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Sammanfattning 
Sedimenten i hamnbassängen i Oskarshamn är förorenade av verksamheter som pågått i anslutning till 
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 dioxiner. Med underlag av omfattande 
undersökningar och utredningar som genomförts sedan mitten av 1990-talet har en projektgrupp bestående 
av representanter från Oskarshamns kommun, Kalmar länsstyrelse och konsultföretag utarbetat förslag till 
hur hamnbassängen kan saneras.  

Det åtgärdsalternativ som i första hand förordas (huvudförslaget) innebär att alla förorenade sediment, 
drygt 770 000 m3 i hamnbassängen muddras. De upptagna massorna avvattnas, stabiliseras och 
omhändertas sedan i en kvalificerad deponi, som antingen utformas som ett markområde i direkt anslutning 
till hamnbassängen eller också byggs en landbaserad deponi (monocell) för aktuella massor inom 
kommunens gränser. Åtgärderna beräknas kunna genomföras under en period av 2-4 år beroende på val av 
metod och till en total kostnad av ca 400 miljoner kr.  

I andra hand (andrahandsalternativet) rekommenderas en åtgärd där vissa mindre förorenade och/eller 
spridningsbenägna sediment i de innersta och yttersta delarna av hamnbassängen lämnas kvar. Resten, från 
ca 550 000 m3 (deponering i hamnen) till 620 000 m3 (landbaserad deponering utanför hamnen) muddras 
och hanteras som i huvudförslaget. Andrahandsalternativet beräknas kunna genomföras under cirka 2-4 år 
till en total kostnad av ca 330 miljoner kr vid deponering i hamnen och ca 360 Mkr vid deponering utanför 
hamnen.  

Andra tänkbara åtgärdsnivåer och tekniska metoder för att minska den pågående spridningen av 
föroreningar från sedimenten i hamnbassängen har övervägts och utretts men befunnits vara olämpliga av 
flera skäl. Genomgående finns stor risk för återkontaminering av de ytor som sanerats om stora förorenade 
volymer och ytor lämnas kvar. Orsaken är främst fartygstrafiken som visat sig vara av stor betydelse för 
spridning av metallhaltiga sedimentpartiklar inom hamnen samt från hamnen till Kalmarsund. Resultaten 
av en delsanering kan således innebära att spridningen av föroreningar inte reduceras i nämnvärd grad i 
förhållande till ett nollalternativ (ingen åtgärd).  

Det övergripande åtgärdsmålet som ligger till grund för åtgärdsförslag är att pågående spridning av 
prioriterade (särskilt farliga) tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen ska 
minska. Flera oberoende undersökningar har visat att tungmetaller och troligen också dioxiner sprids från 
sedimenten i hamnbassängen till Oskarshamns kustområde. I Oskarshamnsområdet resulterar spridningen i 
förhöjda upptag av tungmetaller i musslor och blåstång och förhöjda halter av främst tungmetaller i 
sediment utanför hamninloppet. Större delen av föroreningarna som sprids ackumuleras dock troligen inte i 
kustområdet utan sprids vidare med vattenmassan i Kalmarsund och vidare till Östersjön där de medverkar 
till de miljö- och hälsorisker som är förknippade med diffus spridning av tungmetaller och dioxiner. Föro-
reningsbidraget från sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng går dock inte att särskilja från andra källor i 
Östersjön. Som jämförelse motsvarar transporterna av tungmetaller från Oskarshamns hamnbassäng de 
mängder som sprids med ett stort ytvattendrag i Kalmar län (t ex Emån).  

Föroreningsmängderna och föroreningshalterna i sedimenten i hamnbassängen kan betecknas vara mycket 
stora respektive höga. Källan är så stor att spridning av föroreningar kan ske i hundratals år i oförminskad 
takt om inga åtgärder vidtas. Det är främst det nu nedlagda kopparverkets fasta restprodukter och 
processavloppsvatten som orsakat att sedimenten förorenats av zink, koppar, bly och arsenik. 
Batterifabriken, som sedan 1917 funnits vid hamnbassängen, bedöms ha orsakat den mesta föroreningen av 
nickel och kadmium. Även avlopps- och dagvatten från staden har medverkat till föroreningar i 
sedimenten. Dagens tillförsel av tungmetaller till hamnbassängen är dock liten i förhållande till mängderna 
i sedimenten.  
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1 INLEDNING 

1.1 Allmänt 
Oskarshamns kommun utreder via en projektgrupp behovet av sanering av förorenade bottensediment i 
hamnbassängen. Projektgruppen består av Kaj Nilsson från Oskarshamns kommun, Kjell Hansson från 
Empirikon AB, Anders Bank från Golder Associates AB, Bo Carlsson från Envipro Miljöteknik AB samt 
Anders Jakobsson från Hifab AB.  

Sedimenten är förorenade huvudsakligen på grund av historiska utsläpp från nu nedlagda industriella 
verksamheter i hamnen. De föroreningar som finns i sedimenten är dels tungmetaller som bly, koppar, zink 
och kadmium, dels organiska miljögifter som dioxiner. Omfattande undersökningar har tidigare utförts i tre 
etapper under tiden 1996-2000. 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 resultat av den fjärde etappen samt en sammanfattning av tidigare 
undersökningar.  

Som underlag till denna rapport ligger flera rapporter som redovisats sedan mitten av 1990-talet. En 
förteckning över rapporter som huvudsakligen ligger till grund för denna rapport redovisas i avsnitt 8 
Referenser.  

1.2 Rapportens syfte 
Rapporten, som benämns huvudstudierapport, syftar till att utifrån naturvetenskapliga grunder och 
allmänna miljömässiga mål i samhället:  

• sammanfatta och analysera data från utförda undersökningar och utredningar kring Oskarshamns 
hamnbassäng,  

• genomföra en hälso- och miljöriskbedömning samt 

• utreda och föreslå lämpliga saneringsåtgärder och dess kostnader. 

Rapporten ska utgöra ett underlag till beslut om sedimenten i hamnbassängen ska åtgärdas och i så fall hur. 
Förutom denna naturvetenskapligt inriktade rapport kommer fler beslutsunderlag att tas fram inom ramen 
för en riskvärdering, där identifierade risker värderas utifrån andra aspekter än strikt miljömässiga. 
Resultaten av denna rapport ska därför vägas samman med andra intressen som t ex infrastruktur, 
näringsliv och utveckling i kommunen. Som ett led i denna process pågår också framtagande av underlag 
för bedömning av samhällsekonomiska konsekvenser av en sanering av hamnbassängen utifrån ett lokalt, 
regionalt och nationellt perspektiv (O-hamn 2004:2. Riskbaserad beslutsanalys – Val av åtgärd för 
hantering av föroreningar vid Oskarshamns hamn, Sweco Viak AB).  
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2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 Hamnområdet 

2.1.1 Allmänt 

Hamnområdet i Oskarshamns hamn består idag av inre och yttre hamnen, se figur 2.1. Inre hamnen 
omfattar cirka 500 000 m2 vattenyta och en vattenvolym på cirka 3,4 Mm3, yttre hamnen cirka 690 000 m2 
vattenyta och 5,4 Mm3 vattenvolym. Inseglingssträckan till Oskarshamns hamn är kort. Farledsdjupen är 
11-13 meter. Hamnen innehåller olika kajer med 5-11 meters vattendjup. I hamnen finns förrådsbyggnader 
och uppläggningsytor och hamnen är försedd med allehanda utrustning som kranar, truckar, lastmaskiner 
etc. för hantering av olika gods. 

Oskarshamns Hamn AB, som huvudsakligen ägs av Oskarshamns kommun, bedriver hamnverksamheten. 
Godsvolymen uppgår för närvarande till ca 1.000.000 ton /år och har under den senaste tioårsperioden 
varierat mellan ca 850.000 – 1.300.000 ton/år. Farledsdjupet i den inre hamnen är 8 meter vilket innebär att 
man kan hantera fartyg upp till ca 2 000 ton. I den yttre hamnen är farleden 11 meter djup vilket ger 
förutsättningar för trafikering av fartyg upp till ca 30.000 ton. Från den inre hamnen trafikerar färjelinjer 
till Gotland och Blå Jungfrun. En mindre färja har turer till Blå Jungfrun från den innersta stadsnära delen 
av hamnen under sommarmånaderna. Gotlandslinjen har täta turer under högsäsong (juni-augusti). Övriga 
tider gäller 1-2 turer/dygn. Årligen transporteras ca 400.000 passagerare till och från Gotland. Under de 
senaste åren har antalet fartygsrörelser i hamnen uppgått till ca 1 800 per år.  

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

 
Figur 2.1 Plan över hamnen i Oskarshamn 
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Oskarshamns hamn har efterhand anpassats till de olika verksamheter och uppgifter som tilldelats hamnen. 
Utvidgningar och förbättringar har skett genom muddring, utfyllnader, vågbrytare och anläggning av nya 
kajer. Under 1860-talet och början av 1870-talet skedde en stor omdaning av hamnen genom bland annat 
anslutning av järnväg. De största anläggningsarbetena skedde under perioden 1930-1950 då ett flertal nya 
kajer anlades. I figur 2.2 är markerat var och när olika utfyllnader skedde. Under slutet av 1950-talet 
påbörjades byggandet av oljehamnen inklusive ett bergrum för olja inom norra hamnområdet. På 1980-talet 
byggdes den sista etappen av norra hamnområdet omfattande två vågbrytare och den s.k. Oceankajen. 

Utfyllnaderna under 1900-talet har av allt att döma till största delen skett med sprängstens- och 
muddermassor. Under 1980-talet nyttjades bergmassor från byggandet av kärnkraftsanläggningen i 
Simpevarp, beläget norr om staden. Utfyllnaderna i söder innehåller också ställvis tungmetallinnehållande 
restprodukter från det nedlagda kopparverket. 

 

Figur 2.2 Utfyllnader i hamnen 
 

Tillrinning av sötvatten sker från en stor del av staden samt från Döderhultsbäcken som mynnar i inre 
hamnens innersta del. Salthalten i vattnet i hamnområdet är 6-7 promille. 

2.1.2 Särskilda skyddsintressen 

Miljöbalken 3 kap 8 § reglerar anspråk på riksintresse ställt av sektorsmyndighet. Oskarshamns hamn är av 
riksintresse enligt Sjöfartsverkets beslut (2001-10-22) på grund av hamnens roll i det svenska transport-
systemet. Lagtexten uttrycker bl.a. att områden för anläggningar som är av riksintresse ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.  
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Det finns således ett riksintresse att bevara hamnen och dess roll i det svenska transportsystemet. Detta är 
också en av utgångspunkterna i åtgärdsförslagen i avsnitt 7 där det som förutsättning anges att hamnen ska 
bevaras och ha möjligheter att utvecklas i syfte att tillgodose framtida transportbehov. 

Hamnen som ligger centralt i Oskarshamn utgör ett betydande inslag i stadsbilden. Fiske är populärt vid 
några av hamnens kajer. I kommunens planer har inte angivits något särskilt skyddsintresse för själva 
hamnområdet. I detaljplanen anges att hamnområdet ska användas för hamnverksamhet. Inga särskilda 
hälso- och miljöskyddsintressen när det gäller flora och fauna finns i själva hamnbassängen.  

2.2 Oskarshamns kustområde 

2.2.1 Allmänt 

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

I denna utredning avses med Oskarshamns kustområde endast närområdet till Oskarshamns hamns utlopp, 
motsvarande en kuststräcka på cirka 15 km fördelat lika norr och söder om utloppet, se figur 2.5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2.5 Definition av kustområdet i denna utredning 
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Enligt Naturvårdsverket (1999) generella indelning, klassificeras området utanför Oskarshamn som 
vattenomsättningsklass I, vilket innebär att medelvattenutbytestiden är 0-9 dygn. Det finns utanför hamnen 
en svagt utbildad salthaltsgradient där salthalten ökar med avståndet från hamnen.  

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

Länsstyrelsen i Kalmar län har under 2002 och 2003 inventerat lek- och uppväxtplatser för abborre och  
gädda i länets grunda havsmiljöer. Ser man till hamnens närområde (se text ovan), finns vid Saltvik, cirka 4 
km norr om Oskarshamn, ett mycket bra lekområde. Likaledes finns ett mycket bra lekområde omedelbart 
söder om hamnen vid Janneborgsviken och tämligen bra lekområden vid Kättilfjärden och Själsviken något 
längre söderut. 

Kustområdet har stor betydelse för både yrkesfiske och friluftsliv. I Oskarshamns hamn samt i hamnarna 
runt Oskarshamn lossas årligen 10-40 ton fisk. Torskfisket dominerar. Gädda och abborre, som kan tänkas 
påverkas mest av den lokala föroreningsbelastningen, svarar för högst 3 % av totalfångsten. 

2.2.2 Särskilda skyddsintressen 

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

Skyddsvärda lekområden för abborre och gädda finns söder om hamnområdet. Abborre och gädda är av 
vikt för kustfisket och av stor betydelse för fritidsfisket. 

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

2.3 Kalmarsund/Östersjön 

2.3.1 Allmänt 

Alla föroreningar som tillförs Östersjön blir kvar under lång tid, bl.a. beroende vattnets långa 
omsättningstid (cirka 25-30 år). Även om halterna av en del föroreningar minskar i Östersjön så finns liten 
kunskap om deras sammanlagda effekt. Generellt sett är koncentrationerna av tungmetaller många gånger 
högre än på västkusten och i norra Atlanten. 

Flera föroreningskällor finns utmed kuststräckan i Kalmar län. För att kontrollera effekterna av utsläppen 
har Kalmar läns kustvattenkommitté bildats. Kommittén består av de sju kustkommunerna och sju av de 
största företagen utmed kusten. Kommittén ombesörjer årligen mätningar av kustvattnets status. 
Provtagning, analys och redovisning genomförs på entreprenad av Kalmar Högskola som i sin tur anlitar 
SMHI, Fiskeriverket och SGU för att genomföra arbetet. 
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Den sydgående strömmen av vatten utmed svenska kusten i Östersjön innebär att Oskarshamns hamns 
föroreningar främst berör norra delen av Kalmarsund. Transporten av tungmetaller från hamnen har 
bedömts vara i samma storleksordning som transporterna med Emån, belägen cirka 15 km söder om 
hamnutloppet. 

2.3.2 Särskilda skyddsintressen 

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

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

Kvicksilver, bly, kadmium och koppar är metaller som utgör allvarliga risker i miljön. Insatser för att 
minska användandet och tillförseln av tungmetaller till Östersjön har medfört att koncentrationerna av en 
del av tungmetallerna minskat i delar av Östersjön de senaste åren, dock inte för kadmium. Data visar att 
halterna av kadmium i lever hos strömming har ökat årligen under de senaste 20 åren, och i slutet av 1990-
talet var halterna tre gånger högre än i början av 1980-talet. Ökningen av kadmium är större närmare 
kusten och speciellt höga halter av kadmium i abborre och blåmussla har uppmärksammats i Kvädöfjärden 
i norra Kalmar län. 

Eftersom kadmium, kvicksilver och bly är mycket giftiga ämnen är de listade med högsta prioritet för 
åtgärder i internationella konventioner som HELCOM (Helsingforskonventionen som bl a arbetar med 
skydd av den marina miljön i Östersjön) och OSPAR (Konventionen för den marina miljön i 
Nordostatlanten). Även den svenska regeringen har i miljömålet Giftfri miljö satt som mål att tungmetaller 
som kvicksilver, bly och kadmium ska hanteras på ett sådant sätt att de inte läcker ut i miljön.  

Dioxiner och dioxinliknande föreningar är för flera djurarter akut toxiska redan i låga doser. Dessutom har 
ämnenas kroniska skador på centrala nervsystemet nyligen uppmärksammats som en av de allvarligaste 
miljögiftseffekterna. 

Minskningen av dioxinerna har avstannat i Östersjön och ligger enligt miljöövervakningsdata kvar på 
samma nivåer som på 1980-talet. Dioxiner är långlivade, svårnedbrytbara organiska föreningar som blir 
kvar i ekosystemen under lång tid. Detta innebär att de anrikas i näringskedjan. Mätningar på fet fisk, lax 
och strömming från Östersjön tyder på att halterna fortfarande ligger över EUs gränsvärden för dioxiner i 
livsmedel och överskrider miljömålet som sattes av Miljöhälsoutredningen 1996. Sill och strömming har 
idag alltför hög halt enligt EU-reglerna för att få säljas. 

Det finns således ett skyddsintresse för Kalmarsund och Östersjön som bl a hotas av att nivåerna av vissa 
tungmetaller och organiska miljögifter är höga i flora och fauna. I dagsläget är dock det mest akuta 
problemet övergödningen som av vissa forskare anses hota Östersjöns ekosystem som sådant. 
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3 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
3.1 Allmänt 
Sötvatten tillförs hamnbassängerna via grundvatten och dagvatten från omgivande avrinningsområde samt 
via Döderhultsbäcken. Vidare tillförs sötvatten genom utloppet från avloppsreningsverket samt den 
nederbörd som faller över själva bassängerna. Inflöde av havsvatten sker i bassängen beroende på bl.a. 
vindar och havsströmmar. 

De tvärsektioner mot Östersjön där ut- och inströmning kan ske finns i yttre hamnbassängen söder om 
Grimskallen (norra inloppet), mellan vågbrytarna samt öster om Tällskär (södra inloppet), se figur 3.1. För 
strömning mellan inre och yttre hamnbassängen finns endast en relativt smal passage; mellan Oceankajens 
yttre del och Liljeholmskajen. 

3.2 Vattenomsättning och vattenrörelser 
Modellering har skett av vattenflödena i hamnbassängen under 1997 och 1998. Modellen har använts för 
dygnsvis beräkning av vattenomsättningen. Modellen visar att vattenomsättningen huvudsakligen utgörs av 
vatten från Kalmarsund, att flödena i huvudsak styrs av vindens styrka och riktning och att flödena kan 
variera stort inom bara något eller några dygn. Beräknade dygnsmedelflöden mellan inre och yttre 
hamnbassängen visar på 5-40 m3/s och i de yttre hamnöppningarna på cirka 30-90 m3/s. Medelvattenflödet 
från yttre hamnen till Kalmarsund är beräknad till cirka 50 m3/s med en standardavvikelse på cirka 20 m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figur 3.1  Ut- och inströmning i hamnen 
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4 MILJÖSITUATIONEN 

4.1 Historik 
Alltsedan mitten av 1800-talet har Oskarshamns hamn haft en stor betydelse för handel och transporter 
inom Östersjöregionen och har successivt utvecklats till en av de viktigaste svenska hamnanläggningarna i 
Södra Östersjön. Omfattande kajanläggningar har utförts genom utfyllnader söder och norr om ursprunglig 
hamnbassäng. Inledningsvis dominerade gods- och varvsverksamhet som under 1900-talets andra hälft 
ersatts och kompletterats med Gotlandstrafiken och fritidsbåtstrafik. Utöver den direkta båttrafiken finns 
och har det funnits ett flertal verksamheter i anslutning till hamnen, bl a varv, tunga industrier och 
oljedepå. De verksamheter som främst belastat hamnbassängen med föroreningar är: 

• Kopparverket, som var beläget på södra sidan av hamnbassängen, tillverkade mellan 1918-1969 
främst metallerna koppar, zink och järn samt oorganiska baskemikalier som svavelsyra och 
kalciumklorid från svavelhaltiga malmer. Verksamheten gav upphov till stora mängder fasta 
tungmetall- och järnhaltiga restprodukter och processavloppsvatten som släpptes ut i 
hamnbassängen. En del fasta restprodukter har också använts som utfyllnadsmassor kring 
hamnbassängen. De metaller/halvmetaller som främst kan förknippas med verksamheten är 
koppar, zink, bly, kobolt, arsenik och järn. I den fortsatta framställningen kallas alla dessa 
tungmetaller och halvmetaller för tungmetaller. En misstanke finns också att vissa restprodukter är 
kontaminerade av polyklorerade dibensodioxiner – och furaner (”dioxiner”) som kan ha bildats i 
tillverkningsprocesser som klorerad rostning och/eller järnsintring. 

• Saft Nife AB, som är beläget norr om den inre hamnbassängen, har sedan 1917 tillverkat batterier. 
Verksamheten har släppt ut behandlat processavloppsvatten och dagvatten främst innehållande 
nickel och kadmium i den inre delen av hamnbassängen. Verksamheten pågår alltjämt och har 
tillstånd att släppa ut 15 kg kadmium och 70 kg nickel per år. 

• Oskarshamns stad, vars kommunala avloppsvatten före 1970 leddes obehandlat till 
hamnbassängen. Sedan dess har behandlat avloppsvatten från Ernemar släppts ut i södra delen av 
hamnbassängen. Avloppsvatten är främst förorenat av organiska substanser och näringsämnen men 
även tungmetaller förekommer. Innan avloppsreningsverket uppfördes och kemisk fällning 
infördes (1988) var sannolikt tungmetallutsläppen betydande. Utöver avloppsreningsverket tillförs 
föroreningar från staden via dagvattenledningar och Döderhultbäcken till hamnbassängen. 

4.2 Nuvarande utsläpp av metaller till hamnen 
Utsläppen av metaller från ovan nämnda landbaserade källor har uppskattats utifrån uppgifter från aktuella 
verksamheters miljörapporter samt utifrån genomförda grundvatten- och ytvattenundersökningar. 
Resultaten visar att utsläppen från landbaserade källor av främst kadmium men även av nickel och zink 
inte kan betecknas som försumbara i förhållande till vad som i nuläget beräknas transporteras ut till 
Kalmarsund. För kadmiums del kan snarare de landbaserade utsläppen utgöra en stor del av det som 
transporteras ut till Kalmarsund. Transporterna av främst arsenik men även av koppar och bly till 
Kalmarsund kan dock inte förklaras av utsläpp från landbaserade källor utan de beror sannolikt av 
förekomsten av förorenade sediment i hamnbassängen. 
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4.3 Sediment i hamnbassängen 

4.3.1 Allmänt 

Sedan början av 1990-talet har provtagningar och kemiska analyser av sediment tagna i hamnbassängen 
genomförts. Sedimenten i en stor del av hamnbassängen är lösa, d v s finkorniga och innehåller en relativt 
hög andel vatten och organiskt material. De lösa sedimenten underlagras av fast morän alternativt något 
fastare gyttja. I de lösa sedimenten uppmäts genomgående förhöjda föroreningshalter. Bottnarna i 
hamnbassängen kan till stor del karakteriseras som s k ackumulationsbottnar, men sedimenten är ofta 
omlagrade p g a yttre påverkan (fartygstrafik). I områden med omfattande fartygstrafik kan lösa sediment 
saknas. I figur 4.1 visas ett foto som tagits av en sedimentpropp tagen i Oskarshamns hamnbassäng. 
Sedimenten är ibland såsom på fotografiet kraftigt orange-färgade, vilket beror på att de till stor del består 
av järnoxider härstammande från det gamla kopparverket.  

 

Figur 4.1 Sedimentpropp från Oskarshamns hamnbassängs botten. 

Förorenade sediment har påträffats inom ca 750 000 m2 i hamnbassängen (drygt 60 % av hamnbassängens 
yta. Mäktigheten av de förorenade sedimenten är i genomsnitt knappt 1 m, men varierar relativt kraftigt. I 
allmänhet är sedimenttjockleken mindre i de yttre delarna av hamnbassängen. Sammanlagt beräknas drygt 
770 000 m3 förorenade sediment finnas i hamnbassängen. 
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4.3.2 Botten- och sedimentförhållanden 

I utredningarna kring hamnen har utvärdering gjorts av bottens topografi (profil), stratigrafi (skiktning och 
innehåll) samt geotekniska egenskaper (hållfasthet, sättningsegenskaper, densitet, vattenkvot, sensitivitet 
och organiskt innehåll). I figur 4.2 är en schematisk bild av jordlagerföljden upprättad och en tänkbar 
fördelning av skikten i tvärsnittet. I figur 4.3 har en karaktäristisk punkt i hamnbassängen redovisats med 
sina parametervärden. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2 Schematisk bild av jordlagerföljd och en tänkbar fördelning av sediment i tvärsnittet 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4.3  Figuren visar en schematisk fördelning av jordens egenskaper med avseende på odränerad  
skjuvhållfasthet, sättningsmodul, densitet under vatten, vattenkvot, sensitiviteten och  
glödförlust. Angivna värden representerar en sannolik punkt 

Ett vanligt förhållande i hamnar är att förorenade sediment är liktydigt med lösa sediment. Detta gäller 
också i huvudsak i Oskarshamns hamn. De lösa sedimenten benämns här sediment och gyttja. Tjockleken 
på dessa skikt varierar och uppgår tillsammans på de mäktigaste ställena till mer än 2 meter. I sedimenten 
kan det också finnas tungmetallhaltiga restprodukter från det nedlagda kopparverket. 

, BERG 
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De ytliga sedimenten och gyttjan är extremt lös (skjuvhållfasthet 0-5 kPa) och sättningskänslig (modul 0-
50 kPa). Den låga hållfastheten innebär att det är svårt att lägga på en täckning utan att använda ett mate-
rialseparerande skikt (t.ex. geotextil). Vidare måste vid utläggning av material på sedimenten en säkring 
vidtas mot undantryckning av sedimenten i sidled. Vid en pålastning av 0,5 m jordmaterial kan en 
momentan sättning fås på 30-90 % av skikttjockleken. Därefter sker en konsolideringssättning på några 10-
tals procent under längre tid. 

Densiteten hos sedimenten och gyttjan under vatten är i allmänhet låg, 0-0,3 ton/m3, vilket innebär att det 
är svårt att urskilja gränsskiktet mellan vatten och sediment. Den låga densiteten är kopplad till hög 
vattenkvot (mängd vatten i förhållande till TS = torrsubstans). Vid sedimentens yta är vattenkvoten hög (i 
figur 4.3 cirka 700 %, vilket motsvarar TS = 12,5 %) och minskar mot djupet (i figur 4.3 cirka 200 %, 
vilket motsvarar TS = 33 %). Undersökningarna visar att det några decimeter ned i sedimenten även 
förekommer högre TS-halter i många partier (över 40 %). Troligen finns i dessa partier också fasta 
restprodukter från kopparverket, som är kraftigt förorenade av tungmetaller. 

Sammanfattningsvis kan beträffande sedimentens konsistens (TS-halt) sägas att sedimenten i allmänhet är 
mycket lösa i ytan (TS-halter 12-20%) och att de blir betydligt fastare mot djupet (i allmänhet i 
storleksordningen 30 %). På flera ställen är fastheten mot djupet i sedimenten påtaglig hög med TS-halter 
över  
40 %. 

Det finns en betydande osäkerhet när det gäller bottnens topografi. De geotekniska undersökningarna visar 
att jordlagerföljden är kraftigt förändrad på vissa ställen och att sedimenttjockleken varierar stort. Orsak till 
detta är sannolikt tidigare muddringar och erosion av fartygstrafik. Det finns därför anledning att anta att 
hålor bildats i bottnen som återfyllts med förorenade sediment och att bottnen är ojämn. Muntliga uppgifter 
(Herbert Westerberg, tidigare hamnchef) antyder att bottnen också ställvis kan vara stenig. 

4.3.3 Föroreningshalter och mängder 

Halterna av tungmetaller i sedimenten inom hamnbassängen varierar kraftigt i djup- och i planledd. I  
figur 4.5 visas två haltprofiler, en från inre hamnbassängen och en från yttre. Av figuren framgår att i det 
ena delområdet (delområde 6 i inre delen av hamnbassängen, se figur 4.4) ökar tungmetallhalterna från 
ytan och nedåt varefter de sjunker kraftigt när ursprunglig naturlig botten nås, i detta fall en morän. I det 
andra exemplet sjunker halterna successivt från ytan och nedåt. 

Sedimenten är genomgående mer eller mindre förorenade av metallerna zink, koppar, bly, arsenik och 
kadmium. Medianvärdena överstiger med stor marginal (2 – 10 ggr) Naturvårdsverkets tillståndsklass 
”mycket stor avvikelse” för marina sediment. Föroreningsnivån avseende kvicksilver och kobolt är måttlig 
medan sedimenten inte kan betecknas vara förorenade av nickel. Halterna av metallerna koppar, zink, bly, 
arsenik och kobolt samvarierar tydligt med järnhalterna i sedimenten, vilket indikerar att dessa till stor del 
härrör från samma källa – det nu nedlagda kopparverket. Kadmium- och nickelhalterna korrelerar inte med 
järnhalterna i sedimenten, vilket indikerar att dessa båda metaller härrör från en annan källa.  

Ett begränsat antal (10 st) sedimentprover har analyserats m a p organiska miljögifter. Resultaten visar att 
sedimenten i hamnbassängen ställvis är kraftigt förorenade av dioxiner, vars förekomst verkar samvariera 
med järn och därigenom troligen härstammar från det nu nedlagda kopparverket. Halterna är 20 – 300 ggr 
högre än bakgrundshalten i södra Östersjön. I delområden där småbåtshamnar finns är även halterna av 
tennorganiska föreningar förhöjda i sediment. Källan till dessa föroreningar är troligen båtbottenfärger som 
tidigare innehöll höga halter tributyltenn (TBT). Halterna i Oskarshamns hamn motsvarar de som uppmäts 
i andra småbåtshamnar och marinor.  
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Figur 4.4 Provtagna delområden (1-25) i Oskarshamns hamnbassäng. 
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Figur 4.5 Exempel på vertikala haltutbredningar av tungmetaller i sediment inom Oskarshamns inre 

och yttre hamnbassäng. 

I tabell 4.1 redovisas uppskattade föroreningsmängder i sedimenten i hamnbassängen. Uppskattningen har 
gjorts utifrån uppmätta metallhalter av samlingsprover av sedimenten och mängden sediment och är 
förenad med osäkerheter. Vad gäller de organiska miljögifterna är analysunderlaget mycket begränsat, 
varför mängduppskattningen genomförts utifrån beräknade medianvärden av uppmätta föroreningshalter. 
Om aritmetiska medelvärden använts skulle de beräknade föroreningsmängderna vara betydligt större. 
Mängduppskattningen av organiska miljögifter är således mycket osäker.  

 

Vågbrytare 
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Tabell 4.1 Beräknade mängder tungmetaller och organiska miljögifter i sedimenten i Oskarshamns 
hamnbassäng. 

Förorening Enhet Mängd 

Zink Ton 570 

Koppar Ton 250 

Bly Ton 160 

Arsenik Ton 28 

Nickel Ton 20 

Kobolt Ton 16 

Kadmium Ton 3 

Kvicksilver Ton 0,3 

PAH1) kg 1 200 

PCB2) kg 20 

Tennorg. föreningar kg 15 

Dioxiner (I-TEF)3) g  100 
 1) Summa 16 st polycykliska aromatiska kolväten 
 2) Summa 7 st polyklorerade bifenyler 
 3) Summa polyklorerade dibensodioxiner och –dibensofuraner omräknade till toxicitetsekvivalenter (TEF) 
 
De beräknade mängderna av tungmetaller kan genomgående betecknas som mycket stora. Även de 
beräknade dioxinmängderna är stora. Som jämförelse kan nämnas att dioxinmängderna i marken kring den 
gamla kloralkalifabriken i Bengtsfors som planeras saneras uppskattats till 800 g. I sedimenten i Viskan 
nedströms Borås beräknas dioxinmängderna uppgå till ca 20 g. 

4.3.4 Porvatten och laktester 

För att undersöka hur hårt bundna metallerna är i sedimenten har det porvatten som finns mellan 
sedimentpartiklarna provtagits (se foto i figur 4.6) och analyserats. Vidare har laktester av sediment 
genomförts för att simulera olika framtida scenarier, t ex starkt oxiderande och reducerande miljöer. 
Resultaten visar följande: 

• Järn- och fosforhalterna är förhöjda eller t o m mycket höga, vilket indikerar syrefattiga 
förhållanden i sediment. Endast de övre centimetrarna av sedimenten verkar vara syrerika. 

• Tungmetallerna är genomgående mycket hårt bundna till sedimentpartiklar och de lösta halterna i 
porvattnet är i förhållande till de extremt höga halter som uppmäts i den fasta fasen mycket låga. 
Störst relativ rörlighet verkar kobolt, arsenik och nickel ha, medan bly och koppar har minst relativ 
rörlighet. I förhållande till tungmetallhalterna i den fria vattenmassan i hamnbassängen är 
haltförhöjningen i sedimentens porvatten störst för zink, arsenik och kobolt (ca 10 ggr) och minst 
för koppar och bly (<2 ggr). 

• Laktesterna visar att koppar, bly och arsenik är hårdast bundna till sedimentpartiklar oavsett 
omgivande miljö. Maximalt några enstaka procent av dessa metaller kan lakas ut. Nickel, zink, 
kobolt och kadmium är minst hårt bundna till sedimentpartiklarna och 20 - 50 % av 
metallmängderna kan frigöras vid extrema förhållanden (mycket låga pH).  
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Figur 4.6 Uttag av sedimentskikt från sedimentproppar.  

4.4 Ytvatten 
Prover av ytvatten i hamnbassängen har tagits dels vid ostörda förhållanden i hamnbassängen, dels i 
samband med ankomst/avgång av fartyg i hamnen (störda förhållanden). Vid provtagningarna har både 
lösta och partikelbundna metaller analyserats. Av resultaten framgår följande: 

• Vid ostörda förhållanden, d v s när ingen fartygstrafik pågår i hamnen, är totalhalterna av samtliga 
metaller i den inre delen av hamnbassängen något högre än i den yttre delen. Halterna i den yttre 
delen är samtidigt något högre än i Kalmarsund. Störst relativ skillnad föreligger för kadmium, bly 
och koppar (50 – 100 %) medan den relativa haltförhöjningen är minst för zink och nickel. I 
jämförelse med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för metaller i sötvatten kan halterna av 
samtliga metaller genomgående betraktas som mycket låga eller låga. 

• I samband med ankomst/avgång av fartyg i hamnen (störda förhållanden) stiger metallhalterna 
kraftigt lokalt i vattenmassan (se figur 4.7 och 4.8) p g a uppvirvling av sedimentpartiklar från 
botten. Förhöjningarna är störst (10 – 30 ggr) för de metaller som förekommer i högst halter i 
sedimenten; koppar, zink och bly. Förhöjningen är relativt sett minst för nickel (2- 5 ggr) medan 
övriga metaller intar ett mellanläge. De maximalt uppmätta totalhalterna kan betraktas som mycket 
höga för alla metaller. Även halterna av löst fosfor stiger i vattenmassan vid störda förhållanden, 
vilket tyder på en viss frigörelse även av näringsämnen från sedimenten. 

• Större delen av nickel- och kadmiumhalterna i hamnbassängens vatten är lösta medan koppar och 
bly främst är bundna till partiklar (se exempel kadmium och bly i figur 4.8). Vid störda 
förhållanden ökar andelen partikelbundna metaller, men de lösta metallhalterna stiger också något. 
D v s en viss urlakning av metaller från sedimentpartiklar sker när de frigörs från botten. 
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Figur 4.7 Uppvirvling av sedimentpartiklar från hamnbassängens botten vid fartygstrafik. 
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Figur 4.8 Uppmätta lösta och partikelbundna halter av kadmium och bly vid störda (staplar) 

respektive ostörda (streckad blå linje) förhållanden i Oskarshamns hamnbassäng 

4.5 Upptag i organismer 

4.5.1 Blåmusslor och blåstång 

Inom ramen för Kalmar läns kustvattenkontrollprogram har blåmusslor och blåstång vid flera 
provtagningsstationer belägna på grunt vatten i Kalmarsund mer eller mindre regelbundet provtagits och 
analyserats m a p tungmetaller. Resultaten beträffande upptag i blåmusslor och blåstång i hamnbassängen, 
omedelbart norr respektive söder om hamnutloppet visar följande: 

• I inre och yttre delen av Oskarshamns hamnbassäng är upptaget av metallerna koppar, zink, bly 
och kadmium stort i blåstång och blåmusslor. Avvikelsen gentemot Naturvårdsverkets 
jämförvärden är i regel stor eller mycket stor. Inga uppenbara förändringar kan utläsas över tiden. 
För övriga analyserade metaller är avvikelserna obetydliga eller små. 

• Norr och i synnerhet söder om hamninloppet syns ett förhöjt upptag av kadmium och zink i 
blåstång. Avvikelserna är tydliga-mycket stora relativt Naturvårdsverkets jämförvärden. Uppmätta 
halter är också högre här än i andra delar av Kalmarsund, särskilt avseende zink. Upptaget av 
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kadmium verkar dock minska över tiden. För övriga metaller är avvikelserna i regel obetydliga 
eller små.  

• Inga tydliga tecken på förhöjda upptag av metaller i blåmusslor utanför hamnbassängen kan utläsas 
av genomförda undersökningar under senare tid. Uppmätta halter är låga – måttliga och ligger på 
samma nivå som vid övriga stationer i Kalmarsund. 

De påvisade förhöjda upptagen av främst zink men också kadmium utanför hamnbassängen indikerar att 
det sker en spridning av dessa båda metaller från hamnbassängen främst söderut i Kalmarsund. Blåstång 
anses främst ta upp lösta metaller, varför resultaten indikerar att lösta zink- och kadmiumjoner/komplex 
sprids från hamnbassängen. För övriga metaller kan inga påvisbara förhöjda upptag i blåmussla eller i 
blåstång utläsas utanför hamnbassängen. 

4.5.2 Fisk 

Inom ramen för huvudstudiearbetet har ett begränsat provfiske genomförts. Abborrar och flundror i och 
utanför hamnbassängen har provtagits och analyserats m a p metaller och dioxiner (se figur 4.9). 
Resultaten visar följande: 

• Tungmetallhalterna i abborrar ligger generellt i nivå med eller något högre än den närmaste 
referensstationen i Östersjön. Referensdata för föroreningshalter i flundror och för dioxinhalter i 
abborrar saknas. Inga systematiska skillnader föreligger heller mellan de provtagna lokalerna, d v s 
upptaget kan inte sägas vara högre i hamnbassängen än utanför. 

• Blyisotopmönstret i fisk indikerar att det bly som fiskarna tar upp i Oskarshamnsområdet har sitt 
ursprung från den historiska verksamheten på det nedlagda kopparverket. 

• Halterna av tungmetaller och dioxiner i fisk från Oskarshamnsområdet ligger långt under 
Livsmedelsverkets gränsvärden för fiskkonsumtion. 

  
Figur 4.9 Provfiske i Oskarshamns hamnbassäng. Vid fisket fångades flundror, abborrar, gäddor och 

mört av olika storlekar. 
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5 FÖRORENINGSSPRIDNING 

5.1 Historisk och pågående spridning 
Spridning av metaller från Oskarshamns hamnbassäng till Kalmarsund har påvisats kvalitativt med flera 
oberoende undersökningar: 

• Inom ramen för Kalmarsunds kustvattenkontroll har förhöjda metallhalter konstaterats i musslor 
och blåstång i provtagningsstationer belägna inom hamnbassängen och strax utanför hamninloppet. 
Mätningarna har pågått sedan 1980-talet och inga tydliga trender kan skönjas över tiden förutom 
av kadmiumhalterna som synes ha minskat sedan 1980-talet. 

• Provtagning av ackumulationsbottnar, som lokaliserats med avancerade batymetriska sjömätningar 
några km öster och söder om hamninloppet (se figur 5.1), har visat på tydligt förhöjda metallhalter 
i sediment. En del av de metaller som sprids från hamnbassängen ackumulerar i dessa kustnära 
ackumulationsområden. Metallhalterna inom hamnbassängen är 5 – 10 ggr högre än i 
ackumulationsbottnarna, förutom för kadmium och nickel där halterna i sedimenten i 
ytterområdena är likartade som eller t o m högre än i hamnbassängen.  

• Provtagning i hamnbassängen visar att tungmetallhalterna i vattenmassan är något högre eller t o m 
mycket högre vid störda förhållanden än i Kalmarsund, vilket således skulle innebära en spridning 
av metaller om hamnbassängens vatten omsätts. Att en betydande vinddriven vattenomsättning 
sker i hamnbassängen har visats med strömningsmätningar och modellberäkningar. 

• Utifrån uppmätta halter av dioxiner och fördelningen mellan olika dioxin-kongener i ovan nämnda 
ackumulationsbottnar finns vissa tecken på att även dioxiner har spridits från hamnbassängen till 
Kalmarsund.  

Flera företag har beräknat transporter av metaller från Oskarshamns hamnbassäng till Kalmarsund utifrån 
uppgifter om vattenomsättning (flöden) och uppmätta halter i vattenmassan. Beräkningarna är förknippade 
med relativt stora osäkerheter då såväl flöden som halter i vattenmassan varierar i tid och rum samt att 
skillnaderna mellan metallhalter i hamnvattnet jämfört med Kalmarsund normalt sett är mycket små. 
Beräkningarna har genomgående baserats på uppmätta metallhalter i hamnbassängen vid relativt ostörda 
förhållanden (ingen fartygstrafik). 

Resultaten visar att vattenflödet in och ut från hamnen till största delen styrs av vindhastighet och 
vindriktning och till övervägande delen utgörs av vatten från Kalmarsund. Vid höga vindhastigheter ökar 
flödena och vice versa. Under det år (1999) flödessimuleringar genomförts har det genomsnittliga 
vattenflödet ut (och därmed också inflödet) från hamninloppet i genomsnitt varit ca 50 m3/s. Vindmässigt 
anses inte år 1999 skilja sig särskilt mycket från ett normalår.  
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Figur 5.1 Geologisk tolkning av botten i Oskarshamns kustområde. Rött är berg, blått morän, gult är 
silt och sand medan ljusa partier är lera där förutsättningar för ackumulation av fina 
partiklar finns 

I tabell 5.1 redovisas en sammanställning av resultaten av de metalltransportberäkningar som genomförts. 
Något förenklat kan sägas att beräkningsmodell 1 utgått från årsvisa beräknade aritmetiska medelvärden av 
vattenflödena och av skillnaderna mellan uppmätta tungmetallhalter i yttre delen av hamnbassängen och i 
Kalmarsund. Beräkningsmodell 2 har i stället arbetat med dygnsvisa vattenflöden och simulerade 
metallhalter i yttre hamnbassängen utifrån en korrelationsanalys mellan uppmätta metallhalter i vatten, 
temperatur och vattenflöde. Av tabellen framgår att beräkningarna för en del metaller skiljer sig markant 
från varandra, t ex zink, nickel och arsenik. Vidare framgår att den verkliga transporten av ett flertal 
metaller kan ligga inom ett relativt vitt intervall, vilket belyser osäkerheterna. Det bör dock återigen 
noteras att transportberäkningarna genomgående baseras på metallhalter uppmätta vid ostörda förhållanden 
i hamnbassängen, vilket därigenom betyder att de verkliga metalltransporterna kan vara högre än de 
beräknade. I tabellen redovisas även de uppskattningar som gjorts av pågående utsläpp av tungmetaller till 
hamnbassängen (landbaserade källor). Alla utsläppssiffror har avrundats. 

Oskarshamns 
hamninlopp 

Lera

Silt och sand

Morän

Berg
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Tabell 5.1 Beräknade metalltransporter från Oskarshamns hamnbassäng (i kg/år). 

Beräkningsmodell 1 Ämne 
Bästa skattning 90-% 

konfidensintervall1) 

Beräkningsmodell 2 Landbaserade 
källor 

Zink 3 000 150 – 8 000 730 300 

Koppar 700 50 - 800 800 100 

Nickel 600 20 - 1500 250 100 

Arsenik 350 40 - 900 70 10 

Bly 250 0 - 600 200 10 

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

Av tabellen framgår att utsläppen av vissa metaller från landbaserade källor inte är försumbara i 
förhållande till de beräknade transporterna ut från hamnen. Hur stor del av de landbaserade utsläppen som 
ackumuleras i hamnens sediment respektive sprids vidare ut till Kalmarsund är okänt. 

Underlaget för att beräkna transporter av organiska miljögifter ut från hamnbassängen är mycket begränsat. 
Inom ovan angivna ackumulationsbottnar i Oskarshamns kustområde har dock dioxiner med liknande 
kongenmönster som i hamnbassängen påvisats, vilket tyder på att dioxiner sprids från hamnbassängen. I de 
få sedimentprover som analyserats i kustområdet är dock dioxinhalterna endast svagt förhöjda gentemot 
bakgrundsnivåer i Östersjön, varför bedömningen är osäker.  

5.2 Framtida spridning 
De undersökningar och utredningar som genomförts visar att botten inom stora delar av Oskarshamns 
hamn är täckta av sedimenten som allmänt är kraftigt förorenade av tungmetallerna bly, koppar, zink och 
arsenik. Dessa metaller bedöms till största delen härröra från historiska utsläpp från det nedlagda 
kopparverket invid hamnbassängen. Vissa sediment i hamnbassängen liknar t o m de fasta restprodukter 
som bildades i verket. Utifrån ett begränsat analysunderlag finns även indikationer på att vissa 
restprodukter från kopparverket och därmed sedimenten i hamnbassängen innehåller betydande halter av 
dioxiner. Ställvis finns även förhöjda halter av metallerna kadmium och nickel i sedimenten, vars 
förekomst dock inte direkt kan kopplas till det nedlagda kopparverket.  

Flera oberoende studier har påvisat att det sker en spridning av metaller ut från hamnbassängen. Utifrån 
genomförda undersökningar har följande primära spridningsmekanismer bedömts som mest troliga för de 
olika metallerna i nuläget: 

• Koppar, bly och zink sprids huvudsakligen i partikulär form, varvid den uppvirvling av förorenade 
bottensediment som sker vid fartygstrafik i hamnbassängen sannolikt är av central betydelse. 
Andelen suspenderade partiklar som sprids ut från hamnen är i hög grad beroende av 
vattenströmningsförhållandena i hamnbassängen, som i sin tur styrs av vindförhållandena. D v s 
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sker uppvirvlingen av partiklar en dag med obetydlig vind, sprids begränsade mängder av 
metallhaltiga partiklar ut från hamnen och vice versa. 

• Kadmium och nickel sprids huvudsakligen i löst form från hamnbassängen, varvid den tillförsel 
som sker från landbaserade källor kring hamnbassängen troligen är betydelsefull i nuläget.  

Metaller som sprids utanför hamninloppet blandas successivt ut med Östersjövatten men en del 
ackumuleras i de avgränsade områden med mjuka bottnar som finns öster och söder om hamninloppet. 
Inga tydliga tecken finns på att spridningen av metaller från hamnbassängen har minskat över tiden till 
dessa områden.  

Om inga åtgärder görs är det svårt att avgöra hur spridningen av metaller från Oskarshamns hamnbassäng 
utvecklas framdeles. Spridningens omfattning består av följande huvudkomponenter med tillhörande 
karakteristik: 

1. Föroreningskällor bestående av förorenade bottensediment (sekundär källa) och landbaserade 
källor (primära källor) kring hamnbassängen. Mängden förorenade bottensediment är mycket stor 
och inte begränsande för spridning inom överskådlig tid (100-tals år). De landbaserade källornas 
bidrag till spridningen kan däremot förändras snabbt, både uppåt och neråt, på kort och lång sikt.  

2. Frigörelse av förorenade sedimentpartiklar från hamnbassängens botten bedöms huvudsakligen ske 
via yttre påverkan, t ex fartygstrafik. Graden av frigörelse av metaller från hamnbassängens botten 
i tid och rum kan påverkas och förändras snabbt, t ex via ökad eller minskad fartygstrafik, större 
fartyg och nya kajanläggningar. 

3. Uttransport av metaller som frigjorts från sedimenten och tillförts från landbaserade källor till 
Kalmarsund. Vid hög vattenomsättning är uttransporten av suspenderade partiklar stor och vice 
versa. Vattenomsättningen i hamnbassängen styrs till stor del av vindhastighet och vindriktning 
och varierar således såväl dag för dag som mellan olika år. I det längre perspektivet är 
hamnbassängens öppna tvärsnittsarea mot Kalmarsund en viktig faktor, som kan förändras, t ex via 
nya utfyllnader (vågbrytare) och kajkonstruktioner.  

Sammanfattningsvis beror spridningen av metaller från hamnbassängen till Kalmarsund av faktorer som 
kan påverkas och faktorer som inte direkt är möjliga att påverka. Hur spridningen utvecklar sig i framtiden 
om inga åtgärder genomförs går därmed inte att bedöma. Så länge förorenade sediment finns på 
hamnbassängens botten, landbaserade källor tillför föreningar till hamnbassängen, hamnverksamhet pågår 
och/eller vattenomsättning sker och inga åtgärder vidtas bedöms sannolikheten av att betydande mängder 
föroreningar även under mycket lång tid i framtiden sprids till Kalmarsund som stor. 

I ett längre tidsperspektiv (>100 år) kan även faktorer som landhöjning och klimatförändringar komma att 
påverka spridningen av föroreningar om inga åtgärder vidtas. I Oskarshamnområdet är dock landhöjningen 
ytterst begränsad varför dess betydelse bedöms bli marginell. Däremot kan ett mildare och blåsigare klimat 
leda till större spridning av föroreningar, givet att andra faktorer (t ex fartygstrafik) förblir konstant. 
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6 MILJÖ- OCH HÄLSORISKBEDÖMNING 

6.1 Allmänt 
Riskbedömningar av förorenade sediment är mer komplexa än att bedöma risker med förorenade 
markområden. För mark har Naturvårdsverket utarbetat generella riktvärden för olika 
markanvändningsklasser, vilka tjänar som vägledning vid bedömning av vilka risker för negativ påverkan 
på människor och miljö som föreligger. Det finns dock inga generella riktvärden för föroreningshalter i 
sediment, vare sig i hamnområden eller i känsliga vattenmiljöer. Man kan dock konstatera att halterna av 
flera metaller och organiska miljögifter i sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng är mycket höga oavsett 
jämförelsekriterier. Med hänsyn till att hamnbassängens miljöskyddsvärde är begränsat ligger fokus i 
riskbedömningen på de mer skyddsvärda objekten utanför hamnen (organismer i Kalmarsund och 
Östersjön) som kan påverkas av pågående spridning av metaller (belastning) och den spridning som kan 
ske i framtiden om inga åtgärder vidtas. Riskerna för de mer skyddsvärda objekten utanför hamnbassängen 
är dock svåra att kvantifiera eftersom utspädningen och tillförseln av föroreningar från andra källor är 
mycket stor. Istället koncentreras bedömningen på själva belastningen av prioriterade tungmetaller och 
organiska miljögifter, dvs den mängd som sprids och som utgör ett hot mot Kalmarsund och Östersjön, se 
också avsnitt 2.3.2.   

Med hänsyn till den pågående spridningen av föroreningar som konstaterats är det potentiella 
påverkansområdet från de förorenade sedimenten i hamnbassängen i Oskarshamn på kort och lång sikt 
relativt stort och utgörs av:  

• själva hamnbassängen, 

• kustområdet med ackumulationsbottnar öster och söder om hamninloppet, 

• grunda fjärdar i hamnens närhet och 

• Kalmarsund och Södra Östersjön 

Nedan belyses kortfattat riskbilden, uppdelat på hälso- och miljörisker, och en bedömning över nuläget 
(pågående spridning av metaller) och framtida förhållanden om inga åtgärder görs (Nollalternativet) för 
respektive område.  

6.2 Miljörisker 

6.2.1 Hamnområdet 

Skyddsvärdet för de djur och växter som finns eller som söker föda i hamnbassängen får med hänsyn till 
nuvarande användning betraktas som lågt. Det innebär att betydelsen av den påverkan som kan ske av 
föroreningar är av ringa intresse och mindre betydelsefull än den direkta fysiska påverkan som sker p g a 
hamnverksamheten i sig.  

Uppmätta halter av flera metaller, dioxiner och organiska tennföreningar i sediment överskrider allmänt de 
nivåer där någon form av effekt troligen uppträder på känsliga bottenlevande organismer. Utifrån 
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jämförelser med holländska riktvärden för sediment, överstiger halterna allmänt av koppar och dioxiner de 
nivåer där allvarliga effekter kan förväntas (50 % av arterna eller de ekologiska processerna i ett ekosystem 
kan påverkas).  

Uppmätta halter av metaller i vattenmassan underskrider under större delen av tiden de nivåer där påverkan 
av de mest känsliga vattenlevande organismer kan ske i marin miljö. Temporärt och lokalt vid uppvirvling 
av stora mängder förorenade sediment kan dock möjligen halterna av vissa tungmetaller nå sådana nivåer 
att akuttoxiska effekter uppträder. 

Med hänsyn till de förhöjda upptagen 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 
(se figur 6.1). Troligen är dock antalet arter och individer som regelbundet söker föda i hamnbassängen 
begränsat. Uppmätta metall- och dioxinhalter i fisk är relativt låga, vilket innebär att risken för skador på 
fiskätande fåglar p g a de förorenade sedimenten är liten. Ett undantag är dock kvicksilverhalterna i fisk 
fångad i hamnbassängen, som trots att de motsvarar bakgrundsnivåer ligger över eller i nivå med 
lågriskvärden för skydd av större rovdjur.  

Om inga åtgärder vidtas bedöms liknande riskbild bestå under överskådlig tid.  

 

 

Figur 6.1 Föroreningar som tas upp i musslor och blåstång kan spridas och bioackumuleras uppåt i 
näringskedjan och därigenom påverka högre stående djur negativt. Musslan filtrerar vatten 
med föroreningar, musslan äts upp av sjöfågel (t ex ejder) eller av fisk. Fisken och sjöfåglar 
äts i sin tur av större rovdjur (säl, havsörn etc) och människor. 

6.2.2 Oskarshamns kustområde 

Inom ramen för kustvattenkontrollen i Kalmar län har kustvattenekosystemet i Oskarshamnsområdet 
beskrivits. Liksom i övriga delar av länet har storskaliga förändringar i kustvattenekosystemet relaterade 
till pågående eutrofiering (övergödning) dokumenterats. Mjukbottenfaunan, d v s smådjur på mjuka 
bottnar, i Oskarshamns hamns närområde bedöms reducerad, både vad avser antalet individer och antalet 
påträffade arter. Detta kan bero på eutrofiering med tillhörande problem med syrefria bottnar och/eller 
förekomst av föroreningar. En noterad ökning av artantalet utanför hamnen kan indikera att 
förutsättningarna har förbättrats över tiden.  
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Inga biologiska undersökningar har genomförts av de mjuka bottnar med höga föroreningshalter som 
påvisats på relativt stora vattendjup (ca 20 m) dels ca 5 km söder om Oskarshamns hamn, dels öster om 
hamninloppet. Sannolikt är det dock svårt att särskilja eventuella effekter på bottenfauna av metaller från 
den överskuggande effekt i form av syrefria bottnar som eutrofieringen innebär. Eutrofieringen innebär 
också sannolikt att dessa bottnar f n inte utgör särskilt viktiga födoområden för fiskar, varför 
metallspridning uppåt i näringskedjan begränsas. Genomförda analyser av fiskar fångade i 
Oskarshamnsområdet visar också att upptagen av metaller inte är anmärkningsvärda. Om 
eutrofieringssituationen förbättras och aktuella mjukbottnar syresätts kan riskbilden förändras i och med att 
födotillgången och därigenom upptaget av metaller i fisk och vidare till fåglar m. m. ökar i betydelse. 
Mycket tyder vidare på att metallerna i aktuella ackumulationsområden är bundna till sulfider (se figur 
6.2), som så länge miljön är syrefri är stabila, men som kan frigöras om miljön blir syrerik.  
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Figur 6.2 Uppmätta metallhalter i ackumulationsbottnar i Oskarshamns kustområde som funktion av 

sedimentens svavelhalt. Bilden visar att ju högre svavelhalt desto högre tungmetallhalter. 

I Oskarshamnsområdet, liksom längs hela Kalmar läns kust, har blåstångens djuputbredning och förekomst 
minskat, vilket bedöms orsakas av eutrofieringen. Under senare år har förändringarna i 
Oskarshamnsområdet varit små och en viss förbättring i täthet och utbredning indikeras. Metallspridningen 
från Oskarshamns hamn bedöms inte inverka på blåstångens utbredning utanför hamnområdet. 

En nedgång i de kustnära bestånden av abborre och gädda har noterats de senare åren längs Kalmar län. 
Återigen anges eutrofieringen som den troliga grundläggande orsaken till tillbakagången. Både norr och 
söder om hamninloppet finns flera grunda avsnörda vikar som enligt uppgift är viktiga lek- och 
uppväxtområden för abborre och gädda. Upptaget av metaller i provtagna småabborrar i den fjärd som 
ligger närmast hamninloppet visade dock inte på några anmärkningsvärda nivåer, varför sedimenten i 
Oskarshamns hamn i dagsläget sannolikt inte direkt påverkar fiskbestånden i någon betydande omfattning.  

Den påverkan av metaller på bottnarna i ackumulationsområden öster och söder om hamninloppet med 
tillhörande riskbild som konstateras kommer troligen bestå under överskådlig tid om inga åtgärder i 
hamnbassängen genomförs. Även om åtgärder genomförs i hamnbassängen kommer riskbilden att bestå 
under lång tid eftersom spridning redan skett. Den tid det tar för naturlig övertäckning är svår att förutse 
och kommer att variera mellan olika områden. Det är t ex inte ovanligt att sedimentationshastigheter 
(nybildning av sediment) i Östersjön endast är 1 – 2 mm/år, varför det kan ta tiotalsår innan ett förorenat 
sedimentskikt är överlagrat med 5 – 10 cm nyare sediment varvid föroreningarna kan sägas vara 
immobiliserade.  
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Den påverkan av metaller som möjligen skett i grunda fjärdar söder och norr om hamninloppet kommer 
utifrån genomförda mätningar av sedimentationshastigheter att återhämta sig relativt snabbt om åtgärder 
vidtas. Sedimentationshastigheterna i fjärdarna verkar vara betydande p g a övergödning och uppgå till 2 – 
3 cm år.  

6.2.3 I Kalmarsund/Östersjön 

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

Sett i ett större Östersjöperspektiv är de beräknade utsläppen av metaller från Oskarshamns hamnbassäng 
små. Egentliga Östersjön omfattar vattenområdet mellan Stockholms skärgård till Danmark med 
kuststräckor tillhörande Polen, Ryssland, Baltstaterna, Tyskland och Danmark. I ett svenskt perspektiv är 
det dock en betydande punktkälla (se tabell 6.1). Med hänsyn till metallbelastningar på egentliga Östersjön 
kommer det inte gå att mäta eller urskilja föroreningshalter eller miljöeffekter i egentliga Östersjön eller i 
Kalmarsund som orsakas av utsläppen från Oskarshamns hamnbassäng. Däremot medverkar utsläppen från 
hamnbassängen till de potentiella negativa effekter och faktiska problem som vissa föroreningar har eller 
kan komma att innebära i framtiden. Exempel på sådana problemämnen är främst olika typer av persistenta 
organiska miljögifter som dioxiner men även kadmium och kvicksilver, där halterna i vissa organismer 
redan passerat skadliga nivåer eller successivt ökar. 

Om inga åtgärder vidtas i hamnbassängen kommer spridning av föroreningar från hamnbassängen att 
fortsätta under mycket lång tid (>100 år). Såsom tidigare redovisats är det inte möjligt att förutse om 
spridningen ökar eller minskar över tiden då flera faktorer påverkar omfattningen. Teoretiskt och på 
mycket lång sikt kan de mängder tungmetaller och organiska miljögifter som nu finns lagrade på 
bassängens botten till stor del spridas till Kalmarsund och Östersjön.  

Tabell 6.1 Dokumenterade utsläpp av metaller till egentliga Östersjön år 2000 (i ton/år om inget annat 
anges). 

Källor Cd Pb Cu Zn 

Svenska punktkällor 0,1 0,6 3,3 17 

Svenska ytvattendrag 0,8 7,5 43 80 

Övriga länder 8,8 62 118 862 

Summa 9,7 70 164 959 

Oskarshamns hamnbassäng (nuläge) 0,02 0,25 0,7 3 

Ackumulerade mängder i sediment i 
Oskarshamns hamnbassäng (ton) 3 160 250 570 
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6.3 Hälsorisker 
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 bedöms den viktigaste exponeringsvägen för 
människor vara 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 (>210 ng/kg TS) och de högst uppmätta blyhalterna (>3 200 mg/kg TS) 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.  

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.  

I linje med vad som redovisats ovan beträffande miljörisker i egentliga Östersjön kommer dock 
spridningen av tungmetaller och organiska miljögifter från Oskarshamns hamnbassäng 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 (se figur 6.3).  

 
Figur 6.3 Uppmätta halter av dioxiner i strömming i Östersjön och Kattegatt. 
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7 ÅTGÄRDSUTREDNING 

7.1 Övergripande åtgärdsmål 
Som övergripande åtgärdsmål för analys av vilka åtgärder som ska utföras har varit att långsiktigt minska 
spridningen av prioriterade (särskilt farliga) tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten 
i hamnbassängen i Oskarshamn. Den pågående spridningen av sediment innehållande tungmetaller och 
organiska miljögifter utgör en oönskad belastning på Kalmarsund och Östersjön. Grunden för de 
övergripande målen är dels de slutsatser som kan dras av de undersökningar som genomförts med 
tillhörande riskbild, dels de nationella miljömålen Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och 
skärgård.  

7.2 Övriga utgångspunkter 
Mot bakgrund av de resultat som tagits fram i denna och tidigare utredningar uppställs följande 
utgångspunkter för åtgärdsutredningen: 

1. Hamnverksamheten ska bibehållas och kunna utvecklas för framtida transportsätt och transportbehov. 

2. Hamnens akvatiska miljö är skyddsvärd, men utgör inte ett särskilt skyddsvärt objekt. 

3. Kustområdet utanför hamnen, Kalmarsund och Östersjön utgör särskilda skyddsvärda objekt. 

4. Sedimentsaneringen är oberoende av de landbaserade källornas utsläpp och saneringen styrs inte av 
deras utsläpp. 

5. Spridningen av föroreningar från sedimenten beror till stor del av fartygsrörelser i hamnen, vilka 
genom grumling frigör förorenade partiklar, varav vissa sprids ut ur hamnen via väderberoende 
vattenströmmar.  

6. Spridning av föroreningar från sedimenten på grund av diffusion (spridning i löst fas från sedimentens 
porer) är inte signifikant stor, d v s diffusion är inte styrande för saneringsåtgärdernas utformning och 
omfattning. 

Nedan följer kort några kommentarer till punkterna. 

Beträffande punkt 1 gäller att hamnen är av riksintresse när det gäller sjöfart och hamnen utgör således en 
viktig länk i det svenska och internationella transportsystemet. Inseglingssträckan är kort, vilket medför 
kort tid för insegling och angöring; ett förhållande som utgör en betydande kommersiell faktor idag för 
sjöfart. Hamnen har vidare tillfredsställande vattendjup för att kunna tillgodose angöringar av större fartyg.  

Hamnbassängerna är i sig inte särskilt skyddsvärda när det gäller den akvatiska miljön. Däremot är 
kustområdet utanför hamnen samt Kalmarsund och Östersjön särskilt skyddsvärda. Varje utsläpp av 
föroreningarna från sedimenten i Oskarshamns hamn når förr eller senare Kalmarsund och Östersjön och är 
därför ett miljöhot. Utsläppen via sedimenten kan därför inte göras beroende av de landbaserade källornas 
utsläpp (Döderhultsbäcken, batterifabriken, avloppsreningsverket, dag- och grundvatten), d v s 
sedimentsaneringen styrs inte av utsläppen från landbaserade källor.  

Spridning av föroreningar från sedimenten sker främst genom partikeltransport. Framdrift och styrning av 
fartyg i hamnen, som orsakar grumling, är därvid den dominerande orsaken. Vattenrörelser i hamnen på 
grund av tillrinning av sötvatten, vattenbyte med Kalmarsund, vind etc. medför i sig inte någon betydande 
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mobilisering av sedimenten men de styr hur stor del av de suspenderade partiklarna som lämnar 
hamnbassängen. 

Diffusion av föroreningar från sedimenten och ut till den fria vattenmassan drivs av 
koncentrationsskillnaden mellan sedimentens porvatten och vattenmassan. Mätningar och beräkningar 
visar att diffusionen i nuläget inte är så stor att den har betydelse för uttransporten i jämförelse med 
partikeltransporten. 

7.3 Åtgärdsanalys-vilka delytor i hamnen ska åtgärdas 

7.3.1 Metodik 
Arean och volymen av förorenade sediment inom hamnbassängen i Oskarshamns är mycket stora. Vidare 
varierar föroreningshalterna, vattendjupet, fartygstrafiken m m inom olika delar av hamnen. En systematisk 
analys har utförts för att få ett vetenskapligt underlag till beslut om vilka delar av hamnen som bör 
prioriteras för åtgärdar för att uppnå det övergripande åtgärdsmålet. Analysen ligger till grund för de 
åtgärdsalternativ som föreslås i avsnitt 7.7.  

Vid analysen har hamnen delats in i 25 delytor (se figur 7.1). Varje delyta har poängsatts (1 p – 5 p) 
avseende föroreningsgrad, föroreningens tillgänglighet, vattendjup och avstånd till hamninloppet. Vidare 
har delytans exponering för yttre påverkan (fartygstrafik) poängsatts (1 p – 5 p). Grunden för 
poängsättningen, under beaktande av det övergripande åtgärdsmålet att spridningen av föroreningar från 
hamnbassängens sediment ska minska, är:  

• Föroreningar (Tungmetaller och dioxiner). Ju högre halter av föroreningar och desto ytligare 
(tillgängligare) de är belägna, desto större potential för spridning finns. 

• Vattendjup. Ju grundare vattendjup desto större sannolikhet för frigörelse av förorenade 
sedimentpartiklar och vice versa. 

• Avstånd. Ju närmare hamninloppet delytan ligger desto större sannolikhet är det att suspenderade 
ämnen sprids ut från hamnbassängen till Kalmarsund.  

• Yttre påverkan. Ju mer utsatta delytan är för yttre påverkan (främst fartygstrafik), desto större 
sannolikhet är det att sedimentpartiklar från botten frigörs. 
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Figur 7.1 Delytor i hamnbassängen 

7.3.2 Resultat för delytorna 

I tabell 7.1 redovisas uppgifter om delytornas areor, volym förorenade sediment, föroreningshalter m m. 
Uppgifterna är hämtade från den sedimentkartläggning som genomfördes år 2000. Beroende på den yttre 
påverkan som sedimenten inom vissa delytor utsätts för, kan de data som anges i tabellen ha förändrats (t 
ex volymer och föroreningshalter) sedan år 2000. När det gäller föroreningshalter så har det visat sig att 
dioxinhalter och tungmetallhalter utom nickel och kadmium samvarierar med sedimentens järnhalter (Fe). 
Kadmium- och nickelhalterna i sedimenten korrelerar också ganska väl. Därför redovisas 
föroreningsgraden i respektive delyta som järnhalt respektive kadmiumhalt.  

Tabell 7.1 Data om delytor i Oskarshamns hamnbassäng. 

Area Volym Fe-tot Fe-tillg. Cd-tot Cd-tillg. Vattendjup Avst. Hamnutlopp. Delyta 
m2 m3 kg/m3 kg/m3 g/m3 g/m3 m m 

1 14 000 11 000 20 18 12,5 8,8 4,9 2 000 
2 45 000 72 000 15 12 8,0 3,6 4,9 1 800 
3 30 000 40 000 18 15 16,6 5,9 3,3 1 800 
4 39 000 25 000 8 10 0,4 0,5 11,9 1 600 
5 26 000 29 000 11 12 2,4 0,6 10,9 1 400 
6 59 000 50 000 35 28 4,2 3,1 4,3 1 300 
7 64 000 67 000 46 42 3,6 3,7 8,7 1 100 
8 61 000 136 000 21 21 2,8 3,1 8,7 1 300 
9 35 000 6 000 35 35 3,3 3,3 8,7 1100 

10 50 000 42 000 69 49 2,8 3,2 9,8 1100 
11 36 000 27 000 78 99 2,0 2,6 10,3 900 
12 19 000 16 000 75 64 2,8 1,2 8,7 1000 
13 51 000 18 000 67 71 4,2 2,9 10,7 700 
14 87 000 31 000 16 22 1,8 2,6 4,3 900 
15 14 000 8 000 7 10 1,6 2,4 1,6 1000 
16 60 000 27 000 7 4 1,5 0,6 4,3 1100 
17 60 000 5 000 19 19 1,4 1,4 4,3 200 
18 65 000 5 200 27 27 0,6 0,6 7,5 100 
19 27 000 8 200 18 16 0,4 0,4 6,4 400 
20 28 000 1 700 9 9 0,6 1,0 5,4 100 
21 82 000 20 000 21 21 0,6 1,0 6,4 100 
22 59 000 19 000 13 13 0,7 0,8 13,9 400 
23 63 000 23 000 21 23 0,6 1,0 12,9 200 
24 60 000 36 000 35 40 1,2 1,1 16,1 200 
25 69 000 50 000 50 48 1,2 1,2 16,1 100 

Summa: 1 203 000 773 100 - - - - - - 
Fe-tot, Cd-tot: Den beräknade genomsnittliga koncentrationen av järn respektive kadmium i sedimenten. 
Fe-tillg., Cd-tillg. Den beräknade genomsnittliga koncentrationen av järn respektive kadmium i de övre 40 cm av sedimenten. 
Vattendjup: Genomsnittligt vattendjup. 
Avst. hamnutlopp: Genomsnittligt avstånd mellan delytan till hamninloppet (mellan vågbrytarna). 
 
 

I tabell 7.2 och 7.3 redovisas vilka kriterier som använts för poängsättningen av respektive delyta.  
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Tabell 7.2 Kriterier för poängsättning av föroreningsmängder, vattendjup  
och avstånd till hamninlopp. 

Poäng Fe-tot, Fe-tillg., Cd-tot 
och Cd-tillg. Vattendjup Avst. Hamnutlopp. 

5 >80-percentil <3 m <300 m 
4 60 – 80-percentil 3 - 6 m 300 – 799 m 
3 40 – 60-percentil 6 - 10 m 800 – 1 299 m 
2 20 – 40-percentil 10 - 15 m 1 300 – 1 800 m 
1 <20-percentil >15 m >1 800 m 

 

Tabell 7.3 Kriterier för poängsättning av yttre påverkan vid olika 
                       framtida scenarier i hamnen. 

Poäng Nuvarande 
fartygstrafik 

Begränsad 
fartygstrafik i inre 

hamnen 

5 4-5, 8 – 13, 18, 24-25 10-12, 18, 22-25 
4 21-23 21 
3 6-7 4-10 
2 1-3, 17, 19-20 1-3, 17, 19-20 
1 14-16 14-16 

 

7.3.3 Resultat - åtgärdsnivåer 

Framtagande av åtgärdsnivåer 
Med ovan redovisade underlag avseende miljökarakteristik av hamnbassängens delytor har fem 
åtgärdsnivåer och ett nollalternativ (ingen åtgärd) studerats. Med åtgärdsnivåer menas i detta sammanhang 
att ett antal delytor ska åtgärdas på något sätt (muddras, täckas etc). Beträffande vilka metoder som kan 
användas redovisas detta i avsnitt 7.4. Studerade åtgärdsnivåer, som inte skall sammankopplas med 
pågående eller framtida mark- och vattenanvändning, utgår från nedan redovisade förutsättningar. 

Åtgärdsnivå 0: Nollalternativ, ingen åtgärd. Beskrivs ej ytterligare i detta avsnitt. 

Åtgärdsnivå 1: Totalsanering, d v s alla delytor/alla förorenade sediment inom hamnbassängen 
åtgärdas. Beskrivs ej ytterligare i detta avsnitt.  

Åtgärdsnivå 2: Delytorna har rangordnats utifrån sammanlagd poäng för föroreningsgrad, 
föroreningens tillgänglighet, vattendjup och avstånd till hamninloppet.  

Åtgärdsnivå 3: Delytorna har rangordnats utifrån beräknad medelpoäng för föroreningsgrad, 
tillgänglighet, vattendjup och avstånd till hamninloppet multiplicerat med poäng 
för påverkan från fartygstrafik i både inre och yttre hamnen.  

Åtgärdsnivå 4: Delytorna har rangordnats utifrån beräknad medelpoäng för föroreningsgrad, 
tillgänglighet, vattendjup och avstånd till hamninloppet multiplicerat med poäng 
för påverkan från fartygstrafik (fartygstrafiken antas vara koncentrerad till yttre 
hamnen). 
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Åtgärdsnivå 5: Delytorna har rangordnats enbart utifrån mängden kadmium i sediment.  

Åtgärdsnivå 2 
I tabell 7.4 redovisas i vilken ordning delytorna skulle rangordnas för åtgärder om endast mängden 
tungmetaller, vattendjupet och delytans läge i förhållande till hamninloppet tas med i poängsättningen. Det 
är endast de 15 högst poängsatta delytorna som redovisas i tabellen. I tabellen finns också de delytor 
markerade som valts ut att ingå i åtgärdsnivå 2, se även figur 7.3. En åtgärdseffektivitet, där främst 
mängden åtgärdade sediment i förhållande till föroreningsmängderna bedömts, ligger till grund för vilka 
delytor som valts att ingå i åtgärdsnivå 2.  

Tabell 7.4 Åtgärdsnivå 2. 

Delyta Fe1) Cd2) Vattendjup Avstånd 
hamninl. Summa 

Ack 
sedimentvolym 

(%) 

Ack Fe-
mängd (%) 

Ack Cd-
mängd (%) 

10 10 9 3 3 25 5% 12% 4% 
13 10 9 2 4 25 8% 17% 7% 
6 8 9 4 2 23 14% 25% 14% 
7 8 9 3 3 23 23% 38% 23% 
9 8 9 3 3 23 24% 38% 23% 

12 10 7 3 3 23 26% 43% 25% 
11 10 7 2 3 22 29% 52% 27% 
17 6 6 4 5 21 30% 53% 27% 
1 5 10 4 1 20 31% 54% 32% 

25 10 4 1 5 20 38% 64% 34% 
2 4 10 4 1 19 47% 69% 54% 
3 4 10 4 1 19 52% 72% 77% 
8 6 8 3 2 19 70% 83% 90% 

18 8 3 3 5 19 71% 84% 90% 
14 5 6 4 3 18 75% 86% 92% 

1) Med Fe menas poängsumman av järnhalten i hela sedimentvolymen och järnhalten i de övre 40 cm av sedimenten. Alla 
tungmetallhalter utom kadmium och nickel är proportionella mot järnhalterna. Även dioxiner verkar samvariera med järn. 
2) Med Cd menas poängsumman av kadmiumhalten i hela sedimentvolymen och kadmiumhalten i de övre 40 cm av sedimenten. 
Kadmium och nickel samvarierar i sedimentprover. 
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Figur 7.3 Delytor som omfattas av åtgärdsnivå 2. 

Av figuren och tabellen framgår följande: 

• Åtgärdsnivå 2 omfattar åtgärder av icke sammanhängande delytor belägna i både inre och yttre 
hamnbassängen. 

• Drygt 50 % (ca 400 000 m3) av de förorenade sedimenten finns inom de 12 delytor som omfattas 
av åtgärder. 

• 70 – 80 % av föroreningsmängderna i sedimenten omfattas av åtgärder.  

Åtgärdsnivå 3 
I tabell 7.5 redovisas i vilken ordning delytorna skulle rangordnas för åtgärder om det antas att yttre 
påverkan även framdeles motsvarar dagens. D v s det är dels mängden tungmetaller, vattendjupet och 
delytans läge i förhållande till hamninloppet, dels graden av yttre påverkan som medtagits i 
poängsättningen. Det är endast de 15 högst poängsatta delytorna som redovisas i tabellen. I tabellen finns 
också de delytor markerade som valts ut att ingå i åtgärdsnivå 3, se även figur 7.4. En åtgärdseffektivitet, 
där främst mängden åtgärdade sediment i förhållande till föroreningsmängderna bedömts, ligger till grund 
för vilka delytor som valts att ingå i åtgärdsnivå 3. 

Tabell 7.5 Åtgärdsnivå 3. 
Delyta Fe Cd Vattendj

up 
Avstånd 
hamninl. MV1) Yttre 

påverkan 
Prod-

summa2) 
Ack sed-

volym (%) 
Ack Fe-

mängd (%) 
Ack Cd 

mängd (%) 
10 10 9 3 3 4,17 5 20,8 5% 12% 4% 
13 10 9 2 4 4,17 5 20,8 8% 17% 7% 
9 8 9 3 3 3,83 5 19,2 9% 18% 7% 

12 10 7 3 3 3,83 5 19,2 11% 23% 9% 
11 10 7 2 3 3,67 5 18,3 14% 32% 11% 
25 10 4 1 5 3,33 5 16,7 21% 42% 13% 
8 6 8 3 2 3,17 5 15,8 38% 54% 26% 

18 8 3 3 5 3,17 5 15,8 39% 55% 26% 
24 8 4 1 5 3,00 5 15,0 43% 60% 28% 
21 6 4 3 5 3,00 4 12,0 46% 62% 28% 
6 8 9 4 2 3,83 3 11,5 53% 69% 35% 
7 8 9 3 3 3,83 3 11,5 61% 82% 44% 

23 6 4 2 5 2,83 4 11,3 64% 84% 44% 
22 4 4 2 4 2,33 4 9,3 67% 85% 45% 
5 2 4 2 2 1,67 5 8,3 70% 86% 47% 

1) MV = Aritmetiskt medelvärde av poäng för föroreningsgrad, -tillgänglighet, vattendjup och avstånd från hamninlopp. 
2) MV multiplicerat med poäng för yttre påverkan. 
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Figur 7.4 Delytor som omfattas av åtgärdsnivå 3. 

Av figuren och tabellen framgår följande: 

• Åtgärdsnivå 3 omfattar åtgärder av sammanhängande delytor belägna i både inre och yttre 
hamnbassängen. 

• Drygt 60 % (500 000 m3) av de förorenade sedimenten finns inom de 12 delytor som omfattas av 
åtgärder. 

• Drygt 80 % av mängderna föroreningar (tungmetaller utom nickel och kadmium) i sedimenten som 
kan kopplas till det nedlagda kopparverket omfattas av åtgärder.  

• Drygt 40 % av mängderna kadmium och nickel i sedimenten åtgärdas. 

Åtgärdsnivå 4 
I tabell 7.6 redovisas i vilken ordning delytorna skulle rangordnas för åtgärder om det antas att yttre 
påverkan framdeles koncentreras till yttre delen av hamnbassängen. D v s det är dels mängden 
tungmetaller, vattendjupet och delytans läge i förhållande till hamninloppet, dels graden av yttre påverkan 
som medtagits i poängsättningen. Det är endast de 15 högst poängsatta delytorna som redovisas i tabellen. 
I tabellen finns också de delytor markerade som valts ut att ingå i åtgärdsnivå 4, se även figur 7.5. En 
åtgärdseffektivitet, där främst mängden åtgärdade sediment i förhållande till föroreningsmängderna 
bedömts, ligger till grund för vilka delytor som valts att ingå i åtgärdsnivå 4. 
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Tabell 7.6 Åtgärdsnivå 4. 
Delyta Fe Cd Vattendj

up 
Avstånd 
hamninl. MV1) Yttre 

påverkan 
Prod-

summa2) 
Ack sed-

volym (%) 
Ack Fe-

mängd (%) 
Ack Cd 

mängd (%) 
13 10 9 2 4 4,17 5 20,8 2% 5% 3% 
12 10 7 3 3 3,83 5 19,2 4% 10% 4% 
11 10 7 2 3 3,67 5 18,3 8% 19% 6% 
25 10 4 1 5 3,33 5 16,7 14% 29% 8% 
18 8 3 3 5 3,17 5 15,8 15% 30% 8% 
24 8 4 1 5 3,00 5 15,0 20% 35% 10% 
23 6 4 2 5 2,83 5 14,2 23% 37% 10% 
10 10 9 3 3 4,17 3 12,5 28% 49% 14% 
21 6 4 3 5 3,00 4 12,0 31% 51% 15% 
22 4 4 2 4 2,33 5 11,7 33% 52% 15% 
6 8 9 4 2 3,83 3 11,5 40% 60% 22% 
7 8 9 3 3 3,83 3 11,5 48% 73% 31% 
9 8 9 3 3 3,83 3 11,5 49% 73% 32% 
8 6 8 3 2 3,17 3 9,5 67% 85% 45% 

17 6 6 4 5 3,50 2 7,0 67% 86% 45% 

 
Figur 7.5 Delytor som omfattas av åtgärdsnivå 4 

Av tabellen och figuren framgår följande: 

• Åtgärdsnivå 4 omfattar åtgärder av sammanhängande delytor belägna i både inre och yttre 
hamnbassängen. 

• Knappt 50 % (ca 400 000 m3) av de förorenade sedimenten finns inom de 13 delytor som omfattas 
av åtgärder. 

• Drygt 70 % av mängderna föroreningar (tungmetaller utom nickel och kadmium) i sedimenten som 
kan kopplas till det nedlagda kopparverket omfattas av åtgärder.  

• Drygt 30 % av mängderna kadmium och nickel i sedimenten åtgärdas. 
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Åtgärdsnivå 5 
I tabell 7.7 redovisas i vilken ordning delytorna skulle prioriteras för åtgärder om enbart mängden 
kadmium i respektive delyta medtagits i poängsättningen. Det är endast de 16 högst poängsatta delytorna 
som redovisas i tabellen. I tabellen finns också de delytor markerade som valts ut att ingå i 
åtgärdsalternativ 5, se även figur 7.6. En åtgärdseffektivitet, där främst mängden åtgärdade sediment i 
förhållande till kadmiummängderna, ligger till grund för vilka delytor som valts att ingå i åtgärdsnivå 5. 

Tabell 7.7 Åtgärdsnivå 5. 
Delyta Cd-mängd 

(kg) 
Ack sed-

volym (%) 
Ack Fe-

mängd (%) 
Ack Cd 

mängd (%) 
3 665 5% 3% 23% 
2 573 14% 7% 43% 
8 382 32% 19% 57% 
7 244 41% 32% 65% 
6 210 47% 40% 72% 
1 138 49% 41% 77% 

10 116 54% 53% 81% 
13 75 56% 58% 84% 
5 71 60% 59% 86% 

25 59 67% 70% 88% 
14 57 71% 72% 90% 
11 54 74% 80% 92% 
12 44 76% 86% 94% 
24 42 81% 91% 95% 
16 40 84% 92% 97% 
9 20 85% 92% 97% 

 

 
Figur 7.6 Delytor som omfattas av åtgärdsnivå 5. 

Av tabellen och figuren framgår följande: 

• Åtgärdsnivå 5 omfattar åtgärder av delytor belägna i både inre och yttre hamnbassängen. 

• Drygt 50 % (ca 400 000 m3) av de förorenade sedimenten finns inom de 8 delytor som omfattas av 
åtgärder. 
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• Drygt 50 % av mängderna föroreningar (tungmetaller utom nickel och kadmium) i sedimenten som 
kan kopplas till det nedlagda kopparverket omfattas av åtgärder.  

• Drygt 80 % av mängderna kadmium och nickel i sedimenten åtgärdas. 

7.3.4 Riskreduktioner 

Föroreningsmängder 
I figur 7.7 illustreras hur stora andelar av sedimentens föroreningsmängder som beräknas åtgärdas vid 
respektive åtgärdsnivå.  
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Figur 7.7 Beräknade andelar av sedimentens föroreningsmängder som åtgärdas vid olika 

åtgärdsnivåer.  

Av figuren framgår följande: 

• Åtgärdsnivå 2-5 omfattar åtgärder av 30-60 % av hamnbassängens förorenade sediment 
innehållande 60 – 90 % av mängderna av arsenik, koppar, bly och zink (kopparverkets 
föroreningar).  

• Vid åtgärdsnivå 2 och 5 åtgärdas 70-80 % av sedimentens kadmium- och nickelmängder.  

• Vid åtgärdsalternativ 3 och 4 åtgärdas 30 – 60 % av sedimentens kadmium- och nickelmängder. 

Spridning 
Det är av flera skäl svårt att bedöma hur effektiva åtgärdsnivåerna är att på kort och lång sikt minska 
spridningen av metaller från hamnbassängen. I figur 7.8 respektive 7.9 illustreras hur stora 
föroreningstransporterna uppskattas bli (troligt utfall med ett 90-procentigt konfidensintervall) efter 
genomförda åtgärder. Uppskattningarna har genomförts på följande sätt:  
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• Nuvarande föroreningstransporter, som uppskattats utifrån genomsnittliga skillnader i uppmätta 
metallhalter i yttre hamnen och Kalmarsund samt genomsnittliga vattenomsättningar enligt avsnitt 
5, har utgjort basen för uppskattningarna. Nuvarande föroreningstransporter har antagits motsvara 
ett Nollalternativ, som inte förändras över tiden. 

• Delytornas beräknade produktsumma (se tabell 8.5) antas vara proportionell mot transporter av 
föroreningar. D v s en delyta med en poängsumma på 20 antas bidra med dubbelt så mycket 
spridning än en med en poängsumma på 10. En uppdelning av kadmium och nickel respektive 
övriga metaller har gjorts med hänsyn till att de sannolikt har olika spridningsmekanismer. 
Kadmium och nickel respektive zink, koppar, bly och arsenik antas dock ha liknande 
spridningsmekanismer.  

• Åtgärdernas effektivitet antas vara 100%-iga för de delytor som åtgärdas. D v s efter att en delyta 
åtgärdats sprids inga metaller från dess sediment.  

• Utsläppen från landbaserade källor antas till 100 % spridas ut till Kalmarsund och vara 
oförändrade över tiden. D v s de utsläpp av metaller som sker från landbaserade källor 
ackumuleras inte i hamnbassängens sediment och de förändras inte över tiden. 

Sammanfattningsvis är det stora osäkerheter i uppskattningarna och syftet är främst att jämföra 
åtgärdsnivåerna med varandra. I verkligheten kommer transporterna av föroreningar från hamnbassängen 
till Kalmarsund oavsett åtgärder variera år från år beroende på både naturliga (väderförhållanden), yttre 
påverkansfaktorer (fartygstrafik) och utsläppen av metaller från landbaserade källor.  

Av figur 7.8 framgår följande: 
 

• Transporterna av zink, koppar, bly och arsenik från Oskarshamns hamn beräknas minska avsevärt 
och härröra från landbaserade källor efter en eventuell totalsanering av sedimenten.  

• Åtgärdsnivå 2 – 4 uppskattas minska transporterna av zink, koppar, bly och arsenik med 50-70 %, 
där åtgärdsalternativ 4 är effektivast följt av alternativ 3 och 2. 

• Åtgärdsnivå 5 beräknas reducera transporterna av zink, koppar, bly och arsenik med ca 30 %.  

Om transporterna av aktuella metaller förblir oförändrade över tiden och inga nya metaller tillförs 
sedimenten skulle det ta några hundra år att tömma hamnbassängen på metallerna zink, bly och koppar 
oavsett åtgärdsnivå (undantaget åtgärdsnivå 1). 

Av figur 7.9 framgår följande: 
 

• Transporten nickel från Oskarshamns hamn beräknas minska med 30 – 50 % för åtgärdsnivå 2 – 5, 
medan en totalsanering beräknas minska transporterna med ca 70 %. Anledningen till de måttliga 
reduktionerna är att relativt stora mängderna nickel tillförs hamnbassängen via landbaserade källor. 

• Alla åtgärdsnivåer uppskattas i liten grad påverka transporterna av kadmium från hamnbassängen 
till Kalmarsund, då den till stor delen beräknas härröra från landbaserade källor.  

Om transporterna av aktuella metaller förblir oförändrade över tiden och inga nya metaller tillförs 
sedimenten skulle det ta hundratals år att tömma hamnbassängen på kadmium oavsett åtgärdsnivå 
(undantaget nivå 1). Nicklet i sedimenten skulle däremot teoretiskt tömmas på mindre än 50 år, vilket är en 
orealistisk kort omsättningstid. Sannolikt är transporterna av nickel överskattade och/eller också tillförs 
betydligt mer nickel från landbaserade källor än vad som dokumenterats. 
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Figur 7.8 Uppskattade transporter av tungmetallerna zink, koppar, bly och arsenik från Oskarshamns 

hamnbassäng för olika åtgärdsnivåer. 
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Figur 7.9 Uppskattade transporter av tungmetallerna kadmium och nickel från Oskarshamns 

hamnbassäng för olika åtgärdsnivåer. 

Upptag i organismer 
Störst positiv effekt av åtgärderna vad avser upptag av tungmetaller i vattenlevande organismer bedöms 
uppnås i hamnbassängen. Där förväntas halterna av koppar, zink, bly och arsenik minska i musslor. Störst 
effekt förväntas vid åtgärdsnivå 1. Det är inte lika troligt att halterna av kadmium och nickel minskar i 
musslor eftersom dessa metaller tillförs hamnbassängen från landbaserade källor. Ju längre ut i 
hamnbassängen organismerna finns, desto mindre sannolikt är det att haltminskningarna blir mätbara p g a 
den stora utspädningen av uttransporterade ämnen med Kalmarsundsvatten. Detta innebär bl a att det 
knappast kommer att kunna påvisas några säkra haltminskningar i blåstång, musslor och fisk strax utanför 
hamnbassängen till följd av åtgärderna.  

P g a den mycket stora utspädningen i Kalmarsund kommer det sannolikt inte heller gå att påvisa säkra 
haltminskningar i organismer i kustområdet eller i Kalmarsund som helhet till följd av åtgärder i 
Oskarshamns hamnbassäng. 

Kustnära ackumulationsbottnar 
I de kustnära ackumulationsbottnar som identifierats öster och söder om hamninloppet bedöms halterna av 
tungmetallerna zink, koppar, bly och arsenik i ytliga sediment långsamt minska efter en åtgärd i 
Oskarshamns hamn. Eftersom sedimentationshastigheterna i aktuella områden inte har undersökts är det 
svårt att avgöra tiden för återhämtning. Normala sedimentationshastigheter i Östersjöns djupområden är 1 – 
2 mm/år, vilket t ex innebär en mycket lång tid för att begrava nuvarande sedimentskikt med 10 cm nytt 
material (50-100 år). I en grund näringsrik fjärd strax söder om hamninloppet har en 
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sedimentationshastighet på drygt 2 cm/år mätts upp. Om denna hastighet är representativ även för 
Oskarshamns kustområde tar det bara 5 år för motsvarande naturlig övertäckning. Halterna av zink, 
koppar, bly och arsenik i ytliga sediment bedöms minska med ungefär samma procentsatser som 
transporterna ut från hamnbassängen beräknas minska under förutsättning att andra källors 
belastningsbidrag förblir oförändrat låga. D v s vid en fullständig sanering reduceras halterna av zink, 
koppar, bly och arsenik i ytliga sediment på sikt till regionala bakgrundsnivåer, medan övriga åtgärdsnivåer 
innebär en minskning med 30 – 70 %.  

Med hänsyn till belastningen av nickel och i synnerhet av kadmium till stor del kan härröra från 
landbaserade källor är det inte troligt att åtgärder av sediment i Oskarshamns hamnbassäng i sig förändrar 
halterna av dessa metaller i ackumulationsbottnar. Halterna av kadmium och nickel i sedimenten i 
ytterområdet är i dagsläget ungefär lika höga eller högre än i hamnbassängens sediment, varför åtgärder i 
hamnbassängens sediment sannolikt spelar liten roll för ytterområdets sediment. 

7.3.5 Återkontaminering 

Mellan delytor 
I de fall delytor i hamnen lämnas utan åtgärd medan andra åtgärdas, t ex muddras, är risken för 
återkontaminering en central frågeställning. I en hamnbassäng med fartygstrafik kommer sannolikheten för 
att åtgärdade ytor återkontamineras av förorenade sediment från ytor som inte åtgärdats alltid vara tämligen 
hög. Sannolikheten för återkontaminering kan reduceras genom t ex administrativa åtgärder (restriktioner) 
eller att icke åtgärdade ytor skärmas av.  

Konsekvenserna av att åtgärdade delytor återkontamineras blir ytterst allvarlig, då förväntade 
spridningsminskningar kan utebli. Tiden för att ”tömma” hamnbassängen kan visserligen minska från flera 
100 år till något hundratal år, beroende på att mängden föroreningar i hamnbassängen reducerats vid 
åtgärden.  

Sammantaget bedöms åtgärdsnivå 0 och 1 vara de bästa ur återkontamineringssynpunkt mellan delytorna. 
Sämst bedöms åtgärdsnivå 2 och 5 vara eftersom de åtgärdade ytorna inte är sammanhängande. 
Åtgärdsnivå 3 och 4 intar ett mellanläge. Förutsättningarna för att med administrativa och/eller tekniska 
åtgärder minska sannolikheten för återkontaminering mellan delytor bedöms vara bäst för nivå 4, där 
kvarlämnade ytor främst finns i innersta delen av hamnbassängen och i småbåtshamnen i yttre hamnen.  

Från landbaserade källor 
Som tidigare redovisats sker kontinuerligt en tillförsel av olika typer av föroreningar från landbaserade 
källor till hamnbassängen. Hur denna tillförsel utvecklas över tiden är svår att bedöma. Mycket tyder dock 
på att tillförseln av de föroreningar (tungmetaller och vissa organiska miljögifter som dioxiner) som är 
styrande för sedimentsaneringen successivt kommer att minska eller i värsta fall 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 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.  

Oskarshamns hamnbassäng är och kommer under överskådlig tid att vara primärrecipient för stora delar av 
dagvattnet och behandlat kommunalt avloppsvatten från Oskarshamns stad. Detta innebär att vissa av de 
”nya” kemikalier och läkemedelsrester som används i samhället i framtiden efter en åtgärd kommer att 
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ansamlas på botten i hamnbassängen. Det finns i nuläget inga underlag för att bedöma konsekvenserna av 
dessa nya kemikalier.  

7.4 EFTERBEHANDLINGSMETODER 

7.4.1 Efterbehandlingsprocessen 

I figur 7.10 redovisas de processteg i efterbehandlingen som ligger till grund för rapporten. Styrande 
faktorer och parametrar i dessa processteg identifieras och diskuteras i efterföljande avsnitt. Processtegen i 
figuren är betraktade var för sig i rapporten och kan kopplas ihop till ett antal realistiska ”kedjor” (system) 
där de olika parametrarna med osäkerheter analyseras. Samtliga processteg beskrivs och värderas således i 
texten. Slutligt val av ”kedjor” för kostnadsberäkning inskränker sig dock till några alternativ. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.10 Översikt av processteg 
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7.4.2 Hantering av osäkerhet 

I efterföljande avsnitt identifieras osäkerheter som har bäring på främst åtgärdernas ekonomiska 
konsekvenser. Det bör påpekas att statistiskt underlag i de flesta fall saknas och att bedömningar av 
parametervärden och osäkerheter är gjorda. Underlag har varit svar på frågor som ställts till olika 
entreprenörer samt uppföljningar från tidigare muddringsentreprenader.   

För varje parameter har osäkerheten kvantifierats. Högsta och lägsta värdet har bestämts och en fördelning 
mellan dessa värden har valts. I de flesta fall har normalfördelningen använts, men vid bestämning av den 
förorenade sedimentmängden har ”sned” fördelning valts med tyngdpunkt ”uppåt” (medelvärde ligger 
högre än medianvärde). Orsaken är att osäkerheten främst bedöms ligga i en underskattning av 
sedimentmängden och att viss övermuddring sannolikt kommer att väljas för att säkra att samtliga 
förorenade sediment tas upp från respektive yta. 

De olika parametrarnas fördelningar har utsatts för olika räkneoperationer (t.ex. prisfördelning multipli-
cerat med mängdfördelning). Vid dessa beräkningar har Monte-Carlo-simulering använts i dataprogrammet 
Crystal Ball 2000. 

I resultatet anges kostnaderna inom ett konfidensintervall för en ”kedja” av delprocesser. Slutresultatet blir 
ett kostnadsintervall där det mest troliga värdet anges, här valt som typvärde (högsta punkten på 
fördelningskurvan), samt gränsvärdena inom konfidensintervallet 90%.  

7.4.3 Upptagning av sediment 

Sedimentmängd 
Totala mängden förorenade sediment bedöms i hamnen i tidigare undersökningar till cirka 770 000 m3. 
Proverna som denna beräkning bygger på är tagna med s.k. rysskannprovtagare, där varje prov analyserats 
på var 20:e centimeter. Provtagningen, väl fördelad över hamnens botten i 25 delområden, utfördes 1999. 

Viss tveksamhet råder om rysskannprovtagaren på ett rättvisande sätt kan ta in de översta lösa sedimenten. 
Skillnad i TS-halt finns också mellan denna provtagning och senare provtagning i sedimentens yta, där den 
senare provtagningen överlag visar på lösare sediment jämfört med kannprovtagningen. Förklaringen kan 
vara att rysskannprovtagaren förts ned något för djupt, vilket skulle innebära att mängden sediment är 
något underskattad. Fördelningen av sedimentförekomsten har därför antagits ha sitt högsta värde på 
1 000 000 m3 och sitt lägsta värde på 700 000 m3 sediment. Mellan dessa punkter har ett typvärde på 
funktionen (högsta punkten på kurvan) valts vid 773 000 m3, se figur 7.11. 

Vid avvattningen av sedimenten har kalkylerats med att samtliga sediment ska avvattnas till 30 % TS-halt. 
En beräkning av kvarvarande sedimentmängd efter avvattning har gjorts där samtliga delytor och nivåer 
har analyserats utifrån provtagningarna. Viss justering har skett mot bakgrund av vad som framfördes i 
förra stycket. Beräkningen visar att den totala mängden sediment som behöver tas omhand efter avvattning 
blir 650 000 m3. Detta värde har valts som typvärde och samma sneda fördelning som ovan för hela 
mängden har antagits, vilket innebär högst 840 000 m3 och lägst 590 000 m3.  
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Figur 7.11  Fördelningsfunktion för totala mängden förorenade sediment 

Sugmuddring 
Allmänt om metoden 
Sugmuddring är en gemensam beteckning på muddringsmetoder som suger och pumpar bort sedimentet 
från botten som en slurry. Denna teknik medför en avsevärd inblandning av vatten; ofta behöver 
sedimentens naturliga vatteninnehåll ökas med 4-5 gånger. Vanligen sker vidaretransporten från 
mudderverket till landanläggningen genom pumpning i flytande, slutna ledningar. Sådan pumpning kan 
normalt ske upp till flera kilometer beroende på materialet som ska transporteras. Vid längre sträckor 
och/eller om större höjdskillnader ska överbryggas kan mellanpumpstationer användas. Flera olika typer av 
sugmudderverk finns. 

Framdriften av muddringsfarkosten sker vanligen med vajrar som är förankrade i land och vinschar på 
farkosten. Med denna teknik räcker det med att muddringshuvudet kan positioneras i vertikalled i 
förhållande till farkosten. Den horisontella positionen relativt farkosten kan vara fixerad och avverkning 
åstadkommas genom farkostens rörelse. Muddringsskruven hos dessa har sin axel i farkostens längsled och 
avverkningen åstadkoms genom att hela mudderfarkosten med hjälp av vajrarna svingas fram och åter i 
långa svepande rörelser. I varje vändpunkt förflyttas farkosten framåt så att ett nytt stråk kan avverkas. 
Andra typer av mudderverk arbetar i stället med en svingande arm som förs fram och åter under det att 
mudderfarkosten endast förflyttas i en rak linje. 

Positioneringen av muddringshuvudet kan med modern positioneringsutrustning ske med stor noggrannhet. 
Eftersom muddringshuvudet inte behöver lyftas utan avverkningen kan ske kontinuerligt är möjligheterna 
till avverkningskontroll stora. Vanligtvis arbetar mudderverken efter terrängmodeller av botten som tagits 
fram genom en inledande detaljerad ekolodning och muddringen kan hela tiden styras med hjälp av 
positioneringen och terrängmodellen. 

Sugmuddring är överlägsen grävmuddring när det gäller grumling samt metodens bättre möjligheter till 
avverkningskontroll. Även om grumlingen är mindre kan den dock inte helt undvikas varför andra 
skyddsåtgärder, t.ex. skyddsskärmar, kan behövas. Den stora nackdelen med sugmuddring är 
inblandningen av vatten som innebär att de muddrade sedimenten alltid kommer att behöva avvattnas och 
att stora kvantiteter returvatten därmed uppkommer, som måste hanteras och i de flesta fall renas. 
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Figur 7.12  Sugmuddring i Järnsjön i Emån, Hultsfreds kommun, 1993-1994 

Förutsättningarna för sugmuddring av hamnbassängens ytliga sediment är goda. För sediment med högre 
TS-halt krävs mycket vatten. Kunskapsbrist om bottnens topografi innebär en osäkerhet när det gäller 
mängden sediment som behöver tas upp och selekteringen avseende föroreningsgrad.  

Kapacitet 
Kapaciteten för sugmuddring styrs inte sällan av kapaciteten på avvattning och vattenrening och är 
vanligen i storleksordningen 500 m3 per timme inklusive det extra vatten som sugmuddringen kräver. Med 
en inblandning av vatten som är 5 gånger högre än sedimentmängden blir kapaciteten i storleksordningen 
100 m3 sediment per timme.  
 
Muddringsintensiteten kommer att variera över året och sannolikt kommer ingen muddring att ske under 
vissa månader med hänsyn till fartygstrafiken. Om det beräkningsmässigt antas att den genomsnittliga 
muddringstiden är 8 timmar om dagen under 250 dagar per år (innebär i praktiken flerskift under de mer 
intensiva perioderna) medför detta att muddringen av samtliga sediment i hamnen skulle kräva cirka 4 år.  
 
Kostnad 
Kostnaden för sugmuddring inklusive transport till avvattningsanläggning bedöms här ligga på  
100 ± 20 kr/m3 sediment (våtvikt) inom en normalfördelad kurva (standardavvikelse = 7 kr/m3).   

Miljö 
Sugmuddringen väntas ge liten grumling. 
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Grävmuddring 
Allmänt om metoden 
Grävmuddring kan utföras med traditionella grävmaskiner både från land och från flytande 
arbetsplattformar. I princip kan alla typer av sediment avverkas, oberoende av typ, fasthet, förekomst av 
rotfilt etc. Olika typer och storlekar på skopor finns, varför man med grävmuddring klarar av att ta upp 
skräp som dumpats, t.ex. cyklar och skrotliknande föremål. Med rätt maskinval kan man nå relativt stora 
djup (storleksordningen 20 m). Grävmaskiner kan även utnyttjas för strandmuddring där åtkomligheten kan 
vara begränsad och inblandning av sten och block ofta utgör hinder.  

En nackdel med grävmuddring är grumling och risk för spridning av föroreningar med partiklar som 
frigörs. För att i någon mån motverka detta har slutna gripskopor utvecklats. Dessa består av två eller flera 
delar som kan öppnas och slutas med vajrar eller på elektrisk och hydraulisk väg.  

Det finns ytterligare metoder som utvecklats för mekanisk muddring, t ex paternosterverk. Dessa har 
främst utvecklats för större underhållsmuddringar av farleder etc. och bedöms inte vara av intresse i detta 
sammanhang. 

Förutom risken för grumling utgör också svårigheterna att enkelt kontrollera avverkningen under 
utförandet en nackdel med grävmuddring i förhållande till sugmuddring eftersom skopan hela tiden 
behöver lyftas och sänkas medan sugmudderverkets muddringsverktyg hela tiden hålls nedsänkt i 
avverkningsposition. Detta har dock förbättrats något under senare tid genom användning av differentiell 
GPS-teknik som medger en snabb positionering med relativt hög noggrannhet och utveckling av skopor 
som medger att tämligen plana snitt erhålls. Kontrollerbarheten vid avverkning måste dock fortfarande 
anses vara sämre än för de bästa sugmudderverken. 

Med hänsyn till risken för grumling torde det sannolikt vara nödvändigt att utföra all grävmuddring av 
förorenade sediment i Oskarshamns hamnbassäng bakom skyddsskärmar. 

 

 
Figur 7.13  Grävmuddring i Trondheims hamn, 2003 

Förutsättningarna för grävmuddring i hamnbassängen är goda, särskilt gäller detta djupare liggande 
sediment med hög TS-halt (ger mindre grumling). Kunskapsbrist om bottnens topografi innebär en 
betydande osäkerhet när det gäller mängden sediment som behöver tas upp och selekteringen avseende 
föroreningsgrad.  
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Kapacitet 
Kapaciteten för grävmuddring kan variera kraftigt beroende på den muddringsutrustning och övrig 
utrustning som väljs. En rimlig siffra är 200 m3 sediment per timme. Om muddringen slås ut som en 
genomsnittlig siffra med muddring 8 timmar om dagen under 250 dagar per år skulle därmed cirka 2 år 
behövas för muddring av samtliga sediment i hamnen.  
 
Kostnad 
Kostnaden för grävmuddring ligger normalt i storleksordningen 50-100 kr/m3 beroende på hur man kan 
etablera utrustningen (från land, från pråm etc). Inklusive transport till avvattningsanläggning bedöms här 
kostnaden för grävmuddring till 80 ± 20 kr/m3 sediment (våtvikt) inom en normalfördelad kurva 
(standardavvikelse = 7 kr/m3).   

Miljö 
Grävmuddring medför grumling, vilket ökar risken för utsläpp från grävmuddringen. Skyddsskärmar kan 
dock reducera spridningen påtagligt. 

Frysmuddring 
Allmänt om metoden 
Markfrysning har sedan många år använts för att öka hållfastheten och minska inläckaget av vatten vid 
schaktning och byggande i jord och berg. Utveckling av denna teknik sker idag för att genom frysning 
stabilisera och föra bort förorenade sediment. Metoden har hittills endast används i mindre skala. 
Frysningen och upptagningen av sedimenten nyligen runt det flygplan (DC3) som försvann i Östersjön 
under spaningsuppdrag den 13 juni 1952, visar att metoden går att använda på stort djup; vattendjupet var 
vid detta tillfälle cirka 130 meter.  

Frysmuddring är speciellt lämplig vid svårt förorenade platser i såväl sötvatten som marina miljöer samt 
för muddring av platser som är svåra att nå med stora maskiner. Frysmuddring utförs genom att det 
förorenade sedimentet fryses i sektioner. Frysningen induceras via en elektrisk driven kylanläggning eller 
med flytande kväve. En köldbärarvätska leds genom frysceller ned i sedimentet. Fryscellerna kan bestå av 
plattor eller av rör som sätts eller borras ned i sedimenten. När sedimentet frusit lyfts det i sin stabila frusna 
form. Stabiliteten gör att små mängder förorenade sediment lösgörs till vattenmassan.  

Frysmuddring kan användas med stor precision. Precisionen gör att mängden upptaget material minimeras, 
vilket sänker kostnaderna för slutligt omhändertagande. Det frusna materialet är stabilt, lätt att transportera 
och avvattnas via upptiningen. Upptinade sediment innehåller mindre mängd vatten än i naturligt tillstånd 
på grund av att frysningen överkonsoliderar sedimentet och vid upptiningen frigörs en del av det vatten 
som funnits i sedimentets porer. Avvattningseffekten kan vara betydande i de fall sedimentens vattenkvot 
är hög.  

Frysningmuddringens främsta fördelar ligger i liten grumling, precision, ett bibehållande av TS-halten och 
flexibel uppställning (frysaggregatet behöver inte placeras omedelbart intill sedimenten). Största nackdelen 
ligger i kapaciteten även om stora områden kan frysas samtidigt. Frysmuddringen kräver också mer energi, 
man beräknar att 100 kWh per m3 sediment åtgår för frysning. En stor del av denna energi kan dock 
återvinnas genom värmeväxling. 

Befintligt underlag ger begränsad vägledning för att bedöma frysmuddringens förutsättningar i Oskars-
hamns hamnbassäng. Tekniken är dock enkel och den största osäkerheten ligger i kostnaderna. 
Frysmuddring bör föregås av pilottest. Vid detta test kan energiåtgång, grumling, TS-halt efter upptining 
mm klarläggas.  
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Figur 7.14  Frysmuddring 

 
Kapacitet 
Kapaciteten för frysmuddring beror på hur stor insats som görs med frysplattor, frysrör och frysaggregat 
samt lyft- och borttagningsanordningar. Med ett stort frysaggregat på 500 kW (frysaggregat på 700 kW 
används för frysning av myrmark vid bygget av Botniabanan) och effektiv frystid under 8000 timmar per 
år fås energimängden 4 MWh vilket omsatt i mängd sediment (100 kWh per m3) innebär att 40.000 m3 
sediment per år skulle kunna frysas och hämtas upp. För samtliga sediment i hamnen skulle det då ta cirka 
20 år att sanera hamnen med frysmetoden.   

Kostnad 
Kostnaderna för frysmuddring i Oskarshamns hamn omfattande installation, frysning och lyftning av 
sedimenten till pråm torde ligga på 200 ± 50 kr/m3.  

Miljö 
Spridningen via grumling bedöms som liten vid frysmuddring.  

Övriga muddringsmetoder 
Allmänt om några metoder 
En muddringsteknik som bör nämnas även om den inte är anpassad för muddring av förorenade sediment 
är muddring med grävande sugmudderverk. Denna teknik är en kombination av sugmuddring och 
grävmuddring, där losstagning av sediment sker med en grävskopa med skärhuvuden och ett 
sugmunstycke. Transporten från skopan sker hydrauliskt som vid sugmuddring.  

Mudderverket förflyttas med hjälp av en kombination av stödben och pontoner som medger god 
framkomlighet mer eller mindre oberoende av vattendjup. Fördelen med denna typ av mudderverk är just 
framkomligheten i områden som annars kan vara svåra att nå, att avverkning kan ske selektivt i områden 
med hinder (block etc.) och att de flesta sedimenttyper kan avverkas, inklusive rotfilt. Nackdelen med 
tekniken är att grumlingen blir betydande varför skyddsåtgärder (skyddsskärm) behöver vidtas. 
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En annan intressant teknik för muddring av förorenade sediment är en ”sug- och tryckmetod”. Metoden 
liknar sugmuddring i det avseendet att losstagning av sediment sker i ett slutet muddringshuvud och 
transporteras till en mudderfarkost. Sedimenten förs därefter vidare till land via en ledning. Därmed 
begränsas grumlingen på samma sätt som vid sugmuddring. En viktig skillnad jämfört med sugmuddring är 
att någon inblandning av vatten vid avverkning och transport av de förorenade sedimenten inte behövs. I 
stället trycks de avverkade sedimenten från muddringshuvudet via muddringsfarkosten och vidare till land 
genom ledningen med stora kolvpumpar. Genom att inblandning av vatten undviks får de muddrade 
sedimenten en pastaliknande konsistens i stället för den slurry som fås vid sugmuddring. Beroende på 
transportavstånd kan mellanliggande tryckstegringsstationer fordras.  

Kapacitet 
Vid förfrågan hos utländska entreprenörer om kapacitet kring ovan nämnda metoder anges att kapaciteten 
kan väljas beroende av den utrustning som sätts in. Storleksordningar på några hundra kubikmeter per 
timme är sannolikt realistiskt att anta. Med antagandet om i medeltal 8 timmars muddring under 250 dagar 
om året skulle detta innebära en tid av cirka 2 år för muddring av samtliga sediment i hamnen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.15  Muddermassor upptagna med ”sug- och tryckmuddringsmetoden” 

 
Kostnad 
Förutsättningarna för nämnda metoder ovan bedöms som tämligen goda i hamnbassängen. Följande 
kostnadsalternativ är analyserade för ”sug-och tryckmetoden”: 

Metod A 
Grävning med förslutbar skopa till pråm + pråm till tryckanläggning + tryckning cirka 500 meter. 
Kostnad cirka 190 ± 20 kr/m3. 
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Metod B 
Som A men med helt slutet system för upptagning till pråm. 
Kostnad cirka 240 ± 20 kr/m3. 

Miljö 
Metod A väntas ge grumling som för grävmuddring, metod B väntas ge liten grumling som är jämförbar 
med sugmuddring. 
 

7.4.4 Efterbehandling på plats 

Allmänt 
Efterbehandling av förorenade sediment på plats kan ske dels som en behandling med kemiska, fysikaliska 
eller biologiska metoder som syftar till att bryta ned eller inaktivera föroreningen genom förändring av 
dess kemiska förekomstform eller tillgängligheten för lakning, dels genom avskiljning av de förorenade 
sedimenten från vattenmassan genom övertäckning. I båda fallen ska slutresultatet innebära att 
föroreningen isoleras från biosfären på ett sådant sätt att den inte längre utgör någon risk för människors 
hälsa eller miljön. 

Behandling in situ 
Allmänt om metoden 
Med behandling av sediment in situ menas här behandling med biologiska, kemiska och termiska metoder i 
syfte att:  

• bryta ner föroreningar och/eller överföra dem till mindre toxiska föreningar,  

• separera eller extrahera föroreningar från sedimenten,  

• stabilisera (kemiskt fixera) föroreningarna i sedimenten så att de inte kan avgå genom diffusion eller 

• solidifiera (fysikaliskt innesluta) föroreningarna i sedimenten så att avgången genom diffusion 
begränsas och partikelspridning förhindras. 

Behandling av föroreningar i sediment in situ är sällan förekommande om man undantar övertäckning. Det 
är teoretiskt tänkbart att genomföra vissa såväl kemiska som biologiska behandlingar, men de praktiska 
svårigheterna är stora, liksom för termisk behandling. En av de viktigare begränsningarna är kravet på att 
behandlingen ska kunna utföras utan att påverka den omgivande vattenmassan negativt. Ett sätt att undvika 
påverkan på vattenmassan är att isolera sedimenten före behandling. Detta kan ske med tillfällig utrustning 
typ kassuner, spontlådor, etc. eller genom att sedimenten först övertäcks. Det finns exempel på genomförda 
efterbehandlingar där sediment har stabiliserats efter inneslutning bakom spont och övertäckning med sand 
liksom stabilisering efter muddring till invallade deponier. I övrigt befinner sig behandlingsmetoder in situ 
på utvecklingsstadiet. 

Behandling in situ bedöms inte som realistisk att genomföra i hamnbassängen varför denna metod inte 
utreds ytterligare. 
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Övertäckning med jord 
Allmänt om metoden 
Övertäckning av förorenade sediment fyller främst tre funktioner: 

• Resuspension av förorenade partiklar i vattenmassan hindras. 

• Bioturbation (omblandning p.g.a. bottenlevande organismers aktivitet) hindras. 

• Diffusionen av föroreningar från sediment till vattenmassan begränsas. 

Övertäckning med jord (inkluderat bergkrossmaterial) har förutsättningar att fylla samtliga dessa 
funktioner. Resuspension av förorenade partiklar undviks genom att sedimenten täcks med ett jordlager 
med tillräcklig kornstorlek för att bottenerosion ska undvikas vid de vattenhastigheter som kan uppkomma. 
Diffusionen av föroreningar från sedimenten till vattenmassan hindras genom att jordtäckningen utförs 
med ett tillräckligt finkornigt (”tätt”) material för att nödvändigt diffusionsmotstånd ska fås, i kombination 
med tillräcklig täckningsmäktighet. De båda funktionerna ställer alltså delvis motstående krav på 
täckningen; den ska vara finkornig för att ge ett bra diffusionsmotstånd men tillräckligt grovkornig för att 
inte kunna erodera. Beroende på de lokala förhållandena kan det ibland vara lämpligt att utföra en 
övertäckning med två lager, underst ett finkornigt lager som erbjuder ett bra diffusionsmotstånd och 
däröver ett grövre lager som fungerar som erosionsskydd. Bioturbation undviks genom tillräcklig 
täckningsmäktighet.  

Undersökningar visar att jordtäckningar kan vara effektiva förutsatt att de är rätt dimensionerade och 
tillräckligt mäktiga. Diffusionen av föroreningar genom ett finkornigt jordtäcke är generellt låg och andra 
spridningsmekanismer kan i stort sett helt elimineras. Ofta förbättras effektiviteten om det finns organiskt 
material närvarande i täckningen. Detta kan förklaras med sorption av föroreningar till det organiska 
materialet och att organiskt material bidrar till en anaerob miljö som är gynnsam för nedbrytning av flera 
organiska miljögifter. På samma sätt kan andra material än jord användas som täckningsmaterial för att 
åstadkomma en effektivare spärr mot föroreningsläckage på kemisk väg. Så visade t.ex. försök som utförts 
av NIVA i Norge med övertäckningar med sand, avfallskalk och aska att övertäckningen med aska 
fungerade bäst som spärr mot metallspridning, sannolikt beroende på att anaeroba förhållanden utvecklades 
i detta lager till skillnad från de båda andra och att metaller fastlades genom adsorption till kolpartiklar och 
bands som sulfider i den kraftigt reducerade miljön. En bieffekt av detta var dock att kraftig gasutveckling 
uppstod i askskiktet. 

Svårigheterna som är förknippade med att åstadkomma en framgångsrik jordtäckning är inte i första hand 
kopplade till tveksamheter kring funktionen av den etablerade täckningen. Denna kan säkerställas med en 
riktig dimensionering. Det kan däremot ofta vara svårt att etablera en jordtäckning på förorenade sediment 
p.g.a. att dessa ofta består av lösa organiska avlagringar med låg hållfasthet vilket medför att risken är stor 
för lokal nedpressning (bärighetsbrott) och åtföljande upptryckning med omblandning och uppgrumling av 
de förorenade sedimenten i samband med utläggning av täckningen. Utläggning kan lämpligen ske med 
någon form av nedsänkt spridare för att minska grumligheten och få en jämn spridning av 
täckningsmaterialet för att undvika lokala ansamlingar av täckningsmaterial som medför risk för 
nedpressning. I figur 7.16 visas en utrustning som med framgång använts i Tyskland för utläggning av 
täckmaterial på lösa sediment. 

En ytterligare faktor som man måste ta hänsyn till vid val av täckning är hur eventuell förekomst av 
gasbildning i sedimenten ska hanteras. Bildas gas måste det vara möjligt för denna att avgå genom 
täckningens porer. Blir täckningen för tät kan så höga gastryck utbildas att täckningen trycks upp och 



Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn   
Oskarshamns kommun 
 

   
Huvudstudierapport                                                                Sid. 55(77) 
Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn 
 

Mars 2005 
Rapport O-hamn 2004:21 

havererar. Om gasproduktionen är stor kan detta betyda att dränering av gasen kan behöva ske ut ur 
täckningen.  

 

 

Figur 7.16  Utläggningsanordning för sandtäckning av sediment 

Förutsättningarna för jordtäckning av hamnbassängens sediment är mindre goda men inte omöjliga. 
Sedimenten i de förorenade områdena uppvisar ytterst låg skjuvhållfasthet, särskilt i den översta metern. 
Risken är därmed uppenbar för nedpressning av täckningen och upptryckning av förorenade sediment som 
leder till omblandning av täckningsmassor och förorenade sediment samt grumling. Om täckning ska 
kunna komma i fråga måste förmodligen en heltäckande armering läggas ut och förankras noga så att 
täckningen sedan kan läggas på utan att lokal nedpressning/upptryckning uppkommer. Med hänsyn till att 
vattenrörelserna från fartygstrafiken inte är obetydliga bör täckningen utföras med två lager varav det 
undre ska vara relativt finkornigt och säkerställa diffusionsbegränsningen och det övre tämligen 
grovkornigt (motsvarande sandigt grus) och säkerställa erosionsbeständigheten. 
 
Kapacitet 
Täckningskapaciteten med jord över sedimenten är svår att ange utan att pilotförsök utförts, men torde inte 
vara större än muddringskapaciteten (200-300 m2 per timme). 

Kostnader 
Rapporterade kostnader för jordtäckning varierar inom vida intervall, sannolikt beroende på skilda 
förutsättningar som medfört att olika utläggningsmetoder kommit till användning, behovet av förstärkning 
varierat och olika täckningsmaterial med olika täckningsmäktigheter använts. Rapporterade kostnader från 
olika projekt varierar mellan 100 kr/m2 och 1400 kr/m2 (NV Rapport 5254). 

Om det antas att geotextil och två jordskikt av material behövs (finkornigt respektive erosionsbeständigt 
material) för täckning i hamnbassängen uppskattas kostnaden till 300 ± 50 kr/m2.  
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Miljö 
Miljöpåverkan från övertäckningen består främst i grumlingen vid installationen. 
 

Övertäckning med artificiella sediment 
Övertäckning av förorenade sediment kan ske med artificiellt sediment (geltäckning). Det artificiella 
sedimentet kan skapas t.ex. med hjälp av fällningskemikalier som sprids i vattenmassan nära botten och 
bildar flockar som sedimenterar över de förorenade sedimenten. En sådan metod, den s.k. Covermetoden, 
som har utvecklats i Sverige, baseras på en konventionell aluminiumbaserad fällningskemikalie med 
inblandning av strukturerande material och användes vid övertäckning av djupbottnar (vattendjup större än 
4 m) med kvicksilverförorenade sediment i sjön Turingen. Här skapades ett cirka 4 cm tjockt artificiellt 
sediment genom upprepad spridning av fällningskemikalier.  

Aquablok är en liknande metod som utvecklats i USA, där svällande lermineral typ bentonit används i 
stället för fällningskemikalier. Denna täckning kan kombineras med andra övertäckningsmetoder och har 
kommit till användning vid övertäckningar i USA. 

Täckning med artificiella sediment kan ofta utföras till lägre kostnader än jordtäckning beroende på att 
denna typ av täckningar utförs tunnare. Kostnaden för geltäckning i sjön Turingen var i storleksordningen 
25 kr/m2. Motsvarande kostnad för täckning med jordmaterial på dessa ytor bedömdes bli minst fyra 
gånger så hög. Nackdelen med metoden är att det artificiella sedimentet vanligtvis är mer erosionskänsligt 
än jordtäckningar och endast kan komma i fråga på renodlade ackumulationsbottnar om de inte kombineras 
med annan övertäckning som kan fungera som erosionskydd. Eftersom täckningen normalt är relativt tunn 
finns risk att även bioturbation kan minska effektiviteten. Täckningen är sannolikt också känslig för 
gasbildning i underliggande sediment (om sådan förekommer) varvid omblandning av förorenade sediment 
och täckningsmaterial skulle kunna ske och partikelresuspension uppkomma. 

På grund av fartygstrafikens potentiella påverkan på botten i hamnbassängen bedöms täckning med gel inte 
vara en lämplig metod i Oskarshamn, varför tekniken inte tas upp ytterligare i rapporten.  
 

Övertäckning med geosyntet 
Allmänt om metoden 
Geosynteter är ett samlingsnamn på syntetiska material som används för olika ändamål inom geotekniken. 
Vanligast är geotextiler som används som materialskiljande, filtrerande och/eller armerande lager. Ska 
funktionen endast vara materialskiljande används vanligtvis nålfiltade geotextiler (ibland även kallade 
fiberdukar). Dessa kan ofta också fungera som filtrerande lager. Armerande geotextiler är normalt vävda 
vilket innebär att de kan ta upp en högre spänning vid lägre deformation. Ett alternativ till geotextiler som 
jordarmering är s.k. geonät som har en betydligt större maskstorlek och därigenom inte har någon funktion 
som materialskiljande lager utan enbart fungerar som armering. 

Geomembran används som tätande lager. Man skiljer på syntetiska geomembran (”plastliners”) som i 
princip kan betraktas som helt täta (om man bortser från de små skador som alltid uppstår vid tillverkning 
och installation) och lergeomembraner (”bentonitmatta”) som består av torkad och processad bentonitlera 
som är innesluten mellan två geotextiler varav den ena vanligen är vävd och den andra vanligen är 
nålfiltad.  
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I lergeomembranet utgör bentonitleran, som innehåller lermineral och som sväller vid kontakt med vatten, 
den tätande funktionen. Om bentonitlerans svällning är förhindrad av en tillräcklig överlast när den utsätts 
för kontakt med vatten fås ett mycket tätt skikt. Det finns också exempel på geomembraner där ett 
syntetiskt geomembran kombineras med bentonitlera. 

En ytterligare applikation där geosynteter används och som kan vara av intresse vid övertäckning av 
förorenade sediment är som erosionsskydd. I vattendrag utgörs dessa erosionsskydd vanligen av två 
geotextiler som är hopsydda i kanterna samt även punktvis hopsydda över hela ytan (typ ”Foreshore 
Protection”). På detta sätt skapas en gjutform som skräddarsys efter det område som ska täckas och i vilken 
betong injekteras efter utläggningen. Genom att textilerna punktvis är hopsydda blir skiktet inte helt tätt 
utan skillnader i portryck kan enkelt utjämnas. Denna typ av skikt kan även göras helt täta genom att 
textilerna inte sys ihop i punkterna utan i stället sys ihop med ”mellanväggar” som bildar kanaler i vilka 
betongen injekteras. Genom användning av vattentät betong kan denna typ av skikt göras mycket täta. De 
blir dock också styva efter det att betongen härdat vilket innebär att sprickor utbildas om påtvingade 
deformationer uppkommer, t ex sättningar. 

Vid övertäckningar kan geosynteter användas som materialskiljande och armerande lager i en jordtäckning 
som belysts ovan och som enda täckning. Användning av enbart geotextiler är sannolikt mindre lämpligt. 
Dessa kan visserligen effektivt förhindra partikelresuspension under sin livstid, men utgör ingen effektiv 
diffusionsspärr om en sådan erfordras, samtidigt som livslängden är begränsad. Användning av täta lager 
typ geomembraner medför att gas som bildas i sedimenten inte kan avgå utan att gastryck kommer att 
utbildas under tätskiktet. Sådana gastryck kan bli relativt höga varvid upplyftning och kollaps av 
täckningen riskeras. Föreligger risk för gasbildning måste således täta skikt undvikas. Användning av 
geomembraner ställer också krav på förankring, t ex med annan övertäckning. Vid användning av 
lergeomembraner måste en heltäckande överlast (täckning) appliceras i samband med utläggningen så att 
fri svällning av bentonitleran förhindras.  

Vid användning som enda täckning torde främst typen med betong som injekteras mellan dubbla 
geotextiler vara aktuell. För denna typ av täckning fordras ingen särskild förankring utöver de (temporära) 
anordningar som krävs för att hålla textilen på plats vid installationen. Installationen kan göras helt tät eller 
punktvis genomsydd vilket möjliggör tryckutjämning vid gasbildning. För det senare fallet måste dock 
behovet av gasutsläpp analyseras och vägas mot risken för avgång av föroreningar genom diffusion i 
utsläppspunkterna. Denna typ av täckning har provats på en mindre yta fiberbank utanför en f.d. 
pappersindustri (Tollare i Stockholm). Efter utläggningen uppstod en upptryckning av fiber från ett 
närbeläget område som inte var täckt. Det är dock oklart på vilket vis täckningen orsakat detta och om det 
berott på att täckningen endast omfattat en mindre delyta. 

Kapacitet 
Kapaciteten att täcka med geosyntet över sedimenten varierar med metod och material, men torde inte vara 
höger än muddringskapaciteten (200-300 m2 per timme). 

Kostnad 
Övertäckning med en geosyntet typ betongmadrass (punktvis genomsydd) bedöms vara en metod som kan 
fungera på hamnbassängens botten. Täta geomembran bedöms som mindre lämpliga med hänsyn till risken 
för att gastryck utbildas. Erfarenhetsmässigt uppskattas kostnaderna ligga mellan 500 och 900 kr/m2. Här 
sätts kostnaden till 700 ± 200 kr/m2. Behovet av särskilda förstärkningar och förankringar bör studeras 
extra noga mot bakgrund av de lösa sedimenten. 

Miljö 
Miljöpåverkan från övertäckningen består främst i grumlingen vid installationen. Täckning med betong 
innebär också en osäkerhet kring beständigheten på lång sikt och metoden kräver sannolikt någon 
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kompletteringsfyllning med jord den dag betongen börjar vittra.   
 

7.4.5 Behandling av sediment 

Allmänt 
Muddrade sediment behöver vanligtvis genomgå någon form av avvattning före omhändertagandet. Detta 
gäller särskilt om sedimenten muddrats med sugmuddring eftersom stor mängd vatten blandas in vid 
muddringen. Vid andra typer av muddring kan det vara tillräckligt att sedimenten läggs upp så att 
överskottsvatten kan avrinna, men om sedimenten i naturligt tillstånd har en hög vattenkvot kan även 
sådana sediment behöva genomgå en särskild avvattningprocess för att få tillräcklig hållfasthet för 
uppläggning eller för att ge bättre förutsättningar för en efterföljande behandling. Behovet av avvattning 
bestäms av vatteninnehållet hos de uppmuddrade sedimenten i förhållande till kraven för den efterföljande 
behandlingen eller deponeringen.  

Avvattningen medför att en mängd vatten avskiljs från sedimenten och måste föras tillbaka till recipienten. 
Detta innebär normalt också krav på rening av det vatten som återförs. Ofta är föroreningarna i sedimenten 
partikelbundna och det är då tillräckligt med avskiljning av partiklar (mekanisk avskiljning). Ibland 
förekommer vattenlösliga föroreningar som kan motivera en mer avancerad reningsteknik. 

Det slutliga omhändertagandet kan ske genom någon typ av behandling som syftar till att bryta ned, 
avskilja och/eller inaktivera föroreningar och/eller genom deponering. De metoder som kan komma i fråga 
för nedbrytning eller avskiljning av föroreningar är olika varianter av termisk, kemisk och biologisk 
behandling. Valet mellan olika behandlingsmetoder och deponeringslösningar görs utgående från vilka 
föroreningar som förekommer och deras förekomstform och de förorenade sedimentens fysikaliska 
egenskaper (organisk halt, vatteninnehåll, kornstorlek). Dessa faktorer avgör vilka metoder som är 
tillämpbara och vilka kostnader som är förknippade med olika lösningar. Även om någon typ av 
behandling genomförs måste ofta deponering användas som en (sista) del i behandlingslösningen.  
 

Avvattning och rening av returvatten 
Allmänt om metoden 
Man kan särskilja tre olika huvudprinciper för avvattning av muddrade sediment: 

• Mekanisk avvattning som utnyttjar maskinell utrustning. 

• Passiv avvattning genom sedimentering i bassänger. 

• Avvattning i s.k. geotuber. 

De vanligaste utrustningarna för mekanisk avvattning av muddrade sediment är silbandspressar, men även 
centrifuger används. Silbandpressarna ger oftast ett bättre resultat, kräver mindre energi och är inte lika 
slitagekänsliga om friktionsmaterial förekommer i sedimenten. Sedimentens egenskaper kan dock ibland 
medföra svårigheter vid pressning varvid centrifuger måste användas. Det finns också mer avancerade 
utrustningar för avvattning, t ex kammarfilterpressar. Dessa utrustningar är dock kostsamma och blir sällan 
kostnadseffektiva vid avvattning av sediment.  
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Före avvattningssteget krävs en föravskiljning av grovmaterial som kan ske med galler samt en station för 
inblandning av polymer som flockningsmedel. I processen kan även ingå kompletterande förbehandling 
såsom försedimentering eller cykloner för avskiljning av sand och grus och förtjockare för att öka 
sedimentens torrsubstanshalt (TS) före slutsteget. Mekanisk avvattning med silbandspressar användes vid 
muddringarna av Järnsjön i Hultsfreds kommun 1993-1994 och Örserumsviken i Västerviks kommun 
2001-2003, vilka båda utfördes med sugmuddringsteknik. Erfarenheterna av dessa projekt visar att det 
mekaniska avvattningssteget ofta blir begränsande för vilken kapacitet som kan uppnås i processen med 
bibehållen kostnadseffektivitet, och att en buffert i form av en utjämningsbassäng måste finnas så att 
muddring och avvattning kan ske utan att vara direkt beroende av varandra. 

 

Figur 7.17  Avvattning med geotuber (till vänster), passiv avvattning i bassäng (till höger) 

Passiv avvattning innebär att sedimentslurryn pumpas till en stor bassäng där sedimenten fås att 
sedimentera, vanligen med tillsats av polymer som flockningsmedel. Bassängen kan byggas på land och 
vara helt dränerad, eller som en invallning i vattenområdet. Framför allt dränerade bassänger kan grävas ur 
och återanvändas för återkommande muddringskampanjer. Denna avvattningsteknik har bl.a. utnyttjats vid 
muddringar i Kalmar hamn. Bassänger för passiv avvattning kan också dimensioneras för att utgöra ett 
slutligt omhändertagande som deponi för de förorenade sedimenten. Detta har skett t.ex. vid muddringar av 
kvicksilverförorenade sediment för Stora Enso i Skutskärs hamn, där en vik vallades in och användes som 
kombinerad bassäng för avvattning och slutlig deponi för sedimenten. Överskottsvatten från bassängerna 
kan dekanteras av och omhändertas för rening. Rening kan också ske genom att invallningen utformas som 
ett filter med tillräcklig avskiljning av partiklar, en teknik som användes i Skutskär. 

Avvattning i geotuber kan sägas vara ett mellanting mellan mekanisk och passiv avvattning. Med denna 
teknik pumpas sedimentslurryn in i stora tuber av geotextil vilka fungerar som filter. Genom att ett 
övertryck byggs upp inne i rören pressas vatten ut genom textilväggarna medan sedimenten kvarhålls inne i 
tuberna. För att underlätta dräneringen kan polymer tillsättas sedimentslurryn som flockningsmedel. 
Tuberna läggs upp på ett dräneringslager som genom val av kornstorlek också kan utgöra ett ytterligare 
partikelfilter, på ett underliggande tätskikt för uppsamling och slutlig rening av avrinnande vatten. Genom 
val av geotextil och dräneringslager kan en god partikelavskiljning fås direkt i avvattningssteget och 
kraven på ytterligare rening begränsas, beroende på föroreningsinnehållet. Denna avvattningsteknik är 
upphandlad i projektet Svartsjöarna, Hultfreds kommun. 

Mängderna returvatten varierar med muddringsmetod. Om naturliga TS-halten är t.ex. 15 % och kravet är 
att uppnå en TS-halt på 30 % i de avvattnade sedimenten innebär detta för grävmuddringen att 
vattenmängden som behöver renas är lika med 0,5 gånger mängden sediment som muddras. Vid 
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sugmuddring behövs en utspädning av sedimenten till 3-4 % TS. För att nå 30 % TS efter avvattningen i 
detta fallet blir vattenmängden som behöver renas cirka 4 gånger mängden sediment som sugmuddras. 
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Kapacitet 
Muddringen kan ske 8 timmar om dygnet medan avvattning och rening av returvatten kan ske 24 timmar 
om dygnet. I exemplet i förra stycket (15 % TS i sedimenten) balanserar en avvattning på 400 m3 vatten 
per timme en sugmuddring med kapaciteten 100 m3 sediment per timme.   

Kostnad för avvattning 
Geotuber är sannolikt den mest kostnadseffektiva metoden för avvattning och nödvändig yta bedöms 
finnas i hamnen för denna metod. Vid deponering i hamnbassängen kan eventuellt geotuberna läggas 
flytande och får sedan sjunka inom en invallning (avvattningen sker därefter i vatten). 

Investeringarna i avvattningen dominerar kostnaden. Om ungefär samma kapacitet (m3 per tidsenhet) ska 
tillhandahållas blir därför kostnaden för avvattningen mer eller mindre oberoende av totalt upptagen 
mängd. Investeringen består främst i en etablering av en tät invallad yta där sedimenten kan läggas för 
avvattning. För sugmuddring bedöms ytan behöva vara i storleksordningen 50 000-75 000 m2 (om samtliga 
sediment tas upp med sugmuddring), för grävmuddring betydligt mindre. Investerings- och driftkostnaden 
för avvattning vid sugmuddring bedöms till högst 45 Mkr och minst till 15 Mkr. Kostnaden normalfördelas 
mellan högsta och minsta värde (standardavvikelse = 5,5 Mkr). Investerings- och driftkostnaden för 
avvattning vid grävmuddring bedöms till högst 15 Mkr och minst till 5 Mkr inom en normalfördelad kurva 
(standardavvikelse = 1,8 Mkr).   

Kostnad för rening 
Det är idag inte klart i vilken omfattning som rening av returvattnet behöver göras vid avvattning av 
sedimenten i hamnbassängen. Kostnaderna för olika alternativ har tagits fram. Alternativ 1 avser vatten där 
enbart partikelavskiljning är nödvändig, alternativ 2 avser rening av lösta ämnen via kemisk fällning. 
Kapaciteterna 100, 200 och 400 m3 returvatten per timme har utretts avseende kostnaderna för de båda 
alternativen. Investeringskostnaden varierar mellan 4 Mkr (alternativ 1 vid minsta kapaciteten) och 18 Mkr 
(alternativ 2 vid högsta kapaciteten). Driftkostnaden per år är i storleksordningen 10 % av investerings-
kostnaden.  

Kostnaden för vattenrening vid sugmuddring bedöms till högst 22 Mkr och lägst till 8 Mkr inom en 
normalfördelad kurva (standardavvikelse = 2,5 Mkr). Kostnaden för vattenrening vid grävmuddring 
bedöms till högst 15 Mkr och lägst till 5 Mkr inom en normalfördelad kurva (standardavvikelse = 1,2 Mkr) 

Miljö 
Sugmuddringen ger högre utsläpp till havet (större vattenmängd) än grävmuddringen om man antar att 
reningen i ett reningsverk är lika effektiv för båda metoderna. Grävmuddringen kan dock ge en komponent 
av lösta föroreningar i det vatten där man muddrar (grumling innanför skärm, men skärmen tar inte lösta 
ämnen), vilket inte suggmuddringen ger. 
 

Termisk behandling 
Allmänt om metoden 
Termisk behandling har i denna utredning tagits med eftersom sedimenten i hamnbassängen innehåller 
organiskt material och organiska miljögifter. Myndigheterna kan ifrågasätta deponering av sedimenten mot 
bakgrund av förbudet att deponera avfall med organiskt innehåll. Sedimenten måste i ett sådant fall 
destrueras avseende sitt organiska innehåll.  

Under samlingsnamnet termisk behandling ryms ett flertal olika tekniker som utnyttjar principen om 
upphettning av massorna som ska behandlas för avdrivning av föroreningar. Metoderna är oftast anpassade 
för behandling av organiska föroreningar som kan avdrivas i gasform genom upphettning och sedan 
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förbrännas i en efterbrännkammare, alternativt direktförbränning i en förbränningsugn. Grundämnen som 
metaller kan inte destrueras på detta sätt. Däremot kan volymen farligt avfall minskas genom att 
huvuddelen av metallerna drivs av i en förbränningsprocess och avskiljs i en rökgasreningsrest medan den 
större mängden material faller som slagg eller bottenaska. Rökgasresten kommer att troligen att bedömas 
som farligt avfall medan slagg och bottenaska sannolikt bedöms som icke-farligt avfall eller inert avfall. 
Bedömningen beror på lakningsegenskaperna och kan inte avgöras utan försök. Generellt gäller att ju 
mindre av metallföroreningar som finns i sedimenten desto bättre kvalitet får slaggen/bottenaskan. 

Fasta förbränningsanläggningar finns inom landet och mobila anläggningar finns att tillgå. Metoden som 
sådan är beprövad och erkänd.  

Generellt sett är det lönsamt att avvattna sedimenten så långt som möjligt före förbränning, eftersom 
kostnaden vid förbränning är väsentligt högre än avvattningskostnaden och räknas per ton inlevererad 
mängd. Vidare ökar energibehovet ju högre vattenhalt sedimenten har. 

Kapacitet 
Förbränningskapaciteten är högst osäker. Sannolikt klassificeras sedimenten som farligt avfall, vilket 
inskränker antalet förbränningsanläggningar som är möjliga att använda. Mobila anläggningar har låg 
kapacitet i storleksordningen några tiotusentalet ton per år. Vid transport till fast anläggning har 
transportkapaciteten betydelse. Mellanlager på upp till tre år kan dock tillämpas utan att mellanlagret 
betraktas som deponi (gäller vid behandling av sedimenten, vid deponering gäller ett år). 

Kostnader 
Kostnaderna för förbränning varierar kraftigt beroende på de förorenade sedimentens karaktär och 
föroreningsinnehåll. Sannolikt varierar kostnaden mellan 2 000- 4 000 kr/ton inklusive transport och 
deponering av förbränningsrest.  

Miljö 
Förbränning av en större mängd sediment kräver transport till godkänd förbränningsanläggning eftersom 
en mobil anläggning har för låg kapacitet. Avståndet till närmaste fasta anläggning (SAKAB) är 35 mil. 
 

Kemisk behandling 
Allmänt om metoden 
Kemisk behandling definieras här som metoder som utnyttjar tillsats av kemiska ämnen för att destruera 
eller laka ut föroreningar ur de förorenade massorna, i syfte att de behandlade massorna inte ska behöva 
klassificeras som avfall, alternativt kunna tas om hand i en deponi av lägre klass. Kemisk behandling är 
ingen vanlig teknik att använda för behandling av de förorenade sedimenten i hamnbassängen, men har 
ändå här tagits med som en möjlig teknik. 

I gruppen kemisk behandling ingår tekniker för jordtvätt, lakning och extraktion liksom kemisk oxidation 
och dehalogenering (som bryter ner klorerade kolväten). 

Av dessa metoder har främst jordtvätt med vatten kommit till användning i Sverige. Metoden utnyttjar 
förhållandet att föroreningarna oftast är bundna till finpartiklar i jorden och innebär att finfraktionen 
avskiljs och behandlas som avfall medan övriga massor kan återfyllas. Eftersom de förorenade sedimenten 
till sin karaktär är finpartikulära kan denna metod inte tillämpas på de förorenade sedimenten i 
hamnbassängen. Det är däremot möjligt att utnyttja lösningsmedel i tvättvätskan för att extrahera organiska 
föroreningar ur sedimenten. Föroreningarna skulle då överföras till vattenfasen och sedan avskiljas ur 
denna i ett efterföljande reningssteg.  
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Inga referensprojekt har påträffats där kemisk behandling av förorenade sediment använts vilket gör det 
svårt att uppskatta kostnaderna. De billigaste tvätteknikerna för förorenade jordar kostar i 
storleksordningen 500 kr/ton. Eftersom tekniken i detta fall kräver lösningsmedel torde kostnaden ligga i 
intervallet 1 000-3 000 kr/ton inklusive omhändertagandet av den koncentrerade vätskan. 

Kemisk behandling bedöms inte som realistisk att genomföra på sedimenten i hamnbassängen varför denna 
metod inte utreds ytterligare. 
 

Stabilisering/solidifiering 
Allmänt om metoden 
Stabilisering och solidifiering kan ha flera syften: 

• Att immobilisera föroreningar genom kemisk fixering (fastläggning i svårlakbara föreningar). 

• Att immobilisera föroreningar genom solidifiering (fysikalisk inneslutning i täta monoliter som begrän-
sar genomströmningen av vatten). 

• Att fysiskt stabilisera massorna för att öka hållfastheten vid deponering. 

Immobilisering av föroreningar tillämpas främst för metaller och kan ske t.ex. genom fastläggning i stabila 
komplex mellan en metallkatjon och liganderna i en komplexbildare eller genom fastläggning som en 
metallsulfid. Några försök med kemisk stabilisering har inte genomförts på de förorenade sedimenten, 
varför det är oklart vilka effekter som kan nås gällande lösligheten. 

Med solidifiering avses en fysikalisk inneslutning av den förorenade jorden i en matris som görs så tät att 
utlakningen domineras av diffusion. Vattenmolekylernas rörelse är vid diffusion väsentligt mindre än 
föroreningarnas joner och molekyler och transporten styrs därför av koncentrationsgradienten hos 
respektive ämne. Vanligast är att använda någon form av hydrauliskt bindemedel, t.ex. cement, vilket 
härdar och omvandlar jordens kornstruktur till en hård kropp. 

Monofill är en svensk metod baserad på cementbindemedel. Metoden används bl.a. för att solidifiera 
rökgasreningsaskor från sopförbränning, vilka innehåller höga halter av tungmetaller. Inblandningen av 
Monofill innebär oftast också en stabiliseringseffekt (kemisk fixering). Basen i Monofill utgörs av cement 
som modifierats genom tillsatser av särskilda additiv. 

Efter solidifieringen (gjutningen) fås en tät matris med begränsad hydraulisk konduktivitet (vattengenom-
tränglighet). Tätheten minskar genomströmningen av vatten med flera tiopotenser och utlakningen av 
föroreningar begränsas därför. För solidifiering av förorenad jord fordras normalt en bindemedelstillsats på 
ca 30 % för att nå tillräcklig effekt. Lämplig inblandning måste dock undersökas i varje enskilt fall liksom 
utlakningen (sker i diffusionstest).  

Riskerna med solidifiering är främst förknippade med långtidsbeständigheten, d.v.s. att den gjutna massan 
bibehåller sin täthet på lång sikt och inte vittrar sönder. Det är därför av stor vikt att kända och prövade 
produkter används vid solidifieringen.  

Någon volymökning fås normalt inte vid solidifieringen beroende på att jordpartiklarna packas ihop till en 
tät struktur vid blandningen. Densiteten ökar däremot, vid stor mängd finmaterial är ökningen betydande. 
Vid solidifiering av finkorniga sediment, som det är fråga om i Oskarshamn, kommer sannolikt en 
volymökning att fås. 
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Kostnaden för solidifiering med Monofill uppskattas vara i storleksordningen 600 kr/m3 avvattnade 
sediment, beroende bl.a. på åtgången av bindemedel (Monofill kostar ca 900 kr/ton). Genom att effekten av 
solidifieringen helt bygger på inneslutningen kan metoden förväntas ge effekt både på utlakningen av 
metaller och av eventuella organiska ämnen. Solidifieringen ger ofta tillräcklig hållfasthet, vilket innebär 
att någon fysikalisk stabilisering inte blir nödvändig. 

 
Figur 7.18  Stabilisering av muddrade sediment med skruv och tillförsel av cementbaserat  
stabiliseringsmedel  (Trondheim, 2003). 

Beträffande den fysikaliska stabiliseringen har i tidigare undersökningar hållfastheten undersökts hos sedi-
menten från hamnbassängen. Dessa har då stabiliserats med cement (SH-cement), Merit (hyttsand), osläckt 
kalk och kolaska. Undersökningarna visar att en tryckhållfasthet (enaxligt tryckförsök) nåtts på cirka 70 
kPa och gäller SH-cement vid en inblandning på 80 kg/m3.   

För deponering i hamnen där ytan ska kunna användas i hamnverksamheten bör storleksordningen 70 kPa, 
mätt som enaxlig tryckhållfasthet vara tillräcklig. Denna hållfasthet ger med en säkerhetsfaktor på 1,5 en 
tillåten belastning på ytan på cirka 130 kPa (13 ton/m2). Det är inte känt vilken hållfasthet som nås vid 
avvattning till olika nivåer, men sannolikt behöver fyskalisk stabilisering ske också inför deponering i 
deponi utanför hamnen.  

Osäkerheten kring stabilisering/solidifiering domineras av frågan om behovet av tekniken endast finns av 
hållfasthetsskäl eller om tekniken också behövs av emissionsskäl. För att få denna fråga hanterbar delas 
stabiliseringen/solidifieringen här upp i fysikaliskt baserad och emissionsbaserad.  

Kapacitet 
Kapaciteten för stabilisering beror på stabiliseringsmetod och insats i mängd utrustning och maskiner. Tas 
exemplet i figur 7.18 kan flera samtidigt gående maskiner utföra arbetet. Processteget stabilisering/solidi-
fiering bedöms inte vara begränsande.  
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Kostnader 
Kostnaden för fysikalisk stabilisering för en deponering i hamnen (70 kPa) enligt ovan bedöms till högst 
200 kr/m3 avvattnade sediment och lägst 150 kr/m3 inom en normalfördelad kurva (standardavvikelse 8 
kr/m3). Sannolikt behöver också fysikalisk stabilisering ske inför en deponering utanför hamnen; kostnaden 
bedöms här till högst 90 kr/m3 avvattnade sediment och lägst 50 kr/m3 inom en normalfördelad kurva 
(standardavvikelse 7 kr/m3).   

För den emissionsbaserade stabiliseringen/solidifieringen (Monofill eller motsvarande) bedöms högsta 
kostnaden till 800 kr/m3 avvattnade sediment och lägsta kostnaden till 400 kr/m3 inom en normalfördelad 
kurva.  

Miljö 
Miljömässigt innebär stabilisering/solidifiering små utsläpp till omgivningen, såväl under som efter 
genomförandet.  

7.5 OMHÄNDERTAGANDE AV SEDIMENT 

7.5.1 Allmänt 

Detta avsnitt tar upp nyttiggörande av sedimenten samt deponering av sedimenten. Nyttiggörandet avser 
utvinning av metaller ur sedimenten. Deponeringen omfattar två fall, deponering i hamnbassängen och 
deponering i en monodeponi som etableras utanför hamnområdet i Oskarshamns kommun. I fallet med 
deponering i hamnbassängen byggs deponin så att överliggande yta blir användbar i hamnverksamheten. 

En viktig faktor vid deponering är klassificeringen av muddermassorna. De förorenade sedimenten 
klassificeras enligt avfallsförordningen antingen som avfall eller farligt avfall. Om sedimenten utgörs av 
farligt avfall ställs krav på att omhändertagande och transport ska ske av transportör med särskilt tillstånd 
och att massorna ska karakteriseras med bl.a. lakförsök för att klarlägga vid vilken typ av deponi som de 
får tas emot. Beroende på utfallet av lakförsöken och även totalinnehållet av föroreningar kan massorna 
hanteras enligt följande: 

• Massorna får inte deponeras utan måste behandlas på något sätt. 

• Massorna får tas emot vid en deponi för farligt avfall. 

• Massorna får tas emot vid en deponi för icke-farligt avfall. 

• Massorna får tas emot vid en deponi för inert avfall. 

En komplikation i sammanhanget är att hamnens sediment har en organisk halt på något eller några tiotals 
procent. Enligt avfallsförordningen är det förbjudet att deponera organiskt avfall och enligt de s.k. 
mottagningskriterierna får inte avfall som ska deponeras på deponi för farligt avfall innehålla mer än 5% 
TOC (totalt organiskt kol). Dispens kan idag fås från avfallsförordningens krav, men det finns för 
närvarande ingen dispensmöjlighet från mottagningskriterierna.   

I utredningen har förutsatts att dispensmöjlighet för deponering av organiskt innehåll kan ges för 
deponering av sedimenten, förutsatt att de stabiliserats.  
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7.5.2 Deponering i hamnen 

Små grundvattengradienter existerar på hamnens norra sida, dvs den sida där större delen av godset 
hanteras. Den ”pådrivande kraften” att omsätta grundvattnet och skapa lakvatten är således liten på denna 
sida. En deponering i hamnen inom tätade vallar (som ”stänger av” kontakten med hamnvattnet) innebär 
därför flera fördelar. Små emissioner kan nås, sedimenten blir kvar i hamnen och ny plats samt transporter 
till ny plats kan undvikas. Dessutom kan en deponiyta i hamnen som stabiliseras för att bära större last 
bereda plats för t.ex. lager-, uppställningsytor och byggnader. Deponin bör därvid tillfredsställa följande 
krav: 

• Utsläppen av föroreningar ska inte skada människa och miljö. 

• Hållfasthets- och deformationsegenskaper ska vara anpassade för normal hamnverksamhet. 

Andra punkten är tidigare behandlad, varför endast första punkten tas upp i detta avsnitt.  

En lämplig teknisk lösning för en deponering i hamnen är utfyllnad och stabilisering bakom täta vallar. 
Givet att partiklar inte kan erodera ur fyllningen (vilket kan undvikas relativt enkelt) styrs utsläppen av en 
förorening från utfyllnaden av ekvationen: 

u = c · k · i · A, där 

u = utsläpp av respektive förorening,  
c = koncentration i löst form av respektive förorening i fyllningens porvatten  
k = hydrauliska konduktiviteten (”tätheten mot vattengenomträngning”) i materialet mellan fyllningen och 
havsvattnet,  
i = hydrauliska gradienten mätt mellan havsytan och grundvattenytan i utfyllnaden,   
A = tvärsnittytan vinkelrätt gradientens riktning 

Utöver ovanstående utsläpp, som baseras på vattenmolekylernas rörelse (konvektiv strömning till följd av 
tryckgradienten), finns även diffusion som är styrd av koncentrationsgradienten (skillnaden i koncentration 
av respektive förorening i porvattnet och havsvattnet). Diffusionen är dock vid en konstruktion av detta 
slaget underordnad konvektionen, varför diffusionen kan försummas i detta fall. 

Den drivande kraften för utsläpp från deponin är således den hydrauliska gradienten (i), dvs 
tryckskillnaden mellan havsytan och grundvattenytan i deponin. Återhållande kraft är tätheten (k) hos 
sedimenten och vallen. Själva föroreningen i fyllningen (c) utgörs av den mobila delen av respektive föro-
rening, i detta fall koncentrationen av respektive förorening i löst form.  

Hydrauliska gradienten är svår att styra långsiktigt utan pumpning eller liknande åtgärder, varför de 
påverkbara parametrarna är mobiliteten hos respektive förorening och tätheten hos det material som läggs i 
vallen mellan deponi och hav. Mobiliteten minskas lämpligen med en stabilisering av sedimenten, tätheten 
styrs genom valet av material för tätningen i vallen, men också av tätheten i fyllningen.  

I figur 7.19 har en yta markerats i hamnen som är lämplig för deponering och nyttiggörande av deponiytan. 
Ytan är markerad för deponering av den totala mängden sediment minus den mängd som själva ytan 
innehåller. Ytan förses i ytterkanten med en tätad vall. Överytan förses med tätskikt samt minst 1,5 meter 
överbyggnad samt bärlager och beläggning för de aktiviteter som förekommer i hamnen. 
 

 



Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn   
Oskarshamns kommun 
 

   
Huvudstudierapport                                                                Sid. 67(77) 
Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn 
 

Mars 2005 
Rapport O-hamn 2004:21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.19  Yta för nyttiggörande av upptagna sediment i Oskarshamns hamn. 

 
Ytan färdigställs för med en vall byggd mot övriga hamnen. Vallen förses med filter och tätande skikt. 
Filter och tätning läggs lämpligen på vallens insida mot vilken sedimentfyllning sedan sker.  

Kostnad 
Stabiliseringen av sedimenten har behandlats i tidigare avsnitt. Kostnaderna för nyttiggörande av 
sedimenten för fyllning i detta avsnittet omfattar därför huvudsakligen vallbyggnad och tätskikt samt 
överbyggnad. Kostnaden bedöms totalt till högst 220 kr/m3 avvattnade sediment och lägst till 180 kr/m3 
inom en normalfördelad kurva (standardavvikelse 7 kr/m3). 

Miljö 
Porvattnet i sedimenten har inte visat på höga halter, varför bedömningen är att det sannolikt är relativt 
okomplicerat att skapa en deponi i hamnen med små emissioner.  
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7.5.3 Deponering utanför hamnen 

I Sverige finns det ett 80-tal anläggningar som kan ta omhand oljehaltiga avfall men endast ett 20-tal som 
kan eller har planer på att ta omhand andra typer av förorenade massor. Oftast omfattar tillstånden mindre 
än 50 000 ton per år. I Oskarshamns kommun finns Storskogens avfallsanläggning. Nuvarande tillstånd 
tillåter inte mottagning av sedimenten och det finns idag heller inte utrymme för deponering av 
sedimenten.  

För utsläppen från en deponi gäller i princip samma ekvation som i föregående avsnitt. 

I utredningen har det övervägts om det kan finnas möjligheter att deponera sedimenten i någon ”djuphåla” i 
det undersökta närområdet utanför Oskarshamn. Definitionen på ”djuphåla” har därvid varit att sedimenten 
vid en sådan deponering läggs så djupt och skyddat att de inte kan utsättas för genomströmning eller 
erosion. Genomgången har givit vid handen att de ackumulationsbottnar som finns utanför Oskarshamn 
inte är tillräckligt stora och djupa för att uppfylla kraven på en ”djuphåla”, varför detta alternativ inte 
utretts vidare.  

Kapacitet 
Deponering kräver transporter från hamnen till deponi. Om grävmuddringsalternativet, som har störst 
kapacitet, antas gälla, ska vid upptagning av samtliga sediment, cirka 650 000 m3 avvattnade sediment, 
transporteras till deponi på 2-3 år. Mängden motsvarar mer än vad en större avfallsanläggning idag mottar 
per år. Om 250 dagar om året antas utnyttjas för transporter blir transportbehovet 1 400 ton per dag, vilket 
vid 25 ton last per bil motsvarar 56 transporter om dagen (7 transporter per timme). Ur hanteringssynpunkt 
på deponin innebär mängden 1 400 ton per dag inga påtagliga problem. Om egen deponi byggs 
(monodeponi) måste större delen av investeringarna i deponin vara gjorda när transporterna påbörjas. 
Byggtiden för en monodeponi är minst ett år.  

Kostnader 
Kostnaderna för nyetablering av en ny deponi för sedimenten, inklusive transporter och inläggning i 
deponin samt miljöövervakning bedöms vara beroende av mängden där högsta kostnad vid maximal 
mängd sediment är 330 kr per m3 avvattnade sediment och lägst 270 kr/m3 med en normalfördelning 
mellan dessa värden (standardavvikelse 11 kr/m3).  

Vid upptagning av hälften till två tredjedelar av totala mängden bedöms kostnaden till högst 380 kr/m3 och 
320 kr/m3 inom en normalfördelad kurva (standardavvikelse 11 kr/m3). Deponin är kalkylerad att vara 
byggd enligt kraven i deponeringsförordningen, dvs inga avsteg från förordningen har förutsatts i kalkylen.  
Vidare förutsätter kostnaden att deponin kan förläggas inom några mil från hamnen.  

Miljö 
Porvattnet i sedimenten har inte visat på höga halter, varför bedömningen är att det sannolikt är relativt 
okomplicerat att bygga en deponi som ger små emissioner. De omfattande transporterna, som vid en 
fullständig sanering av sedimenten innebär storleksordningen 25 000 – 30 000 lastbilslass mellan hamnen 
och en deponi, medför avsevärda utsläpp till luft.  

7.5.4 Utvinning av metaller 

Ingen separat undersökning är utförd kring möjligheter att utvinna metaller ur sedimenten. Nedan görs en 
kort utläggning om det rimliga i en utvinning. 
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Vid en utvinning förutsätts att sedimenten muddras på samma sätt som vid nyttiggörande för fyllning eller 
för deponering. Anrikning kan därefter ske i befintligt anrikningsverk eller i ett tillfälligt anrikningsverk på 
plats. Beroende på valet av anrikningsteknik och lokaliseringen kan avvattning av muddermassorna före 
behandling vara fördelaktig. 

Totalmängden av intressanta metaller för återvinning som beräknas finnas i Oskarshamns hamnbassäng 
(utredning VBBVIAK daterad 2000-07-31) redovisas i nedanstående tabell. Med aktuella metallpriser 
(januari 2005) visas också bruttovärdet av metallerna, se tabell 7.8. 

Bruttovärdet skulle således vara i storleksordningen 15-20 Mkr. Kostnaderna för en utvinning är svåra att 
bedöma mot bakgrund av oklarheterna när det gäller lämplig utvinningsteknik och förekomsten av 
svårhanterliga omvandlingsformer. För att något belysa de ekonomiska förutsättningarna har en översiktlig 
kalkyl gjorts baserad på antagandet att flotationsteknik kan användas.  

Om TS-halten i sedimenten i medel antas vara 25 % blir totala torrsubstansen ca 175 000 ton vid en total 
utvinnbar mängd sediment på ca 700 000 ton. En normal driftskostnad vid utvinning via flotation uppgår 
till 50-100 kr/ton fast material. Sannolikt skulle kostnaden för att behandla hamnens sediment bli betydligt 
högre beroende på högre inspädning av vatten (normal TS-halt vid flotation är ca 45 %) och förekomsten 
av svårhanterliga omvandlingsformer etc. Om man ändå antar en behandlingskostnad av 100 kr/ton skulle 
behandlingskostnaden för hamnens sediment bli cirka 20 Mkr. Till behandlingskostnaden kommer 
kostnader för transport till något anrikningsverk alternativt investeringskostnaden för etablering av ett 
anrikningsverk på plats (investering i storleksordningen 50-100 Mkr). Det finns således betydande 
kostnader utöver behandlingskostnaden. 

Tabell 7.8  Bruttovärde av metallerna i hamnbassängen 

Metall Totalmängd i hamnbassängen 
(ton) 

Bruttovärde 
(MSEK) 

 
Koppar 

 
254  

 
6,0 (3,16 USD per ton) 

 
Nickel 

 
19 

 
2,1 (14,75 USD per ton) 

 
Bly 

 
162 

 
1,2 (0,95 USD per ton) 

 
Zink 

 
574 

 
5,2 (1,22 USD per ton) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att utvinning av metaller ur sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng inte är 
lönsam. Det är dessutom troligt att de tekniska möjligheterna att utvinna metallerna är begränsade i så 
måtto att endast delar av metallinnehållet kan utvinnas. Även om de utvinningsbara metallerna tas ut 
kommer restfraktionen sannolikt att innehålla metallföroreningar i sådana halter att den måste omhändertas 
som ett avfall, d v s kostnaderna för slutligt omhändertagande blir trots allt betydande. 

Mot bakgrund av vad som ovan framförts redovisas inte utvinningsalternativet som realistiskt och 
alternativet tas inte upp vid utvärderingen. 
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Frequency Chart

Certainty is 90,00% from 285 411 369,67 to 341 444 070,20
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7.6 KOSTNADER 

7.6.1 Allmänt 

Fördelningarna för enhetskostnaderna har multiplicerats med fördelningarna för mängderna sediment i 
varje processteg. Kostnaderna för varje processteg har därefter adderats. Den ”mest troliga kostnaden” har 
angivits som summan av typvärdena (högsta värdet på fördelningskurvan) från varje processteg. Dessutom 
har kostnadsgränserna inom ett 90 % konfidensintervall angivits för den resulterande fördelningen, dvs 
med 90 % sannolikhet ligger totalkostnaden inom detta intervall. I figur 7.20 nedan illustreras detta..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.20 Exempel, total entreprenadkostnad    

7.6.2 Entreprenadkostnader 

Entreprenadkostnaderna har kalkylerats för olika åtgärdsnivåer (se avsnitt 7.3.3), där olika processteg har 
kombinerats. Utöver dessa åtgärdsnivåer har också en nivå tagits upp som innebär upptagning av sediment 
från samtliga delområden utom område 1, halva 2 och 3, samt 14, 15, 17, 19 och 20. Denna nivå benämns 
nummer 6.  

I redovisningen, tabell 7.9, begränsas metodvalet och utgår från följande: 

• endast entreprenadkostnader anges, övriga kostnader (projektering, upphandling, byggledning, 
miljöprövning, miljökontroll etc) anges i avsnitt 7.6.3 

• endast sugmuddring och grävmuddring redovisas, eftersom kostnaderna för dessa metoder bedöms 
vara lägre än andra muddringsmetoders kostnader. Observera att miljöpåverkan under muddringen är 
olika för dessa metoder, vilket inte kunnat kvantifieras i ekonomiska termer  

• deponering i hamnen kan ske i område 6 och 7. Sediment och område prepareras så att ytan kan 
användas för normal hamnverksamhet 

• deponering utanför hamnen förutsätter att en monodeponi (deponi enbart för sedimenten) kan etableras 
i kommunen inom några mil 
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• kalkylerna visar att övertäckning av sedimenten är dyrare än upptagning av sedimenten. På grund av 
detta samt att restriktioner måste förenas med övertäckningen (t.ex. ankringsförbud) tas inte 
övertäckning med som ett alternativ till efterbehandling 

• muddring och destruktion av sedimenten (förbränning) är ett extremt dyrt alternativ och redovisas inte. 

 

Tabell 7.9  Entreprenadkostnader för olika åtgärder 
 

Åtgärdsalt. 1 o 6 
åtgärdnivå 2-5 

Muddrade delområden; 
mängd upptagna sediment Metod Minsta1 

(MKR) 
Mest trolig

(MKR) 
Högsta1 
(MKR) 

1 1-25 (ej del av 6,7) 
700000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 340 360 400 

1 1-25 (ej del av 6,7) 
700000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 300 320 360 

1 1-25 
773000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 345 365 400 

1 1-25 
773000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering utanför hamn 300 320 360 

2 1-3, del av 6 och 7, 9-13, 17, 25 
329000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 200 210 235 

2 1-3, del av 6 och 7, 9-13, 17, 25 
329000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 170 180 200 

2 1-3, 6-7, 9-13, 17, 25 
402000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 220 235 260 

2 1-3, 6-7, 9-13, 17, 25 
402000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering utanför hamn 190 200 225 

3 del av 6 och 7, 8-13, 18, 21, 24-25 
398000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 225 235 260 

3 del av 6 och 7, 8-13, 18, 21, 24-25 
398000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 190 200 225 

3 6-13 , 18, 21, 24-25 
471000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 245 260 290 

3 6-13 , 18, 21, 24-25 
471000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering utanför hamn 210 225 255 

4 del av 6 och 7, 9-13, 18, 21-25 
304000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 185 200 220 

4 del av 6 och 7, 9-13, 18, 21-25 
304000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 155 165 185 

4 6-7, 9-13, 18, 21-25 
377000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 210 220 245 

4 6-7, 9-13, 18, 21-25 
377000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering utanför hamn 175 185 205 

5 1-3, del av 6 och 7, 8-10 
349000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 210 225 250 

5 1-3, del av 6 och 7, 8-10 
349000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 180 190 210 

5 1-3, 6-10 
422000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 235 245 275 

5 1-3, 6-10 
422000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering utanför hamn 200 210 240 

6 del av 2, 3, 6 och 7, 4-5, 8-13, 18, 21-25 
549000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 285 300 335 

6 del av 2, 3, 6 och 7, 4-5, 8-13, 18, 21-25 
549000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 250 265 295 

6 del av 2 och 3, 4 -13, 18, 21-25 
622000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 315 335 370 

6 del av 2 och 3, 4 -13, 18, 21-25 
622000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering utanför hamn 280 295 335 

   1) Kostnadsgräns för 90% konfidensintervall. 
 
Angiven ”deponering utanför hamnen” i tabell 7.9 avser en landbaserad deponi inom Oskarshamns 
kommun. 
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7.6.3 Övriga kostnader 

Utöver entreprenadkostnaderna har en uppskattning av övriga kostnader gjorts. Dessa är redovisade i tabell 
7.10 där mest troliga kostnad anges samt högsta och lägsta värde. 

 
Tabell 7.10  Övriga kostnader (utöver entreprenadkostnader) 

Kostnadspost 
 

Lägsta kostnad 
(MKR) Högsta kostnad (MKR)

Fördelning 

Projektledning: åtgärd 1           12 18 
                      åtgärd 2-6 9 13 

Normal 

Projektering:     åtgärd 1 10 14 
                      åtgärd 2-6 7,5 10 

Normal 

Miljökontroll:     åtgärd 1 25 45 Skev (typvärde=31 Mkr) 
                      åtgärd 2-6 19 34 Skev (typvärde=23,25 Mkr) 

Tillstånd:           åtgärd 1 2,5 3,5 
                      åtgärd 2-6 2,5 3,5 

Normal 

Upphandling:    åtgärd 1 2 3 
                      åtgärd 2-6 2 3 

Normal 

Entr. kontroll:    åtgärd 1 7 10 
                      åtgärd 2-6 5 7,5 

Normal 

   

Totala övriga kostnader redovisas i tabell 7.11, där mest trolig kostnad angivits samt kostnadsgränserna för 
90 % konfidensintervall.  

Tabell 7.11  Totala övriga kostnader (utöver entreprenadkostnader) 
 

Kostnad totalt 
 

Minsta  
(MKR)1 

Mest trolig 
(MKR) 

Högsta  
(MKR)1 

 
Åtgärd 1 68 72 80 
 
Åtgärd 2-6 52 55 62 

1Kostnadsgräns för 90% konfidensintervall 
 
 
Deponering av sedimenten (i eller utanför hamnen) innebär att Oskarshamns kommun blir verk-
samhetsutövare med vissa åtaganden för att förvalta deponin. I åtagandena ingår övervakning och tillsyn 
samt vissa avgifter, t.ex. avgift till myndighet för prövning och tillsyn. Övervakningen, tillsynen och 
avgifterna styrs av de beslut som myndigheterna kommer att fatta framöver och är svåra att överblicka.  
 
Förordningen om deponering av avfall (2001:512) föreskriver i första hand en efterbehandlingsperiod på 
30 år (§33). En bedömning är att kostnaderna totalt kan röra sig om 0,25-0,5 Mkr per år vilket under 30 år 
och 3% realränta skulle betyda ett nuvärde på 3 – 6 Mkr. Denna kostnad är inte inkluderad i kostnaderna 
ovan. 
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7.6.4 Totala kostnader 

I tabell 7.11 summeras entreprenadkostnaderna och övriga kostnader. Den ”mest troliga kostnaden” har 
angivits som summan av typvärdena (högsta värdet på fördelningskurvan) från fördelningarna av 
entreprenadkostnaderna och övriga kostnader. Dessutom har kostnadsgränserna inom ett 90 % 
konfidensintervall angivits för den resulterande fördelningen, dvs med 90 % sannolikhet ligger 
totalkostnaden inom detta intervall.  

 
Tabell 7.11 Totala kostnader för olika åtgärder 

Åtgärdsalt. 1 o 
6 åtgärdnivå 2-

5 
Muddrade delområden; 

mängd upptagen sediment Metod Minsta1 

(MKR) 
Mest trolig

(MKR) 
Högsta1 
(MKR) 

1 1-25 (ej del av 6,7) 
700000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 415 430 475 

1 1-25 (ej del av 6,7) 
700000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering i hamn 375 390 430 

1 1-25 
773000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 415 435 480 

1 1-25 
773000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering utanför hamn 375 390 435 

2 1-3, del av 6 och 7, 9-13, 17, 25 
329000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 255 265 295 

2 1-3, del av 6 och 7, 9-13, 17, 25 
329000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering i hamn 225 235 260 

2 1-3, 6-7, 9-13, 17, 25 
402000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 275 290 320 

2 1-3, 6-7, 9-13, 17, 25 
402000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering utanför hamn 245 255 285 

3 del av 6 och 7, 8-13, 18, 21, 24-25 
398000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 280 290 320 

3 del av 6 och 7, 8-13, 18, 21, 24-25 
398000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering i hamn 245 255 285 

3 6-13 , 18, 21, 24-25 
471000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 300 315 345 

3 6-13 , 18, 21, 24-25 
471000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering utanför hamn 265 280 310 

4 del av 6 och 7, 9-13, 18, 21-25 
304000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 240 255 275 

4 del av 6 och 7, 9-13, 18, 21-25 
304000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering i hamn 210 220 240 

4 6-7, 9-13, 18, 21-25 
377000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 260 275 300 

4 6-7, 9-13, 18, 21-25 
377000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering utanför hamn 230 240 265 

5 1-3, del av 6 och 7, 8-10 
349000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 265 280 305 

5 1-3, del av 6 och 7, 8-10 
349000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering i hamn 235 245 270 

5 1-3, 6-10 
422000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 290 305 330 

5 1-3, 6-10 
422000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering utanför hamn 255 265 290 

6 del av 2, 3, 6 och 7, 4-5, 8-13, 18, 21-25  
549000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering - 
deponering i hamn 345 360 395 

6 del av 2, 3, 6 och 7, 4-5, 8-13, 18, 21-25 
549000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering i hamn 305 320 355 

6 del av 2 och 3, 4 -13, 18, 21-25 
622000 m3 

Sugmuddring - fysikalisk stabilisering -
deponering utanför hamn 370 390 430 

6 del av 2 och 3, 4 -13, 18, 21-25 
622000 m3 

Grävmuddring - fysikalisk stabilisering 
- deponering utanför hamn 335 350 385 

   1) Kostnadsgräns för 90% konfidensintervall. 
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7.7 REKOMMENDERAD ÅTGÄRD 

7.7.1 Huvudförslag och andrahandsalternativ 

Av avsnitt 7.3, där olika studerade åtgärdsnivåer redovisades, framgår att åtgärder som innebär att stora 
mängder förorenade sediment kvarlämnas i hamnbassängen bedöms vara olämpliga, främst med hänsyn till 
risken för återkontaminering. En viktig utgångspunkt i utredningen är ju att hamnverksamheten ska kunna 
bibehållas och utvecklas för framtida transportsätt och transportbehov. Större delen av hamnen bör därvid 
kunna användas för olika fartygstyper och fartygsstorlekar. Eftersom den dominerande spridningen av 
föroreningar från sedimenten orsakas av sedimentpartiklar som grumlas upp vid fartygstrafik i 
hamnbassängen så innebär ett delvis kvarlämnande av förorenade sediment en betydande risk för 
återkontaminering. En totalsanering, åtgärdsnivå 1 enligt avsnitt 7.3.3, där samtliga förorenade sediment 
lyfts upp och säkras via deponering, antingen i eller utanför hamnen, rekommenderas därför som 
huvudförslag. Ytterligare motiv för en totalsanering är att spridningsminskningen som åtgärdsnivåerna 2 – 
5 beräknas leda till är begränsade relativt Nollalternativet. 

I alternativet med deponering i hamnen kan med fördel denna deponi byggas på ett sådant sätt att ytan blir 
användbar i hamnverksamheten. I alternativet med deponering utanför hamnen ska observeras att 
kostnadskalkylen förutsätter att en monodeponi (för endast sedimenten) kan byggas i kommunen och inom 
några mils avstånd från hamnen; i annat fall ökar transportkostnaden och deponeringskostnaden avsevärt.  

Konsistensen hos sedimenten varierar kraftigt med både låga och höga TS-halter, vilket innebär att både 
sug- och grävmuddring sannolikt måste tillgripas. Det förefaller lämpligt att använda sugmuddringen för de 
ytligt liggande sedimenten och grävmuddring för de djupare liggande fastare sedimenten. 

Kostnadsskillnaden för deponering i hamnen eller utanför hamnen är liten i huvudförslaget. Totala 
kostnaderna bedöms vid grävmuddring bli lägst 370 Mkr och högst 430 Mkr (90 % konfidensintervall) 
med ett mest troligt värde på 390 Mkr. För sugmuddringen är motsvarande siffror 415 Mkr respektive 475 
Mkr med ett mest troligt värde på 430 Mkr. Ovanstående siffror bygger på en summering av 
fördelningarna över entreprenadkostnaderna och övriga kostnader. Viss avrundning och jämkning har skett 
till närmaste femmiljonernivå. Om en proportionering görs där sugmuddringen svarar för 25 % av totala 
muddringen skulle mest troliga värde vara 400 Mkr med lägsta värde 380 Mkr och högsta värde 440 Mkr i 
huvudförslaget.  

I andra hand rekommenderas att sedimenten lämnas kvar i den innersta delen av hamnbassängen liksom 
vissa ytor i den yttre delen, bl.a. småbåtshamnen, se figur 7.21. För samtliga dessa ytor är grumlingsrisken 
liten och skyddsåtgärder i form av mindre vallar (trösklar) under vatten kan byggas som kringgärdar 
sedimenten mot respektive bassängsida. Viss återkontamineringsrisk kvarstår dock. Andrahandsalternativet 
är redovisat som nummer 6 i kostnadskalkylen i avsnitt 7.6. 

För andrahandsalternativet skiljer sig kostnaderna för deponering i hamnen och deponering utanför hamnen 
på grund av att deponeringskostnaden utanför hamnen är volymberoende och ökar med minskad volym. 
Siffrorna framgår av tabell 7.11. Med samma proportionering mellan grävmuddring (75 %) och 
sugmuddring (25 %) som i huvudförslaget fås med 90 % konfidensintervall för deponering i hamnen lägst  
315 Mkr och högst 365 Mkr med mest troliga värde 330 Mkr. För deponering utanför hamnen fås lägst 345 
Mkr och högst 395 Mkr med mest troliga värde 360 Mkr.  
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Figur 7.21 Föreslaget andrahandsalternativ  
 

7.7.2 Mätbara åtgärdsmål 

Ett mätbart åtgärdsmål för de ytor som saneras föreslås vara att minst 95 % av sedimentföroreningarna tas 
upp och immobiliseras. Mätning av målet utförs via provtagning och analys före, under och efter sanering. 
Övriga mätbara mål, t ex spridningsreduktioner, och hur de skall följas upp föreslås fastställas i 
projekteringsfasen. 

7.7.3 Projekteringsdirektiv 

Under projekteringen föreslås att, förutom traditionella administrativa föreskrifter samt material- och 
arbetsbeskrivningar, följande frågor ägnas särskild uppmärksamhet: 

• osäkerheter råder när det gäller nuvarande status för sedimentens fördelning i hamnbassängen, 
eftersom karteringen av sedimenten utfördes för några år sedan. I samband med projekteringen bör 
noggrannare kartering göras i syfte att få ett tillfredsställande upphandlingsunderlag, 

• åtgärdskrav ska utredas och resultera i en kravspecifikation som omfattar risken för störningar av olika 
slag (t.ex. påverkan på fartygstrafiken) samt hur sådana risker ska reduceras eller elimineras, 

• beställarens kvalitets- och miljöplan ska upprättas där det framgår vilka betydande kvalitets- och 
miljöaspekter som har identifierats, inklusive villkor i miljödom, och hur dessa ska säkras. I 
förfrågningsunderlaget ska ställas krav på entreprenörens anpassning till dessa planer samt krav på 
redovisning hur entreprenören avser att via sin egenkontroll säkra samtliga aspekter, 
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• en samordnad plan ska upprättas för miljökontroll, beställarens egenkontroll (som verksamhetsutövare) 
samt entreprenörens egenkontroll. 

7.7.4 Tidplan 

I figur 7.22 redovisas ett utkast till tidplan för huvudförslaget. Entreprenadtiden varierar beroende på 
vilken metod som väljs. Grävmuddringen ger kortaste tiden och bedöms kunna genomföras inom 2 år om 
samtliga sediment ska tas upp. Inom en 4-års-period bedöms även en betydande mängd sugmuddring 
kunna utföras.   

Tidplan

Aktivitet
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 3 4 1 2 3 4

Projektledning

Projektering

Miljökontroll

Tillstånd

Upphandling

Entr.kontroll

Entreprenad

Årliga kostnader (Mkr)

Efterkontroll, miljötillsyn mm

År 5 År 6 År 7 År 8År 1 År 2 År 3 År 4

90 70 50

Nuvärde uppskattat till 3-6 Mkr

10 10 10 70 90

 
Figur 7.22 Utkast till tidplan med bedömd kostnadsfördelning för huvudförslaget. 
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