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KOMPLETTERING BILAGA K:3 

Mål M1048-11, rotel 4:3, Oskarshamns kommun angående tillstånd enligt miljöbalken till åt-
gärder för sanering av föroreningar i hamnbassängen i Oskarshamn m.m., Kalmar län 
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1. Samhällsbyggnadskontoret 
 

1.2 Tydligare beskrivning av hur det säkerställs att dioxiner bundna till finare partiklar saneras i 
tillräcklig utsträckning 

Kommunen förmodar att denna fråga avser det spill som uppkommer genom uppgrumling av förore-
nade sediment vid muddring och som sedan återsedimenterar på muddrade ytor, en process som kan 
äventyra projektets måluppfyllelse vad avser den framtida spridningen av föroreningar från hamnen. 
Problemet illustreras av den konceptuella modellen i Figur 1. 

 

Figur 1 Konceptuell modell för beskrivning av processer som medverkar vid grumling, spridning och 
återsedimentering i samband med muddringsarbeten (från Bridges et al 2008). 

Grumlingen i närheten av mudderverket kan bli stor med påföljd att återsedimenteringen av resuspen-
derade, förorenade sediment (spillet – engelskans Generated Residuals) också kan bli omfattande. 
Återsedimenteringen kan förväntas bilda ett mycket löst och spridningsbenäget övre sedimentskikt 
(”gel”), vilket kommer att täcka den muddrade botten. Provtagningar efter en muddring i Trondheims 
hamn har t.ex. visat att man efter grävmuddring med s.k. miljöskopa fått ett ca 3 cm tjockt sådant 
skikt, i princip med lika höga föroreningshalter som ytsedimenten före muddring (Kristiansen et al 
2009 och Laugesen 2008). Tre år efter muddringen fanns skiktet fortfarande kvar, men med något 
lägre halter. Ett undantag utgjordes av TBT, där halterna var betydligt lägre i ytsedimenten än före 
muddring.  

För Oskarshamnsprojektet kan liknande förhållanden förväntas. Fartygstrafiken som idag regelbundet 
orsakar en hög grumlighet i delar av den inre hamnbassängen har troligen medfört att det redan idag 
finns ett sådant övre, mycket löst skikt i större delen av hamnbassängen. Denna nuvarande gel kom-
mer att undersökas under hösten/vintern 2011/2012. Man kan förvänta sig att skiktets tjocklek (eller 
snarare mängden torrsubstans i detta) kommer att bero på hur stor grumlingen blir under muddringsar-
betet. Det är därför angeläget att begränsa grumlingen så långt som det är möjligt med rimliga insatser. 
Projektet bedömer dock att föroreningshalterna i den bildade gelen kan komma att minska eftersom en 
del ej förorenade lösa sediment kommer att muddras i slutet av projektet. 

Resuspension (grumling) 

Genererat spill 
(”Gel”) 

Orörda förorenade sediment 

Frigörelse av gel 

Orörda rena sediment 

Strömriktning vid botten 
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Tabell 1 Sammanställning av uppmätt återsedimenterat spill vid muddringar utförda i USA, med an-
vändning av olika typer av mudderverk anpassade till muddring av förorenade sediment  

 

I Tabell 1 redovisas en sammanställning av återsedimenterat spill som uppmätts i olika saneringspro-
jekt genomförda i USA (från Laugesen 2008, originalreferens Patmont and Palermo 2007), med angi-
velse av vilken muddringsteknik som använts. Sammanställningen visar att detta spill kan bli relativt 
stort (flera procent) trots att muddringarna utförts med utrustning särskilt anpassad för att minimera 
spridningen av föroreningar i samband med muddring. Dessa data redovisas även av Bridges et al 
(2008) där de i stället sorterats med hänsyn till densiteten hos de sediment som muddrats samt inslaget 
av störningsmoment och muddringshinder, se Fel! Hittar inte referenskälla.. 

I Oskarshamns hamn finns ett stort antal muddringshinder. Dessa är kartlagda genom den batymetriska 
undersökningen (delen akustiska bilder med sidoskannande sonar) och bör i huvudsak kunna avlägs-
nas med gripskopa före muddring. Skrymdensiteten hos de sediment som ska muddras är i storleks-
ordningen 1,3 t/m3 men TS-halten i genomsnitt endast 30 %. Detta innebär att torrdensiteten inte är 
högre än ca 0,4 t/m3. Utgående från den redovisade erfarenhetssammanställningen kan man under 
dessa förhållanden förvänta sig ett återsedimenterat spill i storleksordningen 4-6 %, i värsta fall upp 
mot 10 % i vissa delar av inre hamnen, (jfr Fel! Hittar inte referenskälla.). 

Det finns muddringsteknik som vid muddring av mycket lösa sediment visat sig vara bättre anpassad 
för att minimera spillet än de metoder som ingått i ovan refererade uppföljningarna av muddringspro-
jekt i USA.  Denna teknik, sugmudderverk med liggande avskärmad skruv, har använts vid sanering-
arna av Järnsjön, Örserumsviken och Svartsjöarna i Sverige. De mest omfattande uppföljningar gjor-
des vid muddringen av Järnsjön, då en återsedimentering motsvarande 0,7 % av de muddrade sedi-
mentens föroreningsinnehåll (PCB) konstaterades inom ett från sjöns övriga delar avskärmat område 
(Elander och Hammar 1998). Kommunen planerar dock inte att reglera valet av muddringsteknik på 
annat sätt än att föreskriva utrustning särskilt anpassad för muddring av förorenade sediment. Det be-
döms inte som praktiskt möjligt att använda den typ av teknik som användes vid saneringarna i Järn-
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sjön, Örserumsviken och Svartsjöarna, utan att samtidigt stänga av hamnen för fartygstrafik. Denna 
typ av mudderverk använder nämligen 3-4 vajrar för förankring och framdrivning av mudderverk, 
vilka behöver dras till land på båda sidor om muddringsområdet. Transporten av muddermassor från 
mudderverket sker genom pumpning i flytande ledningar till det planerade fyllningsområdet. Upp-
spända vajrar och pumpledningar i hamnens vattenområde bedöms inte som möjliga att samordna med 
hamnens relativt omfattande båttrafik. Samordningen blir betydligt enklare om muddringen bedrivs 
från mudderverk på stödben och transport av muddermassor sker i pråm eller båt. Det finns också om-
råden i hamnen med fastare sediment (restprodukter i Månskensviken och sediment med betydande 
inslag av sand och grus i och utanför gästhamnen) där sugmuddringsteknik med liggande skruv är 
olämplig. Tekniken är anpassad för muddring av lösa sediment av typen fiberbankar från pappersbruk 
m.m. Erfarenheterna från saneringen av Järnsjön visade att muddring av områden där de lösa sedimen-
ten blandats med sand och grus (ett sedimentationsområde utanför Emåns inlopp i Järnsjön) var myck-
et svår att genomföra med denna teknik.  

 

Figur 2 Samband mellan muddrade sediments torrdensitet, inslag av muddringshinder och spill (andel 
material som återsedimenterat på muddrad yta i samband med muddring). 

Att överlämna valet av muddringsteknik till entreprenören utan krav på acceptabel återsedimentering 
bedöms innebära att det spill som kvarlämnas på botten blir oacceptabelt stort. Av denna anledning 
kommer en eftermuddring (städning) av botten att genomföras när muddringen i övrigt är klar. Som 
krav på denna efterföljande muddring gäller att kvarlämnat spill inte får uppgå till mer än 1 % av totalt 
muddrad torrsubstansmängd. Detta bedöms som en acceptabel nivå, med ett slutresultat som är jäm-
förbart med resultatet vid stängning av hamnen och användning av bästa möjliga teknik genom hela 
muddringsoperationen.  

Genom denna konstruktion lämnas möjligheten öppen för entreprenörer som i stället för eftermuddring 
vill använda muddring med liggande avskärmad skruv genom hela projektet, för det fall man kan ut-
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veckla tekniken så att muddring kan ske med samtidig trafik i hamnen. Den entreprenör som använder 
annan teknik måste i stället utveckla en metod för eftermuddring som tillgodoser det ställda kravet.  

Även om det i entreprenadförfrågan anges att spillet efter eftermuddring får uppgå till högst 1 % av 
totalt muddrad torrsubstansmängd anser kommunen att det är olämpligt att föreskriva ett sådant villkor 
i tillståndet enligt miljöbalken, eftersom funktionskravet samtidigt innebär ett krav på teknikutveckling 
då eftermuddringar av denna typ såvitt känt aldrig genomförts i Sverige.  

2. Naturvårdsverket 
 

2.2 Preciseringar av teknisk utformning, försiktighetsmått och miljöpåverkan för den tillstånds-
sökta verksamheten 

 Jämförande redovisning av skillnader i miljöpåverkan av alternativa muddringsförfaranden och kon-
struktionslösningar för bedömning av vad som är BAT.  

2.2.1 Muddring 

Muddring av förorenade sediment kan genomföras med olika utrustningar, som i olika hög utsträck-
ning begränsar grumling och spridning av förorenade sediment i samband med genomförandet.  Som 
framgått av punkt 1.2 kan det vara stor skillnad mellan olika muddringsmetoder, där den metod som 
användes vid saneringarna i Järnsjön, Örserumsviken och Svartsjöarna kan betecknas som BAT i detta 
avseende. Som även framgått finns det stora svårigheter förknippade med användning av denna mudd-
ringsteknik i hamnar med pågående verksamhet, och det bedöms därför som olämpligt att föreskriva 
denna för genomförande av muddringsarbetet.  Det kan också visa sig att olika muddringstekniker är 
BAT i skilda delar av hamnbassängen, beroende på att de förorenade sedimentens tekniska egenskaper 
(fasthet, inblandning av material i sand- och grusfraktionen m.m.). 

Om man ska låsa muddringsmetod redan under tillståndsprövningen är det i så fall mer lämpligt att 
föreskriva muddring med sluten skopa (s.k. ”miljöskopa”). Det är denna metod som i Tabell 1över 
”genereted residual mass” ovan har den engelska beteckningen ”Clamshell”. Metoden bedöms som 
möjlig att använda även där det finns fastare och grovkornigare sediment i hamnbassängen och det 
krävs ingen förankring med vajrar till land eller pumpledningar som orsakar konflikter med hamnens 
normala verksamhet. Kommunen anser dock att det är mer lämpligt att använda entreprenörernas kun-
skaper om muddringsmetoder m.m. och stimulera till utveckling av ny teknik, genom att ställa upp ett 
antal funktionskrav på genomförande av muddringen: 

 Krav på högsta tillåtna halt suspenderad substans i hamninloppet (vilket bestämmer förore-
ningstransporten ut från området under muddringstiden). Detta föreslås även utgöra ett villkor 
för tillståndet. 

 Krav på högsta tillåtna halt suspenderad substans i närheten av mudderverket, vilket bestäm-
mer maximalt tillåten föroreningshalt i vattenmassan utanför en inre zon kring detta. Detta 
krav föreslås även utgöra ett villkor för tillståndet. 

 Krav på högsta tillåtna halt suspenderad substans, alternativt föroreningshalter, i returvatten 
från avvattning av förorenade sediment. Dessa föreslås även utgöra villkor i tillståndet. 

 Krav på högsta tillåtna mängd återsedimenterat material efter genomförd eftermuddring. Detta 
föreslås dock inte utgöra ett villkor i tillståndet av skäl som framgår ovan. 
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De villkorsförslag som lämnas baseras på överväganden om hur mycket föroreningstransporten från 
hamnen kan tillåtas öka under entreprenadgenomförandet och vilka halter som kan accepteras i närhet-
en av mudderverket utan att akuta miljöeffekter ska uppkomma i recipienten, se Bilaga A4 till ansökan 
om tillstånd. 

Kommunen bedömer att de uppställda funktionskraven kommer att vara ändamålsenliga och medverka 
till att kommande entreprenör strävar efter att hitta lösningar som medför minsta möjliga grumling 
men samtidigt fungerar även i fastare sediment och är anpassningsbara till hamnens verksamhet. Det 
är entreprenörer inom branschen som har den största kunskapen om muddringsmetoder och hur dessa 
kan styras och anpassas till olika förhållanden och som därmed är bäst lämpade att välja teknik utgå-
ende från de lokala förutsättningarna och de krav som ställs på slutresultat och riskminimering under 
genomförandet. Kommunen anser därför att det inte är lämpligt eller t.o.m. riskabelt för slutresultatet 
att redan i tillståndet fastställa vilken muddringsteknik som ska användas. 

Möjliga skyddsåtgärder vid muddring, utöver val av muddringsteknik, är avskärmning av mudderver-
ket med s.k. siltgardiner, luftbubbelridåer eller motsvarande. Sådana skydd begränsar inte grumling 
vid avverkningen av de förorenade sedimenten, men reducerar spridningen av resuspenderade partiklar 
till utanförliggande områden. Användning av sådana barriärer försvåras av hamnens ordinarie verk-
samhet. Det måste vara möjligt att enkelt och snabbt flytta mudderverket för att möjliggöra fartygspas-
sager. Särskilt vid muddring av det mest förorenade området (utanför det f.d. Kopparverket) kommer 
detta att bereda en del svårigheter eftersom muddringen av detta område, som ligger nära inloppet till 
inre hamnen och är relativt trångt, måste utföras samtidigt som Gotlandstrafiken ska kunna passera 
enligt tidtabell. Detta förutses innebära många avbrott i arbetet vid vilka skyddsskärmar skulle behöva 
nedmonteras eller flyttas. Troligen kommer ändå avskärmningar att användas vid muddring i Mån-
skensviken som ligger vid sidan av farleden och där föroreningshalterna är som allra högst. Svårighet-
er att få avskärmningar att fungera kan dock förväntas även här. Dessa svårigheter är kopplade till de 
stora krafter som kommer att verka på en skärm i samband med fartygspassager, då vattenståndsför-
ändringar på närmare 0,5 m uppkommer i Månskensviken mer eller mindre momentant.  

Med hänsyn till de praktiska svårigheterna att använda avskärmningar vid muddringar i hamnen har 
kommunen valt att inte föreslå ett villkor om användning av sådana skyddsåtgärder, utan i stället före-
slå villkor avseende hur stor grumling som kan tillåtas, inkluderat den grumling som kommer från 
annan verksamhet i hamnen. Vad gäller spridningen från muddringsområdet regleras denna i första 
hand av det begränsningsvärde som gället för halten suspenderad substans i hamninloppet. I ansökan 
föreslås ett sådant begränsningsvärde till 20 mg/l som månadsmedelvärde.  Detta inkluderar det bak-
grundsvärde som enligt tidigare undersökningar uppgår till ca 7 mg/l som medelvärde för inre hamn-
bassängen. Om man antar att det påslag av suspenderade ämnen som erhålls i hamninloppet under 
muddringen uppgår till 10 mg/l som medelvärde under hela muddringstiden (dvs. att medelvärdet av 
halten suspenderad substans i inloppet kommer att vara 17 mg/l), att vattenomsättningen i inre hamnen 
uppgår till ca 20 m3/s1 och att muddringen tar två år i anspråk kan den sammanlagda spridningen av 
suspenderade ämnen från muddringen beräknas till drygt 12 600 ton TS. Den totala mängd som ska 
muddras i inre hamnbassängen kan beräknas till ca 181 400 ton TS. Begränsningsvärdet tillåter alltså 
en massförlust (”spill”) som uppgår till ca 7 %. Om man tar hänsyn till att en del av det vatten (och i 
vattnet suspenderade ämnen) som lämnar den inre hamnbassängen vänder och strömmar tillbaka bör 
den effektiva förlusten justeras ned till 3-4 % utgående från den modellering av vattenomsättning som 
SMHI tidigare genomfört inom ramen för huvudstudien, medan resterande del kan förväntas återsedi-
mentera inom muddringsområdet och tas upp i samband med den planerade eftermuddringen. Om man 

                                                      
1 Uppskattat från SMHIs modellering av vattenomsättningen för år 1997. 
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jämför denna beräkning med de data som redovisas avseende andelen återsedimenterat spill i Tabell 1 
och i Figur 1 ovan framgår att det föreslagna villkoret är i paritet med redovisade spill från uppfölj-
ningar i andra saneringsprojekt, där försiktig muddring använts.  

Sammanfattningsvis anser kommunen att det med hänsyn till de praktiska svårigheterna inte är rimligt 
att föreskriva villkor som innebär tvingande användning av viss teknik och att de föreslagna villkoren 
är väl avpassade för att säkerställa användning av bästa lämpliga teknik vid de muddringsarbeten det 
här är frågan om.  

 

2.2.2 Konstruktionslösningar 

Efter det att ansökan inlämnats har utbyggnader i området vid Rävenäset tills vidare senarelagts, 
främst pga. att grundläggningsförhållandena är ogynnsamma för kajanläggningar. För närvarande av-
ser kommunen inte att bygga ut detta område i sin helhet och återanvändning av muddermassor kom-
mer inte att bli aktuellt i detta område, under förutsättning att tillstånd till utbyggnad av Grimskallen 
med nyttiggjorda muddermassor erhålls. Hamnens framtida behov kan medföra att den del av området 
där grundläggningsförutsättningarna är gynnsamma ändå kommer att byggas ut, men då med rena 
massor. Av samma anledning begränsas även ansökan för det mindre fyllningsområdet vid Oljeham-
nen till att omfatta utfyllning med ej förorenade massor, även det under förutsättning att tillstånd till 
utbyggnad av Grimskallen med nyttiggjorda muddermassor erhålls. Nedanstående diskussion om BAT 
vid återanvändning av muddermassor som fyllningsmaterial förs därför med utgångspunkt från att 
förorenade muddermassor i första hand kommer att återanvändas som fyllningsmaterial innanför en 
invallning vid Grimskallen (utfyllnadsområde 3), jfr. 3.2 nedan. 

I tillståndsansökan redovisas tre olika tänkbara konstruktioner för en invallning innanför vilken mud-
dermassor kan fyllas ut:  

 Konventionell sprängstensvall. 

 Konstruktion med cellsponter. 

 Konstruktion med betongkassuner. 

För att kunna användas som kajanläggning behöver den konventionella sprängstensvallen komplette-
ras med ett utanförliggande påldäck medan konstruktioner med cellsponter och betongkassuner endast 
kräver mindre kompletteringar för att kunna fungera som kajer. 

De aspekter som är viktiga från miljösynpunkt är konstruktionernas förmåga att begränsa förorenings-
transporten från de förorenade fyllningsmassorna, men också konstruktionernas beständighet i tiden.  

Konventionella sprängstensvallar anläggs med släntlutningen 1:2 utom längs den sida som vetter in 
mot hamnen (sydväst), där brantare lutning används för att i någon mån begränsa storleken hos ett 
framtida påldäck (kajanläggning). Denna sida ligger oavsett vindriktning i skydd av landområden och 
vågbrytare och kommer därför inte att utsättas för vågerosion på samma sätt som den nordöstra och 
den sydöstra sidan. Sprängstensvallen där kajanläggningen ska byggas ut (inklusive tillfartsväg) utförs 
med ca 7 m krönbredd och längs övriga tre sidor med ca 5 m krönbredd. Grundläggning kommer att 
ske uteslutande på fast botten. Lös jord (lera och silt) finns i tre begränsade delområden. Dessa före-
komster av lös jord kommer att grävas ur. Utbyggd på detta sätt kommer säkerhetsfaktorn mot skred 
eller ras som kan komma att påverka de förorenade fyllningsmassorna att mer än väl tillgodose Skred-
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kommissionens rekommendationer för nyexploatering (områden där skred eller ras kan orsaka person-
skador).  

Den långsiktiga beständigheten hos konstruktionen säkerställs genom anläggning av tillräckliga eros-
ionsskydd.  

Begränsning av föroreningstransporten från utfyllda massor sker framför allt genom en kombination 
av stabilisering som binder finkorniga partiklar, som belyses under punkt 2.3.4 och 2.3.5 nedan, och 
genom anläggning av partikelfilter, alternativt tätskikt på vallarnas insida. De hydrogeologiska model-
leringar som redovisades i tillståndsansökan har sedermera kompletterats efter det att geotekniska 
undersökningar utförts som visar att fyllningen kommer att grundläggas på morän som överlagrar 
berggrunden (och inte direkt på berg), men även för att undersöka vilken ytterligare begränsning som 
erhålls för det fall partikelfilter på vallarnas insida byts mot tätskikt (betongmadrasser typ Foreshore 
Protection UCS 100). Den kompletterande modelleringen redovisas i Bilaga K:3.1. I samtliga dessa 
simuleringar har permeabiliteten hos de förorenade sedimenten antagits till 1*10-8 m/s, eftersom både 
undersökningar i laboratorium på såväl ostabiliserade som stabiliserade sediment och slugtester i fält-
försök med stabiliserade muddermassor (se Bilagorna  K:3.2 och K:3.3) visat att denna permeabilitet 
eller lägre kan förväntas hos massorna, efter konsolidering för överlasten (av täckmassor samt egen-
vikt). Däremot har permeabiliteten hos den underlagrande moränen och berget varierats för att under-
söka effekten av olika förhållanden, liksom permeabiliteten hos partikelfilter/betongtätning. Det fram-
går av resultaten att för det fall förhållandena skulle vara ogynnsamma (underlagrande berg och morän 
har hög permeabilitet) och enbart partikelfilter används kan infiltrationen till fyllningen uppgå till mel-
lan 10 l/m2/år och 15 l/m2/år (varianterna 2-1 och 2-2 i beräkningsbilagan). Med hänsyn till de geotek-
niska undersökningsresultaten bedöms att de beräkningsscenarier som mest sannolikt avspeglar verk-
liga förhållanden ligger mellan varianterna 2-4 och 2-5, där moränens permeabilitet varierats mellan 
1*10-6 m/s och 1*10-7 m/s och bergets permeabilitet mellan 1*10-9 och 1*10-7 m/s, vilket ger en infilt-
ration mellan 3 l/m2/år och 7 l/m2/år.  

Undersökningen av vilken effekt som kan påräknas av ett tätskikt i vallen redovisas i beräkningsscena-
rierna betecknade 3-x i Bilaga K:3.1. Vid en jämförelse mellan beräkningarna i varianterna 3-4, 3-5 
och 3-6 framgår att tätskiktets permeabilitet saknar betydelse för infiltrationens storlek. Även en jäm-
förelse med varianten 2-5 där enbart partikelfilter används och förutsättningarna i övrigt är desamma 
visar detta, trots att skillnaden i permeabilitet mellan tätskikt och partikelfilter som minst är en faktor 
1000. Orsaken till detta är att vatten som infiltrerar i fyllningen perkolerar vidare ner i underlagrande 
morän innan det avlänkas och strömmar upp i hamnbassängen, oavsett förekomsten av ett tätskikt i 
vallen. Detta innebär också att lakvattnet huvudsakligen kommer att filtreras genom den naturliga 
moränen och inte genom partikelfiltret i vallen. 

Cellsponter och betongkassuner dimensioneras så att säkerheten mot brott tillgodoser skredkommiss-
ionens rekommendationer för nyexploatering och bedöms därmed på kort och medellång sikt som 
likvärdiga med en sprängstensvall med hänsyn till integritet och stabilitet. Normalt dimensioneras 
sponter för 100 års livslängd med hänsyn till avrostning. På längre sikt behövs underhållsåtgärder om 
inte cellsponten ska brista. I den redovisade konstruktionen (MKB, figur 11) kompenseras detta med 
fyllning av bergkross inte bara inom cellerna utan även bakom dessa. Vid ett eventuellt framtida brott i 
sponten är det enbart erosionsstabilt bergkrossmaterial som kommer att rasa ut. Vid användning i 
skyddade lägen (fyllningens sydvästra sida, in mot hamnen) bedöms denna lösning i det närmaste lik-
värdig med en konventionell vall. Betong har normalt längre beständighet än en spont, men med hän-
syn till exponering för saltvatten och varierande temperaturer kommer underhåll att behövas på lång 
sikt även med en sådan konstruktion, om inte brott ska inträffa Av denna anledning utnyttjas samma 
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princip med en ”buffertfyllning” av erosionsstabilt bergkrossmaterial bakom kassunen (MKB, figur 
12). 

Med hänsyn till beräkningsresultaten i den hydrogeologiska modelleringen av en sprängstensvall som 
visar att strömbanorna för lakvatten huvudsakligen går ner i underlagrande morän och att infiltrationen 
är oberoende av tätskikt i vallen bedöms konstruktionerna inte medföra någon förändring av lakvat-
tenbildningen i förhållande till alternativet med en konventionell sprängstensvall. Detta innebär att det 
inte föreligger någon skillnad i miljöpåverkan orsakad av utsläpp från fyllningen mellan de olika kon-
struktionslösningarna. En förbättring av konstruktionen som skulle medföra en ytterligare reduktion av 
de framtida utsläppen är däremot installation av ett tätskikt över fyllningen med muddermassor. Bäst 
effekt erhålls beräkningsmässigt med ett syntetiskt geomembran med direkt anliggning mot de stabili-
serade muddermassorna, som då skulle bilda en s.k. komposittätning. I praktiken blir det svårt och 
omständligt att åstadkomma en sådan konstruktion, eftersom den maskin som ska utföra stabilisering-
en behöver ett bärlager att stå på och tätskiktet måste ligga under detta för att den eftersträvade kom-
positeffekten ska uppnås. Det komplicerade installationsförfarande som måste tillämpas innebär att 
kostnaden för ett sådant tätskikt blir hög. Mot bakgrund av att utsläppen från fyllningen ändå kommer 
att bli små (se nedan Tabell 2) bedöms ett sådant tätskikt inte som motiverat. Motsvarande investering 
i en utökad muddring i stället bedöms ge mer miljönytta. 

Sammantaget bedöms en invallning med konventionell sprängstensvall som något säkrare än övriga 
konstruktioner i ett långt tidsperspektiv och kan därmed anses utgöra BAT. Användning av tätskikt i 
vallen i stället för partikelfilter bedöms däremot inte ha någon väsentlig betydelse för funktionen ur ett 
miljöperspektiv. Användning av tätskikt på fyllningen kommer att minska föroreningstransporten men 
bedöms inte som motiverat så länge muddringen inte omfattar alla förorenade sediment, eftersom mot-
svarande investering i en utökad muddring bedöms ge större miljönytta. Kommunen avser att bygga 
upp invallningen som en sprängstensvall med en framtida utbyggnad av ett påldäck för anläggning av 
en kaj på den sydvästra sidan (in mot hamnbassängen). Vidare planerar kommunen att av anläggnings-
tekniska skäl använda ett tätskikt av betong (jämntjock madrass) på insidan av vallen. Eftersom detta 
inte kan visas ha bättre funktion än ett partikelfilter vill kommunen dock ha möjlighet att byta tätskik-
tet mot ett partikelfilter, med de krav på kornstorleksfördelning som angivits i ansökan. 

 

2.3 Användning av avfall för anläggningsändamål 

2.3.1 Fyllning inom Rävenäset 

Vad avser fyllning inom Rävenäset kommer fyllning med förorenade muddermassor inte att utföras 
inom detta område om tillstånd till utbyggnad av Grimskallen med nyttiggjorda muddermassor erhålls. 
Däremot kan fyllning inom delar av området komma att utföras med rena massor. För det fall tillstånd 
till utbyggnad av Grimskallen inte erhålls innebär hamnens behov av tillkommande ytor att hela eller 
stora delar av Rävenäset behöver byggas ut. I ett sådant fall planerar kommunen att använda förore-
nade muddermassor för denna utbyggnad. 

2.3.2  Andelen muddermassor/bergkross inom Grimskallen 

För utbyggnad av Grimskallen, inklusive vägbank med tillfartsväg och fyllning efter urgrävning av lös 
jord, erosionsskydd m.m. behövs ca 450 000 m3 sprängsten och krossmaterial i olika fraktioner. För 
överbyggnad av muddermassorna efter fyllning behövs ytterligare ca 130 000 m3. Totalt behövs alltså 
580 000 m3 bergmaterial i form av sprängsten och krossmaterial. Detta motsvarar ungefär 350 000 m3 
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fast berg. Behovet av bergmassor har efter detaljprojektering ökat som en följd av de konstruktions-
förändringar som vidtagits (bl.a. större krönbredd och urgrävning av lös jord i några områden). 

Inom invallningen kommer minst ca 360 000 m3 muddermassor att nyttiggöras. Därigenom reduceras 
behovet av deponeringskapacitet för de förorenade sedimenten och behovet av bergmassor för utbygg-
naden med samma volym, motsvarande ca 215 000 m3 fast berg. Sannolikt kommer muddermassorna 
att konsolidera under arbetstiden (komprimeras) så att en större volym muddermassor kommer att 
användas. Detta reducerar dock inte behovet av bergmassor.  

 

2.3.3 Vilka material som avses användas för förstärkningslager, bärlager och slitlager inom utfyll-
nadsområdena 

Vid utbyggnad av fyllningen i Grimskallen kommer överbyggnaden att från muddermassorna och 
uppåt utgöras av (a) fyllning med krossmaterial 0-150 mm (b) förstärkningslager av krossmaterial 0-
150 mm och (c) bärlager av krossmaterial 0-32 mm. Något ytterligare slitlager kommer inte att påföras 
i detta skede. Beroende på hur hamnen fortsättningsvis kommer att utnyttja ytan kan det bli aktuellt 
med slitlager av asfalt och uppsamling av dagvatten, installation av oljeavskiljare etc. Inledningsvis 
kommer endast en mindre kajanläggning för den nya oljehamnen att förses med sådana anordningar. 
Denna kajanläggning placeras på ett påldäck som byggs ut från sprängstensvallen och berör inte fyll-
ningen med förorenade muddermassor. 

 

2.3.4 Metod för stabilisering/solidifiering av muddermassor och typ av bindemedel, stabilitet och 
fastläggningsförmåga på kort och lång sikt 

Kommunen har projekterat för en lösning där stabilisering kommer att ske efter utfyllning av mud-
dermassor, med den metod som används för s.k. masstabilisering av lös jord i samband med vägbygg-
nad etc. Metoden använder en skruv som förs ned i jorden och blandar om muddermassorna med sam-
tidig tillsättning av bindemedel. Tekniken har använts länge i stabiliseringssammanhang och anses 
vara väl beprövad. Som bindemedel kommer preliminärt en blandning av ca 70 % cement och ca 30 % 
granulär masugnsslagg (exempelvis merit) att användas. Innanför sprängstensvallarna intill ett avstånd 
av ca 30 m från det inre släntkrönet kommer stabilisering att utföras till fullt djup, med inblandnings-
mängden 150 kg/m3. I den inre delen kommer stabiliseringen preliminärt att utföras till djupet 3 m 
under fyllningsmassornas yta (5 m under blivande markyta).   

 

Figur 3 Principfigur som visar projekterad lösning för stabilisering av muddermassor 
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 Beträffande de förslag till undersökningar för klargörande av lämpligheten med ett nyttiggörande med 
användning av stabilisering/solidifiering som NV refererar till, var studien i fråga inte utgiven när 
tillståndsansökan lämnades in och kommunen har inte haft möjlighet att ta hänsyn till innehållet i 
denna när försöken planerades. De undersökningar som genomförts följer ändå i huvudsak förslaget. 
Följande tester på stabiliserade muddermassor har utförts för utprovning av lämpligt bindemedelsre-
cept: 

 Hållfasthetsutveckling som funktion av lagringstid (enaxliga tryckförsök). 

 Deformationsförsök typ CRS för bestämning av deformationsegenskaper och permeabilitet. 

 Permeabilitetsförsök i celltryckspermeameter. 

 Utlakningsegenskaper för oorganiska ämnen bestämd med skaktest SIS-EN 12457 på ned-
krossade prover vid olika lagringstider, upp till 91 dygn efter inblandning. 

 Utlakningsegenskaper för organiska ämnen bestämd med specialmetod föreslagen av Statens 
geotekniska institut. 

 Pilotförsök för verifiering av stabiliseringens effekt under fältförhållanden, med bestämning 
av hållfasthetsutvecklingen i fält som funktion av tid, koncentrationer av föroreningar i porvat-
ten samt erhållen permeabilitet efter stabilisering av fyllningsmassorna. 

Laboratorieförsöken har utförts av Statens geotekniska institut, under projektledning av Ramböll. Re-
sultaten redovisas i Bilaga K:3.2.  Resultat från pilotförsöken redovisas i Bilaga K:3.3. 

Laboratorieförsöken har utförts på fem samlingsprover från hamnen, representerande områden med 
olika föroreningshalter. Samlingsprovernas representativitet för de förorenade sedimenten framgår av 
en jämförelse av totalhalterna i dessa (se bilaga K:3.2) med totalhalter i sediment enligt sedimentkarte-
ringen, där ett stort antal enskilda prover analyserats. En sammanställning av dessa samt statistiska 
mått på haltvariationer i olika områden bifogas i bilaga K:3.4.  

Som bindemedel har cement, granulär masugnslagg (merit respektive ecocem) och två flygaskor i 
olika proportioner provats. Hållfasthetsprovningar har utförts på alla blandningar medan lakförsök 
främst har utförts på det samlingsprov som bedömts vara mest kritiskt med hänsyn till innehållet av 
föroreningar, samlingsprovet betecknat Månskensviken, och med den bindemedelsblandning som be-
dömts som mest aktuell för användning (ca 70 % cement och ca 30 % granulär masugnsslagg med 
inblandningsmängd 150 kg/m3). Samlingsprovet Månskensviken kommer från området närmast utan-
för det f.d. kopparverket där de huvudsakliga utsläppen av föroreningar skett. Ett lakförsök har också 
utförts på ett generalprov där samtliga samlingsprover ingått, för en jämförelse med resultaten från 
lakförsök på provet från Månskensviken.  

Pilotförsöket har utförts på muddermassor från ett område med höga halter av föroreningar som ligger 
i anslutning till samlingsproverna från områdena Månskensviken och Öster Rävsmålan (Rävenäset). 
Innehållet av metaller och dioxiner är jämförbart med totalhalterna i dessa samlingsprover, medan 
innehållet av PCB-7 och tennorganiska föreningar är något lägre. Bindemedel har utgjorts av 70 % 
cement och 30 % granulär masugnsslagg (merit). Provning har utförts med inblandningsmängderna 
100 kg/m3 och 150 kg/m3.  

Resultaten redovisas i sin helhet i bilagorna. Sammanfattningsvis visar de utförda försöken följande: 

 Muddermassorna är mycket finkorniga och klassificeras utifrån kornstorleksfördelningen som 
lera. Samlingsprovet inre hamnen har större inslag av grovkornigare material än övriga och 
kan klassificeras som siltig lera. Utifrån CRS-försök på ostabiliserade prover bedöms att per-
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meabiliteten hos muddermassorna efter konsolidering för en överlast om 30 kPa (motsvarande 
planerad överbyggnad) är ca 5*10-9 m/s eller lägre. 

 Stabiliseringen minskar inte utan snarare ökar permeabiliteten hos de finkorniga muddermas-
sorna. Permeabiliteten efter stabilisering kan på basis av de utförda laboratorieförsöken upp-
skattas till ca 1*10-8 m/s. Detta bekräftas av slugtester utförda i pilottestet.  

 Laktester på ej stabiliserade muddermassor utförda enligt SS-EN 12457-2 visar att utlakningen 
av molybden, arsenik, klorid och DOC överskrider mottagningskriterierna för mottagning på 
en deponi för inert avfall, men inte mottagningskriterierna för mottagning på deponi för icke-
farligt avfall. 

 Utlakningen av dioxiner från ej stabiliserade muddermassor i laboratorieförsök (utförda vid 
L/S 10 l/kg med metod utvecklad av SGI) var stor när partikelavskiljning skedde enbart med 
centrifugering. Halter efter centrifugering, utan filtrering har valts för beräkningar av miljöbe-
lastning eftersom halter efter filtrering kan vara påverkade av fastläggning i filtermaterialet 
som inte enbart beror på den effektivare partikelavskiljningen. Mängden dioxiner var 400-500 
ggr lägre om lakvätskan filtrerades genom 0,45 µm filter i stället för att centrifugeras, vilket 
indikerar att dioxinerna i lakvätskan delvis är bundna till mycket fina partiklar. 

 Stabilisering minskade utlakningen av arsenik, klorid och sulfat men ökade utlakningen av 
främst nickel, men även av koppar, kvicksilver, molybden, selen och DOC. Efter stabilisering 
överskred utlakningen av selen mottagningskriterier för mottagning på deponi för icke-farligt 
avfall, men inte för mottagning på deponi för farligt avfall. Däremot överskred utlakningen av 
DOC med knapp marginal mottagningskriteriet för mottagning på deponi för farligt avfall 
(dock endast analyserat på generalsamlingsprovet). 

 Den viktigaste effekten av stabiliseringen var att utlakningen av dioxiner i laboratorieförsök 
minskade med en faktor 10-20. 

 Uppmätta halter i porvatten från stabiliserade muddermassor i pilotförsöket visade att halterna 
av dioxiner i porvatten i fält var en faktor 3-50 ggr lägre än i lakförsök med stabiliserade mud-
dermassor i laboratorium. 

 Uppmätta halter i porvatten från stabiliserade muddermassor i pilotförsöket visade också att 
halterna av flera metaller var högre än såväl halterna i porvatten i sediment (enligt tidigare 
undersökningar) som i lakförsöken i laboratorium. Den största avvikelsen noterades för kop-
par, för vilken halterna i porvatten var mycket höga och varierade från ca 1 µg/l upp till ca 
1 000 µg/l. I lakförsöken var kopparhalterna lägre än rapporteringsgränsen. Det kan också no-
teras att halterna av kvicksilver var ungefär en faktor 10 högre i fält än i lab. 

Den ökade utlösningen av flera metaller efter stabilisering bedöms vara en effekt av den pH-ökning 
som erhålls, då lösliga metallhydroxidkomplex kan bildas. I lakförsöken på prover före stabilisering 
varierade pH inom intervallet 6,7-7,7 medan pH i lakförsök på samma prover efter stabilisering varie-
rade mellan 11,6 och 12,2. Detta innebär att koncentrationen av fria hydroxidjoner som kan bilda lös-
liga komplex ökade med en faktor 10 000 – 100 000.  Det är inte omöjligt att pH i porvatten från pilot-
försöket kan vara ännu högre eftersom lakförsöket i princip innebär en spädning av inneslutet porvat-
ten med en faktor 5-10 (beroende på provets vattenkvot efter det att härdningsreaktionerna utbildats). 
En sådan ytterligare pH-effekt kan förklara att koppar mobiliserats i fält trots att det inte mobiliserats i 
lakförsök. Fastläggningseffekten för dioxiner bedöms inte vara en pH-effekt (som snarare borde öka 
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mobiliteten hos dioxiner) utan en effekt av en effektiv inbindning av mycket små och sannolikt även 
kolloidala partiklar. 

En eventuell framtida förändring av pH bedöms med hänsyn till ovanstående som gynnsam. Det är 
inte rimligt att anta att pH skulle kunna öka ytterligare i framtiden. Det är däremot troligt att pH på 
lång sikt kan sjunka som en följd av infiltration av försurande nederbörd. Reaktioner med koldioxid 
löst i infiltrerande vatten kan också medföra en karbonatisering av kalciumhydroxider (som är en av 
reaktionsprodukterna vid stabiliseringen) vilket i så fall bör stabilisera pH kring 8, som bedöms som 
gynnsamt för fastläggning av flertalet metaller. Med hänsyn till att muddermassorna kommer att ligga 
under vatten, vilket effektivt begränsar diffusionen av koldioxid, och att vattenomsättningen kommer 
att vara mycket långsam (jfr. resultaten från den hydrogeologiska modelleringen) bedöms att sådana 
processer endast kan få betydelse i ett mycket långt tidsperspektiv (hundratals år). Därmed bedöms 
också att de mest representativa halterna i porvatten för beräkning av uttransport från stabiliserade 
muddermassor är de halter som uppmätts i fält i tre av fyra grundvattenrör. Detta innebär att halter i 
porvatten enligt Tabell 2 (medelvärden av porvatten i pilottest, provytorna 1-3) bör användas för be-
räkning av föroreningstransport av dimensionerande ämnen från stabiliserade muddermassor. 

 

Tabell 2 Dimensionerande halter i porvatten i stabiliserade muddermassor 

Dioxiner 
(ng/l) 

As 
(µg/l) 

Cu 
(µg/l) 

Hg 
(µg/l) 

Mo 
(µg/l) 

Ni 
(µg/l) 

Pb 
(µg/l) 

Zn 
(µg/l) 

0,005 80 1 000 0,07 300 300 70 200 
 

Med hänsyn till att undersökningarna visar att utlösningen av ett antal metaller kommer att öka väsent-
ligt som en effekt av stabiliseringen kan den miljömässiga nyttan med stabiliseringen ifrågasättas. Det 
bedöms dock att den fixering av (sannolikt kolloidala) finpartiklar till vilka dioxiner är bundna som 
stabiliseringen medför överväger utlösningen av metaller, åtminstone i de delar av fyllningen som är 
mest känsliga för partikeltransport (muddermassor närmast invallningen).  

Slutligen bedöms resultaten från permeabilitetstesterna innebära att de stabiliserade muddermassorna 
inte kan betraktas som en monolit från vilken utlakningen huvudsakligen sker genom diffusion till 
omgivande vatten. Föroreningstransporten kommer i stället att domineras av utlakning med genom-
strömmande vatten. För att diffusionen ska bli dimensionerande krävs att permeabiliteten minskar med 
ytterligare en tiopotens. 

 

2.3.5 Förnyad översyn av beräknad föroreningstransport från utfyllnadsområdena 

Som framgått ovan kommer den framtida lakvattenbildningen i fyllningen sannolikt att vara mellan 
3 l/m2/år och 7 l/m2/år. Den exponerade ytan för denna infiltration blir ca 62 000 m2. Lakvattenbild-
ningen bedöms därmed bli 200-500 m3/år. Om allt lakvatten som infiltrerar kommer att innehålla för-
oreningar med koncentrationer enligt Tabell 2 betyder detta att den totala föroreningstransporten kan 
beräknas enligt Tabell 3. 
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Tabell 3 Beräknad föroreningstransport från fyllningen vid Grimskallen utgående från beräknad 
lakvattenbildning och bedömda dimensionerande halter i porvatten. Observera att enheterna 
varierar för de olika ämnena 

Dioxiner 
(µg/år) 

As 
(g/år) 

Cu 
(g/år) 

Hg 
(mg/år) 

Mo 
(g/år) 

Ni 
(g/år) 

Pb 
(g/år) 

Zn 
(g/år) 

1-3 16-40 200-500 14-35 60-150 60-150 14-35 40-100 
 

Beräkningen avser den projekterade fyllningen som helhet, dvs. den samverkan som kan förväntas av 
att en större bindemedelstillsats används i utkanterna av fyllningen närmast vallarna (150 kg/m3) me-
dan en mindre bindemedelstillsats används i det övre lagret centralt i fyllningen (100 kg/m2) och det 
undre lagret närmast underlagrande moränjord i de centrala delarna av fyllningen lämnas ostabilise-
rade (se Figur 3 ). Sannolikt kommer fördelningen av stabiliseringen att innebära att metaller som 
transporteras från stabiliserade muddermassor ner i ostabiliserade muddermassor i den centrala delen 
av fyllningen i viss utsträckning kommer att fastläggas i de ostabiliserade muddermassorna när pH 
sjunker. Sådana processer har inte tillgodoräknats. Ingen hänsyn har heller tagits till den fastläggning 
som kan påräknas i underlagrande morän. Däremot har det i denna beräkning tillgodoräknats att en 
naturligt avsatt fast lagrad morän fungerar som ett effektivt partikelfilter, vilket förhindrar transport av 
finpartiklar och därmed till partiklarna adsoberade dioxiner från de ostabiliserade muddermassorna 
centralt i området, ner genom underlagrande morän och ut till utanförliggande vattenmassa. Detta 
bygger på erfarenheter från andra förorenade områden, exempelvis doppningsanläggningar för im-
pregnering av virke, där det ofta finns mycket höga halter dioxiner i marken utan att dessa transporte-
ras i grundvattnet. 

Vid en jämförelse med den beräkning av föroreningstransporten som redovisades i den första version-
en av miljökonsekvensbeskrivningen har den beräknade transporten av metaller ökat väsentligt medan 
den beräknade transporten av dioxiner reducerats med mer än en faktor 300. De beräknade utsläppen 
kan dock fortfarande betraktas som försumbara jämfört med vad som nu sprids från sedimenten i 
hamnbassängen och vad som fortsättningsvis kommer att spridas, även efter det att åtgärder vidtagits. 

Ovan angiven lösning är projekterad för genomförande av entreprenaden på basis av resultaten från 
utförda försök. Kommunen planerar att utreda möjligheten att även använda andra bindemedel än de 
hittills provade. Sådana bindemedel kan t.ex. utgöras av flygaskor av den typ som används vid till-
verkning av cement. Dessa askor ska inte förväxlas med den typ av askor som hittills provats i stabili-
seringsförsöken, för vilka någon hållfasthetstillväxt utöver den som ändå skulle erhållas av den samti-
diga cementtillsatsen inte kunnat påvisas. Kvalitetskraven på flygaskor som används i cement och 
betong är höga. Det är tveksamt om sådana askor finns i Sverige, men tillgången är god i andra länder 
runt Östersjön. Askorna är ofta produktcertifierade och det är möjligt att sådana flygaskor kan ersätta 
en stor del av cement och/eller granulär masugnsslagg i bindemedelsblandningen. Det är inte omöjligt 
att en betydande besparing kan göras med användning av sådana bindemedel, vilket innebär utrymme 
för ytterligare muddring av förorenade sediment i hamnen. En ytterligare aspekt på valet av bindeme-
del är att användning av flygaskor i stället för cement innebär en lägre miljöbelastning i tillverknings-
ledet. Flygaskan är en biprodukt vid energiframställning medan tillverkning av cement medför en till-
kommande förbrukning av fossil energi och därmed stora tillkommande utsläpp av koldioxid. Kom-
munen föreslår därför att tillsynsmyndigheten bemyndigas att godkänna även andra bindemedel eller 
blandningar av bindemedel än ovan redovisade. Vägledande ska vara att tillräckliga försök utförts och 
att den beräknade föroreningstransporten inte väsentligt överskrider ovan redovisade värden. 
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2.3.6 Antal prover som genomgått grundläggande karakterisering 

Det har genomförts grundläggande karakterisering av fem samlingsprover som tagits i olika delar av 
hamnbassängen. Bedömningen är att variationerna i föroreningshalter och provernas fysikaliska egen-
skaper väl representerar de verkliga variationerna i de förorenade sediment som planeras att återan-
vändas. Det har tagits sedimentprover i flera hundra punkter i hamnbassängen och det har analyserats 
hundratals prover med avseende på tungmetaller, organiska miljögifter m.m. I Tabell 4 jämförs för-
oreningshalterna i de testade samlingsproverna med statistiska mått av de förorenade sediment som 
planeras att muddras upp (etapp 2 samt etapp 3&4).  

Tabell 4 Jämförelser mellan föroreningshalter m.m. i testade samlingsprover med statistiska mått av 
föroreningshalter m.m. i sediment som skall muddras och återanvändas. Sediment som mudd-
ras i etapp 1 kommer inte att nyttiggöras som fyllningsmassor i hamnen. 

 

Av tabellen framgår att samlingsproverna på ett tämligen bra sätt täcker in de variationer av förore-
ningshalter m.m. som i verkligheten finns i muddrade massor. Sökande bedömer således inte att be-
dömningsunderlaget är bristfälligt. 

 

2.3.7 Utlakning vid C0 efter förnyat perkolationstest 

Det har inte varit möjligt att utföra perkolationstest med bestämning av C0. Den naturliga vattenkvoten 
(vatteninnehållet i massorna in situ) är betydligt högre än vad som motsvarar L/S 0,1 l/kg, vid vilken 
vattenomsättning C0 bestäms. Vatteninnehållet har även varit för högt för att utlakningen vid L/S 2 ska 
kunna bestämmas och lakförsök har endast utförts vid L/S 10 l/kg. Utlakningen vid L/S 10 har be-
stämts i skakförsök. Muddermassornas permeabilitet före stabilisering är låg och det är av denna an-
ledning inte möjligt att genomföra perkolationstest inom rimlig tid. 

I stället för resultat från perkolationstester kan analyser från provtagning av porvatten in situ användas 
för bedömning av troliga lakvattenhalter från en deponi eller fyllning med de förorenade muddermas-
sorna. En sådan undersökning genomfördes inom ramen för huvudstudien och bifogas som bilaga 
K:3.5, där såväl porvattenhalter som halter i sediment redovisas för ett antal metaller och metalloider 
på totalt nio platser i hamnbassängen. 

För de stabiliserade muddermassorna har motsvarigheten till C0 bestämts genom analys av porvatten 
som provtagits i samband med pilotförsöket i fält. Dimensionerande halter redovisas i Tabell 2, full-
ständiga resultat i bilaga K:3.3. 

En jämförelse mellan porvattenhalter in situ och porvattenhalter i stabiliserade muddermassor visar 
liksom lakförsöken att utlösningen av flera metaller tycks öka som en följd av stabiliseringen. 

Parameter Enhet Inre hamnen Väster Rävenäset Öster Rävenäset Månskensviken Djuphåla Median 90‐perc Antal prover Median 90‐perc Antal prover

Torrsubstans % 33 24 34 28 17 22 35 57 28 41 423

Glödförlust % TS 12 21 11 13 20 14 19 57 14 18 423

As mg/kg TS 36 116 102 363 135 184 627 57 62 206 423

Cd mg/kg TS 18 18 11 13 10 12 27 57 13 40 423

Cu mg/kg TS 418 1460 1150 1950 1750 1590 3380 57 811 2920 423

Hg mg/kg TS 0,8 2,2 2,6 3 <1 2 6 57 2 4 423

Ni mg/kg TS 75 80 57 57 26 37 66 57 60 149 423

Pb mg/kg TS 235 679 535 1360 1190 1080 3940 57 626 1328 423

Zn mg/kg TS 1240 3050 2290 4880 3660 3100 8400 57 1740 5800 423

Fe mg/kg TS 47600 122000 79000 138000 215000 105000 332000 57 52000 142000 423

Dioxiner ng TEQ/kg TS 72 210 550 1500 300 345 1360 18 120 630 60

PCB7 mg/kg TS 0,06 0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 0,14 18 0,04 0,13 60

Summa TBT mg/kg TS 0,5 0,5 0,5 0,7 0,05 0,2 0,4 18 0,3 1,1 60

TOC % TS 4,1 5,8 3,6 3,2 4,3 3,7 6,1 18 5 7,2 60

Etapp 2

Stickprover av förorenade sediment som skall återanvändas

Samlingsprover för grundläggande karakterisering Etapp 3&4
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2.3.8 Risker/lämplighet med att inte använda bindemedel vid behandlingen av muddermassorna 

Risker/lämplighet med hänsyn till föroreningstransporten har belysts under punkt 2.3.4 ovan. Till detta 
kommer risker för bärighetsbrott och skred kopplade till den låga skjuvhållfastheten hos ostabiliserade 
massor. Beräkningsmässigt kan muddermassorna användas utan stabilisering, under förutsättning att 
överbyggnaden läggs ut successivt i relativt tunna lager. När överbyggnaden sedan är påförd uppfyller 
den beräkningsmässiga säkerheten mot bärighetsbrott skredkommissionens rekommendationer för 
nyexploatering. Totalstabiliteten (skred som även omfattar invallningen) är i alla skeden av arbetet 
tillfredsställande, oavsett muddermassorna hållfasthet. Med den valda konstruktionen av invallningen 
kommer stabiliteten att vara mycket god även i ett långt tidsperspektiv. 

Kommunen avser preliminärt att stabilisera enligt de principer som framgår av Figur 3. I de centrala 
delarna av området utförs stabilisering till ungefär halva djupet i muddermassorna framför allt med 
hänsyn till att framtida sättningar inte ska bli för stora. I delarna närmare invallningen sker stabilise-
ring till fullt djup dels eftersom tyngre maskiner förväntas trafikera dessa ytor, dels för att effektivt 
binda partiklar i denna zon där det är tänkbart att transport kan ske till sprängstensvallen i stället för 
till underlagrande morän. 

 

2.3.9 Underlag för bedömningen att fyllning i hamnen, placering i landdeponi och Langøya är rela-
tivt likvärdiga. 

Återanvändning av muddermassorna för fyllningsändamål i hamnen och deponering i en lokal deponi 
bedöms som likvärdiga med hänsyn till utlakning av föroreningar eftersom den beräknade lakvatten-
bildningen i fyllningen (3-7 l/m2/år) är i samma storleksordning som kravet på en deponi för farligt 
avfall (maximalt 5 l/m2/år). Vidare kommer stabilisering av muddermassorna att krävas även vid de-
ponering eftersom hållfastheten är så låg att uppläggning i en deponi annars inte bedöms som möjlig.  

Samma förhållanden kan antas gälla vid deponering i Langøya. Som kommunen efter ett besök på 
platsen har förstått förfarandet, kommer muddermassor från Oskarshamn att stabiliseras och sedan 
läggas i en deponi som byggs över det uppfyllda kalkbrottet i den norra delen av ön. Detta innebär att 
lakvattenbildningen även här kan förväntas bli av samma storleksordning som i de två övriga alterna-
tiven (hade muddermassorna däremot lagts under vatten i det täta kalkbrottet hade troligen lakvatten-
bildningen blivit betydligt mindre, och dessutom långsiktigt mer stabil). Beroende på vilka stabilise-
ringsmedel man använder på Langøya kan lakvattenhalterna bli annorlunda. Denna fråga hanteras av 
NOAH (det bolag som äger och driver verksamheten där) och undandrar sig kommunens bedömning. 

En tänkbar risk vid användning av muddermassorna som fyllningsmaterial är eventuella spill av kemi-
kalier som kan påverka utlakningen från muddermassorna, eller direkta ingrepp i fyllningen  genom 
schaktarbeten för grundläggning av framtida anläggningar, ledningsdragningar etc. Dessa risker mini-
meras genom att muddermassorna i sin helhet kommer att ligga under vatten. Det bedöms dock som 
lämpligt att införa restriktioner för områdets nyttjande såsom begränsning av tillåtna schaktdjup och 
krav på särskilda skyddsåtgärder om kemikalier ska hanteras på området (täta ytor med uppsamling 
och omhändertagande av dagvatten). Motsvarande behov av restriktioner är också nödvändiga vid en 
landdeponi. 

De kalkyler av kostnader som kommunen låtit genomföra visar följande indikativa kostnader för 
muddring och omhändertagande på de olika sätten: 
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1. Vid användning som fyllningsmaterial i Grimskallen: 721 kr/m3  
2. Vid omhändertagande enbart på Langøya: 753 kr/m3 
3. Vid omhändertagande i en specialdeponi: 813 kr/m3 

Det bör tilläggas att även alternativ 1 (huvudalternativet) innebär att en del av muddermassorna kom-
mer att transporteras till Langøya eller annan extern anläggning. Det bedömda överskottet vid mudd-
ring av inre hamnbassängen inklusive eftermuddring är ca 125 000 m3. Bland annat planerar kommu-
nen för ett externt omhändertagande av de mest förorenade massorna (från Månskensviken). Beräk-
ningen har inte tagit hänsyn till den besparing som erhålls genom att behovet av jungfruliga massor för 
utbyggnaden av Grimskallen minskar. 

Alternativ 2 är något osäkert. Kommunen har i ett tidigt skede sonderat NOAH:s möjligheter att ta 
emot muddermassorna. Det finns viss tveksamhet beträffande delar av muddermassorna, beroende på 
att halten TOC ställvis överskrider 5 %. Sådana massor får inte tas emot vid Langøya, men möjlighet-
erna beror på hur stor volym som kan betraktas som en enhetsvolym inom vilken halter kan medelvär-
desbildas och för vilken gränsvärdet gäller. NOAH har också utryckt vissa tveksamheter pga. att stora 
vattenvolymer kommer att behöva hanteras vid mottagningen. Halterna av föroreningar anses däremot 
inte utgöra något hinder för mottagning. Alternativet har kostnadsberäknats med användning av ett 
indikativt pris på transport och mottagning som erhölls i ett tidigt skede i processen. Det finns dock 
ingen bekräftelse vare sig på att man kan ta emot massorna på Langøya eller på att det indikativa priset 
är tillräckligt. Detta innebär att ett externt omhändertagande kan behöva ske på annan plats vilket san-
nolikt fördyrar detta alternativ avsevärt, men i mindre utsträckning även alternativ 1. 

Kostnadsberäkningen för alternativ 3 utgår från att en lokal deponi kan anläggas på Storskogens av-
fallsanläggning i Oskarshamn, dit transportavståndet är kort. Det finns tillstånd att ta emot förorenade 
massor som utgör farligt avfall, men tillståndet kommer sannolikt att behöva kompletteras med den 
verksamhet som krävs för behandling, hantering av vatten m.m. för det fall en lokal deponi skulle be-
höva anläggas. 

 

2.3.10 Gränsvärden för TOC/DOC vid placering i en landdeponi 

I bilaga K:3.4 redovisas en mer omfattande karakterisering av muddermassorna, baserade på samtliga 
analyser av sediment och inte enbart samlingsproverna på vilka lakförsök och stabilisering undersökts. 
Det framgår att halterna av TOC är sådana att dispens sannolikt inte kommer att behövas om medel-
värden av uppmätta halter kan användas. Utlakningen av DOC (vid L/S 10) har uppmätts dels vid lak-
försök på ett generalsamlingsprov, dels vid lakförsök med avseende på organiska ämnen i provet från 
Månskensviken. Utlakningen ligger från båda proverna under det gränsvärde på 800 mg/kg TS som 
måste innehållas dispens från mottagningskriteriet för TOC ska kunna erhållas (uppmätta halter DOC 
var 600 mg/kg respektive 769 mg/kg TS). Utlakningen av DOC (vid L/S 10) från det stabiliserade 
generalsamlingsprovet ligger däremot över gränsvärdet (uppmätt till 1030 mg/kg TS) vilket kan utgöra 
en svårighet för deponeringslösningar eftersom stabilisering sannolikt kommer att behövas med hän-
syn till deponins stabilitet.  
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3. Länsstyrelsen 

3.2 Risk för sedimenttransport vid utfyllnad i Rävenäset 

Kommunen avser att i första hand inte bygga ut hamnen inom detta område annat än i mindre ut-
sträckning och då med användning av endast rena fyllningsmassor. I sådana fall muddras området och 
förorenade sediment avlägsnas. För det fall tillstånd inte erhålls för utbyggnad av Grimskallen med 
förorenade muddermassor av kvarstår ändå hamnens behov av nya lagringsytor. Kommunen vill där-
för ha kvar möjligheten att som ett andrahandsalternativ bygga ut hela området vid Rävenäset, med 
användning av förorenade muddermassor enligt ansökan. 

Innan utfyllnad med förorenade massor sker kommer en invallning att byggas. Invallningen förses 
med partikelfilter eller tätskikt som tidigare redovisats. Om fyllningen inom området sker oförsiktigt 
kan lokala omflyttningar (upptryckning och grumling) av de förorenade sediment som finns inom om-
rådet inträffa. Under förutsättning att invallningen konstrueras och grundläggs med fullgod säkerhet 
mot brott i underlagrande jord kan sådana omflyttningar/uppgrumling inte förflyttas utanför fyllnings-
området. De sediment som inte muddras kommer alltså att inneslutas på samma sätt som muddrade 
sediment. 

Inom delar av området är grundläggningsförhållandena svåra. Det kritiska momentet, då det finns risk 
för sedimentflykt är således vid uppförande av vallkonstruktionen. I första hand kommer vallen att 
grundläggas på fast botten av morän, efter urgrävning (muddring) av lösa förorenade sediment och 
lera. Urgrävda massor kan placeras innanför en med siltskärm temporärt avgränsad del i fyllningsom-
rådet, där botten utgörs av fast jord utan risk för skred (området omedelbart norr om Rävenäset). I 
första hand kommer invallningen att placeras på sådant sätt att jorddjupen i vallinjen inte är större än 
att denna grundläggningsmetod kan tillämpas. Om detta begränsar utbyggnadsytan i alltför stor ut-
sträckning kan det vara nödvändigt att förlägga en del av invallningen till ett område där mäktigheten 
av lös jord är stor och urgrävning inte möjlig att utföra. Preliminärt avser kommunen i sådant fall att 
grundlägga delar av vallen geotextilförstärkta stenpelare (GEC – geotextile enhanced columns). Tek-
niken innebär att ett stålrör med stor diameter som är tillslutet i botten förs ned till fast botten genom 
de lösa jordlagren, som vid nedförandet pressas undan. Insidan av stålröret är inklätt med en kraftig 
armerande geotextil. När stålröret är nedfört fylls detta med krossmaterial i lämplig fraktion samtidigt 
som röret dras upp och stenfyllningen packas med vibrering. Kvar genom den lösa jorden finns en 
geotextilinklädd stenpelare som kan ta upp stora vertikala laster. Proceduren upprepas ett stort antal 
gånger – stenpelarna måste installeras relativt tätt, och stora volymer lös jord pressas undan. Undan-
pressningen ger sig till känna som en successiv hävning av botten på ömse sidor om det förstärkta 
området. Invallningen kan sedan grundläggas på stenpelarna och undanpressad jord (inklusive förore-
nade sediment) muddras och placeras innanför invallningen. Principen för en sådan grundläggning 
framgår av Figur 4. 

Grundläggning med GEC är ovanlig i Sverige men har använts t.ex. vid grundförstärkning för utbygg-
nad av Botniabanan. Metoden är utvecklad och tillämpas ofta i Tyskland. Alternativt kan grundför-
stärkning ske med kalkcementpelare, som är en mycket vanlig grundförstärkningsmetod i Sverige, 
framför allt vid utbyggnad av vägar och järnvägar på lös jord. Med hänsyn till att installationen ska 
utföras under vatten bedöms denna metod preliminärt som mer osäker. Metodiken för installation av 
kalkcementpelare har på senare tid utvecklats och anpassats bättre för förstärkningar under vatten, 
varför metoden eventuellt kan bli aktuell. 
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Figur 4 Principiell utformning vid grundläggning på stenpelare (från Ramböll, 2008) 

 

Med ovan beskrivna arbetsförfaranden bedöms risken för spridning av förorenade sediment till redan 
muddrade områden i samband med utfyllnad inte vara större än risken för spridning vid en muddring 
av dessa områden. 

 

3.5 Situationsplan i bilaga A1  

Hänvisningen i miljökonsekvensbeskrivningen är felaktig och skall i stället avse ritning O1, som åter-
finns i ansökan under bilaga A. 

 

3.6 Risker för utfyllnadskonstruktioner vid utsläpp av kemikalier och farliga ämnen från 
hamnverksamheten samt eventuellt behov av restriktioner 

Frågan har behandlats ovan under punkten 2.3.8. 

 

3.8 Tunga lastbilstransporter 

Trafiken till och från arbetsområdet kommer att ledas ut till Norra Hamngatan. Kommunens trafikräk-
ningar visar att antalet tunga transporter på Norra Hamngatan som medelvärde är ca 170 st. per dygn, 
se bilaga K:3.6. Den transportintensivaste perioden för saneringsprojektet är utbyggnaden av invall-
ningen vid Grimskallen för vilken totalt ca 450 000 m3 sprängstensmassor och krossmaterial kommer 
att krävas. Detta innebär ett behov av ca 25 000 transporter under byggperioden (antaget bil och släp 
med sammanlagd lastkapacitet om 30 ton). I bästa fall kan arbetstiden för detta moment begränsas till 
sex månader vilket innebär i genomsnitt knappt 140 transporter per dag enkel väg, 280 st. inklusive 
den tomma returtransporten. Den tunga trafiken på Norra Hamngatan kommer alltså att öka med 150 
% i förhållande till normal trafikmängd under denna period. Hur stor ökningen blir på andra transport-
leder beror på vilken väg som kommer att användas. Trafiken på den södra utfarten är idag relativt stor 
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och om alla transporter tar denna väg ut ur samhället kan ökningen på denna trafikled uppskattas till ca 
70 %. Om alla transporterna i stället leds ut på den norra utfarten till väg E22 fördubblas mängden 
tung trafik på denna under byggtiden. För det fall trafiken i stället leds mot riksväg 37/47 kommer 
mängden tung trafik på denna utfartsled att ungefär fördubblas under byggtiden. 

Efter det att fyllningen med muddermassor i Grimskallen slutförts behöver ytterligare ca 130 000 m3 
krossmaterial transporteras in. Detta bedöms leda till motsvarande ökning av trafikmängden vid det 
tillfället, men under betydligt kortare tid. Beroende på arbetsutförande kan det också bli frågan om att 
fördela dessa transporter på längre tid vilket i gengäld innebär en lägre intensitet. 

För det fall kommunen skulle vara nödsakad att transportera bort alla muddermassor med bil kommer 
transportbehovet för detta att bli ungefär lika stort som transportbehovet av sprängsten och kross-
material till utbyggnad av Grimskallen. Med hänsyn till förväntad muddringskapacitet kommer dessa 
transporter dock att fördelas under längre tid. Samtidigt bortfaller transporterna av sprängsten och 
fyllningsmassor till Grimskallen, varför detta scenario sammantaget bedöms medföra i stort sett 
samma totala antal transporter fördelade över längre tid. Ökningen av trafikmängden räknad som 
dygnstrafik blir därmed lägre, men störningarna kommer att pågå under längre tid. 

 

4. Mark- och miljödomstolen 
 

4.1 Åtgärdsmål, acceptabla resthalter och kontroll av måluppfyllelse 

Nedan anges ett första förslag till lämpliga riktvärden vad avser acceptabla resthalter i kvarlämnade 
finkorniga sediment och ett program för hur detta skall kontrolleras. Sökanden förutsätter dock att ett 
detaljerat kontrollprogram för kontroll av villkor, resthalter m.m. utarbetas i samråd med tillsynsmyn-
digheten efter att tillstånd erhållits. 

Övergripande åtgärdsmål 

Det övergripande åtgärdsmålet med saneringen är att spridningen av föroreningar från hamnbassäng-
ens sediment till Kalmar sund skall minska med minst 90 %.  

Saneringsområde 

Med underlag av en sedimentkartläggning (systematisk provtagning av hela hamnbassängen) och en 
bedömning av vilka sediment i hamnen som riskeras spridas har projektgruppen beslutat att inre 
hamnbassängen skall åtgärdas i första hand och att vissa delar av yttre hamnbassängen skall åtgärdas 
om det finns ekonomiska medel.  

Mätbara åtgärdsmål/acceptabla resthalter/riktvärden i kvarlämnade sediment 

Med underlag av en systematisk sedimentkartläggning (provtagning i ett rutnät om 50*50 m med ef-
terföljande kemiska analyser av misstänkt förorenade sediment och förväntat rena) och en penetre-
rande ekolodning (kontinuerliga linjer med c/c 10 m) har en förväntat ren bottennivå definierats. Det 
är denna bottennivå som muddringsentreprenören har att nå med sin muddring.  

Den rena bottennivån består i flera områden i hamnbassängen av ett avvikande material relativt de 
finkorniga lösa förorenade sedimenten, t ex hårt packad morän eller t o m berg som inte går att provta. 
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I andra delar av hamnbassängen består förväntat ren botten av likartade något fastare finkorniga sedi-
ment med lägre föroreningshalter. Eftersom målet med saneringen är att spridningen skall minska, är 
det rimligt att de acceptabla resthalterna definieras som medelhalter över ytor. Om föroreningshalterna 
i de partiklar som i framtiden virvlar upp från botten minskar med 90 % och alla andra spridningspå-
verkande faktorer (vattenomsättning, graden av uppvirvling, fartygstrafik m m) förblir konstanta 
skulle åtgärdsmålet uppnås snabbt. Sannolikheten för att de övriga spridningspåverkande faktorerna 
skulle förbli konstanta är dock mycket liten. Andelen hårda bottnar före och efter sanering kommer t 
ex sannolikt ha en stor inverkan på föroreningsspridningen. Likaså är det troligt att en tunn gel som 
bildas av spillet från muddring kommer styra spridningen av föroreningar relativt lång tid efter det att 
åtgärden avslutats. 

 

Figur 5 Illustration av muddringsetapper.  

Som underlag för att i samband med muddringsarbetena fatta beslut om huruvida kompletterande 
muddring av kvarlämnade lösa sediment inom respektive muddringsetapp (se Figur 5) behövs har två 
riktvärden utarbetats:  

1. Det ena (låga) är baserat på att de acceptabla resthalterna skall vara 90 % lägre än beräknade 
medelvärden av föroreningshalter i nuvarande förorenade sediment inom hela hamnbassängen 
justerat med hänsyn till bakgrundshalter.  

2. Det andra riktvärdet är baserat på att de acceptabla resthalterna skall vara 90 % lägre än be-
räknade medelvärden av föroreningshalter i nuvarande förorenade sediment inom respektive 
muddringsetapp justerat med hänsyn till bakgrundshalter  

Riktvärdena skall tolkas på följande sätt: 

 Medelvärdet av respektive förorening i kvarlämnade sediment inom respektive muddringse-
tapp bör underskrida de högre riktvärdena och helst även de lägre.  

 I enstaka prover eller ytor kan högre resthalter accepteras.  

 Högre resthalter bör accepteras om andelen hårda bottnar ökar betydligt inom en muddringse-
tapp.  

1

2 

3

4 
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 Högre resthalter bör accepteras för sediment som inte är tillgängliga för spridning, t ex under 
kajer.  

 Andra åtgärder än kompletterande muddring skall kunna utföras för delområden som inte kla-
rar riktvärdena (t ex övertäckning).  

 

Tabell 5 Förslag till acceptabla resthalter i kvarlämnade finkorniga sediment i inre hamnbassängen 
(enhet mg/kg TS, utom för dioxiner vilka anges som ng/kg TS WHO TEQ). 

Förorening 
Muddringsetapp 1 Muddringsetapp 2&3 Muddringsetapp 4 Regional 

Bakgrund Nuläge Resthalt Nuläge Resthalt Nuläge Resthalt 
As 750 30/100 290 30/50 100 30/30 15 
Cd 21 5/5 16 5/5 19 5/5 3 
Cu 3 100 250/400 1 700 250/300 1 200 250/200 100 
Pb 2 700 150/300 1 800 150/200 600 150/100 50 
Zn 7 400 600/1 000 4 400 600/700 2 700 600/600 200 
Dioxiner 1 150 40/100 610 40/70 240 40/30 10 
 

Kontroll av resthalter under muddringsarbetet 

När den överenskomna ”rena” bottennivån nåtts av muddringsentreprenören kommer beställaren kon-
trollera resultaten av muddringen enligt följande: 

1. Batymetriska mätningar omfattande  
a. Heltäckande nivåbestämning av botten 

b. Heltäckande bestämning av bottenhårdhet och bottenförhållanden 

c. Penetrerande ekolodning i linjer med visst avstånd 

2. Riktad provtagning av kvarlämnade lösa (ej muddrade) sediment i ett rutnät för beslut om ev. 
kompletterande muddring. Prover kommer att analyseras dels direkt i fält med XRF, dels på 
laboratorium.  

a. Inom muddringsetapp 1 och 4 enligt Figur 5, där kvarlämnade sediment bedöms ha 
ringa spridningspotential, föreslås medelvärden av resthalter bestämmas med måttlig 
säkerhet i ytor om ca 1 000 m2.  

b. Inom muddringsetapp 2 och 3, där kvarlämnade sediment bedöms ha stor spridnings-
potential, föreslås medelvärden av resthalter bestämmas med mycket hög säkerhet i 
ytor om ca 500 m2.  

Detaljer om antalet stickprover, provtagningsdjup, analysomfattning m.m. föreslås fastställas i samråd 
med tillsynsmyndighet. 

Om kompletterande muddringsarbeten genomförs kommer ovanstående kontroller att upprepas. 

 

4.2 Beskrivning av beräkningsmodeller och skillnader i beräkningsresultat avseende sprid-
ningen av föroreningar 

Flera företag har genom åren beräknat transporter av metaller från Oskarshamns hamnbassäng till 
Kalmarsund utifrån uppgifter om vattenomsättning (flöden) och uppmätta halter i vattenmassan. Be-
räkningarna är förknippade med relativt stora osäkerheter då såväl flöden som halter i vattenmassan 
varierar i tid och rum samt att endast marginella skillnader föreligger mellan metallhalter i vattnet 
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inom hamnbassängen och utanför. Beräkningarna har genomgående baserats på uppmätta metallhalter 
i hamnbassängen vid relativt ostörda förhållanden (ingen fartygstrafik). 

I tabell 1 i inlämnad MKB redovisas en sammanställning av resultaten av två av de metalltransportbe-
räkningar som genomförts vid ostörda förhållanden. Något förenklat kan sägas att beräkningsmodell 1 
utgått från årsvisa beräknade aritmetiska medelvärden av dels vattenflödena, dels uppmätta halter i 
yttre delen av hamnbassängen. Beräkningsmodell 2 har i stället arbetat med dygnsvisa vattenflöden 
och simulerade metallhalter utifrån en korrelationsanalys mellan uppmätta metallhalter i vatten, vat-
tentemperatur och beräknad vattenomsättning för ett enskilt år. Av tabellen framgår att beräkningarna 
för en del metaller skiljer sig markant från varandra, t ex zink, nickel och arsenik, vilket är naturligt 
eftersom modell 2 anger beräknad spridning under ett enskilt år, medan modell 1 kan sägas indikera 
genomsnittlig årlig spridning under flera år. Vidare framgår att den verkliga transporten av ett flertal 
metaller kan ligga inom ett relativt brett intervall, vilket belyser osäkerheterna. 

Med anledning av osäkerheterna har under senare tid ytterligare en metod utvecklats, för att uppskatta 
hur stora mängder föroreningar som i nuläget sprids. Tidigare modeller har utgått från att beräkna 
spridningen med underlag av uppmätta tungmetallhalter i yttre hamnbassängen vid ostörda förhållan-
den, d v s när inga fartyg opererar i hamnen. Den nya modellen (beräkningsmodell 3) utgår istället från 
de uppmätta halterna i inre hamnbassängen (år 2004 och år 2010) under störda förhållanden när fartyg 
opererar i hamnbassängen och virvlar upp förorenade partiklar från botten, samt uppgifter om hur ofta 
detta sker (andel av tiden). På detta sätt kan årsmedelvärden av föroreningshalter beräknas i inre 
hamnbassängens vattenmassa. Genom att multiplicera årsmedelvärdena med en beräknad genomsnitt-
lig vattenomsättning i inre hamnbassängen (ca 10 m3/s som årsmedelvärde) kan mängden föroreningar 
som frigörs och som därmed kan spridas till yttre hamnbassängen och vidare till Kalmar sund upp-
skattas. Modellen är som övriga två förknippat med stora osäkerheter. Resultaten av de tre modellbe-

räkningarna visas i Tabell 6. Som jämförelse visas beräknade spridningar ut från yttre hamnbassängen 
med de andra två modellerna samt tidigare uppskattningar av hur stort bidrag som landbaserade källor 
beräknades utgöra 2004. 

 

Tabell 6 Beräknade mängder föroreningar som årligen frigörs från sedimenten i inre hamnen (i kg/år). 

Ämne Beräknings-
modell 1 (ut från 

yttre hamnen 

Beräknings-
modell 2 (ut från 

yttre hamnen) 

Ny modell 3 (frigörelse 
från inre hamnens se-

diment) 

Landbaserade käl-
lor 

Zink 3 000 730 1 000 – 1 800 300 

Koppar 700 800 500 - 1300 100 

Nickel 600 250 25 100 

Arsenik 350 70 100 10 

Bly 250 200 600 - 800 10 

Kadmium 20 20 5 - 10 15 

Dioxiner 0,0001 – 0,0006 0,0001 – 0,0003 0,0008 - 
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Av tabellen framgår att beräkningsmodell 3 indikerar att större mängder föroreningar frigörs i inre 
hamnen än vad som sedan sprids ut till Kalmar sund från yttre hamnen. Detta är logiskt eftersom det 
finns två större sammanhängande områden invid farleden på stort djup (15 – 20 m) i yttre hamnen där 
en ackumulation av fina partiklar har skett. I dessa områden finns uppemot 200 000 m3 lösa förorenade 
sediment, som kan betraktas som sekundära källområden. En viss den av dessa förorenade sediment 
bildades dock säkerligen under Kopparverkets aktiva period (1900-talets första hälft). 

Även om det förekommer stora skillnader mellan modellernas resultat visar alla tre modeller likartade 
storleksordningar på spridningen. Man skall också vara medveten om att de verkliga spridningarna 
varierar naturligt år från år främst beroende på fartygstrafiken och vindförhållandena.  

 

4.3  Cirkeldiagrammet i figur 6 i MKB:n 

En förstoring av cirkeldiagrammen i figur 6 i inlämnad MKB bifogas som bilaga K:3.7 
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