på södra sidan av hamnområdet. Kommunens 
önskemål har länge varit att flytta färjeläget längre ut i hamnen. Därigenom kan man minska 
problemen med biltrafiken framför allt när färjan ska tömmas. Dessutom kortas restiden för 
färjan med ca 15 min. per tur. Slutligen kommer en betydligt mindre del av hamnbassängens 
sediment att beröras av färjetrafiken, vilket minskar sannolikheten för att förorenade sediment 
frigörs. 
 
Ett nytt färjeläge är förenat med stora investeringar, storleksordningen 200 milj.kr. Om en 
sanering av sedimenten genomförs som planerat räknar kommunen med att kunna finansiera 
själva anläggningen av terminalen. I nuvarande läge utgår kommunens planer från att de 
förorenade sedimenten utanför den nya färjeterminalen ingår i saneringsprojektet. Det nya 
färjeläget kan då tas i bruk under 2014. Det tillstånd (vattendom) som Oskarshamns hamn AB 
erhöll år 2006 för att bl.a. anlägga den nya kajen med ramp mm förfaller den 13 oktober 2010. 
Skulle tillståndet förfalla skulle hamnbolaget behöva ansöka om nytt tillstånd för kajen med 
ramp mm efter det att sanering har genomförts. Vid en sådan ansökan kommer prövningen, 
enligt huvudregeln, att omfatta även den nuvarande och framtida hamnverksamheten. 
Eftersom hamnverksamheten redan är föremål för prövning vore det processekonomiskt 
fördelaktigt om en sådan situation kunde undvikas. Oskarshamns hamn AB överväger därför 
att hos miljödomstolen ansökan om att arbetstiden enligt 2006 års vattendom för kajen med 
ramp och utfyllnad förlängs. Ledningsgruppen bedömer att det föreligger acceptabla skäl för 
att tillstyrka att hamnbolaget förlänger sitt tillstånd att anlägga kajen med ramp och utfyllnad 
innanför kajen. Som villkor för förlängning bör föreskrivas att arbeten i vatten för den nya 
kajen inte får påbörjas förrän förorenade sediment har muddrats. Tillståndet i övrigt 
(uppgrävning och muddring av förorenade sediment och den efterföljande hanteringen av 
dessa) bör dock förfalla. Frågan om omfattning och inriktning på saneringsåtgärder bör 
nämligen prövas övergripande och samordnat inom ramen för saneringsprojektet. 
 
Övriga intressen 

En sanering av den inre hamnen skapar förutsättningar för en ökad rekreation med bad och 
fiske i ett mycket centralt läge av Oskarshamn. Även om det är fullt möjligt att bada i vattnet 
idag, är det mindre hälsosamt att bada i samband med att vattnet grumlas upp när 
Gotlandsfärjan lägger till, då föroreningar frigörs i vattenmassan. Genom att skapa 
möjligheter till en attraktiv miljö i anslutning till hamnen med till exempel en centralt belägen 
badplats skulle Oskarshamn som turistmål kunna främjas. 

Övriga intressen som har identifierats är yrkesfisket. Andra faktorer än enbart miljöhot från 
hamnen har på senare tid minskat yrkesfisket i Kalmarsund. Ett förvärrat miljötillstånd bidrar 
däremot inte positivt till deras verksamhet. Det gäller även fritids- och sportfisket som på 
senare är har ökat i intresse. Det finns ett flertal viktiga områden kring hamnen som är viktiga 
för kommunens fritids- och friluftsintressen. Kust- och skärgårdsområdet är av riksintresse för 
natur- och friluftsliv. Detta kan delvis på sikt hotas av att föroreningar sprids från 
hamnbassängen. 
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