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Kommunstyrelsen

Synpunkt, på Ansökan om vattenverksamhet m.m. berörande
fastighet Oxelö 7:60 och Femöre 1:4 mfl (mål M 8339-20,
Oxelösunds Hamn AB)
1. Kommunstyrelsens förslag på beslut till KSAU
Kommunstyrelsen som markägare lämnar följande synpunkt/yttrande

2. Sammanfattning
Vid Nacka tingsrätt, mark och miljödomstolen har Oxelösunds Hamn AB ansökt om tillstånd
till fortsatt och utökad hamnverksamhet i Oxelösunds hamn, Södermanlands län samt
tillstånd till vattenverksamhet och dispens från förbudet mot dumpning.
Vattenverksamhetens uppges beröra fastigheterna Oxelö 7:60 och Femöre 1:4 i
Oxelösunds kommun.
Oxelösunds kommun har med anledning av ansökan som beskrivits ovan givits möjlighet
att lämna synpunkter.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag på synpunkter är:
Kommunstyrelsen har 2021-04-21 § 67 genom beslut valt att godkänna servitut upprättat
av Oxelösunds Hamn AB.
Servitutet ger Oxelösunds Hamn AB rätt att utföra muddring inom Fastighet Femöre 1:4
ägd av Oxelösunds Kommun.
Servitutet innebär även att Kommunen upplåter som ägare av den Tjänande Fastigheten,
till förmån för ägare av den Härskande Fastigheten, servitut för anläggande och
bibehållande av erosionsskydd inom området
Upplåtelsen innefattar även en rätt att tillträda den Tjänande Fastigheten för tillsyn,
underhåll, förstärkning och utbyte av erosionsskydden. Avtalet finns i sin helhet i bilaga 1
Övriga synpunkter från Oxelösunds kommun som markägare avseende ansökan från
Oxelösunds Hamn AB är att:
Oxelösunds kommun ser att den utveckling som sker av Oxelösunds Hamn AB är positiv
och nödvändig. Oxelösunds hamn är av stor vikt för utvecklingen av Södermanland. Ur det
kommunala perspektivet ses framtida samhällsplanering och bostadsutveckling inom
kommunen som en synnerligen viktig faktor och bör beaktas vid ställningstagande av
Oxelösunds Hamn AB utökade verksamhet.
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Ökad omfattning med kommersiell båttrafik bedöms av Oxelösunds kommun ej tillåtas
påverka det rörliga friluftslivet som sker genom privat båtägande i kommunens samtliga
småbåtshamnar och gästhamnar.
Dessutom vill Oxelösunds kommun förtydliga att hänsyn behöver tas för att minimalt
påverka Naturreservat och Natura 2000 områden utöver den hänsyn som bör tas för
skärgården med friluftsliv och djurliv i Oxelösund.
Särskild hänsyn bör dessutom tas av Oxelösunds Hamn AB vad avser fungerande
trafiklösningar i de fall verksamheten påverkar kommunala vägar med förändrad
trafikintensitet.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg
0155-385 87
Maria.malmberg@oxelosund.se

Nacka Tingsrätt,
Mark och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

Domstolens ärendenummer M 8339-20
Ärendet
Vid Nacka tingsrätt, mark och miljödomstolen har Oxelösunds Hamn AB ansökt om tillstånd
till fortsatt och utökad hamnverksamhet i Oxelösunds hamn, Södermanlands län samt
tillstånd till vattenverksamhet och dispens från förbudet mot dumpning.
Vattenverksamhetens uppges beröra fastigheterna Oxelö 7:60 och Femöre 1:4 i
Oxelösunds kommun
Oxelösunds kommun har med anledning av ansökan som beskrivits ovan givits möjlighet
att lämna synpunkter.
Synpunkter
Kommunstyrelsen har 2021-04-21 § 67 genom beslut valt att godkänna servitut upprättat
av Oxelösunds Hamn AB.
Servitutet ger Oxelösunds Hamn AB rätt att utföra muddring inom Fastighet Femöre 1:4
ägd av Oxelösunds Kommun.
Servitutet innebär även att Kommunen upplåter som ägare av den Tjänande Fastigheten,
till förmån för ägare av den Härskande Fastigheten, servitut för anläggande och
bibehållande av erosionsskydd inom området
Upplåtelsen innefattar även en rätt att tillträda den Tjänande Fastigheten för tillsyn,
underhåll, förstärkning och utbyte av erosionsskydden. Avtalet finns i sin helhet i bilaga 1
Övriga synpunkter från Oxelösunds kommun som markägare avseende ansökan från
Oxelösunds Hamn AB är att:
Oxelösunds kommun ser att den utveckling som sker av Oxelösunds hamn AB är positiv
och nödvändig. Oxelösunds hamn är av stor vikt för utvecklingen av Södermanland. Ur det
kommunala perspektivet ses framtida samhällsplanering och bostadsutveckling inom
kommunen som en synnerligen viktig faktor och bör beaktas vid ställningstagande av
Oxelösunds Hamn AB utökade verksamhet.
Ökad omfattning med kommersiell båttrafik bedöms av Oxelösunds kommun ej tillåtas
påverka det rörliga friluftslivet som sker genom privat båtägande i kommunens samtliga
småbåtshamnar och gästhamnar.
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Dessutom vill Oxelösunds kommun förtydliga att hänsyn behöver tas för att minimalt
påverka Naturreservat och Natura 2000 områden utöver den hänsyn som bör tas för
skärgården med friluftsliv och djurliv i Oxelösund.
Särskild hänsyn bör dessutom tas av Oxelösunds Hamn AB vad avser fungerande
trafiklösningar i de fall verksamheten påverkar kommunala vägar med förändrad
trafikintensitet.

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN
Sökande:

Oxelösunds Hamn AB, org.nr. 556207-4913
Box 26
613 21 Oxelösund

Ombud:

Advokaten Felicia Ullerstam och biträdande juristen Mathias Kyrklund
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711, 111 87 Stockholm
Tfn: 08-595 060 00
Fax: 08-595 060 01
E-post: felicia.ullerstam@msa.se och mathias.kyrklund@msa.se

Saken:

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad
hamnverksamhet i Oxelösunds hamn, Södermanlands län
(verksamhetskod 63.10) samt tillstånd till vattenverksamhet och
dispens från förbudet mot dumpning.
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A.

Yrkanden
Oxelösunds Hamn AB (”Hamnen”) yrkar att mark- och miljödomstolen ska meddela

1.

tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Oxelösunds
hamn inom fastigheterna Oxelö 7:60, 7:67 och 7:72 samt Lövkojan 7 och 8 i Oxelösunds
kommun innefattande
(i)

hamnverksamhet omfattande trafik med fartyg med en bruttodräktighet på
minst 1 350; samt

(ii)

lagring av gods inom Hamnens verksamhetsområde inklusive upp till
500 000 ton samtidig lagring av icke-farligt avfall och upp till 50 000 ton
samtidig lagring av farligt avfall.

2.

Hamnen yrkar vidare att mark- och miljödomstolen ska meddela Hamnen tillstånd enligt
11 kap. miljöbalken att inom fastigheterna Oxelö 7:60 och Femöre 1:4 i Oxelösunds
kommun;
(i)

muddra och spränga bort berg till ett ramfritt djup1 om 16,5 meter, 11 meter
respektive 10 meter inom områden inom befintlig hamnbassäng i som mest
sådan omfattning som redovisas i Figur A.2.2 i Bilaga A.2 till denna
ansökan;

(ii)

anlägga en ny kajyta framför befintlig kaj 8 och 9 varmed befintlig kajlinje
för kaj 7 respektive 9 ½ förlängs och delar av befintlig kaj 8 och 9 rivs ut;

(iii)

anlägga ett nytt roll on/roll off-läge (RoRo) och därtill hörande anläggningar
inklusive utfyllnad mellan befintlig kaj 1 och 2 samt ett fartygsläge;

(iv)

vidta skyddsåtgärder i form av anläggande av nödvändiga erosionsskydd på
botten i områden som berörts av åtgärder enligt punkterna i, ii och iii ovan;
samt

(v)

använda muddermassor samt krossa och använda sprängstensmassor för
anläggningsändamål vid planerade åtgärder i vatten.

1

Över medelvattennivån.
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3.

Hamnen yrkar även att mark- och miljödomstolen ska meddela bolaget dispens enligt 15
kap. 29 § miljöbalken att dumpa som mest 120 000 tfm3 mindre förorenade
muddermassor i område inom allmänt vatten som redovisas i Figur A.2.1 i Bilaga A.2 till
ansökan och med följande koordinater.

4.

N: 6500658

N: 6500748

E: 625373

E: 625542

N:6499822

N: 6499938

E: 625782

E: 626394

Hamnen yrkar slutligen att mark- och miljödomstolen
(i)

förordnar att arbetstiden enligt 22 kap. 25 § miljöbalken för ansökta åtgärder
i vatten ska vara åtta år från lagakraftvunnen tillståndsdom;

(ii)

bestämmer att anspråk på ersättning till följd av oförutsedda skador av
vattenverksamheten ska framställas inom fem år från arbetstidens utgång;
samt

(iii)

godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen,
Bilaga D till ansökan.

B.

Domstolens behörighet

Ansökan avser tillstånd till miljöfarlig verksamhet bestående i bl.a. hamnverksamhet samt
relaterad vattenverksamhet inklusive dispens från dumpningsförbudet, allt i Oxelösunds hamn
och angränsande vattenområden i Oxelösund. Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas
enligt 11 kap. 9b § miljöbalken av mark- och miljödomstolen medan tillstånd till
hamnverksamhet (B-verksamhet) och dispens från dumpningsförbudet som huvudregel prövas
av länsstyrelsen enligt 1 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251) respektive 16 §
avfallsförordningen (2020:614). Även om ärendet annars skulle ha prövats av en
förvaltningsmyndighet får ansökan, enligt 21 kap. 3 § miljöbalken, göras hos mark- och
miljödomstolen när det är samma sökande och verksamheterna, som i detta fall, har samband
med varandra.
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Då den ansökta verksamheten avses bedrivas i Södermanlands län är Mark- och miljödomstolen
vid Nacka tingsrätt därmed behörig domstol i målet enligt 4 § förordningen (2010:984) om
mark- och miljödomstolarnas domsområden samt 3 kap. 1 § i lagen (2010:921) om mark- och
miljödomstolar.

C.

Hamnens ansökan

C.1

Bakgrund till ansökan

Oxelösunds hamn är en stor allmän hamn för hantering av framförallt bulkprodukter och RoRotrafik runt Östersjön. Hamnens läge och djup gör att även de största fartygen som trafikerar
Östersjön kan angöra hamnen. Hamnen har även isfritt läge året om, 24-timmarsservice, kort
insegling och mycket goda transportmöjligheter med direkt anslutning till både motorväg och
järnväg på land. Utöver lastning och lossning av gods erbjuder Hamnen också centrala
logistiktjänster såsom lagring och ompackning av gods inom verksamhetsområdet i anslutning
till hamnen. Hamnen förutspår en framtida ökning av behovet av såväl sjötransporter generellt
som den typen av utbyggd logistiktjänst för bulkprodukter som Hamnen kan erbjuda.
Sedan nuvarande tillstånd erhölls har verksamheten utvecklats och godssammansättningen har
delvis förändrats. Ytterligare förändringar av godssammansättningen förutses under den
kommande femårsperioden. En del av denna förväntade förändring är hänförlig till SSABs
planerade omställning av verksamheten i Oxelösund, från en malmbaserad ståltillverkning med
koksverk och masugnar, till en järn- och skrotbaserad ståltillverkning med ljusbågsugn. SSABs
gods står idag för ca 60 % av den totala årliga volymen hanterat gods över kaj i hamnen. I dessa
volymer ingår en rad olika godsslag, såväl råvaror som färdiga produkter. Om den planerade
omställningen i Oxelösund kommer till stånd kommer det bl.a. innebära en gradvis ökning av
hanteringen av järn- och skrotråvara i hamnen jämfört med idag.
Utöver ett generellt behov av att kunna möta en ökad efterfrågan på transporter via hamnen och
på hamnar för djupgående fartyg för vissa segment förutspås den fortsatta verksamheten också
delvis tjäna nya kundkategorier jämfört med idag. Sammantaget innebär möjliga förändringar av
godsmixen och en ökad godshantering att miljöpåverkan från Hamnens verksamhet kan komma
att delvis förändras. Med detta som bakgrund ser Hamnen ett behov av att ansöka om ett nytt
tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet i Oxelösunds hamn.
För att kunna ta in och hantera en större mängd gods och mer skrymmande godsslag, såsom
skrotråvara, behöver Hamnen anlägga en ny kajyta, ett nytt RoRo-läge samt fördjupa delar av
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den befintliga hamnbassängen, se figur 1 för en översikt över befintliga och tillkommande
kajanläggningar i hamnen. Genom att hamnbassängen fördjupas finns förutsättningar att ta emot
större fartyg vid bl.a. de nya kajerna och det nya RoRo-läget men framförallt tyngre lastade
fartyg, vilket innebär en möjlighet att hantera mer gods per fartygsanlöp.

Figur 1. Befintliga och framtida kajer enligt ansökan
Slutligen kan ansökan ses som ett led i att främja förutsättningarna att uppnå Regeringens mål
om en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart2. En majoritet av varor
och råvaror för import eller export transporteras sjövägen till eller från Sverige. Stora godsflöden transporteras dock alltjämt inrikes på landsväg och järnväg. För en mer klimatanpassad
transportsektor är det nödvändigt med en överflyttning av transporter från land- till sjötransporter. Sedan 2018 har Sverige en godstransportstrategi för effektivare och mer miljövänliga transporter som bl.a. syftar till att få till stånd en sådan överflyttning till sjötransporter3.
Att det finns kapacitet för att hantera ökade godsflöden i landets hamnar är en central
förutsättning för att en överflyttning till sjötransporter ska kunna ske. Oxelösunds hamn är
strategiskt placerad för att både kunna avlasta hamnarna i Skåne, det nord/sydgående vägnätet

2

Del av uppdrag lämnat av Regeringen till Trafikverket den 23 augusti 2018.
Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi i (dnr
N2018/03939/TS).
3
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samt andra hamnar i Stockholmstrakten för transporter i öst/västlig riktning. En utbyggnad av
hamnen i Oxelösund kan alltså bidra till att avlasta vägnätet ur ett nationellt perspektiv
samtidigt som den framtagna trafikutredningen visar att det finns kapacitet att inom det
befintliga lokala vägnätet hantera följdverksamheten i form av ökade vägtransporter från
området. Det är troligt att framförallt RoRo-trafiken kommer att spela en central roll för
överflyttningen av godstransporter till sjötransporter. RoRo-fartygen kan göra kortare stopp vid
ett flertal hamnar längs kusten, där delmängder av fartygets last lossas i de olika hamnarna. Den
ansökta verksamheten omfattar därför en utbyggnad av RoRo-kapaciteten i hamnen.
Ansökan innebär också att nödvändig redundans kommer att finnas i hamnen även på lång sikt,
vilket väsentligt förbättrar förutsättningarna för att fler ska välja att transportera gods sjövägen
via Oxelösunds hamn.
C.2

Gällande tillstånd

Verksamheten vid Oxelösunds hamn bedrivs enligt gällande tillstånd meddelat av
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län den 14 maj 2004 (dnr 5516153-2001-0481-105). Tillståndet innefattar hamnverksamhet upp till en maximal årlig
hantering av 5,5 miljoner ton gods över kaj. Med hantering avses lossning och lastning av gods
från fartyg, omlastning och lagring av gods, intransport till SSAB via transportband samt drift
av Hamnens anläggningar. Tillståndet medger också fartygsrörelser med sammanlagt
5,2 miljoner ton brutto för verksamheten och s.k. ”färjetrafik”, dvs. RoRo-fartyg, med som mest
40 000 ankommande och 40 000 avgående lastenheter per år, 5 000 ankommande och 5 000
avgående personfordon per år samt 300 färjeanlöp per år. Sedan tillståndet meddelades har ett
flertal anmälningar om ändring av verksamheten gjorts. Dessa anmälningar har framförallt
avsett hantering av nya godsslag inom ramen för hamnverksamheten. För en närmare
redogörelse för tillståndet, gjorda anmälningar och gällande villkor hänvisas till Bilaga A till
denna ansökan.
Hamnen har genom åren erhållit ett flertal tillstånd för uppförande av kajer och andra åtgärder i
hamnbassängen. Ansökt vattenverksamhet kommer dock endast beröra ett fåtal av hamnens
befintliga kajer. Den nya kajytan anläggs framför befintlig kaj 8 och 9. I samband med
anläggningsarbetena kan mindre delar av befintliga kajer komma att rivas ut. Dessa två kajer
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lagligförklarades genom vattendomar meddelade 19624 respektive 19755. En förlängning av
kaj 8 genomfördes också med stöd av den senare domen. Det nya RoRo-läget kommer att
anläggas i anslutning till en befintlig utfyllnad mellan kaj 1 och 2. Utfyllnaden genomfördes
med stöd av en vattendom från 19916.
Så sent som år 2012 beviljades Hamnen ett tillstånd till fördjupning av hamnbassängen och
farleden genom muddring och sprängning, användning av förorenade, stabiliserade
muddermassor för anläggande av hanteringsyta inom hamnen samt dispens från
dumpningsförbudet för tippning av muddermassor i allmänt vattenområde väster om
Ytterskärsgrundet7. Tillståndet togs dock inte i anspråk och arbetstiden löpte ut 2017.
C.3

Ansökans omfattning och prövningens avgränsning

Ansökan är begränsad till Hamnens verksamhet i Oxelösunds hamn och vid Stegeludden samt
planerade åtgärder i vatten för att säkerställa nödvändig kapacitet att hantera upp till
10,5 miljoner ton gods över kaj årligen.
Oxelösunds hamn är en allmän hamn där många olika godsslag tas emot och hanteras inom
verksamhetsområdet. Det är centralt för verksamheten att det kommande tillståndet inte i
onödan begränsar vilka godsslag som kan hanteras inom ramen för verksamheten. I ansökan och
underlagsutredningarna inklusive MKB:n beskrivs en trolig godsmix. Beskrivningen är dock
inte uttömmande och fördelningen mellan olika godsslag kan variera över tid.
Ett antal externa verksamhetsutövare har idag egna anläggningar eller disponerar över ytor inom
hamnområdet. Dessa verksamheter bedrivs inte av Hamnen och omfattas inte av denna ansökan.
Mottagande av fartyg samt lastning och lossning av gods till och från dessa verksamheter sker
dock i Hamnens regi och utgör därmed en del av verksamheten som omfattas av ansökan. I
underlagshandlingarna beskrivs, utöver befintliga godsslag, även hantering av vissa godsslag
som inte hanteras i hamnen idag, däribland bitumen och flygaska. Någon lagring av dessa godsslag kommer inte ske i Hamnens regi utan eventuella lagringsanläggningar inom Hamnens
område kommer att etableras av externa verksamhetsutövare, som då även ansvarar för att

4

Dom meddelad av Österbygdens vattendomstol den 25 juni 1962 i mål AD 21/1962.
Dom meddelad av Södertörns tingsrätt den 18 december 1975 i mål VA 61/75.
6
Deldom meddelad av vattendomstolen vid Södertörns tingsrätt den 26 april 1991 i mål VA 6/90.
7
Dom meddelad av mark- och miljööverdomstolen den 14 juni 2012 i mål nr M 2469-12.
5
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erforderliga tillstånd inhämtas och att lagring av aktuella godsslag sker på ett miljömässigt
säkert sätt.
Hamnen svarar också för driften av ett flertal oljebergrum (oljeanläggningen) till vilka olja
levereras med tankfartyg som angör kaj 11. Oljeanläggningen, som utgör en separat verksamhet,
är lokaliserad utanför Hamnens verksamhetsområde och drivs under ett separat tillstånd. Driften
av anläggningen omfattas därför inte av denna ansökan. Fartygsanlöpen för leverans av olja ses
dock som en del av hamnverksamheten enligt nuvarande tillstånd och omfattas av den ansökta
verksamheten.
För närvarande finns planer på att etablera en LNG-terminal inom en del av Hamnens verksamhetsområde. Varken driften av terminalen eller den hamnverksamhet som kommer att
bedrivas inom ramen för LNG-verksamheten omfattas av denna ansökan. Terminalen kommer
att etableras av ett dotterbolag till Hamnen och tillstånd till verksamheten har meddelats av
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala. Tillståndsbeslutet har överklagats till
mark- och miljödomstolen.
Slutligen avser Hamnen att inom kort göra en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i
Södermanlands län med anledning av planerade restaureringsåtgärder på kaj 11. Åtgärderna
består i byte av anläggningsdelar, betongdäck m.m. och behöver genomföras innan tillstånd
enligt denna ansökan kan förväntas meddelas. Denna ansökan omfattar därför inte heller den
planerade restaureringen av kaj 11.
C.4

Ansökans disposition

Ansökan innehåller de uppgifter som krävs enligt 22 kap. 1 § miljöbalken. Bilaga A innehåller
en sammanfattning av nuvarande tillstånd och gällande villkor för hamnverksamheten samt
sådana figurer som hänvisas till i villkorsförslagen i den här ansökan. Bilaga B innehåller
rådighetsmedgivande för vattenområdet där dumpning ska ske och kontaktuppgifter till
Oxelösunds kommun vars fastighet berörs av ansökt vattenverksamhet. För en mer utförlig
redovisning av nödvändigt tekniskt underlag för prövningen hänvisas till den tekniska
beskrivningen (TB), Bilaga C. För en utförlig beskrivning av omgivningsförhållanden och
miljökonsekvenser hänvisas till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med underbilagor,
Bilaga D. Bilaga D innehåller även en samrådsredogörelse och dokumentation från samrådet.
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D.

Referenssystem i höjd och plan

De höjduppgifter som förekommer i denna ansökan, inklusive bilagor, hänför sig till Rikets
Höjdsystem år 2000 (RH2000). I plan används referenssystemet SWEREF 99TM.

E.

Orientering

Hamnen ägs till lika delar av SSAB och Oxelösunds kommun och drivs som ett fristående
kommersiellt aktiebolag som bildades på 1980-talet i syfte att ta över och bedriva
hamnverksamhet i Oxelösunds hamn.
E.1

Omgivningsbeskrivning

Oxelösunds hamn är lokaliserad på en halvö i Oxelösunds kommun i Södermanlands län, strax
söder om Nyköping och cirka 10 mil söder om Stockholm. Hamnen är belägen på halvöns
yttersta spets och hamnverksamhet har bedrivits på platsen i över 500 år. Verksamhetsområdet
består av två delområden, dels det huvudsakliga hamnområdet (hamnen), dels en separat
lokaliserad lageryta på Stegeludden, se figur 2 nedan.
Väster om verksamhetsområdet ligger Oxelösunds centrala delar och i direkt anslutning, norr
om verksamhetsområdet, ligger SSABs verksamhetsområde. Närmaste permanentbostads- och
fritidshusbebyggelse ligger direkt öster om hamnen och sydväst om Stegeludden, Gamla
Oxelösund. Även i skärgården sydost om hamnen finns fritidshus.
Hamnens verksamhetsområde nås via Riksväg 53 som via motorväg från Oxelösund ansluter till
motorväg E4 i Nyköping. Järnvägsspår finns till och inom verksamhetsområdet.
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Figur 2. Översiktskarta över verksamhetsområdet, inklusive tillkommande områden och dess
omgivning.
Närliggande ytvattenförekomster är framförallt Oxelösunds hamnområde, Ljungskärsflagen,
Hasselöområdet och Inre Ålöfjärden, se figur 33 i MKB:n, Bilaga D till ansökan.
E.2

Riksintressen och skyddade områden

Oxelösunds hamn är utpekat som ett riksintresseområde för kommunikation enligt 3 kap. 8 §
miljöbalken. Inom och i angränsning till Hamnens verksamhetsområde ligger även andra
områden och anläggningar som pekats ut som riksintresse för kommunikation, däribland riksväg
53, järnvägen till hamnen samt farleden. Stora delar av till hamnen angränsande vattenområden
är utpekade som riksintresseområden för natur- och friluftsliv enligt 3 kap. 5 § miljöbalken.
Vattenområdet i och utanför hamnen är också utpekat som ett riksintresseområde för yrkesfisket
enligt 3 kap. 7 § miljöbalken. Den planerade dumpningsplatsen är dock lokaliserad utanför
riksintresseområdet för yrkesfisket. Den ansökta verksamheten bedöms stärka riksintresset för
kommunikation och bedöms i övrigt inte stå i konflikt med närliggande riksintresseområden, se
vidare under avsnitt J.
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I närområdet finns också ett flertal skyddade naturområden varav det närmaste, Furön, är ett
Natura 2000-område vars prioriterade bevarandevärden är områdets gamla kusttallskog med
naturskogsliknande utseende samt arter knutna till död ved och gamla träd. Väster om Furön
ligger Femöre naturreservat och Natura 2000-område. Syftet med reservatet och Natura 2000området är att skydda värdefulla frilufts- och barrskogsområden. Den ansökta verksamheten
bedöms inte på något betydande sätt påverka miljön i dessa närliggande Natura 2000-områden.
Inom Hamnens verksamhetsområde finns fyra kulturhistoriska lämningar, tre av dessa är
belägna på Stegeludden. Genomförda marinarkeologiska utredningar har visat att det inte finns
några fornlämningar inom det av ansökan berörda vattenområdet.
E.3

Verksamhetsområde

E.3.1

Hamnverksamheten

Hamnens verksamhetsområde är ca 135 hektar, inberäknat vissa områden i vatten och ett
område norr om Gamla Oxelösundsvägen som ännu inte ianspråktagits men som ägs av
Hamnen och är detaljplanelagt för industriändamål (lager/terminal). Utöver kajanläggningar
inrymmer verksamhetsområdet ytor för lagring av gods, varav en större yta är lokaliserad inom
Stegeludden. Härutöver inrymmer området även ett antal byggnader för kontor m.m., silos och
magasin för lagring. Ytorna inom området är i huvudsak plansprängda och hårdgjorda ytor samt
tidigare dalgångar utfyllda med fyllnadsmassor av olika mäktighet.
Verksamhetsområdets närmare utbredning och berörda fastigheter redovisas i figur 3 nedan.
Utöver befintligt verksamhetsområde och de ännu inte ianspråktagna ytorna norr om Gamla
Oxelösundsvägen avser Hamnen att även ta över ett område inom fastigheten Oxelö 7:72, som
idag ägs och disponeras av Sjöfartsverket. Området avses framgent att användas för Hamnens
verksamhet, med undantag för sådana ytor som kommer att avgränsas och disponeras för
verksamheten vid den framtida LNG-terminalen.
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Figur 3. Fastighetskarta med verksamhetsområde markerat.
E.3.2

Arbetsområde, åtgärder i vatten

Arbeten i vatten kommer att ske i anslutning till befintliga kajer och inom hamnbassängen, se
Figur 4 nedan. Åtgärderna kommer att utföras inom fastigheterna Oxelö 7:60 och Femöre 1:4.
Avsett område för dumpning av mindre förorenade muddermassor är lokaliserat inom allmänt
vatten, söder om ön Beten, se Figur 5 nedan.
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Figur 4. Ytor för muddring och sprängning samt tillkommande kajyta och RoRo-läge.
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Figur 5. Område för dumpning söder om ön Beten.
E.4

Planförhållanden

Hamnens verksamhetsområde är i kommunens översiktsplan markerat som område med
verksamheter. Enligt översiktsplanen ska områdets industrifunktion bevaras och utvecklas.
Verksamhetsområdet omfattas av ett flertal detaljplaner8. I detaljplanerna anges att ytorna inom
verksamhetsområdet ska användas för hamnverksamhet och järnväg alternativt för upplagsändamål eller liknande. Inom Stegeludden är området planlagt för storindustri.
Inom en del av Hamnens nuvarande verksamhetsområde ska en LNG-terminal kunna etableras
enligt en nyligen lagakraftvunnen detaljplan. Det aktuella området avses på sikt att ianspråktas
för den i hamnen planerade LNG-terminalen och kommer då inte längre att nyttjas för den
ansökta verksamheten.

8

0481-P87/34, 04-OXS-1065 och 04-OXS-656 inom hamnen och 04-OXS-106 på Stegeludden.
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F.

Verksamhetsbeskrivning

F.1

Hamnverksamheten

Hamnens huvudsakliga verksamhet består i att ta emot fartyg för lastning och lossning samt
lagring och omlastning av olika slags gods, främst styckegods, bulk och RoRo. Inom Hamnens
verksamhetsområde finns ett flertal kajlägen med en samlad längd om ca 1 140 meter, se figur 1
ovan där såväl befintliga som ansökta kajlägen redovisas.
F.1.1

Fartyg och kajlägen

Oxelösunds hamn kan ta emot olika fartygstyper, däribland panmax, handysize och coaster.
Största tillåtna fartyg i hamnen är 250 m x 45 m. I tillägg till detta trafikeras hamnen redan idag
av RoRo-fartyg. RoRo-fartygen går typiskt sett på linjetrafik med relativt korta anlöpstider.
Ansökt verksamhet förväntas inte innebära någon väsentlig förändring av vilken typ av fartyg
som angör hamnen. Däremot förväntas ett ökat djupgående vid vissa kajer medföra att tyngre
lastade fartyg kan tas emot vid flera kajer än idag, dvs. en möjlighet att utnyttja befintliga
kajytor mer effektivt och att ta emot mer gods per anlöp. Som ett led i en ökad godshantering
förväntas också antalet fartygsanlöp öka från uppskattningsvis ca 800 per år vid nollalternativet
till ca 1 300 vid ansökt verksamhet. Hur stor ökningen blir i faktiska tal beror dock på de
ankommande fartygens storlek och är något som Hamnen inte råder över.
I hamnen finns sammanlagt 12 kajlägen. Kaj 1 används för arbetsbåtar i hamnen och inte för
godshantering. Övriga kajlägen används för godshantering från ankommande fartyg. Det är flera
faktorer som avgör till vilken kaj inkommande fartyg anvisas, bl.a. fartygets storlek, djupgående
och last. För att skapa förutsättningar att ta emot ökade godsmängder planeras för anläggande av
ny kajlinje om ca 275 meter samt ett nytt RoRo-läge.
F.1.2

Godshantering

Vid lastning och lossning av fartyg används exempelvis spårbundna eller mobila lyftkranar.
Gaffeltruckar eller lastmaskiner används för omlastning eller förflyttning av gods inom
området. Inom verksamhetsområdet finns också en välutbyggd transportbandanläggning för
exempelvis lastning och lossning av fartyg samt omlastning av gods från oceangående fartyg till
kusttonnage. Merparten av transportbandanläggningen är inbyggd med tak, väggar och durk.

16(55)

Omlastning av gods sker antingen via upplag eller direkt från/till fartyg. Ansökt verksamhet
motsvarar en årlig hantering av som mest 10,5 miljoner ton gods över kaj. Hantering av gods
infattar, såsom idag, lossning och lastning av gods från fartyg, omlastning och lagring av gods,
transport till SSABs verksamhetsområde via transportband samt drift av hamnens anläggningar
och kan också innefatta exempelvis ompaketering av gods. Till den årliga volymen
10,5 miljoner ton gods räknas även gods som lastas om direkt till fartyg eller pråm och, till
skillnad från dagens tillstånd, gods som transporteras med RoRo-fartyg.
En stor del av godshanteringen avser i nuläget bulkvaror, bl.a. malmpellets och kol till SSABs
verksamhet. Andra gods som hanteras är exempelvis eldningsflis, spannmål, cement,
kemikalier, legeringar och järn- och skrotråvara, slagg, spannmål och ammoniumsulfat.
Eftersom Oxelösunds hamn är en allmän hamn är variationen i hanterat godsslag stor. Med
anledning av SSAB:s planerade omställning och indikerad efterfrågan från nya kunder förväntas
den nuvarande godsmixen förändras något framgent. Det godsslag som förväntas öka mest är
järn- och skrotråvara.
Inom Hamnens verksamhetsområde finns för närvarande 16 lagerytor, varav en på Stegeludden,
som disponeras av Hamnen. Inom dessa ytor lagras gods för externa kunders räkning.
Lagerytorna är generellt hårdgjorda. Inom verksamhetsområdet i hamnen finns också ett flertal
magasin för lagring eller hantering av gods inomhus/under tak, varav vissa för närvarande
disponeras av externa verksamhetsutövare. Inom verksamhetsområdet finns också ytor som inte
används för Hamnens verksamhet idag men som kan komma att ianspråktas framgent.
Tillkommande områden för lagring av gods är primärt område J och K, norr om Gamla
Oxelösundsvägen. Vissa ytor kan också tillkomma inom Stegeludden eller på Sjöfartsverkets
nuvarande fastighet.
Hamnen avser framgent att, precis som idag, kunna ta emot alla typer av gods för lastning och
lossning i hamnen samt att, utifrån vad som bedöms som lämpligt ur miljö- och logistikhänseende, planera och styra lagring av gods till lämpliga ytor inom verksamhetsområdet.
Utöver att hantering och lagring av gods typiskt sett sker på hårdgjorda ytor och i vissa fall
under tak/inomhus begränsas miljöpåverkan från lagringen och godshanteringen inom
verksamhetsområdet genom skyddsåtgärder, bl.a. i form av damningsbegränsande åtgärder
såsom vattenbegjutning och sopning av vägar och lagerytor, bibehållande av vindskydd,
upprätthållande av dagvattenrening och uppföljning av föroreningsinnehåll i dagvatten.
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Vissa godsslag som tas emot för lagring inom området kan omfattas av den juridiska
definitionen av avfall, däribland vissa typer av skrotråvara. Ansökan innefattar därför
tillståndspliktig lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det9. Planerad lagring av
skrotråvara bedöms som mest kunna uppgå till 2 000 000 ton årligen. Även andra godsslag som
kan komma att lagras inom området kan i vissa fall klassificeras som avfall, exempelvis vissa
bränsle-produkter, såsom RDF. Vilka godsmängder som kan lagras samtidigt inom området
styrs ytterst av lagringsytornas kapacitet och kundernas behov. Maximal samtidig lagring och
det maximala årliga lagringsbehovet är därför osäkert. 500 000 ton samtidig lagring av
avfallsklassificerat gods (icke-farligt avfall) bedöms dock vara ett maxscenario.
Inom ramen för ansökt verksamhet kan det bli aktuellt att erbjuda möjlighet till kortvarig10
lagring av jord- eller schaktmassor från anläggningsarbeten eller rivningsmassor11. Det kan
exempelvis röra sig om massor från infrastrukturprojekt eller större rivningsarbeten i regionen.
Eftersom det inte kan uteslutas att vissa av dessa massor kan klassificeras som farligt avfall
omfattar ansökan även lagring av farligt avfall 12, även om merparten av massorna bedöms
komma att ha ett lägre föroreningsinnehåll. Lagring av avfallsklassade jord-, schakt- eller
rivningsmassor kommer alltid, oaktat föroreningsinnehåll, att ske på hårdgjorda och bedömt täta
ytor. Om det finns risk för utlakning eller spridning av föroreningar med dagvattnet ska
anpassningar göras så att dagvatten och eventuellt lakvatten från lagringsytorna kan renas eller
tas omhand så att inte belastningen på nuvarande dagvattensystem eller recipient förändras
väsentligt jämfört med idag. Etablering av invallningar och särskilda uppsamlingssystem för
dag- och lakvatten kommer i så fall att göras innan massorna tas emot för lagring. Vid risk för
mer betydande damning från massorna kommer lagring att ske under tak. Även i samband med
lastning och lossning av den här godskategorin kommer särskilda rutiner att tillämpas med krav
på temporära invallningar på kaj, täckande av eventuella brunnar i området m.m. Maximal
samtidig lagring av det här godsslaget är 50 000 ton.

9

Tidigare s.k. mellanlagring, verksamhetskod 90.30 enligt 29 kap. 48 § miljöprövningsförordning
(2013:251).
10
Lagring kommer under inga omständigheter ske under så lång tid (ett respektive tre år) att tillfälliga
upplag av jord-, schakt- eller rivningsmassor kan komma att klassificeras som deponier, se 15 kap. 4 §
miljöbalken.
11
17 05, 17 05 03*, 17 05 04.
12
Verksamhetskod 90.50 enligt 29 kap. 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251).
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För transporter av gods inom Hamnens verksamhetsområde används främst lastbil, lastmaskiner
samt den interna transportbandanläggningen. Även transporter mellan hamnen och lagringsytorna på Stegeludden som utförs av Hamnen utgör interna transporter. Antalet interna transporter förväntas öka väsentligt vid ansökt verksamhet.
F.1.3

Energianvändning, avfall och kemikalier

Huvudsakliga energikällor i Hamnens verksamhet är el, eldningsolja och HVO eller
diesel/EcoPar13. Hamnens elförbrukning var 2019 ca 700 000 kWh/månad.
Endast små mängder kemikalier förvaras inom området. Utöver bränslen och sådana kemikalier
som hanteras inom ramen för godshanteringen är Hamnens egen kemikaliehantering främst
relaterad till underhåll och service av arbetsfordon. Oljor, drivmedel samt övriga kemikalier
förvaras invallat på en torr och mot omgivningen tät plats.
I Hamnens egen verksamhet genereras visst industriavfall, hushållsavfall och farligt avfall.
Hamnen tar också emot avfall från fartyg som anlöper hamnen. Såväl eget som insamlat avfall
hanteras i enlighet med gällande regelverk och avtal finns med godkända entreprenörer för
insamling och transport av uppkommet och omhändertaget avfall.
F.2

Följdverksamhet

Externa transporter till och från verksamhetsområdet utgör en följdverksamhet till Hamnens
verksamhet.
Hamnen har ett logistiskt mycket gynnsamt läge med närhet till såväl motorväg som järnväg.
Merparten av vägtransporterna från verksamhetsområdet går via verksamhetsområdets huvudentré, motorvägsbron och Riksväg 53 och vidare via motorväg från Oxelösund till E4 i
Nyköping. Det finns även en infart/utfart vid Thams väg som framförallt kommer att användas
för RoRo-trafiken vid ansökt verksamhet. Vägtransporter till SSABs verksamhet i Oxelösund
sker med dumper eller lastbil via internväg via Masugnsporten respektive Stegeludden medan
transporter av kol och malm till SSAB sker via transportbandsanläggningen.
Transporter till och från hamnen med järnväg sker via ett järnvägsspår från Trafikverkets
rangerbangård som är lokaliserad mellan järnvägsbron och centrala Oxelösund. Utöver ett

13

En syntetisk parafinolja, ett s.k. miljöbränsle som kan användas istället för diesel.
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omfattande spårsystem inom verksamhetsområdet passerar även ett transitspår genom
verksamhetsområdet till SSABs verksamhetsområde och merparten av järnvägstrafiken till och
från området är idag hänförlig till SSABs verksamhet.
Sammantaget förväntas antalet externa transporter öka väsentligt vid ansökt verksamhet som en
följd av att en större mängd gods transporteras via hamnen.
Om SSAB ställer om sin verksamhet kommer transporten av kol och malm att minska samtidigt
som transporter av järn- och skrotråvara till SSAB kommer att öka. Det här förväntas medföra
en viss överflyttning av transporter via transportbandsanläggningen till väg och/eller järnväg.
Hamnen utreder därför, i samråd med SSAB, möjligheten att anpassa infrastrukturen i hamnen
så att en del av järn- och skrotråvaran ska kunna transporteras på järnväg, vilket förutsätter en
förlängning av befintligt järnvägsspår ned till kajområdet. Om en sådan förlängning kommer till
stånd kan dessa transporter komma att ske på väg och järnväg. Fördelningen mellan dessa
transportslag förväntas i så fall variera över tid vilket beaktats i konsekvensbedömningen,
genom att två bedömda maxscenarier för väg- respektive järnvägstransporter till SSAB
konsekvensbedömts.
F.3

Åtgärder i vatten

F.3.1

Fördjupning av hamnbassäng, muddring och sprängning

Muddring och viss begränsad sprängning planeras för att fördjupa hamnbassängen för att medge
ett ökat djupgående vid det nya RoRo-läget och de inre kajerna i hamnen. Omfattning av
planerad muddring och sprängning redovisas i Figur 4 ovan.
Inför denna ansökan har sedimentprovtagningar genomförts i de områden som kommer att
beröras av planerade arbeten i vatten. Provtagningen visade att det övre lagret av bottnarna
längst bort från kaj främst består av sandig silt eller liknande material och att botten i dessa
områden är ytligt förorenade av framförallt PAH, PCB, TBT och bly, se rödmarkerade områden
i figur 6 nedan (förorenade områden). I de förorenade områdena uppträder föroreningshalter i
huvudsak motsvarande klass 5 enligt bedömningsgrunder för kust och hav14. De höga nivåerna
av dessa ämnen förekommer ned till ett djup om som mest ca 0,45 meter. Närmare kaj utgörs
bottnarna huvudsakligen av kompakta postglaciala gråleror med ett väsentligen lågt föroreningsinnehåll, i huvudsak motsvarande klass 1-2 och med små inslag av klass 3-4 enligt

14

Naturvårdsverket, 1999; SGU-rapport 2017:12.
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Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, se grönmarkerade områden i figur 6 nedan (mindre
förorenade områden). Planerad masshantering beskrivs närmare under avsnitt F.3.4 nedan.

Figur 6, Muddringsmassornas egenskaper per område samt områden för utfyllnad.
Muddring förutsätts kunna ske delvis från kaj, delvis från pontoner. Val av muddringsmetod
styrs av massornas egenskaper och föroreningsgrad. I förorenade områden ska muddring ned till
ett djup om minst 0,5 m utföras med miljöskopa så långt som det är tekniskt möjligt, för att
minimera vatteninblandning, grumling och spridning av föroreningar. Underliggande, rena
sediment, liksom sediment i mindre förorenade områden ska kunna muddras med gripskopeverk
eller enskopeverk för exempelvis hårdare massor eller losshållet berg. Även sugmuddring skulle
kunna bli aktuellt, även om det är mindre troligt. Muddrade massor kommer att lastas på pråm.
Sådana massor som ska dumpas lastas på pråmar med luckor i botten.
Inom ett mindre område bedöms det bli aktuellt med sprängning. Vid sprängning etableras en
borrigg på en ponton med stödben. Hål borras sedan i berget på botten och fylls med
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trögflytande sprängämne. I områden nära befintliga kajanläggningar borras hålen tätare och
mindre laddningar används för att inte riskera skador på befintliga anläggningar.
I områden för muddring och vid de nya vattenanläggningarna kommer erosionsskydd att
anläggas i erforderlig omfattning. Sjömätning enligt tillämplig standard kommer att ske efter
slutförande av ansökt vattenverksamhet och resultatet kommer att rapporteras till berörda
myndigheter.
F.3.2

Ny kaj 7 till 9 ½

Den nya kajen kommer att utföras som en spontkaj som förlänger befintlig kajlinje vid kaj 7 och
kaj 9 ½. Kajen förankras med horisontella stag i ankarplattor (förlängningen av kaj 7) eller i en
bakre kranbalk (förlängningen av kaj 9 ½). Den nya kajytan om ca 7 400 m2, tillskapas sedan
genom utfyllnad mellan den nya kajlinjen och de befintliga kajerna 8 och 9. Som fyllnadsmassor avses i huvudsak stabiliserade, förorenade muddermassor och sprängsten användas.
Befintliga kajer 8 och 9 avses lämnas kvar i så stor utsträckning som möjligt. De övre delarna
av kajerna, dvs. kajdäck, kommer dock att rivas och det kan bli aktuellt med begränsad rivning
av andra anläggningsdelar, om det är nödvändigt för att undvika att hålrum uppstår i den nya
konstruktionen.
De förorenade massorna från muddringen som avses användas för anläggningsändamål kommer
att stabiliseras och solidifieras med bindemedel som ökar massornas hållfasthet och minskar
massornas genomsläpplighet. Stabiliseringen medför att föroreningarnas lakbarhet minimeras.
Metoden att blanda in bindemedel i massor av låg bärighet kallas s/s-metoden (stabilisering/
solidifiering). Det finns tre huvudsakliga metoder för inblandning av bindemedel:
masstabilisering, pelarstabilisering och processtabilisering. Vid de första två metoderna
stabiliseras massorna på plats bakom invallningen, medan processtabilisering innebär att
bindemedel och massor blandas på kaj innan massorna pumpas in bakom sponten. Det är i det
här skedet inte uppenbart att någon av metoderna är påtagligt bättre ur ett miljöperspektiv och
alla tre metoder bedöms kunna bli aktuella för ansökt verksamhet.
Som bindemedel används vanligtvis en blandning av bindemedelskomponenter, ofta cement,
granulerad masugnsslagg eller flygaska. Hamnen har sedan tidigare genomfört fältförsök med
inblandning av bindemedel i muddermassor och har inför denna ansökan genomfört ytterligare
inblandningsförsök där olika recept prövats med avseende på bl.a. skjuvhållfasthet. Slutligt
”recept” kommer att väljas i samråd med entreprenören och kommer bl.a. att styras av krav på
den slutliga anläggningens funktion och metod för utförande.
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De stabiliserade massornas lakbarhet har också följts upp genom skaktest. De stabiliserade
massornas lakbarhet bedöms som mycket låg redan en kort tid efter inblandning. Med undantag
för nickel uppfylls kriterierna för mindre än ringa risk redan sju dagar efter inblandning vid en
jämförelse mellan uppmätta halter i lakvätskan och Naturvårdsverkets nivåer för mindre än
ringa risk för förorening vid återvinning för anläggningsändamål15.
F.3.3

Nytt RoRo-läge

Det nya RoRo-läget avses anläggas i anslutning till nuvarande kaj 2, intill befintligt RoRo-läge.
I området finns idag en utfylld slänt. En ny Ro-Ro-ramp byggs som en fast ramp, integrerad
med ett nytt påldäck om ca 1 400 m2. Påldäcket grundläggs på stålrörspålar som borras eller slås
till berg och betongbalkar gjuts därefter på pålarna över vatten. Mellan betongbalkarna placeras
prefabelement. En spont kommer att installeras där kajdäcket ansluter mot den västra slänten
och hamnplanen. Slänten kommer sedan att fyllas ut för att anpassa det nya påldäcket mot
hamnplan.
För att möjliggöra förtöjning av fartyg vid den nya RoRo-rampen planeras även ett 250 meter
långt fartygsläge i sydostlig riktning från den nya rampen. Fartygsläget utförs som en rad
fenderförsedda dykdalber som grundläggs med stålrörspålar till berg. Varje stålrörspåle förbinds
med en plattform av betong och en servicebrygga etableras mellan dykdalberna.
För en mer utförlig redogörelse för kajens respektive RoRo-lägets konstruktion hänvisas till
avsnitt 8.4 och 8.5 i TB, Bilaga C till ansökan. Redovisade uppgifter, inklusive ritningar, i TB är
översiktliga och förändringar kan komma att ske vid detaljprojektering. Eventuella förändringar
i förhållande till redovisat underlag begränsas av kravet på tillämpning av bästa möjliga teknik
och den miljöpåverkan som är beskriven i MKB:n, Bilaga D till ansökan.
F.3.4

Masshantering och användning av muddermassor

Totalt bedöms planerade åtgärder i vatten generera ca 20 000 Tfm3 förorenade massor och ca
140 000 Tfm3 mindre förorenade massor, varav ca 20 000 Tfm3 förväntas utgöras av losshållet
berg.
Av dessa avses förorenade massor och sprängsten användas vid anläggande av den nya
kajkonstruktionen framför kaj 8 och 9. Sprängstensmassor kan också komma att användas för

15

Se tabell 4 i Naturvårdsverkets handbok, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1.
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slänter och erosionsskydd. Även mindre förorenade muddermassor kan komma att användas för
anläggningsändamål, bl.a. i den nya kajanläggningen. Sådana massor som kan användas på plats
ska således inte klassificeras som avfall. Utifrån vad som är känt om de mindre förorenade
massornas fysiska egenskaper är det dock endast en mindre andel av dessa, främst morän, som
kan vara lämpliga att använda för anläggningsändamål eftersom massorna generellt innehåller
höga halter lera. Om andra massor än de förorenade massorna ska användas kan dessa massor,
av logistikskäl, behöva lagras på land under en period. Ytor för korttidslagring av sådana
massor kommer sannolikt att etableras på Stegeludden, där det även kan bli aktuellt med viss
begränsad krossning av sprängstensmassor.
Sådana massor som inte kan användas och som har lägre föroreningsgrad avses dumpas i ett ca
60 meter djupt område söder om ön Beten, se figur 5 ovan. Området utgörs av ackumulationsbotten och bedöms ha goda förutsättningar som dumpningsområde. Dumpningen genomförs så
att en så jämn yta som möjligt ska erhållas på botten.
Uppdelningen i förorenade respektive mindre förorenade massor bestäms genom en förklassificering av massorna som bygger på resultatet av genomförda sedimentprovtagningar.
Enligt vad som redovisats ovan, klassificeras massor i de översta 0,5 metrarna av bottensedimenten inom vissa områden, som förorenade. I klassificeringen av förorenade massor har en
viss säkerhetsmarginal vägts in, egentligen är det endast 0,4-0,45 meter av de översta
sedimenten som förväntas ha ett högre föroreningsinnehåll. De massor som inte klassificerats
som förorenade massor bedöms till stor del vara naturligt material16. Alternativet till en förklassificering skulle vara att löpande kontrollera massornas föroreningsinnehåll och egenskaper
i samband med att åtgärderna i vatten pågår. En sådan ordning skulle uppställa krav på mycket
omfattande hantering och lagring av massor på land och en väsentligen långsammare
muddringstakt med långvarig grumling som följd, vilket inte bedöms vara praktiskt möjligt eller
miljömässigt önskvärt. Se Bilaga D.6.1 till ansökan för vidare information om massornas
föroreningsinnehåll och klassificering.

G.

Miljöpåverkan och villkorsdiskussion

Den främsta miljöpåverkan till följd av den löpande hamnverksamheten är buller från fartyg,
interna transporter och godshanteringen samt damning och utsläpp till luft från fartyg i hamn

16

Som nämnts ovan i avsnitt F.3.1 bedöms dessa massor i huvudsak motsvara klass 1-2 och med små
inslag av klass 3-4 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.
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och från interna transporter. Viss miljöpåverkan kan också uppstå till följd av utsläpp till vatten
i form av dagvatten från ytor inom området och genom risk för miljöpåverkan vid onormala
driftförhållanden, t.ex. vid en olycka eller brand. Verksamheten använder också energi.
Vid anläggningsarbeten i vatten uppstår framförallt risk för påverkan på vattenmiljön till följd
av grumling, risk för spridning av föroreningar vid hantering och muddring av förorenade
bottensediment och påverkan på flora och fauna i bottenområden där muddring eller dumpning
sker. Vidare kan byggbuller och vissa utsläpp till luft uppstå till följd av transporter och
arbetsfordon inom området.
I följande avsnitt redogörs för de viktigaste påverkansfaktorerna, förväntad miljöpåverkan,
planerade skyddsåtgärder och de överväganden som ligger till grund för villkorsförslagen som
presenteras i avsnitt H nedan. Eftersom hamnverksamheten förväntas ge upphov till en annan
påverkansbild än anläggningsarbetena i vatten presenteras bedömning och villkorsförslag dels
för driftskedet, dels för byggskedet. Jämförelsen görs i huvudsak mot nollalternativet som
innebär att verksamheten bedrivs enligt nuvarande tillstånd.
För en fördjupad beskrivning av bedömd miljöpåverkan till följd av den ansökta verksamheten
hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen i Bilaga D till ansökan.
G.1.1

Hantering av gods

Mängden hanterat gods över kaj är dimensionerande för verksamheten i hamnen och är den
begränsande faktorn enligt nuvarande tillstånd. Den ansökta verksamheten innebär en utökning
av godshanteringen inom ramen för hamnverksamheten från 5,5 miljoner ton gods per år enligt
nuvarande tillstånd till 10,5 miljoner ton per år17. Begränsningen avser mängden gods över kaj.
Enligt nuvarande tillstånd gäller, utöver begränsningen av maximal mängd hanterat gods över
kaj, vissa tillkommande begränsningar av verksamheten såsom maximalt antal lastenheter och
fartygsanlöp inom ramen för RoRo-trafiken. Det finns dock inga uppenbara skäl till att i
tillståndet göra skillnad mellan bulkgods och gods via RoRo utan det föreslås att en samlad
maxgräns för godshanteringen i hamnen läggs fast i villkor. Konsekvensbedömningen har

17

Till de 10,5 miljoner tonnen räknas inte de volymer olja som levereras till oljeanläggningen eftersom
den hanteringen omfattas av ett separat tillstånd. Fartygsanlöpen för leverans av olja omfattas dock av den
ansökta verksamheten och har därför beaktats i konsekvensbedömningen för ansökan. Anlöp till LNGverksamheten och hantering av LNG utgör inte en del av den ansökta verksamheten.
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därför gjorts utifrån ett antagande om en årlig hantering av 10,5 miljoner ton gods per år vilket,
till skillnad från nuvarande tillstånd, inkluderar gods via RoRo-trafiken.
Eftersom antalet fartygsanlöp är direkt avhängigt fartygens storlek och last och inte är något
som Hamnen råder över är det inte lämpligt att lägga fast en begränsning såvitt gäller totalt antal
fartygsanlöp till hamnen. Hamnens kaj- och lossningskapacitet medför också en naturlig
begränsning av hur många fartyg som kan tas emot och lastas och lossas samtidigt. Utöver
begränsningen om 300 anlöp inom ramen för RoRo-trafiken, finns heller ingen begränsning av
antalet anlöp i dagens tillstånd.
Hamnen föreslår att mark- och miljödomstolen förenar tillståndet med ett villkor som innebär
att verksamheten ska planeras och drivas så att mängden hanterat gods över kaj inte överstiger
10 500 000 ton per år, se villkorsförslag 2 nedan.
G.1.2

Buller

G.1.2.1

Driftskedet

Buller från Hamnens verksamhet uppkommer framförallt vid lossning, lastning och hantering av
gods inom verksamhetsområdet. Verksamheten, som pågår dygnet runt, varierar mycket över tid
och bullernivåerna från verksamheten är helt beroende av vilka och hur många aktiviteter som
pågår samtidigt, om fartyg ligger inne vid kaj och vilket gods som hanteras inom
verksamhetsområdet.
Ansökt verksamhet innebär en ökad godshantering i hamnen och det är troligt att bullret från
verksamheten därmed också kommer att öka. Även hanteringen av järn- och skrotråvara
förväntas öka, vilket är en av de aktiviteter som är förknippade med höga bullerbidrag.
Hanteringen av järn- och skrotråvara förväntas öka även vid nollalternativet. Sammantaget ser
Hamnen att buller från verksamheten är den främsta miljörelaterade utmaningen vid den ansökta
verksamheten. Ett stort antal bostadshus är lokaliserade nära verksamhetsområdet och det är av
naturliga skäl svårt att begränsa buller från verksamheten eftersom den bedrivs utomhus och i
direkt anslutning till vatten.
Den bullerutredning som tagits fram inför ansökan har utgått från ett teoretiskt, maximalt
driftfall och visar att det redan vid dagens verksamhet skulle kunna vara svårt att innehålla
riktvärdena enligt gällande tillståndsvillkor, framförallt nattetid. Något överskridande av
riktvärdena har dock inte konstaterats vid kontroller av bullernivåer från verksamheten och det
teoretiska maximala driftfallet avser ett ”värsta-scenario” med inga eller endast begränsade
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åtgärder (planering) för att begränsa buller från verksamheten. På grund av variationerna i
verksamheten är det svårt att rättvisande beskriva och på förhand avgöra hur betydande bullret
från den ansökta verksamheten kommer att bli och hur stor effekt olika bullerbegränsande
åtgärder kan förväntas ha på de samlade bullernivåerna från verksamheten.
För att följa upp hur ljudnivåerna från verksamheten påverkas vid en ökad godshantering i
hamnen och i takt med att skrothanteringen ökar föreslås en längre prövotidsutredning. Under
prövotiden kommer faktiska bullernivåer från verksamheten följas upp, samtidigt som de
tekniska och ekonomiska förutsättningarna att innehålla dels riktvärdena enligt nu gällande
bullervillkor, dels riktvärdena enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller utreds vidare,
se förslag till prövotidsförfarande i avsnitt H.1.2. Enligt nu genomförd bullerutredning bedöms
det inte rimligt att innehålla de bullernivåer som gäller enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, som
ju också är väsentligt lägre nattetid än nuvarande villkor. Hamnen anser likväl att en fortsatt
utredning av buller från verksamheten också bör belysa förutsättningarna att följa Naturvårdsverkets riktlinjer och vilka begränsningar det skulle medföra för verksamheten att nå ned i de
nivåer som följer av riktlinjerna.
Möjliga åtgärder som kan utredas och utvärderas med avseende på buller från verksamheten är i
huvudsak följande.
•

Effekt av att använda ett akustiskt övervakningssystem som hjälpmedel för
personal som arbetar med bullrande moment.

•

Effekt av utbildning av berörd personal i syfte att medvetandegöra hur buller
kan begränsas.

•

Effekt av att tillämpa olika lossnings- hanterings- och transportmetoder och
redovisa i vilken utsträckning det är möjligt att tillämpa dessa inom ramen
för den löpande verksamheten.

•

Förväntad effekt av tillkommande avskärmningar av lagerytor mot
närliggande bostadshus.

•

Effekt av att planera verksamheten för att minska behovet av att utföra
särskilt bullrande moment samtidigt, att begränsa särskilt bullrande
hantering på vissa lagerytor och att begränsa särskilt bullrande
godshantering nattetid.
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•

Förväntad effekt på bullernivåer genom val av så tysta lastmaskiner, truckar
och dumpers som möjligt.

•

Förväntad effekt av varvtalsbegränsning på fordon inom hamnen nattetid.

•

Effekt av att optimera körvägar inom hamnen.

•

Effekt av att använda elastiska mellanlägg vid RoRo-rampens anslutning
mot kajen och vid fartyget.

•

Effekt av att begränsa hastighet vid körning över RoRo-ramp.

•

Förväntad effekt av att dämpa hydraulikutrustning på mobilkranen.

•

Möjlig etablering av bullerskärmar och förväntad effekt av sådana skärmar.

Sammantaget innebär ovanstående ett långtgående åtagande om uppföljning och utredning av
bullersituationen och etablering av ett systematiserat arbetssätt i förhållande till buller i takt med
att godshanteringen ökar. Den provisoriska föreskrift som föreslås gälla under utredningstiden
innebär att Hamnen vid hög beläggning kommer att behöva planera verksamheten så att vissa
särskilt bullrande aktiviteter begränsas helt kvälls- och nattetid och istället förläggs dagtid.
Därför föreslås att något höjda bullernivåer tillåts dagtid jämfört med dagens villkor. Även
nattetid föreslås höjda bullernivåer jämfört med nuvarande villkor, detta för att kunna hantera,
utvärdera och gradvis minska bullret även vid hög beläggning nattetid. Ökningen av godshanteringen i hamnen kommer att ske successivt över ett flertal år och även hanteringen av skrot
förväntas öka gradvis under en övergångsperiod på ett antal år. Detta innebär att bullernivåerna
från verksamheten inte konstant förväntas ligga på maximalt tillåten nivå utan, liksom idag,
variera beroende på beläggning, på vilket gods som hanteras och var på området godset
hanteras.
Den provisoriska föreskriften föreslås utformas som ett riktvärdesvillkor, vilket är möjligt när
det rör sig om icke-slutliga villkor.18 Om den provisoriska föreskriften istället utformas som ett
begränsningsvillkor begränsas utrymmet att utreda bullernivåer vid olika driftfall eftersom
verksamheten måste planeras så att risken för ett överskridande av föreslagna bullernivåer helt
elimineras. Det skulle delvis gå emot syftet med det föreslagna utredningsuppdraget, dvs. att

18

Se prop. 1997/98:45 del 1, s. 171 f. och MÖD:s avgörande den 11 November 2014 i mål nr. M 493-14).
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Hamnen gradvis och i takt med en ökad hantering ska kunna kartlägga hur verksamheten kan
planeras och bedrivas för att minska bullernivåer från verksamheten och istället finns det en
överhängande risk att verksamheten onödigt begränsas. En delredovisning av utredningsuppdraget föreslås efter två år för att domstolen ska kunna ta ställning om de provisoriska
föreskrifterna bör kompletteras i något avseende, se föreslagen provisorisk föreskrift under
avsnitt H.1.2.
Utöver det ekvivalenta bullret ger fartyg som ligger i hamn upphov till lågfrekvent buller.
Bullret alstras till stora delar av fartygens hjälpmotorer. Variationen är stor mellan olika fartyg
och hur stor bullerpåverkan är beror på hur länge fartygen ligger i hamn. Lågfrekvent buller är
typiskt sett svårt att begränsa i en allmän hamn eftersom hamnen inte råder över vilka fartyg
som angör hamnen och eftersom det saknas tvingande regelverk om anslutning till landel. Det
finns alltså inga garantier för att anslutning till landel nyttjas av fartygen även om det skulle
finnas tillgång till landel. Erfarenhetsmässigt är det tvärtom mycket få fartyg som väljer att
ansluta till landel eftersom det innebär ett merarbete och typiskt sett också begränsar vilka
funktioner som kan hållas igång ombord. Därtill saknas standard för anslutning till landel, vilket
innebär att olika fartyg har olika anslutningar och att det kan finnas tekniska begränsningar i
möjligheten att nyttja tillgänglig landel. Samtidigt är det också förenat med stora kostnader för
Hamnen att göra nödvändiga installationer för att kunna erbjuda landel till ankommande fartyg.
För sådana fartyg som angör hamnen regelbundet (linjetrafik) är det dock lättare att från
Hamnens sida verka för anslutning till landel. Hamnen avser därför att inför utbyggnaden av det
nya RoRo-läget utreda vilken typ av elanslutningar som är vanligast på de fartyg som kan
förväntas angöra RoRo-läget regelbundet och att verka för att sådana fartyg som kan och ligger
inne vid kaj under i vart fall 3 timmar, ansluter till landel.
Hamnen föreslår därför att mark- och miljödomstolen i villkor lägger fast att Hamnen ska
tillhandahålla möjlighet till elanslutning vid det nya RoRo-läget.
G.1.2.2

Byggskedet

Under byggskedet förväntas arbetsmaskiner, transporter och vissa moment såsom spontslagning
ge upphov till buller. Genom planering av verksamheten bedöms det vara möjligt att innehålla
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (2004:15). Hamnen avser att följa de
allmänna råden och detta kan med fördel läggas fast som ett tillståndsvillkor, se villkorsförslag
21.

29(55)

För att så långt som möjligt undvika skada på vattenlevande djur vid pålslagning och spontslagning i vatten ska arbetena inledas med gradvis ökande slagenergi i syfte att skrämma bort
fisken innan skadliga nivåer nås i närområdet. Likaså ska akustiska metoder användas för att
skrämma bort fisk och säl från område där sprängning ska utföras. Det senare föreslås läggas
fast som villkor, se villkorsförslag 17.
G.1.3

Utsläpp till luft inklusive damning

G.1.3.1

Driftskedet

Utsläpp till luft med anledning av Hamnens verksamhet orsakas i huvudsak av sjöfarts- och
lastbilstransporter till och från anläggningen, interna transporter inom området, utsläpp från
fartyg vid kaj samt utsläpp från arbetsmaskiner. Det är framförallt utsläpp från fartyg som är en
dominerande källa till utsläpp av kväveoxider (NOx), koldioxid (CO2), SO2 och partiklar
(PM10) inom hamnen. En ökad godshantering förväntas ge upphov till något ökade utsläpp till
luft. Den ansökta verksamheten bedöms dock inte medföra någon risk för överskridande av
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet.
Hamnens verksamhet kan ge upphov till damning vid hantering av dammande godsslag såsom
träpellets och flis. Vissa godsslag kan även undantagsvis ge upphov till lukt. Även damning och
lukt skulle kunna öka vid den ansökta verksamheten. Hamnen vidtar idag damningsbegränsande
åtgärder i verksamheten, vilket kommer att ske även fortsättningsvis. Såvitt gäller villkor för
generella damningsbegränsande åtgärder vill Hamnen framhålla att det är viktigt att det finns en
flexibilitet i villkoren, så att Hamnen kan anpassa och genomföra de åtgärder som bedöms ge
bäst effekt vid den aktuella hanteringen. Vissa villkor i det nuvarande tillståndet är onödigt
detaljerade och statiska. Statiska villkor med krav på tillämpning av en viss teknik eller
exempelvis krav på att plank ska ha en viss placering inom området riskerar att få direkt motsatt
effekt och är inte lämpliga vid en så omväxlande hantering av gods som sker inom ramen för
den ansökta verksamheten. Det är istället lämpligt att Hamnen även fortsättningsvis ska rengöra
körvägar, lagerytor och kajer samt bevattna dessa och hanterat gods vid behov och när teknisk
möjlighet finns.
Hamnen föreslår därför att mark- och miljödomstolen föreskriver ett generellt villkor avseende
damningsbegränsande åtgärder som innebär att Hamnen vid behov ska rengöra körvägar,
lagerytor och kajer samt bevattna dessa och hanterade produkter. Bevattning ska dock inte
behöva ske vid frysrisk, om gods riskerar att skadas eller om fara för hälsa eller säkerhet
föreligger.
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Såsom beskrivits ovan vill Hamnen ha möjlighet att lagra jord-, schakt och rivningsmassor.
Massornas egenskaper kan variera från gång till gång och det kan inte uteslutas att massorna
kan damma. Hamnen kommer därför att inför varje lagringstillfälle tillse att nödvändiga
damningsbegränsande åtgärder planeras i förväg för att säkerställa att eventuella föroreningar i
massorna inte sprids till följd av damning vid lagring eller hantering. Planerade skyddsåtgärder
avses redovisas för tillsynsmyndigheten.
Såvitt gäller utsläpp till luft från fartyg i hamnen skulle dessa utsläpp kunna minskas genom att
en större andel fartyg ansluts till landel när de ligger vid kaj. Enligt resonemanget ovan i avsnitt
G.1.2 är det dock osäkert i vad mån ytterligare installation av landel i hamnen skulle medföra
någon väsentlig utsläppsminskning eftersom detta förutsätter att möjligheten att ansluta fartygen
till landel faktiskt utnyttjas av fartygen.
G.1.3.2

Byggtid

Under byggtiden förväntas utsläpp till luft uppkomma framförallt från arbetsmaskiner. Även
viss damning kan uppstå lokalt i samband med anläggningsarbeten. Sammantaget bedöms dock
påverkan på luft till följd av planerade anläggningsarbeten vara tidsmässigt och lokalt
begränsad. Inga särskilda villkor föreslås.
G.1.4

Utsläpp till vatten inklusive grumling

G.1.4.1

Driftskedet

Utsläpp till vatten från Hamnens löpande verksamhet sker via dagvatten från kajområde,
lagringsytor och körvägar inom verksamhetsområdet.
Inom verksamhetsområdet finns ett system för uppsamling och rening av dagvatten från
lagringsytorna. Inom kajområdet finns ett flertal stenkistor och brunnsfilter samt en mindre
öppen sedimenterings/infiltrationsyta. Det är dock praktiskt mycket svårt att etablera ett system
för uppsamling av dagvatten inom kajområdet och inom stora delar av kajytan sker ingen
uppsamling av dagvatten. Utifrån överslagsberäkningar gjorda på basis av bl.a. regelbundna
provtagningar av dagvattnet från lagerytorna bedöms dagvatten från verksamhetsområdet ha
ringa betydelse för recipienternas vattenkvalitet på vattenförekomstnivå.
Den framtida utvecklingen av verksamheten i Hamnen, med en ökad hantering av järn- och
skrotråvara, kan medföra ett delvis förändrat innehåll i dagvattnet vilket skulle kunna
aktualisera ett behov av t.ex. etablering av våtmarkszoner i vissa av de befintliga
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dagvattendammarna för en bättre avskiljning av lösta metaller än idag. Hur föroreningsinnehållet i dagvattnet från lagringsytorna faktiskt utvecklas måste dock följas upp och det
föreslås att frågan om anpassning av dagvattendammarna utreds under en prövotid. Eftersom
innehållet i dagvattnet från lagringsytorna kan komma att ändras i takt med att hanteringen av
järn- och skrotråvara ökar, är det i det här fallet nödvändigt med en något längre prövotid för att
kunna fånga upp sådana förändringar.
Härutöver har den dagvattenutredning som genomförts inför ansökan visat att det nuvarande
dagvattensystemet från lagringsytorna är underdimensionerat i förhållande till den ansökta
verksamheten. Hamnen avser därför att även utreda möjligheten att förbättra befintlig ledningskapacitet och påtalade brister i dagvattendammarna. Genomförd miljöriskutredning har också
lyft risken för utsläpp av större mängder släckvatten till recipient i händelse av en storbrand. En
av flera föreslagna riskreducerande åtgärder såvitt gäller risk för utsläpp av släckvatten till
recipient är att anpassa befintliga dagvattendammar för omhändertagande av släckvatten.
Sammanfattningsvis har förbättringsmöjligheter noterats avseende det befintliga dagvattensystemet för dagvatten från lagringsytorna i hamnen. Hamnen avser därför att utreda dessa
vidare, både med avseende på teknisk genomförbarhet, bedömd miljömässig nytta och kostnad.
Frågan om slutliga villkor för komplettering av dagvattensystemet föreslås därför skjutas upp
under en prövotid, , se avsnitt H.1.2 för föreslaget prövotidsförfarande.
Inför ianspråktagandet av tillkommande lagringsytor (J och K) norr om Gamla Oxelösundsvägen, kommer ett lämpligt system för hantering av dagvatten från de ytorna att etableras.
Slutlig lösning för detta kommer att tas fram inom ramen för detaljprojekteringen när en sådan
etablering blir aktuell. Det föreslås att avsedd lösning redovisas till tillsynsmyndigheten och att
tillsynsmyndigheten bemyndigas att meddela eventuella villkor om tillkommande krav på
dagvattenrening från de nya ytorna, se villkorsförslag 4. Mot bakgrund av den begränsade
miljöpåverkan som dagvatten från verksamheten bedöms ha är detta en fråga av mindre
betydelse som kan delegeras.
Utöver ovan föreslagna utredningar föreslås att det nya tillståndet förenas med väsentligen
samma krav på lagringsytornas utformning och dagvattenrening som gäller enligt nuvarande
tillstånd. Bland annat föreslås ett villkor om att dagvattenfilter ska bibehållas i befintliga
dagvattenbrunnar vid uppställningsyta för arbetsfordon vid 34-ans parkering.
Inom verksamhetsområdet finns för närvarande ett par mindre områden som ännu inte är
hårdgjorda och som kan komma att användas mer varaktigt för lagring. Inom dessa områden
skulle det kunna bli aktuellt att lagra sådant gods som inte av miljöskäl behöver lagras på
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hårdgjorda ytor, exempelvis gatsten i säck eller timmer. När fråga är om kortvarig lagring av
gods som inte riskerar att laka ur, bör lagring kunna tillåtas även på sådana, icke hårdgjorda ytor
efter medgivande från tillsynsmyndigheten, se villkorsförslag 5 – 7 nedan.
Såsom redovisats ovan kan en del av det hanterade och lagrade godset i hamnen klassificeras
som avfall. Merparten av godsslag som kan klassificeras som avfall bedöms inte föranleda
behov av några särskilda skyddsåtgärder utöver de åtgärder som kan bli aktuella vid lagring av
gods som inte är avfallsklassade.
Jord- och schakt eller rivningsmassorna kan dock ha ett sådant föroreningsinnehåll att särskilda
skyddsåtgärder måste vidtas vid lagring. Behovet av skyddsåtgärder vid lagring av sådana
massor kommer dock att variera beroende på massornas föroreningsinnehåll och fysiska
egenskaper. Om lagringen bedöms medföra risk för utlakning eller spridning av föroreningar till
dagvatten avser Hamnen att etablera ytor med uppsamlingssystem av dagvatten samt vidta
åtgärder för att motverka damning, medan det vid mottagande av mindre förorenade massor inte
med nödvändighet kommer att krävas lika betydande skyddsåtgärder. Skyddsåtgärderna bör,
såsom vid lagring av andra godsslag, anpassas efter massornas egenskaper. Det föreslås därför
att Hamnen inför lagring av sådana massor ska redovisa massornas klassning, förväntat
föroreningsinnehåll, uppgift om lagringsytans placering och planerade skyddsåtgärder för
tillsynsmyndigheten och att tillsynsmyndigheten ska ges möjlighet att besluta om ytterligare
skyddsåtgärder.
Det bör också vara möjligt för tillsynsmyndigheten att godkänna lagring av andra liknande
avfallsslag som de nu redovisade, under förutsättning att lagringen inte kan förväntas ge upphov
till tillkommande miljöpåverkan, se villkorsförslag 8 nedan.
G.1.4.2

Byggskedet

Den ansökta vattenverksamheten och planerad dumpning innebär att befintlig bottenfauna tas
bort eller täcks över i de områden som berörs direkt av muddring eller dumpning. I delar av
hamnen kommer bottenyta att försvinna där den nya kajen anläggs och inom muddrade områden
kommer djupförhållanden förändras i begränsad omfattning. De nya bottnar som friläggs genom
muddring kommer huvudsakligen vara av samma karaktär som tidigare botten, dvs. lera och
sandig silt. I samband med muddring kan också eventuellt spill eller grumling leda till viss
påverkan på bottenförhållandena.
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Den planerade muddringen sker dock primärt i områden som redan idag är påverkade av
tidigare muddringar eller av fartygstrafiken i hamnen. I området för dumpning, som är ca 60
meter djupt, har undersökningar av bottenfaunan visat på låg individtäthet. Vissa prover har
varit helt fria från djur. Inga av bottnarna som berörs av planerad muddring eller dumpning har
unika egenskaper eller höga naturvärden och baserat på erfarenheter från liknande projekt
bedöms bottnarna återkoloniseras inom ett till några år. Det är alltså fråga om en temporär och
begränsad påverkan. I muddrade områden kommer erosionsskydd att anläggas, där det bedöms
motiverat, för att säkerställa stabilitet och för att förebygga risk för oönskad erosion till följd av
hamnverksamheten. I de förorenade områdena innebär muddringen också att förorenade
sediment tas bort, vilket är positivt ur miljösynpunkt.
Bottensedimenten varierar inom de områden som ska muddras. Den goda vattenomsättningen i
hamnområdet i kombination med att det inte förekommer några starkt grumlande bottensediment medför att grumlingsnivåer om cirka 20-100 mg/l kan förväntas i hamnområdet. På
kort avstånd från mudderverk kan nivåerna bli högre. Merparten av det mudderspill som består
av mellansilt eller grövre partiklar förväntas sedimentera lokalt i vattenförekomsten Oxelösunds
hamnområde medan mer långsamt sedimenterande finmaterial, främst från de icke förorenade
massorna, kan spridas ut till Ljungskärsflagen. I Ljungskärsflagen är vattenomsättningen hög
och grumligt vatten från hamnområdet förväntas därför snabbt spädas ut. Grumling förväntas
därför främst under den tid som muddring pågår för att sedan avta till följd av sedimentation
och utspädning.
Grumling kan också uppstå vid dumpning. Befintligt bottenmaterial i dumpningsområdet är löst
och finkornigt och kan tillsammans med löst material i de dumpade massorna grumla upp vid
dumpningen. Eftersom det råder mycket goda ackumulationsförhållanden i det aktuella
djupområdet kommer dock materialet att återsedimentera och därefter inte spridas vidare.
Grumling kan påverka växter genom att begränsa ljusinsläppet och därmed försämra förutsättningarna för växternas primärproduktion. Påverkan till följd av grumling med anledning
av muddring bedöms i huvudsak begränsas till Oxelösunds hamnområde och lokalt till
muddringsområdena. Naturvärdena avseende fisk är låga i detta område, även i de grundare
områdena. Påverkan från grumling bedöms bli temporär och begränsad till den period som
muddring pågår. Den sammanlagda tiden för muddring bör därför begränsas och muddring bör
inte utföras under lekperioden för vårlekande fisk eller under växtsäsongen, se villkorsförslag
15.
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För att säkerställa att grumlingsnivåerna inne i hamnbassängen inte blir oacceptabelt höga vid
muddring föreslås att maximalt tillåten grumling regleras i villkor, se villkorsförslag 16. Vid
risk för höga grumlingsnivåer får skyddsåtgärder vidtas för att begränsa grumlingen så att
villkoret kan innehållas, alternativt får arbetet pausas. Detta är en lämplig lösning som
säkerställer att grumlingen begränsas samtidigt som Hamnen har möjlighet att fortlöpande
anpassa arbetet och användningen av eventuella grumlingsbegränsande åtgärder efter den
pågående hamnverksamheten.
Utöver fysisk påverkan på bottenförhållandena i berörda områden innefattar ansökan
användning av en mindre mängd förorenade sediment för anläggningsarbeten. I jämförelse med
andra projekt där tillstånd erhållits för användning av förorenade muddermassor för
anläggningsändamål i kajanläggningar eller liknande rör det sig om en liten mängd förorenade
massor med relativt lågt föroreningsinnehåll. Enligt vad som redovisats ovan bedöms dock de
förorenade sedimenten likväl, i huvudsak, motsvara klass 5 enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för kust och hav. För att minimera risken för spridning av förorenade
sedimentpartiklar vid muddring av förorenade sediment kommer miljöskopa att användas så
långt det är tekniskt möjligt, se avsnitt F.3.1 ovan. Sedimenten kommer också att stabiliseras för
att säkerställa såväl en låg lakbarhet av förorenande ämnen som kajens långsiktiga funktion och
stabilitet i driftskedet. I byggskedet kommer överskottsvatten och lakvatten att uppstå från de
förorenade massorna. Det är förenat med tekniska svårigheter att samla upp överskotts- och
lakvatten från de förorenade massorna. Överskottsvatten från massorna kommer i viss mån att
återgå till recipienten från pråmen där muddermassorna samlas upp och från invallningen, som
inte är tät, för den nya kajanläggningen. Även lakvattnet från de stabiliserade massorna kommer
att blandas ut i recipienten. Det beräknade haltpåslaget från överskottsvatten och lakvatten i
recipient bedöms dock som försumbart. Till grund för bedömningen har skaktester utförts efter
inblandning av bindemedel, se vidare i Bilaga D.6 till ansökan. Utöver tillskott av föroreningar
kan lakvattnet, som är starkt basiskt i byggskedet, medföra förhöjda pH-värden i ytvattnet i
anslutning till den nya kajanläggningen. Även pH-värdena förväntas sjunka snabbt vid
omblandning i recipienten. Endast ringa och kortvarig påverkan på vattenkvaliteten kan förutses
med anledning av överskottsvatten från hantering och användning av de förorenade massorna.
Det är lämpligt att krav på stabilisering läggs fast i villkor, se villkorsförslag 18.
Utöver ovanstående villkor föreslås även ett villkor om att de stabiliserade massorna ska läggas
högst till nivån motsvarande lägsta lågvatten, se villkorsförslag 19. Detta för att massorna ska
ligga i en stabil miljö som är vattenmättad och inte utsätts för frys- och töcykler.
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Såvitt gäller dumpning kommer kontroll att genomföras efter muddring i förorenade områden
för att säkerställa att inte muddermassor med högt föroreningsinnehåll från dessa områden
dumpas. Sådan kontroll kan, beroende på förutsättningarna, utföras genom sjömätning eller
bottenprovtagning, genom vilken sedimenttypen i de översta bottenlagren kontrolleras okulärt.
Ett sådant förfarande kan med fördel läggas fast i ett villkor, se villkorsförslag 20.
Genom beskrivna åtgärder säkerställs att halterna av föroreningar i massorna som planeras att
dumpas generellt är låga och avsevärt lägre än i djupområden längre ut till havs i denna region.
Dumpningen bedöms därför inte medföra att dumpningsområdet förorenas och kommer inte
heller på något annat sätt att innebära olägenhet för människors hälsa och miljön.
Sammantaget bedöms den ansökta verksamheten medföra små negativa konsekvenser på
vattenmiljön i byggskedet. Den främsta påverkan bedöms uppstå till följd av grumling och är
temporär. Vad gäller bedömd påverkan på MKN för vatten hänvisas till avsnitt J.3 nedan.
Vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde och angränsande vattenområden är utpekade som
områden av riksintresse för yrkesfisket. I Oxelösund finns två verksamma yrkesfiskare. Den
ansökta verksamheten skulle kunna medföra påverkan på yrkesfisket under byggskedet till följd
av grumling från muddring eller dumpning. Enligt vad som redovisats ovan bedöms dock
påverkan från grumlingen bli lokal, begränsad till Oxelösunds hamn och temporär. Viss
begränsad, temporär grumling kan uppstå vid dumpningsplatsen.
Inget yrkesfiske sker inom hamnområdet. I anslutning till hamnområdet finns däremot en
landningsplats för kvotfiske som används av de lokala fiskarna. Förutsättningarna att nyttja
landningsplatsen bedöms inte påverkas av ansökt verksamhet. Inte heller bedöms den
begränsade påverkan som kan förväntas uppstå till följd av grumling i hamnområdet eller vid
dumpningsplatsen kunna medföra skada på fisket. Den ansökta verksamheten förväntas inte
heller påtagligt försvåra yrkesfiskets bedrivande inom riksintresseområdet.
Inget särskilt villkor föreslås till skydd för fisket i de vattenområden som berörs av vattenverksamheten eller i angränsande områden. Det är inte heller motiverat med en särskild avgift
för främjande av fisket.
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G.1.5

Miljörisker

G.1.5.1

Driftskedet

Risker för människors hälsa och miljön till följd av den ansökta verksamheten har utretts inom
ramen för arbetet med tillståndsansökan. Aktiviteter i verksamheten som kan föranleda risker är
bl.a. hantering och transporter av gods, inklusive farligt gods, farligt avfall och kemikalier, risk
för storbrand samt släckvattenhantering. Ansökt verksamhet kommer medföra en ökning av
mängden hanterat gods och av antalet transporter och bedöms därmed medföra en viss ökad risk
för påverkan på människors hälsa och säkerhet och miljön jämfört med nollalternativet.
Hamnens befintliga arbete med riskhantering bedöms dock i stora delar tillfredställande även
om vissa ytterligare åtgärder rekommenderats för att ytterligare sänka riskerna i verksamheten.
Dessa tillkommande åtgärder inkluderar en heltäckande riskutredning rörande hantering av
brandfarliga och explosiva varor inom verksamhetsområdet (inklusive externa verksamheter)
samt uppdatering av befintliga rutiner och ett mer systematiserat arbete i händelse av brand.
Hamnen avser därför att se över och, i den mån det inte redan finns idag, dokumentera rutiner
för omhändertagande av släckvatten, brandskum m.m. och att tillse att alla aktörer inom
hamnområdet informeras om rutinerna. Villkorsförslag 9 – 11 avser skyddsåtgärder för att
minska risker i samband med den ansökta verksamheten.
Enligt vad som redovisats ovan under avsnitt G.1.4.1 föreslås att frågan om slutliga villkor för
komplettering av dagvattensystemet skjuts upp under en prövotid inom vilken även förutsättningarna för att anpassa befintliga dagvattendammar för omhändertagande av släckvatten i
händelse av brand utreds.
G.1.5.2

Byggskedet

Hamnen kommer att arbeta aktivt med planeringen av entreprenaden för att säkerställa att den
ansökta vattenverksamheten kan genomföras på ett säkert sätt och med minimering av risker.
Hantering av kemikalier under byggskedet bör ske på samma sätt som inom ramen för hamnverksamheten och villkorsförslag 9 föreslås gälla även hantering av kemikalier med anledning
av vattenverksamheten.
Hamnen kommer inför och under genomförandet av ansökt vattenverksamhet att ha fortlöpande
kontakt med Sjöfartsverket rörande bl.a. planerade arbeten och genomförandetid.
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G.1.6

Energianvändning och kemikalier

De kemikalier som hanteras inom den egna verksamheten är i huvudsak bränslen i form av
eldningsolja, HVO, diesel/EcoPar samt mindre mängder kemikalier relaterade till underhåll och
service av arbetsfordon och utrustning.
Såväl farligt avfall som kemikalier förvaras på torr och mot omgivningen tät plats så att spill
och eventuella läckage inte kan förorena omgivningen. Förvaring sker invallat eller i dubbelmantlade tankar. Någon förändring av verksamheten planeras inte i det här avseendet. Det
föreslås att tillståndet förenas med sedvanligt villkor rörande hantering av avfall och kemikalier
samt att villkor om att saneringsutrustning ska finnas tillgänglig i händelse av spill eller läckage
inom området också ska tas in i tillståndet. De föreslagna villkoren avses gälla även vid
förvaring av kemikalier som används vid anläggningsåtgärder.
Såvitt gäller energianvändning har Hamnen under de senaste åren arbetat med att effektivisera
sin egen energianvändning och har genom investeringar gått över till en mer modern och
energisnål verksamhet. Utöver användning av el används främst HVO som drivmedel i
arbetsfordon. Enstaka maskiner drivs alltjämt med diesel, vilket då substitueras med ett mer
miljövänligt drivmedel, s.k. EcoPar. Bensin används i bilar. Vid inköp av nya mobila kranar ska
dessa klara utsläppskrav för steg IV enligt EU:s utsläppskrav för arbetsmaskiner. Något särskilt
villkor med avseende på energianvändning föreslås inte.
G.1.7

Naturmiljö och friluftsliv och rekreation

Ansökt verksamhet bedöms generellt medföra en marginellt ökad påverkan på naturmiljö och
friluftsliv/rekreation jämfört med nollalternativet med hänvisning till buller. Det rör sig dock om
en mycket begränsad påverkan på dessa intressen.
Ingen påverkan förutses på bevarandevärden i närliggande Natura 2000-områden. Några villkor
specifikt med avseende på naturmiljö eller friluftsliv och rekreation föreslås därför inte. Dessa
intressen har dock beaktats inom ramen för gjorda överväganden rörande framförallt buller från
verksamheten samt utsläpp till vatten och grumling.
G.1.8

Följdverksamhet

Som en följd av ansökt verksamhet förväntas antalet externa transporter öka påtagligt. Inom
ramen för konsekvensbedömningen har Hamnen därför bedömt förväntade miljökonsekvenser
till följd av externa transporter, bl.a. med avseende på buller, utsläpp till luft och trafikrisker. De
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externa transporterna till och från hamnen är dock inte en del av den ansökta verksamheten utan
en s.k. följdverksamhet till denna.
Konsekvensbedömningen har visat att det bedöms vara små skillnader mellan nollalternativet
och den ansökta verksamheten såvitt avser trafikbuller. Sökt verksamhet kommer inte leda till
att fler bostäder exponeras för maximala ljudnivåer över 70 dBA men skulle kunna leda till en
ökning mellan 1 dB och 2 dB i maximal ljudnivå längs Gamla Oxelösundsvägen. Det går inte
att dra några entydiga slutsatser om huruvida skrottransporter till SSAB med både järnväg och
vägtransporter eller med endast vägtransporter är bättre eller sämre ur bullerhänseende.
Utsläppen till luft till följd av externa transporter förväntas också öka vid ansökt verksamhet.
Sammantaget bedöms dock utsläppen från dessa transporter stå för en liten andel av de samlade
utsläppen i Oxelösund och de bedöms inte medföra risk för överskridanden av
miljökvalitetsnormer för luft i Oxelösund.
En utförlig trafikutredning har också genomförts rörande förväntade trafikflöden vid ansökt
verksamhet. Ingen kapacitetsbrist har identifierats och utredningen visar att vägnätet skulle klara
den planerade verksamheten väl. Ett par förbättringsåtgärder har identifierats för att förbättra
trafiksäkerheten inom vissa delar av det berörda vägnätet. Dessa åtgärdsförslag riktar sig till
väghållaren.
Genomförda utredningar visar att externa transporter till den ansökta verksamheten inte
förväntas medföra några betydande negativa konsekvenser. Hamnen råder inte över
transporterna och inga särskilda villkor eller förslag till skyddsåtgärder föreslås med avseende
på externa transporter.

H.

Sammanställning av villkorsförslag

H.1

Villkor för hamnverksamheten

Mot bakgrund av de överväganden som redovisats i avsnitt G ovan förslår Hamnen följande
slutliga villkor för hamnverksamheten.
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H.1.1

Villkorsförslag

Allmänt villkor
(1)

Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget angett i
ansökningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i målet om inte annat framgår av
nedanstående villkor.

Mängdbegränsning för gods
(2)

Verksamheten ska planeras och drivas så att mängden hanterat gods över kaj inte
överstiger 10 500 000 ton per år.

Utsläpp till luft
(3)

För att förhindra damning från verksamheten ska bolaget vid behov rengöra körvägar,
lagerytor och kajer samt bevattna dessa och hanterade produkter. Bevattning behöver
inte ske vid frysrisk, om gods riskerar att skadas eller om fara för hälsa eller säkerhet
föreligger.

Utsläpp till vatten
(4)

Innan nya lagerytor tas i drift ska bolaget ha installerat lämpligt system för hantering av
dagvatten från sådana tillkommande ytor. Planerad dagvattenlösning ska redovisas för
tillsynsmyndigheten innan lagring påbörjas på nya ytor.
Tillsynsmyndigheten får besluta om ytterligare villkor och försiktighetsmått för
hantering av dagvatten från nya lagerytor.

(5)

Områden för lagring av gods ska, om inte tillsynsmyndigheten godtar annat, ha tät yta
och utformas så att dagvatten kan avledas till dagvattendam eller motsvarande innan
utsläpp till recipient.

(6)

Dagvattenfilter ska bibehållas i befintliga dagvattenbrunnar vid uppställningsyta för
arbetsfordon vid 34-ans parkering.

(7)

Avlopp från verkstäder och andra byggnader anslutna till det kommunala spillvattennätet ska, där det finns risk för oljeutsläpp, vara anslutna till oljeavskiljare med
larmfunktion eller annan likvärdig reningsanläggning. Reningsanläggningen ska vara
utformad så att föroreningsinnehållet i utgående vatten inte ska överskrida 50 mg/l
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opolära alifatiska och aromatiska kolväten. Provtagningsmöjlighet för utgående vatten
ska finnas.
Lagring av jord-, schakt och rivningsmassor
(8)

Lagring av jord-, schakt och rivningsmassor får endast ske på för ändamålet lämpliga
lagringsytor. Innan lagring av jord- schakt- eller rivningsmassor påbörjas, ska bolaget
till tillsynsmyndigheten ge in en mer detaljerad redovisning av den avsedda lagringsytans utformning inklusive planerade skyddsåtgärder samt uppgifter om förväntat
föroreningsinnehåll i de massor som ska lagras samt uppgift om huruvida massorna
klassificeras som ett farligt avfall.
Tillsynsmyndigheten får besluta om ytterligare försiktighetsmått vid lastning, lossning
och lagring av jord-, schakt och rivningsmassor samt att inom ramen för tillståndet
medge lagring av andra likvärdiga avfallsslag än sådana som uttryckligen redovisats i
ansökan.

Miljöriskhantering
(9)

Oljor, drivmedel samt övriga kemikalier och farligt avfall som uppkommer i
verksamheten ska förvaras på en tät invallad yta under tak. Invallningen ska rymma en
volym som motsvarar den största behållarens volym plus minst tio procent av summan
av övriga behållares volym alternativt i dubbelmantlad tank.

(10)

Lagring och hantering av farligt gods ska ske på ytor som är avgränsade från övrig
verksamhet. Lagring av flytande farligt gods ska ske på hårdgjord yta utformad på ett
sådant sätt att spill kan samlas upp.

(11)

Saneringsutrustning ska finnas lätt tillgänglig för sanering av eventuellt spill av
petroleumprodukter, drivmedel eller andra kemikalier inom verksamhetsområdet.

Landel
(12)

Bolaget ska tillhandahålla elanslutning vid det nya RoRo-läget.
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Kontrollprogram
(13)

Ett reviderat kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten senast tre månader från
lagakraftvunnet tillstånd. Kontrollprogrammet ska därefter revideras vid behov. I
kontrollprogrammet ska mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder anges.

Avveckling och efterbehandling
(14)

I god tid före nedläggning av hela eller delar av verksamheten ska en avvecklingsplan
ges in till tillsynsmyndigheten. Planen ska i vart fall innehålla uppgifter om planerat
omhändertagande av kemiska produkter och farligt avfall inom området samt
genomförande av arbete med sanering av mark och byggnader.

H.1.2

Prövotidsförfarande

Hamnen föreslår att frågan om slutliga villkor skjuts upp i följande avseenden.
Utsläpp till vatten
U1.

Frågan om slutliga villkor för komplettering av dagvattensystemet skjuts upp under en
prövotid. Under prövotiden ska bolaget utreda de tekniska, miljömässiga och
ekonomiska förutsättningarna
(i)

att vidta åtgärder för att säkerställa att dagvattensystemet inom
lagringsytorna har erforderlig kapacitet och utformning;

(ii)

att vidta åtgärder med anledning av förändringar i dagvattnets innehåll; samt

(iii)

att vidta åtgärder för att anpassa befintliga dagvattendammar så att dessa kan
användas för omhändertagande av släckvatten.

Resultatet av utredningarna enligt punkten i och iii, föreslagna åtgärder samt förslag till
slutliga villkor ska ges in till mark- och miljödomstolen senast två år från lagakraftvunnen dom. Resultatet av utredningen enligt punkten ii) ska redovisas till mark- och
miljödomstolen senast 4 år från lagakraftvunnen dom.
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Buller
U2.

Frågan om slutliga villkor för buller skjuts upp under en prövotid. Under prövotiden ska
bolaget utreda de tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna att begränsa
buller från verksamheten så att det inte ger upphov till
(i)

högre ljudnivåer än vad som anges i Naturvårdsverkets vägledning för
industri och verksamhetsbuller (Naturvårdsverkets rapport 6538); samt

(ii)

högre ekvivalenta ljudnivåer vid närmaste bostäder än följande
55 dB(A) dagtid mån–fre, kl. 06–18;
50 dB(A) kvällstid, kl. 18-22;
45 dB(A) nattetid, kl. 22–06.

Resultatet av utredningarna samt förslag till slutligt villkor ska ges in till mark- och
miljödomstolen senast fyra år från lagakraftvunnen dom. En delredovisning ska ske till
domstolen inom två år från lagakraftvunnen dom för att fastställa om de provisoriska
föreskrifterna behöver kompletteras i något avseende.
Under prövotiden föreslås följande provisoriska föreskrift gälla.
(P1)

Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalenta
ljudnivå vid närmaste bostäder än 57 dB(A) dagtid (kl. 06-18), 50 dBA kvällstid (kl. 1822) samt 50 dB(A) nattetid (kl. 22-06). Den momentana ljudnivån vid bostäder får inte
överstiga 65 dB(A) nattetid. Angivna värden utgör riktvärden.
Kontroll ska utföras antingen genom immissionsmätning eller närfältsmätning och
beräkning.

H.2

Villkor för vattenverksamheten

Mot bakgrund av de överväganden som redovisats i avsnitt G ovan förslår Hamnen följande
slutliga villkor för vattenverksamheten.
Muddring, grumlande arbeten m.m.
(15)

Grumlande arbeten, i form av muddring och dumpning, får inte utföras under tiden
1 april – 31 augusti. Tillsynsmyndigheten får dock medge att muddring och dumpning
får utföras även under denna period.
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(16)

Grumling får inte överstiga 50 mg/l suspenderat material som dygnsmedelvärde i
fastställda kontrollpunkter vid muddring ned till ett djup om 0,5 meter inom områden
med förorenade massor markerade i figur A.2.2 i Bilaga A.2 till ansökan och 100 mg/l
suspenderat material som dygnsmedelvärde i fastställda kontrollpunkter vid muddring
av övriga massor.
Kontrollpunkterna redovisas i figur A.2.3 i Bilaga A.2 till ansökan.
Kontroll ska utföras i vattenmassans övre 10 meter och får mätas som suspenderat
material eller som turbiditet med direktregistrerande instrument. Platsspecifik
omräkningsfaktor mellan suspenderat material (mg/l) och turbiditet (FNU/NTU) ska tas
fram i samband med arbetenas påbörjande. Dygnsmedelvärden ska beräknas utifrån
direktregistrerande turbiditetsmätningar eller från minst tre stickprov per dygn av halt
suspenderat material (mg/l).
Tillsynsmyndigheten får, om det är lämpligt, medge högre dygnsmedelvärden eller
medge att andra kontrollpunkter används under förutsättning av att dessa är lokaliserade
på likvärdigt avstånd från muddringen som de i villkoret fastlagda.

Figur A.2.2. Områden med förorenade massor markerade i rött samt områden med
mindre förorenade massor markerade i grönt.
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Figur A.2.3 i Bilaga A.2. Kontrollpunkter för mätning av grumling
Sprängning
(17)

Akustiska metoder ska användas för att skrämma bort fisk och säl från område där
sprängning ska utföras.

Användning av massor
(18)

Förorenade massor som återanvänds för anläggande av kaj ska stabiliseras med s/s
metoden. Med förorenade massor avses de översta massorna, ned till ett djup om 0,5
meter, inom områden med förorenade massor enligt figur A.2.2 i Bilaga A.2 till
ansökan.

(19)

De stabiliserade massorna ska läggas högst till nivån motsvarande lägsta lågvatten.

(20)

Endast mindre förorenade massor får dumpas. Med mindre förorenade massor avses
massor från områden med lägre föroreningsgrad samt massor från områden med
förorenade massor efter att de översta massorna, ned till ett djup om 0,5 meter, inom
områden med förorenade massor enligt figur A.2.2 i Bilaga A.2 till ansökan tagits bort.
Kontroll av att de översta massorna, ned till ett djup om 0,5 meter, inom områden med
förorenade massor tagits bort ska genomföras genom sjömätning (+/- 0,1 m) eller
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bottenprovtagning som vid en okulär kontroll av bottenprovet visar att
bottensedimenten består av lera, morän eller berg.
Buller
(21)

Anläggningsarbeten ska bedrivas på sådant sätt att Naturvårdsverkets allmänna råd för
buller från byggplatser följs.
Pålning och spontning får, om inte tillsynsmyndigheten medger annat, endast ske dagtid
(kl. 07-19) måndag-fredag.

Kontrollprogram
(22)

Ett kontrollprogram för åtgärder i vatten ska tas fram i samråd med
tillsynsmyndigheten. Programmet ska bl.a. ange hur påverkan ska kontrolleras med
avseende på mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Kontrollprogrammet ska
ges in senast två månader innan arbeten i vatten påbörjas.

I.

Särskilt om vattenverksamheten

I.1

Rådighet m.m.

Hamnen äger merparten av de fastigheter där den ansökta vattenverksamheten kommer att
bedrivas.
Ett mindre område inom vilket muddring planeras är lokaliserat inom fastigheten Oxelösund
Femöre 1:4 som ägs av Oxelösunds kommun. Den ansökta vattenverksamheten är sådan att den
behövs för allmän hamn och Hamnen har med stöd av 2 kap. 4 § punkten 4 i lag (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet erforderlig vattenrättslig rådighet till dessa
områden. Innan arbeten påbörjas inom berört område kommer Hamnen genom avtal med
kommunen även säkerställa civilrättslig åtkomst till det aktuella området.
Såvitt gäller området för dumpning av muddermassor är detta lokaliserat inom allmänt vatten
som förvaltas av Kammarkollegiet. Ett rådighetsmedgivande från Kammarkollegiet har
inhämtats för genomförande av planerad dumpning, se Bilaga B:1 till ansökan.
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I.2

Vattenrättsliga sakägare

Den ansökta verksamheten omfattar såväl miljöfarlig verksamhet som vattenverksamhet och är
därmed ett s.k. blandmål.
Sakägare ur ett vattenrättsligt perspektiv är ägare till fastigheter som berörs av vattenverksamheten i den mening som avses i 9 kap. 2 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet, t.ex. genom att den ansökta verksamheten kan medföra
skador på mark eller vatten som tillhör fastigheten, på byggnader eller anläggningar som finns
på fastigheten eller på fastighetens användningssätt. Såsom redovisats ovan kommer vissa
begränsade åtgärder i vatten, bestående i muddring och sprängning, att genomföras inom
Oxelösunds kommuns fastighet Oxelösund Femöre 1:4, se fastighetskarta Bilaga C.1 till
ansökan. Någon skada på denna fastighet eller dess användning eller på andra närliggande
fastigheter kan inte förutses med anledning av den vattenverksamhet som omfattas av ansökan.
Någon ersättning till följd av ansökt vattenverksamhet erbjuds därför inte. Utöver Oxelösunds
kommun, saknas sakägare i prövningen med rätt till ersättning för rättegångskostnader enligt
25 kap. 2 § miljöbalken. Kontaktuppgifter till Oxelösunds kommun redovisas i Bilaga B:2 till
ansökan.
I.3

Prövningsavgift för vattenverksamhet

Den sammanlagda kostnaden för att genomföra de åtgärder och uppföra de anläggningar som
ansökan avser förväntas överstiga maxbeloppet enligt förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn. Prövningsavgiften för ansökt vattenverksamhet bör därför bestämmas till
400 000 kr.
I.4

Arbetstid

Hamnen yrkar att arbetstiden ska bestämmas till åtta år från lagakraftvunnen tillståndsdom. Det
är angeläget att Hamnen får möjlighet att påbörja utbyggnationen av hamnens kapacitet så snart
som möjligt, samtidigt återstår en betydande detaljprojektering innan arbetena i vatten kan
påbörjas. Arbetena i vatten omfattar ett flertal åtgärder. Hamnen räknar inte med att alla
åtgärder kommer att kunna genomföras samtidigt, utan det är troligt att det blir fråga om ett
sekventiellt genomförande. För muddringsåtgärderna är det också nödvändigt att beakta att
dessa åtgärder bör begränsas till vissa tider på året.
Sammantaget är det därför motiverat att bevilja en arbetstid om åtta år.
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I.5

Oförutsedda skador

Eventuella skador till följd av vattenverksamheten kan förväntas uppstå i direkt anslutning till
arbetenas utförande. Tiden för anmälan av oförutsedd skada till följd av vattenverksamhet
föreslås därför bestämmas till minimitiden, fem år från utgången av arbetstiden.

J.

Tillåtlighet

Miljöbalken syftar till att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Den för ansökan
aktuella verksamheten är förenlig med miljöbalkens syfte och uppfyller de krav som kan ställas
enligt miljöbalkens tillåtlighetsregler. En närmare redogörelse för verksamhetens tillåtlighet
redovisas nedan.
J.1

Tillåtlighet enligt 2 kap. miljöbalken

J.1.1

Kunskapskravet (2 kap. 2 § miljöbalken)

Hamnen har sedan lång tid tillbaka bedrivit hamnverksamhet i Oxelösunds hamn och har
därmed betydande erfarenhet av hamnverksamhet på den aktuella platsen och av den
miljöpåverkan som följer av verksamheten och hur miljöpåverkan från verksamheten kan
begränsas.
Inför denna ansökan har också ett gediget utredningsarbete genomförts dels för att inhämta
ytterligare kunskap om förväntad miljöpåverkan till följd av en utökad godshantering inom
ramen för hamnverksamheten, dels för att inhämta underlag inför kommande arbeten i vatten
och nödvändig kunskap om förväntad miljöpåverkan samt för att ta ställning till nödvändiga och
effektiva skyddsåtgärder. Såvitt gäller s/s-metoden har erfarenheter inhämtats från andra projekt
där metoden tillämpats och från tidigare utredningsunderlag som inhämtats vid Hamnens arbete
inför tidigare utbyggnadsprojekt där s/s-metoden utretts. Hamnen har också långvarig erfarenhet
av arbeten i vatten då åtgärder för att underhålla och bygga ut hamnen har genomförts vid ett
flertal tillfällen under de senaste 30 åren.
Hamnen arbetar med fortlöpande uppföljning och kontroll av den löpande verksamheten och
arbetar löpande med att följa upp och begränsa miljöpåverkan från verksamheten, bl.a. genom
miljöledningssystemet som är certifierat enligt ISO 14001. Personal i verksamheten genomgår
löpande utbildning för att säkerställa att de har erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter.
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Hamnen besitter den kunskap och kompetens som behövs för den sökta verksamheten och
kunskapskravet är därmed uppfyllt.
J.1.2

Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3 §
miljöbalken)

I ansökan och i underlagshandlingarna beskrivs de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som
Hamnen avser att vidta för att förebygga, hindra eller motverka att den sökta verksamheten
orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsprincipen har
iakttagits vid samtliga beräkningar och bedömningar som har gjorts inom ramen för ansökan
och iakttas också löpande vid beslut som gäller verksamhetens miljöpåverkan. Ett flertal
centrala försiktighetsmått föreslås läggas fast i villkor.
Hamnen kommer att använda sig av bästa möjliga teknik när utrustning byts ut i verksamheten.
Det här gäller bl.a. vid införskaffande av arbetsfordon och kringutrustning till hamnen samt vid
utförande av de arbeten i vatten som omfattas av ansökan, inklusive vid val av muddringsteknik
och utförande av stabilisering av muddermassor.
Sammantaget uppfyller Hamnen försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik.
J.1.3

Produktvalsprincipen (2 kap. 4 § miljöbalken)

Flera olika typer av kemikalier hanteras i verksamheten vid Oxelösunds hamn. Kemikalier som
köps in kontrolleras och godkänns i Hamnens kemikaliehanteringssystem. Vid valet av
kemikalier som köps in beaktas om den aktuella kemikalien kan ersättas med ett mindre farligt
alternativ.
Hamnen uppfyller därmed produktvalsprincipen.
J.1.4

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

Hamnen arbetar kontinuerligt med att minska användningen av råvaror och energi i
verksamheten. Endast små mängder avfall uppstår inom ramen för Hamnens egen verksamhet.
Vid planerade åtgärder i vatten avses sådana massor som är lämpliga för nyttjande i
anläggningsarbeten att användas vid anläggande av den nya kajytan. Detta kommer att medföra
ett minskat behov av att ta in externa massor och innebär därmed god resurshushållning. Att
muddermassor med lågt föroreningsinnehåll, men som inte lämpar sig för anläggningsändamål,
dumpas på en för ändamålet lämplig plats är förenligt med såväl hushållningsprincipen som
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användande av bästa möjliga teknik, eftersom detta innebär att massorna kan kvarbli i havet,
utan påtaglig negativ miljöpåverkan. Detta ska jämföras med ett omhändertagande på land.
Bränsleförbrukningen vid interna transporter kommer oundvikligen att öka som en följd av sökt
verksamhet som innebär en ökad hantering av gods. Hamnen följer dock utvecklingen av
alternativa bränslen, t.ex. biobränslen, och elektrifieringen av fordon för att arbeta mot en
minskning av bränsleförbrukning inom verksamheten.
Den ansökta verksamheten innebär även en väsentlig ökning av kapaciteten att erbjuda lastning,
lossning och, i vissa fall, lagring av avfallsklassificerat gods. Den ansökta verksamheten utgör
därmed ett led i att möjliggöra en ökad återanvändning och återvinning av avfall på såväl
regional som nationell nivå.
Hamnen bedömer att den ansökta verksamheten väl uppfyller hushållnings- och
kretsloppsprincipen.
J.1.5

Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6 § miljöbalken)

Hamnverksamhet har bedrivits i Oxelösunds hamn i minst 500 år. Befintlig lokalisering har en
rad fördelar, bl.a. i form av ett djup som möjliggör mottagande av de största fartyg som
trafikerar Östersjön och synnerligen goda transportmöjligheter i form av närhet till motorväg
och järnväg och kort insegling. Närheten till farled innebär bl.a. att det är kommersiellt och
miljömässigt möjligt för fartyg även med andra slutdestinationer att lägga till ”ett stopp” i
Oxelösunds hamn, exempelvis för att hämta upp ytterligare last eller lossa en andel av lasten. På
så vis förbättras förutsättningarna att uppnå en högre fyllnadsgrad vid sjötransporter i Östersjön,
vilket i sin tur kan leda till en ökad attraktivitet för sjötransporter generellt och minskad
miljöpåverkan per transporterad godsenhet. Hamnen är också strategiskt placerad, i nära
anslutning till dess största kund, SSAB, och många andra kunder har anläggningar i hamnen.
Den främsta nackdelen med den valda lokaliseringen är närhet till bostadshus och
miljöpåverkan i form av buller och i någon mån, damning.
Den ansökta verksamheten syftar till att utveckla befintlig anläggning, vilket kan göras med en
begränsad miljöpåverkan. En omlokalisering av verksamheten skulle medföra mycket stora
kostnader och betydande ingrepp i tidigare oexploaterade områden. Vid en omlokalisering
skulle inte bara själva hamnanläggningen och lagringsytor behöva nyetableras, det rör sig
sannolikt även om nyetablering av vägar, järnväg och ny farled, vilket innebär tillkommande
ingrepp i naturmiljön på land och i vatten. Hamnen har likväl utrett möjliga alternativa
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lokaliseringar av verksamheten och har inte kunnat identifiera några realistiska alternativa
lokaliseringar, se avsnitt 9.2 i MKB:n, Bilaga D. Inom ramen för utredningen har Hamnen
också beskrivit alternativa sätt att uppnå samma resultat, dvs. möjligheten att ta emot de godsvolymer som förväntas transporteras via hamnen vid andra befintliga allmänna hamnar i
Sverige. Hur godsflödena styrs är dock inget som Hamnen råder över och ansökan bygger på en
prognos av hur efterfrågan på transporter via Oxelösunds hamn kan förväntas utvecklas under
de kommande ca 10 åren. Sammantaget bedöms den aktuella lokaliseringen som den mest
lämpliga lokaliseringen även med beaktande av teoretiskt möjliga alternativ.
Hamnen har också övervägt alternativa lokaliseringar för den nya kajytan och det nya RoRoläget inom det befintliga verksamhetsområdet. Inför ansökan har möjligheten att lokalisera den
nya kajytan vid Stegeludden utretts. Sammantaget skulle dock ett sådant alternativ innebära mer
ingripande anläggningsåtgärder och miljöpåverkan. I fråga om dumpningsplatsen har Hamnen
även redogjort för en alternativ lokalisering som i huvudsak bedöms vara likvärdig till den
valda. Den aktuella dumpningsplatsen har valts då denna i jämförelse är något djupare, vilket
bedöms vara till fördel ur miljösynpunkt, samt då platsen i sin helhet är belägen utanför
riksintresset för yrkesfiske, se avsnitt 9.2.6 i MKB:n, Bilaga D.
Den ansökta verksamheten är förenlig med gällande detaljplaner för berörda områden.
Sammanfattningsvis bedömer Hamnen att lokaliseringsprincipen är uppfylld.
J.1.6

Rimlighet (2 kap. 7 § miljöbalken)

Kraven enligt de ovan nämnda hänsynsreglerna ska framstå som rimliga. De åtaganden och
förslag till villkor som Hamnen lämnar i denna ansökan har utformats med tillämpning av
nämnda avvägningsregel.
J.2

Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken

J.2.1

Riksintresse för yrkesfisket

Påverkan på yrkesfisket till följd av ansökt verksamhet skulle kunna uppkomma under
byggskedet till följd av grumling vid muddringsarbeten i hamnområdet eller till följd av
dumpningen. Påverkan från grumlingen bedöms dock bli lokal och i huvudsak begränsad till
Oxelösunds hamn samt temporär. Inget yrkesfiske sker inom själva hamnområdet och
dumpningsplatsen är lokaliserad utanför riksintresseområdet. Inga negativa konsekvenser
bedöms uppkomma för yrkesfisket inom ramen för riksintresseområdet eller i övrigt.

51(55)

Den sökta verksamhetens tillåtlighet möter därför inget hinder med hänsyn till riksintresseområdet för yrkesfiske.
J.2.2

Riksintresse för kommunikation

Hamnens verksamhetsområde ligger inom riksintresseområde för kommunikation. Eftersom den
sökta verksamheten innebär en utveckling av hamnen, och därmed förbättrade transportmöjligheter, bedöms riksintresset tillgodoses och stärkas. Även sökt dumpningsplats ligger
inom riksintresseområde för kommunikation. Planerad dumpning kommer inte försvåra
tillkomsten till eller nyttjandet av kommunikationsanläggningar.
Den sökta verksamhetens tillåtlighet möter därför inget hinder med hänsyn till
riksintresseområdet för kommunikationer.
J.2.3

Riksintresse för naturvård och friluftsliv

Sökt verksamhet bedöms, utifrån ett beräknat maxscenario utan skyddsåtgärder, medföra något
förhöjda bullernivåer i mindre delar av närliggande riksintresseområden för naturvård och
friluftsliv. Eventuell påverkan bedöms emellertid inte innebära påtaglig skada på aktuella naturoch kulturvärden.
Den sökta verksamhetens tillåtlighet möter därför inget hinder med hänsyn till
riksintresseområdet för naturvård och friluftsliv.
J.3

Tillåtlighet enligt 5 kap. miljöbalken (miljökvalitetsnormer)

Den ansökta verksamheten medför något ökade utsläpp till luft, framförallt till följd av ökade
interna transporter, samt risk för påverkan på vattenmiljön under både driftskedet och
byggskedet.
Konsekvenser till följd av utsläpp till luft har bedömts både med avseende på utsläpp från den
ansökta verksamheten samt med beaktande av kumulativa effekter från bl.a. följdverksamheter.
Någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte föreligga till följd av
den ansökta verksamheten.
Såvitt gäller påverkan på vattenmiljön kan verksamheten komma att medföra påverkan i
framförallt vattenförekomsterna Oxelösunds hamnområde, Bråvikens kustvatten samt Inre

52(55)

Ålöfjärden19. Som ett led i konsekvensutredningen har Hamnen därför bedömt om den ansökta
verksamheten kan leda till att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller kan ha en sådan
betydelse att den riskerar att äventyra möjligheten att uppnå den status eller potential som
vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. Även de närliggande vattenförekomsterna
Ljungskärsflagen och Hasselöområdet har beaktats vid en inledande bedömning men risk för
påverkan i dessa har kunnat uteslutas redan vid en översiktlig bedömning.
Påverkan på vattenkvaliteten kan uppkomma både i samband med planerade åtgärder i vatten
och under driftskedet. Bråvikens kustvatten bedöms endast påverkas av planerad dumpning av
mindre förorenade massor. Denna påverkan på vattenförekomsten bedöms vara försumbar och
därmed varken medföra försämring av vattenförekomstens status eller risk för möjligheten att nå
god status ska äventyras. Inte heller kan utsläpp av dagvatten förväntas påverka vattenkvaliteten
i Inre Ålöfjärden. Då vattenförekomsterna inte i övrigt bedöms påverkas av ansökt verksamhet
föreligger inget hinder mot att tillåta verksamheten med hänvisning till miljökvalitetsnormer för
vatten.
I Oxelösunds hamnområde kommer vattenkvaliteten att påverkas till följd av bl.a. muddring,
etablering av nya vattenläggningar och en något ökad sjöfart. Den faktiska påverkan från den
ansökta verksamheten bedöms dock framförallt bli lokal och tillfällig. De områden som
ianspråktas för de nya vattenanläggningarna är relativt små och är redan idag starkt påverkade
av den befintliga hamnverksamheten och tidigare åtgärder såsom muddring och utfyllnad. Den
ansökta verksamheten bedöms inte påverka status för biologiska eller fysikalisk-kemiska
kvalitetsfaktorer eller den kemiska statusen i vattenförekomsten. Miljökvalitetsnormen för
vattenförekomsten, måttlig ekologisk status, uppnås redan idag och bibehållande av statusen
bedöms inte äventyras till följd av den ansökta verksamheten.
Även om den ekologiska statusen i Oxelösunds hamnområde är måttlig, har hydromorfologin
klassats som dålig, eftersom status för de tre underliggande kvalitetsfaktorerna, konnektivitet,
hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd, klassats som dålig. Under förutsättning av att
statusklassificeringen av den aktuella vattenförekomsten är riktig, innebär det att inga åtgärder
som medför en försämring av dessa kvalitetsfaktorer kan tillåtas. En påverkansbedömning har
därför gjorts på parameternivå för kvalitetsfaktorerna hydrografiska villkor och morfologiskt

19

Nuvarande status är måttlig ekologisk status samt uppnår ej god kemisk status i samtliga
vattenförekomster, med undantag för Bråvikens kustvatten som saknar klassificering avseende kemisk
status.
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tillstånd. Konnektivitet bedöms inte alls påverkas av ansökt verksamhet. Genomförd påverkansbedömning har syftat till att avgöra om den förutsedda påverkan till följd av ansökt verksamhet
är sådan att den kan medföra en försämring enligt bedömningsgrunderna i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2019:25. För samtliga parametrar ska statusbedömningen göras på grundval av hur många procent av vattenförekomstens yta som
väsentligen avviker från referensförhållandet, dvs. förhållandet utan påverkan av mänsklig
aktivitet. Bedömningen har visat att den ansökta verksamheten varken i driftskedet eller
byggskedet bedöms påverka någon av de aktuella parametrarna på ett sådant sätt att tillkommande ytor kommer att väsentligt avvika från referensförhållandet. Vid tolkningen av
huruvida verksamheten medför en väsentlig avvikelse har beaktats att verksamheten endast
förväntas medföra begränsade förändringar i förhållande till referensförhållandet och att dessa
förändringar inte förväntas medföra någon varaktig biologisk påverkan vid en jämförelse med
referensförhållandet i berörda områden. En sådan tolkning är i linje med systematiken för
statusklassificering där de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är stödjande till de biologiska
kvalitetsfaktorerna och framstår också som ändamålsenlig. Att ett område som redan idag
väsentligen avviker från referensförhållandena ianspråktas eller förändras har inte heller ansetts
medföra en försämring av den aktuella parametern. För en mer utförlig redogörelse för hur
bedömningen gjorts hänvisas till avsnitt 4.1 och 9 i Bilaga D.6 till ansökan.
Sammanfattningsvis bedöms den ansökta verksamheten inte medföra någon otillåten försämring
av vattenmiljön eller ett äventyrande av möjligheten att uppnå den status som berörda vattenförekomster ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. Inte heller bedöms verksamheten i övrigt bidra
till att någon annan miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § 1 st. p. 1 miljöbalken inte följs.
Något hinder mot att godkänna verksamheten med hänvisning till påverkan på
miljökvalitetsnormer föreligger därmed inte.
Såvitt gäller miljökvalitetsnormen för vatten ska dock framhållas att nuvarande statusklassificering av kvalitetsfaktorerna hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd bygger på
vad som framstår som en stark överskattning av den samlade mänskliga påverkan på vattenförekomsten. För vissa parametrar, såsom vågregim och bottensubstrat, bygger statusklassningen på uppskattningen att närapå hela vattenförekomstens yta väsentligen avviker från
referensförhållandena, dvs. en total påverkan. En sådan bedömning avviker från de verkliga
förhållandena i vattenförekomsten och enligt utförd konsekvensbedömning skulle en mer rimlig
klassificering för dessa parametrar vara otillfredsställande eller måttlig, snarare än dålig.
Eftersom underlaget för vattenmyndighetens klassning av dessa faktorer inte är offentligt
tillgängligt är det dock inte möjligt att närmare utvärdera eller kommentera grunden för den
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nuvarande statusklassificeringen. Det kan endast konstateras att de procentsiffror som
presenteras framstår som starkt överdrivna i förhållande till de verkliga förhållandena i
vattenförekomsten. Resonemang rörande verklig status har därför inkluderats i konsekvensbedömningen med avseende på påverkan på vattenkvaliteten.
Om nuvarande statusklassificering likväl kan anses motsvara verkliga förhållanden i vattenförekomsten innebär det att i princip hela vattenförekomsten är hydromorfologiskt påverkad
bl.a. till följd av Hamnens anläggningar och den hamnverksamhet som bedrivits i området under
hundratals år. Det saknas miljömässigt bättre alternativ till hamnverksamheten. Om dessa
förhållanden föreligger vore det rimligt att klassificera vattenförekomsten som ett kraftigt
modifierat vatten. Vattenmyndigheten har dock istället valt att besluta om ett mindre strängt
kvalitetskrav för vattenförekomsten, måttlig ekologisk status till 2027.
J.4

Tillåtlighet enligt 7 kap. miljöbalken

Den ansökta verksamheten bedöms inte på ett betydande sätt kunna påverka miljön i närliggande Natura 2000-områden. Något hinder mot att tillåta verksamheten med hänvisning till
de skyddade områden som finns i närområdet föreligger därför inte.
J.5

Tillåtlighet enligt 15 kap. miljöbalken (dumpning)

Den valda dumpningsplatsen bedöms vara lämplig för ändamålet och dumpning av de aktuella
muddermassorna kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det föreligger
därmed inte några hinder mot att meddela dispens från dumpningsförbudet i enlighet med
ansökan.

K.

Tidplan

Ökningen av transporter via hamnen och förändringar av hanterad godsmix kommer att ske över
tid. Föreslagna prövotidsutredningar för buller och dagvatten föranleds till del av en förväntad
ökad hantering och lagring av järn- och skrotråvara i hamnen. Eftersom även denna hantering
förväntas öka över tid, föreslås förhållandevis långa prövotider för att säkerställa att en sådan
ökad hantering har kommit igång och att utredningarna därmed är meningsfulla.
Att godshanteringen förväntas öka över tid, innebär också att en utbyggnad av kajkapaciteten
inte behöver ske omedelbart. Hamnens planering av arbetena i vatten utgår ifrån att det ska
finnas tidsmässiga förutsättningar att iaktta föreslagna begränsningar av verksamheten, såsom
att muddring och dumpning endast sker under vissa tider på året, att vissa arbetsmoment inte
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utförs samtidigt och att det ska finnas möjlighet att planera verksamheten så att hamnverksamheten kan fortgå trots att arbeten i vatten pågår. Detta i kombination med ett behov av närmare
detaljprojektering gör att Hamnen yrkar att arbetstiden för vattenverksamheten ska bestämmas
till åtta år.

L.

Övrigt

Som aktförvarare föreslås Anneli Ljungvald, Oxelösunds bibliotek, Järntorget 7, 613 30
Oxelösund.

Stockholm den 16 november 2020,
Oxelösunds Hamn AB genom
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Gällande tillstånd m.m. för Oxelösunds hamn
1.

Gällande grundtillstånd

Gällande grundtillstånd till verksamheten vid Oxelösunds hamn meddelades genom beslut av
miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Södermanlands län (”MPD”) den 14 maj 2004
(dnr. 551-6153-2001). Enligt beslutet meddelades Oxelösunds hamn AB (”Oxhamn”) tillstånd
enligt miljöbalken att på fastigheterna Oxelö 7:60 och Oxelö 7:67 i Oxelösunds kommun till
fortsatt och utökad hamnverksamhet med en årlig hantering av 5,5 miljoner ton god över kaj.
Oxhamn lämnades även tillstånd till fartygsrörelser med sammanlagt 5,2 miljoner ton brutto för
nämnda verksamhet, vilket inkluderar tankfartygsanlöp. Hanteringen av gods omfattar lossning
och lastning av gods från fartyg, omlastning och lagring av gods, intratransport av gods till
SSAB samt drift av hamnens anläggningar.
Oxhamn lämnades även tillstånd till att återetablera färjetrafik vid kajerna 3 och 8, installera ny
kran vid kajerna 3-7 samt nyetablera färjetrafik vid kaj 2. Färjeverksamheten får högst omfatta
40 000 ankommande och 40 000 avgående lastenheter1 per år, 5 000 ankommande och 5 000
avgående personfordon per år och 300 färjeanlöp per år.
Tillståndet omfattade även ombyggnad av befintligt bandtransportsystem.
Tillståndet ersatte även tidigare delbeslut meddelat av MPD för utbyte av lossningskran för
torrbulk vid kaj 9½-10.
Enligt tillståndet gäller följande villkor för verksamheten.
Allmänt villkor
1.

Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit
i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat framgår av
nedanstående villkor.

Utsläpp till luft
2.

För att förhindra stoftspridning från verksamheten skall bolaget vid behov rengöra
körvägar, lagerytor och kajer samt bevattna dessa och hanterade produkter. Bevattning
behöver ej ske vid frysrisk, om produkt riskerar att skadas eller om fara för hälsa eller
säkerhet föreligger.

3.

Plank med vindbrytande nät, betongmurar och övriga dammbegränsande anordningar
skall, för att förhindra damning från lagerytor, finnas i minst den omfattning som
installerats vid tiden för lämnande av detta tillstånd. Alla nödvändiga dammbegränsande

1

Med lastenhet avses TEU (Twenty feet Equivalent Unit).
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anordningar och åtgärder för dammbegränsning skall finnas beskrivna i
kontrollprogrammet.
4.

Utläggare för pellets till lager skall vara försedd med strumpa, alternativt teleskoprör för
att begränsa damning. Fallhöjden från band till lager skall regleras kontinuerligt och
hållas så låg som möjligt.
Anmärkning: Genom beslut av MPD den 1 september 2010 ändrades villkor 4 på så sätt
att den första meningen utgick ur villkoret.

5.

Stofthalten i utsläppt luft från pelletsskikt och övriga utsläppspunkter i bandanläggningen
får som riktvärde inte överstiga 10 mg per m3 normal torr gas.

6.

Ny lossningskran för torrbulk vid kaj 9½-10 skall vara försedd med stoftreducerande
utrustning.

Utsläpp till vatten
7.

Avlopp från verkstäder och andra byggnader anslutna till spillvattennätet skall, där det
finns risk för oljeutsläpp, vara anslutet till oljeavskiljare försedd med larmfunktion eller
annan likvärdig eller miljömässigt bättre reningsanläggning senast ett år efter att detta
beslut vunnit laga kraft. Provtagningsmöjlighet för utgående vatten skall finnas.
Föroreningsinnehållet i utgående vatten från reningsanordningen får som riktvärde inte
överstiga angivna värde.
Parameter

Riktvärde

Summan av opolära alifatiska- och
aromatiska kolväten

50 mg/l

Kemikalier och farligt avfall
8.

Oljor, drivmedel samt övriga kemikalier och farligt avfall skall senast ett år efter att detta
beslut vunnit laga kraft förvaras på torr och mot omgivningen tät plats så att spill och
eventuella läckage inte kan förorena omgivningen.

Buller
9.

Buller från verksamheten skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent
ljudnivå som riktvärde utomhus vid närmaste bostäder än:
Tidpunkt

Riktvärde

vardagar mån-fre dagtid (kl. 07.00-18.00)

55 dB(A)

Nattetid (kl. 22.00-07.00)

45 dB(A)

Övrig tid

50 dB(A)
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Momentana ljud nattetid (kl. 22.00-07.00) får inte överskrida 55dB(A).
Kontrollprogram
10.

Ett aktuellt kontrollprogram skall finnas för verksamheten och följas. Programmet skall
bland annat ange hur utsläppen skall kontrolleras med avseende på mätmetod,
mätfrekvens och utvärderingsmetod. Kontrollprogrammet skall även omfatta
recipientkontroll. Ett reviderat kontrollprogram skall lämnas till tillsynsmyndigheten
senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Utredningsvillkor
U1. Bolaget skall utreda vilka halter och mängder av metaller och organiska ämnen som släpps
ut via dagvatten från verksamheten. Syftet skall varar att klarlägga om det finns behov av
reningsåtgärder. Utredningen skall redovisas till miljöprövningsdelegationen senast 2 år efter att
detta beslut vunnit laga kraft.
Provisorisk föreskrift
P1. Filter för partikelreducering av utgående dagvatten från uppsamlingsbrunn vid lager D skall
finnas.
Anmärkning: Slutliga villkor för dagvattenhanteringen meddelades genom beslut av MPD den
7 september 2012, se avsnitt 2 nedan. Genom beslutet upphävdes utredningsvillkoret U1 samt
den provisoriska föreskriften P1.

2.

Ytterligare villkor för verksamheten

Genom beslut av MPD den 7 september 2012 upphävdes utredningsvillkoret U1 och den
provisoriska föreskriften P1 i grundtillståndet. Följande två slutliga villkor för
dagvattenhantering föreskrevs för verksamheten.
11.

Dagvattenbrunnar inom hamnområdet på fastigheten Oxelösund Oxelö 7:60 ska där det är
motiverat från miljösynpunkt vara försedda med dagvattenfilter. Bolaget ska senast fyra
månader efter lagakraftvunnen dom till tillsynsmyndigheten redovisa förslag på
filtertyper för berörda brunnar. Erforderliga åtgärder ska vara genomförda senast sex
månader efter det att tillsynsmyndigheten beslutat om vilka brunnar som ska vara
försedda med filter av lämplig filtertyp.

12.

Området där lagring och hantering på fastigheten Oxelö 7:67 sker ska ha tät yta och vara
utformad så att uppkommet dagvatten kan avledas till uppsamlingsdamm eller
motsvarande innan utsläpp till recipient. Senast ett år från att beslutet vunnit laga kraft
ska villkoret vara uppfyllt.

3.

Anmälningsärenden och relaterade beslut

I tabellen nedan redovisas andra relevanta myndighetsbeslut och anmälningar rörande
verksamheten vid Oxelösunds hamn sedan nuvarande tillstånd meddelades. Samtliga ärenden
har handlagts av Länsstyrelsen i Södermanlands län.
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Datum

Ärende

2008-04-18

Beslut med anledning av anmälan om besprutning av
cellulosa-slurry på kolhögar.

2013-06-13

Beslut, förbud mot ompaketering av avfall.

2013-07-09

Beslut med anledning av anmälan om hantering av balat
avfall i Oxelösunds hamn, hanteringen kräver inte
tillstånd.

2013-12-11

Beslut, förbud mot lagring av pyritaska.

2014-05-26

Föreläggande om försiktighetsmått med anledning av
anmälan om hantering av bottenaska.

2016-03-22

Föreläggande med anledning av anmälan om krossning
av RT-flis på Stegeludden.

2016-07-14

Beslut med anledning av anmälan om att mellanlagra
balat avfall i magasin.

2017-05-19

Beslut med anledning av anmälan om lagring av SRFavfall i magasin och på lager N.

2018-04-26

Beslut med anledning av lagring av zinkmalm.

2018-05-23

Beslut med anledning av anmälan om krossning av flis
på Lager A.

2018-10-30

Beslut med anledning av anmälan om lossning och
förvaring av hyttsand.

2018-11-06

Beslut med anledning av anmälan av flytt av massor till
Lager I.

2018-11-27

Beslut med anledning av anmälan om användning av
avfall för anläggningsändamål.

Bilaga A.2 Hänvisat kartmaterial i ansökan

Figur A.2.1. Område för dumpning söder om ön Beten.
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Figur A.2.2. Områden med förorenade massor markerade i rött samt områden med mindre
förorenade massor markerade i grönt.
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Figur A.2.3. Kontrollpunkter för mätning av grumling

Bilaga B.1
Sid 1 (1)
Dnr 4.3-9618-20

2020-09-07
Skrivelse

Rättsavdelningen
Ewa Bergwall
08-7000804
ewa.bergwall@kammarkollegiet.se

Oxelösunds Hamn AB
Att: Adv. Felicia Ullerstam
felicia.ullerstam@msa.se

Angående ansökan om rådighet att disponera allmänt
vattenområde för dumpning av muddermassor sydost ön
Beten, Östersjön

Ni har i skrift till Kammarkollegiet framställt önskemål om att få använda allmänt
vattenområde för vattenverksamhet enligt vad som framgår av er ansökan (bifogad).
Kammarkollegiet har inget att invända mot er begäran under förutsättning att ni
erhåller nödvändiga tillstånd, godkännanden, dispenser m.m. enligt tillämplig
miljölagstiftning. Detta besked innebär inget ställningstagande till verksamhetens
förenlighet med de miljökrav som följer av tillämplig miljölagstiftning eller om det
område som ansökan avser utgör allmänt vattenområde.

Ewa Bergwall
Jurist

Box 2218, 103 15 Stockholm
Birger Jarlsgatan 16, Stockholm

www.kammarkollegiet.se
registratur@kammarkollegiet.se

Telefon 08-700 08 00
Telefax 08-20 49 69

Bankgiro 5052-5781

Kammarkollegiet

ANSÖKAN OM RÅDIGHETSMEDGIVANDE
Sökande:

Oxelösunds Hamn AB, 556207-4913
Box 26, 613 21 Oxelösund

Ombud:

Advokaten Felicia Ullerstam och jur. kand. Kim Fors
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711, 111 87 Stockholm
Tfn: 08-595 060 00
E-post: felicia.ullerstam@msa.se, kim.fors@msa.se

Saken:

Ansökan om rådighetsmedgivande för dumpning av muddermassor
på allmänt vatten sydost om ön Beten

Oxelösunds Hamn AB (”Oxelösunds Hamn”) ansöker om rådighetsmedgivande för dumpning
av muddermassor i ett område inom allmänt vatten, sydost om ön Beten, se figur 1 samt tabell 1
nedan.
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Figur 1, Planerat dumpningsområde, se grön markering.
Bakgrund till ansökan om rådighetsmedgivande
Oxelösunds Hamn bedriver med stöd av tillstånd meddelat den 14 maj 2004 av
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län (dnr. 551-6153-2001)
hamnverksamhet i Oxelösunds hamn. Hamnen är en allmän hamn.
Oxelösunds Hamn avser att under hösten ansöka hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka
tingsrätt om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och framtida verksamhet i
Oxelösunds hamn. Ansökan kommer även att omfatta viss vattenverksamhet och dispens från
dumpningsförbudet i miljöbalken1.
Den kommande tillståndsansökan föranleds bl.a. av ett behov att utöka hamnens kapacitet för att
kunna möta förväntat, framtida transportbehov via Oxelösunds hamn. Planerad
vattenverksamhet består i anläggande av ny kajyta, ett nytt s.k. RoRo-läge samt muddring och
sprängning för att fördjupa den befintliga hamnbassängen, se figur 2.

1

15 kap. 29 och 27 §§ miljöbalken
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Figur 2. Översiktsbild, ytor för muddring och sprängning.
Planerade åtgärder förväntas ge upphov till ett massöverskott. Icke förorenade
överskottsmassor2 avses därför dumpas i en för ändamålet identifierad, lämplig djuphåla på
allmänt vatten sydost om ön Beten, se figur 1.
Eftersom det planerade området för dumpning ligger inom allmänt vatten ansöker Oxelösunds
Hamn om rådighetsmedgivande för planerad dumpning.
Oxelösunds Hamn har tidigare sökt rådighetsmedgivande för dumpning av massor i området, se
tidigare rådighetsmedgivande i bilaga 1. Tillstånd att genomföra muddring och att dumpa icke
recent förorenade muddermassor till havs erhölls av Oxelösunds Hamn i februari 2012.
Tillståndet togs dock aldrig i anspråk och någon dumpning skedde alltså inte med anledning av
det tidigare erhållna medgivandet.

2

Föroreningsinnehållet i massor som omfattas av dispens för dumpning kommer att prövas i
tillståndsprövningen enligt miljöbalken.
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Planerad verksamhet
Botten i området för muddring har undersökts vid ett flertal tillfällen. Undersökningarna har
visat att det ytliga bottensedimentet i två delområden är förorenat men att sedimenten i
muddringsområdena i övrigt har en låg föroreningsgrad. Förorenade och för konstruktion
lämpliga massor som erhålls vid muddringen avses så långt som möjligt nyttjas för anläggande
av den nya kajytan. Projektet förväntas dock likväl medföra ett massöverskott och massor som
uppvisar en lägre föroreningsgrad bedöms kunna bli aktuella för dumpning eftersom massorna
bl.a. innehåller högre halter av lera och inte är lämpliga att använda för anläggningsändamål.
Mängden dumpade massor förväntas inte överstiga 120 000 tfm3.
Den för dumpning aktuella platsen är lokaliserad söder om ön Beten och har bedömts ha goda
förutsättningar som dumpningsområde. Området utgörs av en ca 60 meter djup sänka som är ca
1 km lång, se områdets hörnkoordinater nedan.

Tabell 1. Hörnkoordinater för dumpningsområdet
Det nu aktuella området har identifierats med hjälp av SGU, som år 2006 på uppdrag av hamnen
utredde bottenförhållandena på ett flertal platser inför framtida muddertippningar. Hamnen hade
tidigare använt en annan plats för muddringstippning men denna var lokaliserad inom ett
område som pekats ut som riksintresse för yrkesfisket och bedömdes därtill ha begränsad
kapacitet.
Den nu aktuella dumpningsplatsen är en av två till varandra angränsande platser som båda
bedömts som lämpliga för dumpning med hänvisning till att botten inom områdena utgörs av
ackumulationsbotten, att områdena är lokaliserade på relativt kort avstånd från hamnen i
Oxelösund och utanför riksintresseområdet för yrkesfisket. Oxelösunds Hamn ansöker endast
om rådighetsmedgivande avseende det mest östliga av de två områdena eftersom det östliga
området är något djupare och i dess helhet är lokaliserat utanför riksintresseområdet för
yrkesfiske medan det västliga området till mindre del överlappar riksintresseområdet.
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Vidare bottenfaunaprovtagning i det nu aktuella området har genomförts inför den kommande
tillståndsansökan enligt miljöbalken. Det har inte vid dessa undersökningar framkommit något
som pekar på att den aktuella platsen inte skulle vara lämplig som dumpningsplats och en
fullständig miljökonsekvensbedömning av den planerade dumpningen håller på att genomföras.
Dumpning kommer endast att genomföras under förutsättning att tillstånd till åtgärderna,
inklusive dispens från dumpningsförbudet, meddelas av mark- och miljödomstolen. En
förutsättning för att dispens ska meddelas är att dumpning bedöms kunna ske utan olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Eventuella begränsningar eller krav på de massor som dumpas
kommer att ingå i prövningen av dispensen för dumpning.
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1.

INTRODUKTION

1.1.

Kontaktpersoner

MMT:
Hanna Milver, Projektledare/Geolog

073-3451902

Erik Utberg, Mätansvarig

0702-35 66 05

Thorbjörn Ekfeldt, Uppdragsansvarig

0708-14 16 47

Oxelösunds Hamn
Ulf Bäckman

0155-25 81 30
Ulf.backman@oxhamn.se

COWI AB
Anna Wilhelmsson

0706-00 49 61
AAWN@cowi.se

1.2.

Bakgrund
MMT har fått i uppdrag av Oxelösunds Hamn och COWI att utföra en bottenkartering i
Oxelösunds hamn. Syftet med mätningen var att göra en tilläggsmäting med geofysiska metoder
som ska utgöra underlag för vidare utredning med avseende på vattendjup och
bottenförhållanden samt sedimentstratigrafi. Mätningarna kompletterar de mätningar som
utfördes 2008
Mätningen utgjordes av batymetri, side scan sonar och penetrerande ekolod i de inre av
områdena (Etapp 3). Det yttre området (tipplats) mättes med side scan sonar och batymetri.
Undersökningen utfördes med mätbåten M/S Ping med en instrumentering anpassad för en
heltäckande insamling av data avseende geologi och batymetri. På grund av att djupet på
tipplatsen var över 40 meter utfördes mätningen med en släpande sonar med fast offset. Datan
har sedan korrelerats mot den batymetriska datan för att uppnå en noggrann positionering.
Provtagning av sediment med grab sampler har även utförts för verifiering av tolkning av ovan
nämnd data.

1.3.

Mätområde
Mätningen utfördes i specifika områden inne i hamnområdet, samt i en planerad tipplats för
muddermassor (Figur 1).
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Figur 1 Mätområde, Etapp 3 samt tipplats.
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2.

UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG

2.1.

Översiktlig plan
1. Planering och bestämning av mätlinjer definierat av beställaren i samråd med MMT.
2. Verifikationstest och instrumentkontroll. Kontroll och kalibreringar av alla instrument har
utförts enligt MMT:s kvalitetsprogram. Kalibreringar utförs regelbundet på sjöfartsverkets
referensplatta för att godkänna alla system före insamling av data.
3. Mobilisering av mätfartyget, M/S Ping. M/S Ping mobiliserades i Göteborg och
transporterades sedan till mätområdet med lastbil. Funktionstester utfördes i
undersökningsområdet för att säkerställa funktionen hos alla använda system.
4. Tolkning och processering av insamlade data. All insamlad data kontrollerades och
godkändes i fält innan den digitala bearbetningen påbörjades.
5. Rapportering av resultat. Denna rapport redovisar resultat samt metodik. Resultat från
mätningen presenteras även i bifogade kartor.

2.2.

Sjömätningen
Sjömätningen i Oxelösunds hamn omfattade insamling av data från

− Multistråleekolod

3D modellering av bottenytan

− Penetrerande ekolod

Kartering av lagerföljen i sedimenten

− Sidotittande sonar

Bedömning av bottenytans geologi.
Detektering av objekt

− Sedimentprovtagare

För verifiering av bottensedimenten

Med hjälp av ett Kongsberg EM3002D multistråleekolod mättes områdets bottentopografi upp
med hög detaljupplösning. Mätbåten har mätt till ca 2 meters vattendjup.
Det penetrerande ekolodet kördes på totalt 7 linjer i olika riktningar för att erhålla så långa
mätlinjer som möjligt inom området.
Den sidotittande sonaren kördes längs samma linjer som det penetrerande ekolodet, samt på
ytterligare några linjer för att få heltäckande sonardata i området.
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3.

FÄLTARBETE OCH PROCESSERING AV DATA

3.1.

Mätbåt M/S Ping

Figur 2 M/S Ping.

Fartyg:
Skrov:

Aluminium

Vikt:

2600 kg

Längd:

7.30 m

Djupgående:

0.5 m

Maskin:

2 x Volvo D3 110 HP

Fart/Mätfart:

15 / 2-15 knots

Utrustning:
Gyro:

Applanix POS-MV

Positionering:

Applanix POS-MV, Nätverks –RTK (Swepos)

Multistråle ekolod:

Kongsberg EM 3002D 300 kHz 508 strålar

Sidotittande sonar:

Edgetech 4200, 300/600 kHz

Penetrerande ekolod;

Chirp Edgetech DW-106, 1-6 kHz

Ljudhastighetsprofil:

Valeport miniSVS

Mjukvaror:
SIS (Seafloor Information System)
QINSy navigationssystem
QINSy, survey- och positioneringssystem
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3.2.

Navigation och positionering
Nätverks-RTK användes för positionering i x-, y- och z-led. Noggrannheten är ±0.020 m i
horisontalled och ±0.030 m i höjdled. Alla offset från GPS-antennen är inmätta och korrigerade.
QINSy navigationssystem användes vid insamling av data.

3.3.

Multistråleekolod
Multistråleekolodet använder sig av 508
ekolodsstrålar som mäter simultant. Detta ger
en tät punktmodell av bottenytan. Ekolodet
mäter i en lob under fartyget med en bredd på
6-7 gånger vattendjupet (Figur 3). Exempelvis
uppmäts en 60 meters bred korridor vid 10
meters vattendjup. Mätningarna utfördes till ett
minimidjup av 2.0 meter. Datainsamlingen
monitorerades kontinuerligt under mätningen
för att kunna bibehålla kvalitet och undvika att
felaktig data samlades in. Ljudhastighetsprofiler mättes med Valeport miniSVS för att
korrigera för temperatur- och salthaltsstyrda
ljudhastighetsvariationer i vattenpelaren.
Detta är väsentligt för en korrekt djupdata- Figur 3 Illustration av multiståleekolod.
insamling.

3.4.

Penetrerande ekolod
Ljudenergi skickad mot havsbotten reflekteras i gränsskikten mellan lager med olika densitet.
Första gränsen uppstår vid havsbotten. När lagerföljder av lera, sand och andra sediment följer
efter varandra skapas gränsskikt där pulsen reflekteras. Det är den reflekterade energin mellan
dessa gränser som skapar bilden.
Chirpsystemet ger hög upplösning, men har en begränsad penetrationsförmåga i grova och/eller
välsorterade sediment (sand, grus, morän etc.) samt i gasfyllda sediment. Lägre frekvens ger
bättre penetration men sämre upplösning. De flesta chirpsystem arbetar med en frekvens mellan
1 och 10 kHz. Chirpsystemet kan penetrera upp till 50 m i leriga sediment och ett fåtal meter i
grovkorniga och/eller välsorterade sediment.
MMTs geologer och geofysiker utvärderar datan och bestämmer gränser mellan olika enheter.
Data tolkas och digitaliseras i profiler och presenteras som ACAD profiler som standard.
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3.5.

Data från sidotittande sonar
M/S Ping har en Sidotittande sonar Edgetech 4200 300/600 kHz som är permanent monterad på
skrovet.
Den sidotittande sonaren används för att bestämma materialet i bottenytan samt detektera objekt
(> 1 dm) och/eller befintliga kablar och rör på botten. Sonaren använder 2 frekvenser, 300 och
600 kHz. Detta för att uppnå en kombination av hög upplösning och räckvidd. All data samlas in
digitalt och processeras digitalt vilket ger en hög positionsnoggrannhet och möjlighet till kvalitativ
bedömning.
Positionen för objekt, stenblock och gränser exporteras till AutoCAD där den slutliga
gränsdragningen jämförs och kontrolleras med bottentopografin från det batymetriska datasetet.
I ett ytterligare steg kan data exporteras till GIS miljö med slutna gränslinjer (shape-filer) eller som
objekt med id. Slutprodukter levereras digitalt och/eller i pappersform.
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4.

KARTFÖRKLARING OCH KOMMENTARER
Kartorna med tillhörande textrapport illustrerar och beskriver resultaten från mätningen och ska
vara ett hjälpmedel vid planering och vidare projektering.
Tabell 1 Producerade kartor
Kartnamn

4.1.

Beskrivning

Kartskala

101305-Oxelsund_Bathy001

Batymetri

1:2000

101305-Oxelsund_Bathy002

Ytgeologi och objekt

1:2000

101305-Oxelsund_Geo001

Ytgeologi och objekt, Tipplats

1:2000

101305-Oxelsund_Geo002

Ytgeologi och objekt, Hamn

1:2000

101305-Oxelsund_Profile001

Profiltolkning, linje 1-3

1:2000/1:200

101305-Oxelsund_Profile002

Profiltolkning, linje 4-6

1:2000/1:200

101305-Oxelsund_Profile003

Profiltolkning, linje 7-9

1:2000/1:200

101305-Oxelsund_Profile004

Profiltolkning, linje 10-12

1:2000/1:200

101305-Oxelsund_Profile005

Profiltolkning, linje 13-15

1:2000/1:200

Batymetri i kartan
Batymetrin presenteras med konturlinjer och djupsiffror på en färgbild baserad på en 0,5x0,5m
griddad 3D modell. Konturerna är applicerade med 2 meters intervall och djupsiffrorna redovisas
med 25 m mellanrum.

4.2.

Ytgeologi och objekt i kartan
Kartan presenterar resultaten från den sidotittande sonaren. Ytgeologin delas in i olika färgkoder
beroende av sedimenttyp. Funna objekt redovisas med symbol och ID. Linjära objekt såsom
kablar, vajrar och rör markeras också i ritningen.

4.3.

Bottenprofil
Kartorna innehåller de generella geologiska profilerna längs mätområdet. Profilerna presenterar
sedimentstratigrafin baserad på tolkning av data från det penetrerande ekolodet (Chirp). Data
från den sidotittande sonaren har använts där det har funnits längs sträckningarna för att verifiera
tolkningen av de översta enheterna.
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4.4.

Mjukvaror
4.4.1. Batymetri
− SIS v. 3.8.3
− Caris v. 7.1.0
− IVS Fledermaus v.7.3.0

4.4.2. Geofysik
− SonarWiz v.5.05.0008
− Triton SB-Interpreter v. 7.3.403

4.4.3. Positionering
− QINSy

4.4.4. Kartprogram
− AutoCAD Map 3D 2012 v. F.51.0.0
− AutoChart
− ArcGis

4.5.

Koordinatsystem och vattenstånd
Data insamlades i ETRS89 UTM 33.
Som höjdreferens mättes en fast referenspunkt in som i detta fall var i linje med vattenytan.
Vattenytan lästes av minst tre gånger under mätningens gång och användes för att verifiera att
vattenytans höjd uppmätt från båten under mätning efterprocesserats rätt.
Referenspunktens (i detta fall vattenytan) ellipsoidhöjd (SWEREF 99), 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑖𝑝 , mättes in med en
GPS, Trimble R8 med nätverkskorrektioner.
All data redovisas i SWEREF 99 16 30.
Alla uppmätta bottennivåer redovisas i höjdsystemet MVY 2012.
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5.

RESULTAT

5.1.

Hamnen

5.1.1. Batymetri

Figur 4 Batymetrisköversiktsbild över mätområdet.
Gridstorleken är 0.5 x 0.5 meter. Djupkonturerna markerar 1 meters intervall.

Mätområdet består av en relativt plan hamnbassängsbotten med ett flertal märken och spår av
varierande bredd och djup i de centrala delarna av bassängen. I utkanterna av mätområdet där
troligen ingen muddring skett är bottnen mer ojämn och block och sten förekommer.
Längs kajkanterna i de centrala delarna av området är djupet mellan 15 och 17 m. Längs den
nordvästliga kajkanten är djupet mellan 8 och 9.5 meter. Det djupaste området är beläget i de
sydligaste delarna av området och uppgår till 23 meters vattendjup.
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Figur 5 Spår och märken i sedimenten i mätområdets centrala delar
Bilden är överförhöjd 6 ggr.
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5.1.2. Ytgeologi
De lösa sedimenten i ytan utgörs av leror med varierande silthalt. I de centrala delarna är
sedimenten tydligt störda av trafiken i området. Ett fleral spår och märken syns även på den
ytgeologiska biilden. I de sydligaste delarna av området förekommer grövre sediment som även
innehåller en del block.

Figur 6 Ytgeologi
Ytan domineras av siltiga/sandiga leror.
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5.1.3. Geologi under bottenytan
Generellt består ytskiktet i området av siltig lera. Lerlagret varierar i tjocklek. Härunder syns i
flertalet filer ett lager med lera med en tydlig varvighet. Denna lera utmärks också av en tydlig
övre reflektor som möjligen tyder på ett grövre material i toppskikten av leran. Underst i
lagerföljden syns en reflektor som indikerar hårdbotten, dvs berg eller grovt material.
I områdena närmast de nordliga kajerna förekommer områden med akustisk utsläckning. Detta
kan bero på att sedimenten är mycket sandiga eller att de innehåller gas. Ofta syns då ett tunnt
lager med lera ovanpå utsläckningsreflektorn
I de södra delarna av området syns också ofta grövre material direkt under den överliggande
mjuka leran.

Figur 7 Exempel på data från det penetrerande ekolodet
Till vänster i bilden syns den tydligt varvade leran och till höger den akustiska utsläckningen
under ett tunnt lager av lera. Den oregelbundra nedre reflektorn tolkas som hårdbotten/berg
Data är hämtad från linje 001.
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Figur 8 Exempel på data från det penetrerande ekolodet.
Mjuk lera överlagrar en grövre reflektor som antingen är toppskiktet på den varviga leran
eller en egen enhet som gradvis övergår i lera på större djup.
Den undre reflektorn är tolkad som berg/hårdbotten.
Bilden är hämtad från linje 007

5.1.4. Objekt i området
Sammanlagt har 43 möjliga objekt eller ensamliggande
undersökningsområdet. Dessa objekt är redovisade i Appendix A

större

block

tagits

ut

i

Tabell 2 Möjliga objekt i hamnen
ID

Öst-koordinat

Nordkoordinat

Beskrivning

Höjd

Längd

Bredd

H_1

185731.776

6504676.49

Block eller
objekt

0.7

1.4

1.1

H_2

185669.338

6504702.82

Block eller
objekt

0.5

1.4

0.6

Bild
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ID

Öst-koordinat

Nordkoordinat

Beskrivning

Höjd

Längd

Bredd

H_3

185632.094

6504753.68

Block

0.4

1.1

1.9

H_4

185590.681

6504770.13

Objekt

0.5

2.1

1.4

H_5

185606.222

6504778.14

Block eller
objekt

0.8

1.6

1.2

H_6

185453.156

6504902.02

Avlångt objekt

0.3

5.1

0.3

H_7

185455.229

6504888.56

Objekt. Trolien
bildäck.

0.3

1.3

1.0

H_8

185331.642

6504963.22

Objekt

0.2

2.6

0.5

Bild
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ID

Öst-koordinat

Nordkoordinat

Beskrivning

Höjd

Längd

Bredd

H_9

185676.736

6504796.41

Objekt

0.0

2.2

0.7

H_10

185674.981

6504810.7

Objekt. Troligen
bildäck.

0.2

1.5

1.3

H_11

185644.247

6504824.42

Stort block

2.7

3.4

2.1

H_12

185367.767

6504987.55

Objekt

0.2

3.7

0.4

H_13

185482.021

6504900.69

Objekt eller
block

0.4

1.3

0.7

H_14

185659.98

6504772.46

Objekt

0.7

0.7

0.6

Bild
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ID

Öst-koordinat

Nordkoordinat

Beskrivning

Höjd

Längd

Bredd

H_15

185473.871

6504983.04

Block eller
objekt

0.7

1.3

0.6

H_16

185483.143

6504979.51

Block eller
objekt

0.8

1.2

0.8

H_17

185552.055

6504946.69

Block eller
objekt

0.6

1.3

0.5

H_18

185573.779

6504917.77

Block eller
objekt

1.3

1.0

0.7

H_19

185676.355

6504838.56

Stort block

1.2

7.1

3.7

H_20

185654.042

6504858.15

Objekt

0.2

2.1

0.9

Bild
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ID

Öst-koordinat

Nordkoordinat

Beskrivning

Höjd

Längd

Bredd

H_21

185466.203

6504908.77

Objekt

0.3

5.0

0.6

H_22

185441.326

6505055.44

Block eller
objekt

0.4

1.3

1.3

H_23

185613.344

6504949.88

Avlångt objekt

0.2

5.9

0.3

H_24

185574.561

6504898.2

Objekt

0.0

1.3

1.1

H_25

185604.419

6505004.84

Objekt

0.4

1.0

0.7

H_26

185486.171

6505001.02

Block eller
objekt

0.7

1.8

1.0

Bild
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ID

Öst-koordinat

Nordkoordinat

Beskrivning

Höjd

Längd

Bredd

H_27

185606.565

6505044.07

Objekt

0.3

6.7

1.0

H_28

185574.549

6505071.53

Objekt. Troligen
bildäck

0.4

2.5

2.4

H_29

185578.576

6505069.19

Objekt. Troligen
bildäck

0.2

2.1

1.9

H_30

185525.565

6505083.75

Objekt. Troligen
bildäck

0.5

1.5

1.6

H_31

185539.562

6505102.61

Objekt. Troligen
däck.

1.0

2.1

2.0

H_32

185529.828

6505100.43

Stort block

1.1

7.8

4.5

Bild
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ID

Öst-koordinat

Nordkoordinat

Beskrivning

Höjd

Längd

Bredd

H_33

185835.286

6504882.49

Objekt

0.3

1.7

1.3

H_34

185781.412

6505002.1

Objekt

0.3

6.0

0.3

H_35

185672.588

6505030.7

Objekt. Troligen
bildäck

0.5

2.1

1.7

H_36

185654.731

6505038.89

Block eller
objekt

0.7

1.9

1.5

H_37

185585.202

6505004.68

Objekt

0.0

1.7

0.9

H_38

185643.851

6504826.28

Objekt eller
block

1.3

3.6

1.1

Bild
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ID

Öst-koordinat

Nordkoordinat

Beskrivning

Höjd

Längd

Bredd

H_39

185582.224

6504836.77

Block

0.5

1.7

0.9

H_40

185556.212

6504866.32

Objekt

0.7

1.9

0.8

H_41

185780.323

6504700.4

Objekt

1.1

3.4

1.2

6504966.61

Antal
objekt/spår i
följd. Storleken
anger varje
enskillt märke.
Spårets längd
är ca 20 m.

0.2

2.1

0.9

H_42

185446.395

Bild

Contact0093

H_43

22

185396.784

6504984.41

Objekt

0.6

2.5

1.0
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5.2.

Tipplatsen

5.2.1. Batymetri
På tipplatsen sluttar bottnen svagt mot söder. Bottnen är relativt plan, men ett flertal spår syns i
sedimenten. Djupet varierar mellan 38 meter i de nordligare delarna till 52 m i de djupaste sydliga
delarna.

Figur 9 Batymetrisk översikt över tipplatsen
Gridstorleken är 0.5 m och avståndet mellan djupkurvorna är 1 m.

5.2.2. Ytgeologi
Ytgeologin är homogen och består av siltig lera. Ett fåtal områden med mörkare akustisk signal
syns på datan från den sidotittande sonaren, men troligen beror de på att halten av silt varierar i
leran. Även på data från den sidotittande sonaren syns tydliga spår och märken i sedimenten.

23

Beställare: Oxelösunds hamn
Sjömätningsrapport
MMT Doc. No: 101305-OXH-MMT-SUR-REP-OSUND01

5.2.3. Objekt i området
11 möjliga objekt och större block har tagits ut i mätområdet vid tipplatsen. Dessa objekt är också
redovisade i Appendix B.
Tabell 3 Möjliga objekt i tippområdet
ID

Nord
koordinat

Öst
koordinat

Beskrivning

Höjd

Längd

Bredd

T_2

188165.39 6501993.17

Möjligt objekt

0.6

4.3

3.4

T_3

188064.63 6502005.17

Möjligt objekt

1.0

2.2

1.7

T_4

188049.73 6501666.74

Möjligt objekt

2.7

1.5

3.5

T_5

188021.75 6501512.73

Möjligt objekt

4.7

4.4

2.7

T_6

187997.52 6501223.15

Möjligt objekt

0.7

3.7

5.5

24

Beställare: Oxelösunds hamn
Sjömätningsrapport
MMT Doc. No: 101305-OXH-MMT-SUR-REP-OSUND01

ID

Nord
koordinat

Öst
koordinat

Beskrivning

Höjd

Längd

Bredd

T_7

188127.25 6501443.64

Möjligt objekt

0.6

1.5

2.4

T_8

187894.10 6501569.27

Möjligt objekt

0.2

0.5

0.8

T_9

188115.32 6501584.61

Möjligt objekt

1.6

3.0

2.1

T_10

188099.94 6501433.94

Möjligt objekt

3.2

1.6

1.9

T_11

188108.37 6501406.68 Möjlilgt objekt

2.4

2.9

3.0

T_12

187706.92 6501453.75

0.2

3.0

0.3

Möjligt objekt
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1 Introduktion
1.1

Projektinformation

Projekt:
MMT Projekt nr.:
Mätuppdrag:
Syfte:
Område:
Kund:
Beställarens representant:
Mätperiod:
Mätfartyg:

Oxelösunds Hamn
100771
Batymetri, geofysik, provtagning
Muddringsunderlag
Oxelösunds hamn
Ramböll Sverige AB
Anna Wilhelmsson
Mars 2008 och Juli 2010
M/V Ping

Projektledare:
Mätansvarig:
Rapportering/Geofysik:

Sara Andersson
Sara Andersson
Sara Andersson/ Dan Larsson/Emma
Lindell
Sander Ellegård/Dan Larsson
Angelina Olsson

Batymetrisk processering
QA/QC check:
Kontakt Beställare:
Ramboll Sverige AB
Besök: Vädursgatan 6
402 27 Göteborg
Tfn: 031 - 335 33 00
Direkt: 031 – 335 32 71
Fax: 031- 40 39 52
E-post: anna.wilhelmsson@ramboll.se
Kontakt Marin Mätteknik:
MMT
Sven Källfeldts gata 11
426 71 Västra Frölunda
Tel: 031 – 762 03 00
Fax: 031 – 762 03 01
E-post info@mmt.se

1.2

Bakgrund

Marin Mätteknik har fått i uppdrag av Ramböll Sverige AB att utföra komplettering till de
geofysiska bottenundersökningar och bottenprovtagning i Oxelösunds hamn som utfördes i
April 2008. Resultaten skall användas som komplettering till tidigare underlag inför planerad
muddring i området.
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Syfte

Rapporten med tillhörande kartmaterial avser att redovisa en detaljerad beskrivning av
batymetri och bottenförhållanden i den översta delen av sedimentstratigrafin.
Kompletteringsmaterialet har tillförts den tidigare redovisade datan och korrelerats för att skapa
en så omfattande beskrivning av området som möjligt.
De akustiska resultaten har till viss del verifierats med sedimentprovtagning, men mellan
provpunkterna är resultaten baserade på tolkning och interpolering av provresultaten.
Resultaten är avsedd att användas som ett underlag för planering av muddring i området.

1.4

Mätområdet

Mätningen har utförts i Oxelösunds hamn . Kompletterande data från penetrerande ekolod har
utförts i inre hamnområdet samt i Stålhamnen. Även ett område utanför hamnen har undersökts
för att detektera eventuell berggrund i dagen.
Provtagningspunkterna har placerats i de ursprungliga mätområdena samt i de områden där
kompletterande batymetriska och geofysiska mätningar har utförts.

Översikt av det kompletterande mätområdet i hamnen. Bakgrundsbild från Google Earth.
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Översikt av mätområdet vid Stålhamnen. Bakgrundsbild från Google Earth.

2 Undersökningens upplägg
A. Planering och bestämning av mätområde definierat av Beställaren
Beställaren angav begränsningsområden för mätning. Den tidigare datan har också analyserats
igen för att optimera mätlinjerna och provpunkterna. Tio verifikationsprov placerades i varje
mätområde i hamnen samt ett i Stålhamnen. Efter resultaten från verifikationsproverna
bestämdes placeringen av ytterligare tre miljöprov i varje hamnområde samt ett i Stålhamnen.
Miljöproverna placerades inom några meter från verifikationsproverna för att visa sedimenttyp
och gränser mellan antropogena sediment och glaciala sediment.
Kriterierna vid val av provpunkter kommer att fokuseras på att verifiera den tidigare utförda
geofysiska sjömätningen samt att ytterligare förtydliga gränsen mellan miljöpåverkade recenta
sediment och opåverkade glaciala sediment.
Två nivåer från varje miljöprov kommer att skickas på vidare analys. Ett vid ytan samt ett
alldeles ovanför nedre gränsen för recenta sediment alternativt vid djupaste nivån möjligt om
inte glaciala sediment nås. Detta för att fastställa skillnaden i miljöpåverkan i ytan jämfört med
vid gränsen för de antropogen påverkade sedimenten.
B. Mobilisering
M/V Ping mobiliserades och grundkalibrerades i Göteborg för att sedan transporterades till
mätområdet på trailer. All provtagningutrustning mobiliserades på plats i Oxelösund.
C. Acceptanstest och instrumentkontroll
Kontroll och kalibreringar av alla instrument utfördes enligt MMT:s kvalitetsprogram.
Kalibreringar utfördes för att godkänna alla system före insamling av data på plats i
mätområdet.
D. Undersökningens utförande
Undersökningen utfördes i syfte att få ett bra underlag inför planering av muddring och
hantering av muddermassor. I en första fas utfördes de akustiska mätningarna och därefter
inleddes provtagningsprogrammet.
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E. Tolkning och processering av insamlade data
All insamlad datainformation kontrollerades och godkändes i fält innan den digitala
postprocesseringen av data påbörjades på MMT:s kontor på Nya Varvet i Västra Frölunda.
Proverna har skickats till laboratorium för analys.
F. Undersökningsrapport
Denna rapport redovisar resultat samt metodik. Mätresultat presenteras i bifogade kartor
Kartmaterialet bifogas även i digital form på CD-skiva.
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3 Fältarbete och postprocessering
3.1

•
•
•
•
•
•

Mätbåt M/V Ping

Skrov
Vikt
Längd
Djupgående
Maskin
Fart / Mätfart

Utrustning
Multibeam ekolod
Gyro
Positionering
Sidotittande sonar
Penetrerande ekolod
Ljudhastighetsprofil

•
•
•
•
•
•

Aluminium
2600 kg
7.30 m
0.5 m
2 x Volvo Penta D3 110 Hk
20 / 2-10 knop

Kongsberg EM3002D 300 kHz 508 strålar
Applanix POS-MV
Applanix POS-MV, Nätverks-RTK (Swepos)
Edgetech DF 4200 300/600 kHz
Edgetech DW 106 (1-10 kHz)
AML Smart Probe

Mjukvaror
• Triton ISIS digitalt hydroakustiskt data- och tolkningsmjukvara
• SIS
• Transas 3000, digitalt sjökort
• Aron 2010, survey- och positionerings programvara
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Navigation och positionering

Nätverks-RTK användes för positionering i x, y-led. Noggrannheten är ±0.020 m i horisontalled
och ±0.030 m i höjdled. Alla offset från GPS-antennen är inmätta och korrigerade. MMT ARON
navigationssystem användes vid insamling av data.

3.3

Multistråle-ekolod
Multistråle-ekolodet
använder
sig
av
508
ekolodsstrålar som mäter simultant. Detta ger en tät
punktmodell av bottenytan. Ekolodet mäter i en lob
under fartyget med en bredd på mellan 6-7 gånger
vattendjupet. Exempelvis uppmäts en 60 meters bred
korridor vid 10 meters vattendjup. Mätningarna
utfördes till ett minimidjup av 2.0 meter.
Datainsamlingen monitorerades kontinuerligt under
mätningen för att kunna bibehålla kvaliteten och
undvika att felaktiga data samlades in.
Ljudhastighetsprofiler mättes med AML Smart Probe
vid regelbundna intervall för att korrigera för
ljudhastighetsvariationer i vattenpelaren som styrs av
temperatur och salthalt. Detta är väsentligt för att
korrekt djupdata insamling. Ljudhastighetsprofiler togs
under mätperioden.

3.4

Side scan sonar

Side scan sonar användes för att akustiskt identifiera bottentyper. Sonaren använder två
frekvenser 300 / 600 kHz och skannar av bottenytan med ett svep på 75 m. Detta ger en
uppmätt korridor på 150 meter under fartyget.
Side scan sonar -mätning används för att bestämma utbredningen av bottentyp såsom lera,
sand, grus, morän och berg. Sonaren används också till att bestämma storlek och position av
objekt på botten. Detekterade objekt presenteras både i kartmaterialet och i koordinatlistor med
beskrivande text.

3.5

Penetrerande ekolod

Ett Penetrerande ekolod, Chirp, har använts i mätområdet. Instrumentet Chirp tillhör gruppen
”Pingers” som är uppbyggda av små keramiktransducers, som sänder ut en kort högfrekvent
akustisk puls med låg energi.
Ljudenergi skickad mot havsbottnen reflekteras i gränsskikten mellan lager med olika densitet.
Första gränsen uppstår vid havsbottnen. När lagerföljder av lera, sand och andra sediment
följer efter varandra skapas gränsskikt där pulsen reflekteras. Det är den reflekterade energin
mellan dessa gränser som skapar bilden. Chirp-systemet ger hög upplösning, men har en
begränsad penetrationsförmåga i grova sediment (sand, grus, morän etc) samt i gasfyllda
sediment. Lägre frekvens ger bättre penetration men sämre upplösning. De flesta Chirp-system
arbetar med en frekvens mellan 1 och 10 kHz. Chirp-systemet kan penetrera upp till 50 meter i
leriga sediment, men endast ett fåtal meter i grovkorniga sediment.
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Provtagning

Miljöprovtagning utfördes med en Uni corer som ger kärnor ner till en (1) meter. Provtagaren
består av ett rör fäst runt en blyvikt. Med hjälp av en gravitationsutlösande mekanism får man
en ostörd kärna idealiska i miljöövervakningssyften. De ostörda kärnorna kan sedan delas i
tunna prov för en detaljerad och högupplöst analys av sedimenten.
För verifikation av sedimenten användes ett stötlod som ger en (1) meters kärnor. Stötlodet är
uppbyggt med ett tungt och tåligt ytterhälje som gör det idealiskt som provtagningsinstrument
vid verifikationsbehov.

Miljöprovtagaren Uni-core

Stötlod för verifikationsprov

Verifikationsproverna ger en bättre upplösning av den geologiska stratigrafin i området.
Proverna kan användas tillsammans med resultaten från miljöproverna för att öka
noggrannheten i interpoleringen av de antropogent påverkade sedimentlagren.
I begränsade områden såsom en hamn kan utnyttjandet av verifikationsprov tillsammans med
sedimentekolod öka förståelsen för spridningen av antropogena ämnen och därmed förbättra
resultaten från sedimentanalyserna.
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Mjukvaror- Postprocessering

Batymetri
• SIS
• Caris v 6.2
• IVS Fledermaus v. 6.7.0
• Cfloor 6.2
Geofysik
• Triton ISIS side scan sonar processering v. 6.0
• Triton SB-Interpreter
Positionering
• Transas digitalt sjökort 3000
• MMT Toolbox (Dataformatediting) v. 7.44
Kartprogram
• AutoCAD 2010 Map
• AutoChart
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Processering

Batymetri data
1. Kongsberg EM3002D samlar in djupdata.
2. Data kontrolleras kontinuerligt on-line med avseende på kvalité och täckningsgrad.
Nödvändiga korrigeringar genomförs då data inte uppfyller de definierade kraven på
noggrannhet.
3. All data lagras på löstagbar hårddisk
4. Processering av data startar med att data korrigeras för vattenstånd i Caris.
Vattenståndvariationerna hämtas från definierade mätstationer. Beroende på metodik
kan en grundfiltrering av data utföras i Caris.
5. Den vattenståndskorrigerade datan exporteras till Fledermaus för editering och kontroll.
6. I Fledermaus filtreras data med hjälp av batymetriska algoritmer och manuell
punkteditering. Detaljerad kvalitetskontroll utförs.
7. I de fall där avvikande djuppunkter behöver kontrolleras kan detta utföras med stöd av
resultat från side scan sonaren.
8. Data griddas datan med definierade algoritmer och gridstorlek. Data kan exporteras som
konturlinjer, xyz eller bilder.
9. Kartprodukter skapas sedan i AutoCAD tillsammans med den övriga datan.
10. I ett ytterligare steg kan data exporteras till GIS miljö som konturlinjer (shape-filer) eller
som djuppunkter.
11. Slutprodukter levereras digitalt och/eller i pappersform.
Side scan sonar data
1. En Edgetech DF 4200 samlar in akustisk data från bottenytan. Datakvalitén monitoreras
kontinuerligt on-line. ”Fiskens” höjd över botten och signalsvaret kontrolleras.
2. Rådata lagras på löstagbar hårddisk. Typiskt skapas en 1 ny fil per timme under
pågående mätning
3. Rådata scrollas igenom i ISIS för att detektera objekt och större block. Dessa
positioneras, klassas och mäts.
4. I nästa steg skapas mosaiker i DelphMap av de insamlade datan för att skapa
hanterbara översikter av bottenavbildningen.
5. Bottentyperna klassas baserad på de akustiska mönstren från sonaren och gränserna
positioneras med hjälp av informationen från ISIS och DelphMap.
6. Objekt, block och gränser exporteras till AutoCAD där den slutliga gränsdragningen
jämförs och kontrolleras med bottentopografin från det batymetriska data-settet.
7. I ett ytterligare steg kan data exporteras till GIS miljö med slutna gränslinjer (shape-filer)
eller som objekt med id.
8. Slutprodukter levereras digitalt och/eller i pappersform.
Penetrerande ekolod ”Chirp” data
1. Den bottenpenetrerande sonaren används för att penetrera den översta delen av
stratigrafin. Inkommande data monitoreras on-line. Signalens kvalité och penetrations
förmåga kontrolleras kontinuerligt.
2. Rådata lagras på löstagbar hårddisk. Typiskt skapas en 1 ny fil per timme under
pågående mätning.
3. Rådata processas för att kunna hanteras i de geofysiska tolkningsverktygen.
4. Data scrollas först igenom för att kunna skapa en enhetsindelning baserad på
signalsvaren från de reflektorer som utgör gränser mellan olika geologiska enheter
5. När sambandet mellan enheterna bestämts digitaliseras de reflektorer som bedömts
utgöra en övre eller undre gräns för den geologiska enheten.
6. Data korreleras med side scan sonar data och batymetrisk data för att slutföra
tolkningen av de underliggande lagren.
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7. Data exporteras till AutoCAD för att redovisa resultaten i längsgående profiler med de
underliggande reflektorerna presenterade med djup under botten.
8. Det är viktigt att poängtera att de presenterade resultaten är en tolkning av akustisk data
och vidare bedömningar om sedimentstratigrafin måste säkerställas med
provtagningar/borrningar.

3.9

Geodetiska Parametrar

All insamlad data är positionerade med följande parametrar under mätning.
• Projektion:
UTM 33
• Ellipsoid:
WGS84
• Geodetiskt datum:
WGS84
• Avplattning:
1/298.257223563
• Halva storaxeln:
6378137
• Excentricitetskvadraten:
0.00669437999
• Skalreduktionsfaktor:
0.9996
• Östligt tillägg:
500 000 m
• Nordligt tillägg:
0m
• Latitud för origo:
0° N
• Medelmeridian:
15° E
Data presenteras i SWEREF 9916 30. Konvertering mellan WGS84 Utm Zon 33 och SWEREF
99 16 30 utförs i Autocad.

3.10 Vattenstånd
Djupdatan är relaterat till MVY 2008 samt 2010 (SMHI).
Det aktuella vattenståndet vid SMHIs Pegel i Marviken har använts vid korrektion av
batymetridata.

Figuren visar tidvattenförändringar vid SMHIs vattenståndsmätare i Marviken.

3.11 Dokumentation and QA/QC
All projektrelaterad information dokumenteras och sparas på server enligt Marin Mätteknik:s
kvalitetssystem.
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4 Kartförklaring och kommentarer
Kartorna med tillhörande textrapport illustrerar och beskriver resultaten från mätningen och ska
vara ett hjälpmedel vid planering av muddring.
Kartnamn:

100771_Provtagning_Oxelösund_001
100771_Provtagning_Oxelösund_002
100771_Provtagning_Oxelösund_003
100771_Provtagning_Oxelösund_004

Kartskala:

Horisontell 1 : 2 000
Vertikal 1 : 200

Kartorna innehåller följande information:
Batymetri
Batymetrin presenteras med konturlinjer och färgbild med 1 meters djupintervall. Punktdjup är
utsatta med siffror var 20 m (radie). Punktdjupen från mätningarna 2008 är presenterade med
större typsnitt.
Ytgeologi och objekt
Kartan presenterar tolkning av side scan sonar-resultaten. Ytgeologi indelas i sex olika
färgkoder (se tabell 4.1). Sonarkontakter presenteras med symbol med ID (objekt). Detekterade
kablar och rörledningar presenteras som linjer. Linjer för de presenterade profilerna finns
angivna. Siffror redovisar den översta, postlgaciala lerenhetens mäktighet, efter tolkning av
penetrerande ekolod (chirp). G anger att sedimentet är gasmättat och den akustiska
penetrationen begränsad (översta enhetens mäktighet okänd).
Tolkningen innebär viss generalisering och där grövre sediment redovisas är dessa dominanta,
men lera är alltid närvarande. Ytenheterna är ofta tunna avsättningar på lera.
Bottenprofil
Tolkning av ett urval av de uppmätta profilerna redovisas i kartan. Den presenterade profilen
baseras på data från det penetrerande ekolodet (chirp) samt djupdata från multistrålelodet. Side
Scan Sonar har använts för att verifiera tolkningen av de översta enheterna. Vid gasladdade
sediment presenteras överytan med en tjock streckad linje.
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Generell klassifikationstabell 4.1
ID
SSS bild
Akustisk beskrivning
Geologisk Tolkning
Låg
akustisk
reflektivitet.
Lera
A
Lokalt med lite textur.

B

Medel akustisk reflektivitet. Siltig lera
Ganska grynig textur

C

Medel akustisk
grynig textur

D

Hög akustisk reflektivitet med Grus och med lokala block
grynig textur. Flertal punkt
reflektorer med associerad
akustisk skugga.

E

Hög akustisk reflektivitet med Grova sediment med lokala block
grynig textur. Flertal punkt
reflektorer med associerad
akustisk skugga.

F

Hög akustisk reflektivitet. Berggrund
Distinkta skuggor
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5 Resultat Oxelösunds Hamn
5.1

Batymetri

Mätområdet är uppdelat i 4 delområden, presenterade i var sin panel i karta 001.

Batymetrisk 3D-bild över Inre hamnen.
Inre hamnen uppvisar en slät plan yta med huvudsakliga djup kring 9-10m. Branter finns endast
längs kajkanterna.

Batymetrisk 3D-bild över kajerna 9½, 10 och 11.
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Vid kajerna 9½ och 10 är det djupare med ett medledjup på 17 meter. Utanför kaj 11 grundar
det upp lite mot 13-14 meter.

Batymetrisk 3D-bild över området med bergsklack utanför kajerna 9½, 10 och 11

Batymetrisk 3D-bild över Stålhamnen.
Bergsklacken utanfrö kaj 10 är 7.5 meter som grundast och området slutar kraftigt ner till 17
meter in mot farleden och stora hamnen.
Den norra delen utav Stålhamnskajen har djup på mellan 10 – 11 meter. Alldeles norr om den
befintliga kajen grundar det upp till 6-7 meter. Den södra delen av kajen blir det lite grundare
och det finns områden med djup 8.5 meter. Alldeles söder om den existerande kajkanten
grundar det upp relativt fort till 6-7 meter.
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Ytgeologi

En Sidotittande sonar (två frekvenser) användes under sjömätningen. Mätningen utfördes med
en sonartäckning på 150 m. Den akustiska tolkningen är baserad på sonardata och jämförd
med penetrerande ekolodsdata och provresultat.
Generell beskrivning
Området M10 karaktäriseras till största delen av tunnare enheter av LERA och lerig SILT över
glacial LERA. Den nordliga och nord-östliga delen närmast kajkanten består av lerig grusig
SAND och grövre sediment med block. Denna enhet förekommer även i mindre utsträckning i
den syd-västra delen av området. Berggrund finns endast i dagen i ett litet område i söder.
Område 2 består av grövre sediment med lokala block i öster. De norra delarna närmast
kajkanten och ett litet område i centrum karaktäriseras av GRUS med block och grusig SAND.
Ett sammanhängande område i södra och västra delarna består till stor del av LERA och siltig
LERA. Denna enhet förekommer även strax öster och norr om centrum.

Bilden visar ytgeologin i område M10.
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Bilden visar ytgeologin i område 2.
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Sonarkontakter

Nedan är en lista på sonarkontakter inom mätområde M10. Koordinater i SWEREF99 16 30 samt WGS84 (lat/long)
ID Easting Northing Latitud
Longitud
Längd
Bredd
Höjd
Kommentar
6505171
58°39.715'N
017°06.696'E
1 185496
1.9
0.7
1.1 Objekt
6505236
58°39.751'N
017°06.552'E
3 185238
1.8
0.5
0.5 Två block
6504413
58°39.304'N
017°07.196'E
4 185986
3.7
0.8
0.0 Bojsten?
185979
6504432
58°39.315'N
017°07.189'E
5
5.8
0.8
0.5 Objekt
6504443
58°39.321'N
017°07.193'E
6 185982
5.1
0.8
0.6 Objekt
6504857
58°39.543'N
017°07.429'E
7 186207
8.5
0.7
0.1 Avlångt objekt
186181
6504858
58°39.543'N
017°07.402'E
8
1.9
0.8
0.7 Block eller objekt
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Sonarbilder

ID 1

ID 6
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Penetrerande Ekolod

Ett penetrerande ekolod, Chirp Edgetech DW 106, 1-10kHz har använts i mätområdet för att
detektera underliggande enheter. Kompletterande mätningar har gjorts i utökade områden för
att detektera djup till postglaciala sediment.
Generell beskrivning
M10 området domineras av ett tunt ytskikt av postglacial gyttjeLERA. Längst med kajakanterna
är ytskicktet generellt tunnare och lokalt är kan det vara mindre än en (1) decimeter tjockt.
Längre ut är enheten tjockare och har en generell mäktighet på ca 1.0-1.5 meter. Detta följs av
glacial LERA, indelad i två enheter, där den lägre är laminerad och draperad över berggrunden.
Den glaciala leran har i lokala sedimentfickor en mäktighet på 20 meter, men är generellt mellan
6–18 m. Enheten följs av BERGGRUND. Längst i söder har akustisk utsläckning skett på grund
av gasmättat sediment.
De östra delarna av område 2 domineras av MORÄN i dagen. I de nord-västra delarna finns
tunna avsättningar av postglacial gyttje LERA över 10-20 m mäktiga lager glacial LERA. Denna
enhet är även i dagen i de centrala delarna av området. De ytliga lerorna är till stor del sandiga.
Längst i öster finns inslag av omrört sediment (möjliga dumpningsmassor) över MORÄN.
Lite utanför hamnområdet detekterades ett bergsklack område med det penetrerande ekolodet.
Runt berggrunden ligger postglaciala sediment med en varierande tjocklek mellan 0.1-4.9
meter. Tjockleken ökar längre bort från berggrundsområdet.

Exempelbilder

Central linje genom område M10. Ett tunt ytskikt av postglacial gyttje lera följt av ett mäktigt
lager glacial lera över en undulerande basyta av bergrund.
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Norra delarna av område 2. Till höger i bild syns morän i dagen. Även glacial lera är ytligt i de
centrala delarna av området. ”Trappavsatserna” tolkas som bildade genom muddring.

Bergsklack området strax utanför hamnen. Fickor med postglaciala sediment syns till vänster i
bilden.

5.6

Provtagning

Under 2008 års provtagningsprojekt togs miljöproverna med en GEMINI-core provtagare.
Miljöprover för vidare analys togs på 0-5 cm och 5-10 cm vid samtliga provpunkter. Även bilder
och fältbeskrivning gjordes på plats.
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Vid 2010 års provtagningsprojekt togs miljöproverna med en Uni corer. Miljöprover för vidare
analys togs på 0-5 cm samt alldeles ovanför nedre gränsen för recenta sediment. Om denna
nivå ej kunde nås så togs ett prov vid djupaste nivån möjligt.
Verifikationsproverna har använts för att styrka tolkningarna av side scan sonaren och det
penetrerande ekolodet. Resultaten stärker tidigare tolkningar och konfirmerar resultaten från
mätningen 2008.
Generell beskrivning
Provprotokoll för områdena finns under Appendix.
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6 Leveranser
Pappersformat
Kartor och textrapport levereras i pappers form i 3 exemplar
Kartor i skala 1:2 000 (horisontell) / 1:200 (vertikal)
Digital leverans
Textrapport i pdf format
Kartmaterialet i AutoCAD 2007 dwg/AutoCAD 2004
Kartlayout i PDF
Djupdata 0.5x0.5 meters gridnoder i (XYZ)
Den insamlade rådata lagras om inget annat uppges i MMT AB:s arkiv för en period av
minimum 5 år.
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APPENDIX
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PROVPROTOKOLL
Provdag 20080410
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare Geminilod
Djup i cm
Lagerföljd
0-1
Postglacial gyttjelera
1-15
Glacial lera

O4
Provområde:
Hamnen
X=185192.92
Y=6505479.69
Vattendjup (m)
Anmärkning
Ej recent sedimentation
Innehåller sand
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PROVPROTOKOLL
Provdag 20080410
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare Geminilod
Djup i cm
Lagerföljd
0-25
Postglacial lergyttja
25-40
Glacial lera

O5
Provområde:
Hamnen
X=185220.40
Y=6505496.71
Vattendjup (m)
Anmärkning
Recent 5Y 2.5/1 nästan svart
5Y 4/1 Mörkt grå

Sidan 28 av 69

Marin Mätteknik
Batymetrisk och Geofysisk uppmätning

Projekt nr: 100455

Sidan 29 av 69

Marin Mätteknik
Batymetrisk och Geofysisk uppmätning

Projekt nr: 100455

PROVPROTOKOLL
Provdag 20080410
Position i Sweref 99 16 30
Provtagare Geminilod
Djup i cm
Lagerföljd
0-0.2
Postglacial sand
0.2-4
Postglacial gyttjelera
4-23
Glacial lera

O6
Provområde:
X=185279.97
Vattendjup (m)
Anmärkning

Hamnen
Y=6505398.79

Troligen ej recent 5Y 2.5/1 nästan svart
5Y 4/1 mörkt grå
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PROVPROTOKOLL
Provdag 20080410
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare Geminilod
Djup i cm
Lagerföljd
0-0.5
Sand
0.5-25
Glacial lera

O7
Provområde:
Hamnen
X=185335.23
Y=6505333.19
Vattendjup (m)
Anmärkning
med inblåsta pellets. Ej recent
5Y 4/1 mörkt grå
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PROVPROTOKOLL
Provdag 20080410
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare Geminilod
Djup i cm
Lagerföljd
0-3
Postglacial sandig silt,
3-5
5-15

Postglacial gyttjelera
Postglacial gyttjlelera

O8
Provområde:
Hamnen
X=186151.84
Y=6505045.67
Vattendjup (m)
Anmärkning
Musslor. Erosionsbotten. Oxiderad. 2.5Y 5/3 ljust
olivbrun
Oxiderad. 2.5Y 5/3 ljust olivbrun
Reducerad. 2.5Y 3/1 nästan svart
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PROVPROTOKOLL

O9

Provdag 20080410
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare Geminilod
Djup i cm
Lagerföljd
0-15
Postglacial sandig gyttjlera

Provområde:
Hamnen
X=186171.18
Y=6504975.03
Vattendjup (m)
Anmärkning
Troligen muddermassor
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PROVPROTOKOLL
Provdag 20080410
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare Geminilod
Djup i cm
Lagerföljd
0-5
Postglacial gyttjelera
5-10
Postglacial gyttjelera
10-19
Glacial lera
19-25
Postglacial gyttjelera

O10
Provområde:
Hamnen
X=186309.45
Y=6505022.62
Vattendjup (m)
Anmärkning
Recent. Oxiderad. 2.5Y 4/3. Olivbrun
Reducerad. 5Y 3/1 Nästan svart
Muddermassor 5Y 4/1. Mörkt grå
Reducerad. 2.5Y 3/1 nästan svart
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PROVPROTOKOLL
Provdag 20080410
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare Geminilod
Djup i cm
Lagerföljd
0-2
Postglacial gyttjig silt
2-5
5-22

Postglacial gyttjelera
Postglacial gyttjelera

O11
Provområde:
Hamnen
X=186244.06
Y=6504918.47
Vattendjup (m)
Anmärkning
Oxiderad. Trolig recent sedimentation.
Bioturberad.5Y 4/2 olivgrå
Oxiderad Bioturberad. 5Y 4/2 olivgrå
Reducerad. Något överkonsoliderad. 2.5Y 3/1,
nästan svart
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PROVPROTOKOLL

O12

Provdag 20080410
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare Geminilod
Djup i cm
Lagerföljd
0-10
Postglacial sandig gyttjelera
10-15
Glacial lera

Provområde:
Hamnen
X=186151.33
Y=6504872.50
Vattendjup (m)
Anmärkning
Tveksam recent sedimentation. Bioturberad. Musslor
Bioturberad
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PROVPROTOKOLL

O13

Provdag 20080410
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare Geminilod
Djup i cm
Lagerföljd
0-3
Postglacial sandig gyttjelera
3-10
10-20

Postglacial sandig gyttjelera
Postglacial lergyttja

Provområde:
Hamnen
X=186070.84
Y=6504797.82
Vattendjup (m)
Anmärkning
Tveksam recent sedimentation. Oxiderad. 2.5Y 4/3
olivbrun
Reducerad. 2.5Y 3/1 nästan svart
Reducerad. 2.5Y 3/1 nästan svart
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PROVPROTOKOLL

O14

Provdag: 2010-07-06
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-2
Postglacial sandig silt
2-10
Postglacial siltig sandig lera
10-20
Postglacial siltig lerig sand
20-39
Postglacial siltig lera
39-50
Postglacial siltig lera
50-53
Sten
53-67
Glacial lera

Provområde:
X=185215

Hamnen
Y=6505462

Anmärkning
Recent
Möjlig muddermassor
Möjlig muddermassor
Inslag av sten coh antropogent material ca1-2mm
Inslag av metalflisor eller fibrer
Ej bandad
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PROVPROTOKOLL

O15

Provdag: 2010-07-06
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-6
Posglacial siltig sand
6-23
Postglacial siltig gyttjelera
23-38
Postglacial sandig gyttjelera
38-41
Glacial lera

Provområde:
X=185136

Hamnen
Y=6505418

Anmärkning
Recent
Inslag av kolbitar ca1-2mm
Inslag av kolbitar ca1-2mm
Bandad
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PROVPROTOKOLL

O16

Provdag: 2010-07-06
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-6
Postglacial sandig siltig lera
6-9
Postglacial lerig siltig sand
9-28
Postglacial siltig lera
28-45
45-49

Postglacial siltig lera
Postglacial siltig lera

Provområde:
X=185194

Hamnen
Y=6505335

Anmärkning
Recent
Recent
Inslag av kol ca 2mm. Större kolbit vid 21cm ca
1x2cm
Ej recent
Inslag av kol/sten ca 5mm
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PROVPROTOKOLL

O17

Provdag: 2010-07-06
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-11
Postglacial sandig lerig silt
11-16
Postglacial sandig lerig silt
16-20
Sten
20-41
Postglacial siltig lera

Provområde:
X=185250

Hamnen
Y=6505327

Anmärkning
Möjligt recent
Inslag av sten ca 2mm
Ca 5x7cm
Ej recent
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PROVPROTOKOLL

O18

Provdag: 2010-07-06
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-4
Postglacial siltig sand
4-27
Postglacial sandig lerig silt
27-43
Postglacial sandig siltig lera
43-46
Glacial lera
43-74
Postglacial siltig lera

Provområde:
X=185224

Hamnen
Y=6505260

Anmärkning
Recent
Inslag av sten ca 1-2mm
Flammig
Muddermassor
Ej recent
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PROVPROTOKOLL

O19

Provdag: 2010-07-06
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-11
Postglacial siltig sand
11-33
Postglacial siltig sandig
gyttjelera
33-54
Postglacial siltig gyttjelera

Provområde:
X=185276
Anmärkning
Recent
Recent
Ej recent
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PROVPROTOKOLL

O20

Provdag: 2010-07-06
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-13
Postglacial siltig lerig sand
13-24
Postglacial siltig sand
24-29
Postglacial grusig lera
29-44
Postglacial siltig sandig lera

Provområde:
X=185332
Anmärkning
Recent
Recent
Recent
Möjligt recent
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PROVPROTOKOLL

O21

Provdag: 2010-07-06
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-2
Siltig sand
2-39
Postglacial sandig siltig lera
39-43
Glacial lera
43-62
Postglacial siltig lera

Provområde:
X=185333

Hamnen
Y=6505174

Anmärkning
Recent
Möjliga muddermassor
Ej recent
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PROVPROTOKOLL

O22

Provdag: 2010-07-06
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-3
Stor sten
3-8
Postglacial siltig lera
8-21
Postglacial siltig gyttjelera
21-36
Postglacial siltig sandi lera

Provområde:
X=185444

Hamnen
Y=6505175

Anmärkning
Recent
Recent
Flammig med områden av sandig lera.
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PROVPROTOKOLL
Provdag: 2010-07-06
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd

O23
Provområde:
X=185511

Hamnen
Y=6505149

Anmärkning
Inget prov. Sediment för grovt.
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PROVPROTOKOLL

O24

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-35
Postglacial sandig siltig
gyttjelera
35-46
Postglacial sandig siltig lera
46-75
Glacial lera

Provområde:
X=185495
Anmärkning
Recent
Sten vid 43cm.
Bandad.
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PROVPROTOKOLL

O25

Provdag: 2010-07-06
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-29
Postglacial siltig gyttjelera
29-38
Postglacial siltig lera
38-66
Postglacial siltig lera

Provområde:
X=186004

Yttre hamnen
Y=6504949

Anmärkning
Ej recent
Ej recent. Flammig
Ej recent

Sidan 52 av 69

Marin Mätteknik
Batymetrisk och Geofysisk uppmätning

Projekt nr: 100455

PROVPROTOKOLL

O26

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-12
Postglacial sandig gyttejlera
12-33
Postglacial siltig gyttelera
33-53
Postglacial siltig gyttelera

Provområde:
X=186055

Yttre Hamnen
Y=6504748

Anmärkning
Recent
Vid 22-24cm låg ett sten/skal konglomerat
Ej recent
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PROVPROTOKOLL

O27

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-5
Postglacial sandig siltig lera
5-16
Postglacial sandig siltig
gyttjelera
16-43
Postglacial sandig siltig lera
43-82
Glacial lera

Provområde:
X=186148

Yttre Hamnen
Y=6504748

Anmärkning
Recent

Ej recent
Bandad med kolfragment vid 59 cm och 71-75cm.
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PROVPROTOKOLL

O28

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-6
Postglacial sandig siltig
gyttjelera
6-26
Postglacial siltig gyttjelera
26-63
Postglacial siltig lera
63-92
Postglacial siltig lera

Provområde:
X=186103

Yttre Hamnen
Y=6504922

Anmärkning
Recent
Ej recent
Inslag av sten ca 1-4mm. Träbit vid 27cm. Ca 1x2cm
Ej recent. Inslag av sten ca 1mm
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PROVPROTOKOLL

O29

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-19
Postglacial sandig siltig
gyttjelera
19-44
Postglacial siltig gyttjelera
44-79
Postglacial siltig gyttjelera
79-90
Postglacial silitg lera

Provområde:
X=186103

Yttre Hamnen
Y=6504986

Anmärkning
Ej recent
Ej recent. Flammig
Ej recent. Inslag av sten ca 1-2mm
Ej recent
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PROVPROTOKOLL

O30

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-1
Postglacial sandig gyttjelera
1-30
Glacial lera

Provområde:
X=186116
Anmärkning
Recent
Bandad
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PROVPROTOKOLL
Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-17
Postglacial sandig siltig
gyttjelera
17-40
Siltig lerig sand
40-69
Glacial lera

O31
Provområde:
X=186212

Yttre Hamnen
Y=6505043

Anmärkning
Recent
Inslag av sten ca 2-7mm.
Bandad
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PROVPROTOKOLL

O32

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-9
Postglacial siltig gyttjelera
9-51
Postglacial siltig lera
51-80
Glacial lera

Provområde:
X=186235
Anmärkning
Recent
Ej recent
Bandad
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PROVPROTOKOLL

O33

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-24
Postglacial sandig gyttjelera
24-30
Glacial lera
30-90
Glacial lera

Provområde:
X=186286

Yttre Hamnen
Y=6504934

Anmärkning
Recent
Möjlig muddermassa
Bandad
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PROVPROTOKOLL

O34

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-6
Postglacial siltig gyttjelera
6-14
Glacial lera
14-93
Glacial lera

Provområde:
X=186327
Anmärkning
Recent
Ej bandad
Bandad
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PROVPROTOKOLL

O35

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Stötlod
Djup i cm
Lagerföljd
0-11
Postglacial sandig silitg
gyttjelera
11-21
Postglacial silitg gyttjelera
21-55
Glacial lera

Provområde:
X=186945
Anmärkning
Recent
Ej recent
Bandad
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PROVPROTOKOLL
Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Unicore
Djup i cm
Lagerföljd
0-5
5-10

O36
Provområde:
X=185212
Anmärkning
Miljöprov
Miljöprov
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PROVPROTOKOLL

O38
Provområde:
X=185272

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Unicore
Djup i cm
Lagerföljd
0-5

Anmärkning
Miljöprov

25-30

Miljöprov
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PROVPROTOKOLL
Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Unicore
Djup i cm
Lagerföljd
0-5
5-10

O39
Provområde:
X=185446
Anmärkning
Miljöprov
Miljöprov
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PROVPROTOKOLL

O41
Provområde:
X=186001

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Unicore
Djup i cm
Lagerföljd
0-5

Anmärkning
Miljöprov

20-25

Miljöprov
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PROVPROTOKOLL
Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Unicore
Djup i cm
Lagerföljd
0-5
5-10

O43
Provområde:
X=186100
Anmärkning
Miljöprov
Miljöprov
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PROVPROTOKOLL

O44
Provområde:
X=186289

Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Unicore
Djup i cm
Lagerföljd
0-5

Anmärkning
Miljöprov

15-20

Miljöprov
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PROVPROTOKOLL
Provdag: 2010-07-07
Position i SWEREF 99 16 30
Provtagare: Unicore
Djup i cm
Lagerföljd
0-5
5-10

O45
Provområde:
X=186943
Anmärkning
Miljöprov
Miljöprov
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Sammanfattning och rekommendationer
Oxelösunds Hamn driver ett antal utvecklings projekt som bland annat inkluderar:
•

bygga ett nytt läge för större roro-fartyg på västra sidan av i inner hamnen

•

ny kajutformning för kaj 8 och kaj 9.5 där kajerna

•

Muddring av norra delen av innerhamn till ett djup av 10 m

•

Muddring utanför nya kaj 8 till 11 m.

•

Muddring för att förstora vändplats (djup 16.5 m ).

På uppdrag av Oxelösunds Hamn AB (OXAB) har SSPA anlitats för att genom manöversimuleringar
utvärdera att förändringar ger ett säkert och effektivt utnyttjande av hamnen. Studien omfattar
simuleringar av ett rorofartyg med en längd av ca 240 m samt ett bulkfartyg på ca 160 m.
Simuleringarna har genomförts under tre dagar i SSPA simulator med medverkan av lotsar från
trafikområdet och en befälhavare från Wallenius-SOL.

Slutsatser från simulering med Rorofartyget:
Simuleringarna av ankomster med rorofartyget visar att man säkert hantera fartyget i hamnen i
vindar upp till 14 m/s oavsett vindriktning . I vind från sydost så kan man säkert hantera fartyget i
vindar upp till 16 m/s (se Figur 12). Dessa gränser avser lokala vindhastigheter där man inte tagit
hänsyn till läeffekter. I vindar över dessa gränser krävs assistans av bogserbåt. Inga simuleringar av
avgångar har gjorts. Det bedöms att avgångarna är betydligt enklare och att fartyg klarar minst de
gränser som identifierats för ankomster och sannolikt högre vindstyrkor.
Simuleringarna visar att rorofartyget kan hanteras i farleden inklusive passage av Beten i vindar upp
till 20 m/s. Det är vindar i sektorn SSW till W som sätter gränsenen. Övriga vindriktningar är enklare.
Det är avdriften som är problemet. Lovgirigheten är hanterbar.
Vid jämförelse med vindstatistik i Tabell 4 visar resultaten på en god tillgänglighet. Vindar som
överstiger 20 m/s förkommer i snitt 0.04 %. Det betyder i snitt ca. 3.5 timmar per år. Sannolikt är
vindarna i hamnen avsevärt lägre än för de öppna förhållanden som vindstatiken avser. För att få
bättre uppfattning om förhållandet mellan vindar i hamnen och i öppet vatten så kan lokala
vindmätningar jämföras med t.ex. vinddata från Vinterklasen.
Huvuddelen av ankomsterna kördes med vändning åt styrbord. Några vändningar åt babord gjordes
och slutsatsen från dessa var att det kunde vara en effektivare och säkrare manöver att göra detta i
vindar mellan väst och syd då fartyget naturligt lovar upp åt babord. Man girar då bort från
inneliggande fartyg på kaj 9.5, 10 och 11. Man håller också fören upp mot vinden som och ger ett
bättre läge om man skulle tvingas att nödankra och undvika att driva ner mot inneliggande fartyg.
Man behöver inte heller saxa om maskiner/roder under vändningen år babord.
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Tre simuleringar med introducerade tekniska fel på bogtruster och framdrivning. Alla dessa enkelfelsscenarior (fel på en enhet) i vindar på 12-14 m/s visade på kapacitet att kunna avbryta ankomsten,
vända och gå ut igen.
Vi några simuleringar så kom man nära inneliggande fartyg på kaj 8 och 9.5 (se appendix 1,
simulering 3, 5 och 8). Det är SSPAs bedömning att detta till viss del kan tillskrivas en tillvänjning till
simulatorn då det var i början av simuleringarna och de senare simuleringarna visade på ett bra
avstånd till fartygen. Det är dock viktigt att det finns metoder att säkerställa att säkert avstånd kan
upprätthållas vid passage av de inneliggande fartygen.
Behov av översyn av befintliga enslinjer:
•

Röda enslinjen kan skymmas av inneliggande bulkfartyg på den nya delen av kaj 9.5.

•

Den gröna enslinjen kan skymmas av inneliggande rorofartyg.

•

Dessa två enslinjer kan behöva höjas för att fungera med fartyg liggande på de nya kajlägena.

Förslaget på utmärkning har i stort fungerat bra. Nedan punktas några säkerhetshöjande förslag som
har diskuteras.
•

Ökar bredden mellan prickparet på vändplatsens södra del (se Figur 20). I den samlande
banplotten för ankomster, Figur 11, syn att man ofta hamna nära detta prickpar. Prickparet
är till nytta för bulk- och tankfartyg med stort djupgående men i vägen för det simulerade
rorofartyget. Det är värt att undersöka om det är en mindre muddring som krävs för att öka
avståndet eller någon innovativ lösning för utmärkning som tillgodoser de olika
fartygstypernas behov.

•

Flytta röda ljusprick i linje med anslutande prickar. Detta förslag är i linje med föregående.

•

Runda av hörnet i slutet på kaj 8 så att det tillåter att land på det utan att det uppstår skador
på fartyg och kaj (se Figur 20).

•

Ytterligare röd ljusprick på vändplatsen utanför Femöre (se Figur 20). Vid simuleringarna
överskreds dock aldrig linje mellan anslutande prickar (se Figur 11).

Under slutdiskussion på simuleringar framkom en frågeställning kring avsaknad av bra tvärändor för
akterskepp. Detta är lämpligt att undersöka i samband med en förtöjningssimulering.
Problem med is diskuterades. Det förutsåg inte några stora problem med is för det simulerade
rorotonnaget. Tack vare att isen kan tryckas mellan plattformana på roropiren bör inte problemen bli
så stora.
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Runda av hörnet och
fendra av så att man kan
landa vid behov.
Flytta ljusprick i linje med
anslutande prickar

ytterligare ljusprick
Ökar bredden mellan
dessa prickpar.

Förbättringsförslag för hantering av rorofartyg

Slutsatser från simulering med Viikki:
Lotsar och kapten bedömde ankomst i vind på 14 m/s (lokal vind) från sydväst och syd som
acceptabelt. Dessa förhållande kräver dock att aktertrustern utnyttjas till 100% varför marginalerna
är små.
Det är SSPAs bedömning att hantering av fartyget vid ankomst i vind mot kaj på upp till 12 m/s ger
mer rimlig marginal (se Tabell 8, Figur 17 samt appendix 2 simulering 3 och 5). Denna bedömning
görs på relativt få simuleringar (fem ankomster). Övriga vindriktningar bör kunna hanteras i större
vindhastigheter men övre gräns har inte fastställts.
Simulering av avgångar visar att fartyget säkert kan hanteras i vindar upp till 12 m/s (lokal vind) då
vinden blåser mot kaj (se Tabell 9, Figur 19). I övriga vindriktningar bedöms att fartyget kan hanteras
i högre vindhastigheter men över gräns har inte fastställts.
Simuleringarna av ankomster med Viikki visar att man säkert hantera fartyget i hamnen i vindar upp
till 14 m/s från sydväst och syd. I vind från sydost så kan man säkert hantera fartyget i vindar upp till
16 m/s (se Figur 12). Dessa gränser avser lokala vindhastigheter där man inte tagit hänsyn till
läeffekter. I vindar över dessa gränser krävs assistans av bogserbåt. Inga simuleringar av avgångar har
gjorts. Det bedöms att avgångarna är betydligt enklare och att fartyg klarar minst de gränser som
identifierats för ankomster och sannolikt högre vindstyrkor.
Det är viktigt att man har markering på kajen var 11 m djup slutar.
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Kommentarer för rorofartyget med rundat hörn på kaj 8 gäller även för detta fartyg.
Vi simuleringarna förtöjdes bulkfartyg på kaj 9.5 så att akter inte går utanför en linje i kaj8s
förlängning. Detta ger något störs säkerhet vid ankomst/avgång från kaj 8.
Viikki har i jämförelse med fartyg i tonnagesegmentet en kraftfull bogtruster och aktertruster.
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1 Inledning
Oxelösunds Hamn driver ett antal utvecklings projekt som bland annat inkluderar:
•

bygga ett nytt läge för större roro-fartyg på västra sidan av i inner hamnen

•

ny kajutformning för kaj 8 och kaj 9.5 där kajerna

•

Muddring av norra delen av innerhamn till ett djup av 10 m

•

Muddring utanför nya kaj 8 till 11 m.

•

Muddring för att förstora vändplats (djup 16.5 m ).

På uppdrag av Oxelösunds Hamn AB (OXAB) har SSPA anlitats för att genom manöversimuleringar
utvärdera att förändringar ger ett säkert och effektivt utnyttjande av hamnen. Studien omfattar
simuleringar av ett rorofartyg med en längd av ca 240 m samt ett bulkfartyg på ca 160 m.
Simuleringarna med rorofartyget syftar till att:
•

Att ge Oxelösunds Hamn underlag för fortsatt projektering, byggnation och användande av
ny roro-pir för simulerat rorofartyg

•

Att ge underlag för Sjöfartsverket att godkänna simulerad fartygsstorlek till ny roro-pir med
fartyg liggande på kaj 9 (Panamax) och kaj 8 (bulkfartyg ca 180*32 meter)

•

Att ge underlag för Sjöfartsverket att fastställa behov av bogserbåt, vind och siktrestriktioner
för simulerat rorofartyg.

•

Identifiera eventuella hjälpmedel som saknas (t ex utprickning, enslinjer, belysning)

Simuleringarna med bulkfartyg kaj 8 syftar till att:
•

Att ge Oxelösunds Hamn underlag för fortsatt projektering, byggnation och användande av
ny kaj 8 för upp till 180 meter bulkfartyg och 11 meters vattendjup.

•

Att ge underlag för Sjöfartsverket att fastställa behov av bogserbåt, vind och siktrestriktioner
för bulkfartyg till kaj 8 med max djupgående.

Uppdraget har genomförts i form av en full mission manöversimuleringsstudie i enlighet med
Transportstyrelsen rekommendationer för simulering av farleder (TSS, 2016).

Simuleringar genomfördes i SSPA manöversimulator under dagarna 9-11 september. Vid
simuleringarna deltog personer enl. tabellen nedan.

Tabell 1 Deltagarlista under full mission simuleringarna

Namn

Roll

Organisation

Simuleringsdag

Erik Sjökvist

Lots, Nautisk expert

Sjöfartsverket

1, 2, 3

Carl Sahlin

Lots, Nautisk expert

Sjöfartsverket

1, 2, 3
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Namn

Roll

Organisation

Simuleringsdag

Johan Jonsson

Befälhavare, Nautisk
expert

Wallenius SOL

1, 2, 3

Douglas Heilborn

VD

Oxelösunds Hamn

1

Fredrik Nikander

Marknadschef

Oxelösunds Hamn

2

Jimmy Rosander

Lotsområdeschef

Sjöfartsverket

3

Olov Lundbäck

Simulator set-up

SSPA

Delvis alla
dagar

Erland Wilske

Simuleringsledare

SSPA

1, 2, 3
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2 Fartygsmodeller
Simuleringar har genomförts för ett rorofartyg i en lastkondition samt ett bulkfartyg i två
lastkonditioner. Rorofartyget motsvarar ett fartyg under byggnad för Wallenius-SOL. Detta fartyg
byggs med LOA på 242 m medan simuleringsmodellen från en tidigt desingstadie är 239 m.
Bulkfartyget motsvarar fartyget Viikki (IMO nr. 9797620).
I appendix 1-3 är fartygsmodellerna ges detaljerade dokumentation av modellernas
manöveregenskaper.
I tabellen nedan definieras hur fartygsmodellerna benämns i denna rapport och de tillhörande
appendixen.
Tabell 2 Benämning av fartygsmodeller

Benämning i rapporttext

Benämningen i appendix

Beskrivning

Roro_LOA239

RoRo_LOA239_B35_T6.8

Roro-fartyg lastad till 6.8 m (even
keel)

Viikki_lastad

Bulk_LOA160m_B26_T10ek

Viikki lastat till 10 m djupgående
(even keel):

Viikki_ballast

Bulk_LOA160m_B26_TA7.7TF6.7

Viikki i ballast

Tabell 3 Huvuddata för simulerade fartyg

Parameter

Roro_LOA239

Viikki_lastad | Viikki_ballast

Längd över allt (m)

239.0

160.0

Perpendikellängd (m)

232.5

157.0

35.0

26.1

Bredd (m)
Djupgående akter (m)

6.8

10

7.7

Djupgående för (m)

6.8

10.0

6.7

33680.0

33600

22717

5202

2037

2476

1248

607

667

3

Deplacement (m )
2

Lateral vindarea (m )
2

Transversell vindarea (m )
Maskineffekt (kW vid MCR)
Propeller typ

2x10500.

6000

Ställbar stigning

Fast stigning

inåt rotation

Vänstergängad

2x2100

1000

-

700

Flaproder

Konventionellt

2x24

33

Bogtruster (kW)
Aktertruster (kW)
Rodertyp
2

Roder area (m )
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Figur 1 Roro_LOA239 vid roropiren

Figur 2 Viikki vid kaj 9.5
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3

Simulerat område

Det geografiska området om fattar Oxelösunds hamn och farleden ut till Beten. Det är baserade på
följande underlag:
•

Elektroniskt sjökort ENC) SE5HIC1W samt SE5IIC1W, erhållet från Sjöfartsverket.

•

CAD ritning nya_konstuktioner.dwg, erhållet från Oxelösunds hamn. Denna ritning omfattar
utformning på den nya roropiren samt ombyggnad av kaj 8 och kaj 9.5.

•

muddring med slänter.dwg, erhållet från Oxelösunds hamn. Denna ritning innehåller
djupunderlag för de muddringar som skall göras.

Utprickningen har förändrats i innerhamnen och vändplats baserat på förslag från SSPA.
En 3D-modell av området har tagits fram. I Figur 4 - Figur 6 visas 3D-modellen från olika
betraktelsevinklar. Figurerna visar också de inneliggande fartyg som användes under simuleringarna.

Figur 3 Översikt av modellerat området.
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Figur 4 Vy över innerhamn med inneliggande bulkfartyg på kaj 9.5

Figur 5 Vy över nya roropiren och innerhamn med inneliggande fartyg
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Figur 6 Viikki vid kaj 8
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4 Förhållanden vid simulerat område
4.1 Vind
I tabellen nedan redovisas vindstatistik från Landsort. Mätdata som utgör underlag för statistiken är
hämta från SMHI (https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiskaobservationer/#param=wind,stations=all,stationid=87440). SSPA har sammanställt statistiken.
Mätdata består av timvärde där värdena motsvarar 10 minuters medelvärde för hastighet och
riktning.
Vindstatistiken bör motsvara vindar som kan förväntas i öppet vatten syd Vinterklasen. Inne i
Oxelösunds hamn förväntas vindarna vara avsevärt lägre.

Lower

0

Wind speed [m/s]

Upper

45

Wind direction [deg]
90 135 180 225

45
90

135

180

225

270

270

315

315

Sum
360 (%)

0

2 0.97 0.52 0.57 0.62 0.46 0.65 0.64 0.56

4.99 95.01

2
4

4 1.65 1.46 1.60 2.15 2.85 3.10 2.66 2.65
6 2.01 2.11 1.73 2.05 4.87 4.67 3.53 3.79

18.11 76.90
24.76 52.14

6
8
10
12

8
10
12
14

1.83
1.16
0.57
0.25

14
16

16 0.11 0.31 0.17 0.15 0.24 0.30 0.11 0.06
18 0.04 0.16 0.05 0.05 0.08 0.07 0.04 0.02

1.45
0.50

0.69
0.19

18

20 0.01 0.05 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.00

0.15

0.04

20

22 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00

0.04

0.00

8.6

2.16
1.60
0.91
0.58

1.57
1.17
0.80
0.39

9.9

8.1

1.64
1.24
0.75
0.36

4.25
2.80
1.61
0.70

5.19
4.40
2.57
0.92

2.85
1.70
0.81
0.31

2.70
1.38
0.59
0.22

22.20 29.94
15.45 14.49
8.63 5.87
3.74 2.13

Probabillity of exceedace (%)

Tabell 4 Sannolikhet( i procent) för vindar på Landsort.

9.0 17.9 21.9 12.7 12.0
Sum (%)
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Figur 7 Vindros för Landsort A

4.2 Sikt
Sikt har i de flesta simulator varit runt 2000 m.

4.3 Ljusförhållanden
De inledande simuleringarna kördes i dagsljus medan huvuddelen av simuleringarna har körts i
mörker. Ljusförhållanden har då varit så att man kan skönja landkonturer, kajer och byggnader.

4.4 Djup
Djup i hamn och farled är baserad på djup angivet i sjökortet samt muddring enl. cad-underlag:
”muddring med slänter.dwg”. Vattenstånd valdes till RH2000, dvs samma referensnivå som djup i
sjökortet är angivet till.
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Djupmodellen görs genom triangulering och linjär interpolation av informationslagring djupkonturer
(DEPCNP) och punktangivelser av djup (SOUNDG) och områden med ramat djup (DRGARE).

Figur 8 Modellerat djup i innerhamn
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Figur 9 Modellerat djup i ytterhamn

4.5 Ström
Inga strömmar har simulerats. Enl. lotsarna är strömmar i området är försumbara.

4.6 Bankeffekter
Inga bank effekter har simulerat. Lotsarna menade att inga signifikanta bankeffekter påverkar
nuvarande tonnage.

4.7 Inneliggande fartyg
I figuren nedan visas de inneliggande fartyg som ingick i simuleringarna. Bulkfartyget på kaj 9.5
placerades så att aktern låg i linje med kajriktningen för kaj 8. Runt varje fartyg indikeras en 20 m
säkerhetsavstånd med en röd streckad linje.
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Figur 10 Inneliggande fartyg
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5 Redovisningsmetoder och dokumentation
Simuleringarna dokumenterades i form av banplottar och i ett antal tidsdiagram med relevanta
variabler så som:
•

Propeller varvtal [rpm] alt. Propeller stigning [%]

•

Rodervinkel [deg], babords och styrbords roder, (positivt för roder åt styrbord)

•

Bogpropellerkraft [%], (positiv åt styrbord)

•

Bottenklarning [m] (för sex punkter fördelade över fartygets botten)

•

Longitudinell fart [kn] (fart över grund, fart genom vatten)

•
•

Vid simulering i farled visas driftvinkel och svept bredd (swept path) [m]
Vid simulering i hamn visas avstånd till inneliggande fartyg [m]

•

Heading och girhastighet

•

Säkerhetsindex (där I = totalt uppnått säkerhetsindex)

Del-index utgörs av:
o

Ir = roderutnyttjande

o

Iprop = propeller/maskin-utnyttjande

o

Ic = klarning mellan fartyg och farledsbegränsning

o

Itug = bogserbåtsutnyttjande

o

Itt = thrusterutnyttjande

Banplottar och tidsseriediagram återfinns i appendix 1 och 2.
Förutom de dokumenterade banplottarna och tidsseriediagrammen, sammanfattas resultaten i
tabellform, bestående av nautisk riskbedömning och säkerhetsindex, se kapitel Error! Reference
source not found.. Följande färgkoder används för bedömning av resultatet:

Grönt

Godkänd / Acceptabelt

Gult

Gränsfall

Rött

Underkänt / Ej acceptabelt

Vidare har den nautiska riskbedömningen sammanfattats i ett polardiagram, där varje simulering
representeras av en cirkulär symbol, med färgkod enligt ovan. Polarplottarna redovisas i kapitel 6.

5.1 Utvärderingsmetoder
Varje simulering som genomfördes, utvärderades dels i form av en nautisk riskbedömning dels i form
av en beräkning av ett s.k. säkerhetsindex (SI), utvecklat av SSPA.
5.1.1

Nautisk riskbedömning

Efter varje körning gjordes enskilda riskbedömningar med tillhörande kommentarer utav de tre
nautiska experterna.
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Risk bedöms utefter en 8 gradig skala, där 1 innebär mycket låg risk och 8 mycket hög risk. Den
subjektiva skalan definieras enligt följande:
•

1–3: Acceptabel, låg risk – detta är en manöver man är beredd att göra varje dag.

•

4–5: Gränsfall, måttlig risk - risksänkande åtgärd skall anges för att kunna komma ner
till acceptabel risknivå. Exempel på åtgärder kan vara mer manöverutrymme i
hamnen, ökad assistans av bogserbåt, ökad roderkraft, ökad maskinkraft eller
liknande.

•

6–8: Ej acceptabel risk – en manöver som ej bör utföras i verkligheten.

I resultatredovisningen används en färgkod för den bedömda risken enligt nedan.

Låg risk
Acceptabel
Måttlig risk
Gränsfall
Hög risk
Ej acceptabel

5.1.2

1
2
3
4
5
6
7
8

Säkerhetsindex

I avsikt att belysa nyttjandegraden av de olika styrhjälpmedlen (roder, propellrar etc.) och därmed
också säkerhetsmarginalen, har ett så kallat säkerhetsindex beräknats för varje simulering. Avsikten
med detta index är dels att kunna jämföra enskilda simuleringar på ett objektivt sätt, dels att
bedöma manövermöjligheterna i olika situationer avseende vindriktning, vindstyrka, inneliggande
fartyg och bogserbåtsutnyttjande. Detta index utgår också från ett krav på att marginaler ska finnas
för säker manövrering.
Detta index har alltid värden på mellan 0 och 1, där 0 betyder inga säkerhetsmarginaler, 1 betyder
mycket hög säkerhet. Om siffran 0 erhållits är det alltså resultatet av en
passage/ankomst/avgångsmanöver där de erforderliga säkerhetsmarginalerna förbrukats och har
siffran 1 erhållits är det en passage/ankomst/avgångsmanöver utan några problem.
Det slutgiltiga säkerhetsindex (I) som beräknas för varje simulering är sammanvägt av ett antal delindex. Dessa representerar:
•

Roderutnyttjande (Ir)

•

Propeller/maskin-utnyttjande (Iprop)

•

Klarning mellan fartyg och farledsbegränsning (Ic)

•

Bogpropellerutnyttjande (Itt)

För att beräkna säkerhetsindexet har vissa kriterier satts upp för vad som är godtagbart, dvs. vad som
kan tillåtas utan att det bedöms som något som drar ner säkerheten. Dessa kriterier är:
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•

Då rodervinkeln är över ett visst gränsvärde, här satt till 75 % av max rodervinkel,
börjar roderindexet dras ner, ju längre tid i en följd som rodret har lagts ut till mer än
detta gränsvärde, desto mer bestraffas roderindex, dvs. det minskar successivt från
1.0 ner mot 0.0. Farten ska dessutom vara över 4 knop för att roderindex ska
bestraffas.

•

Maskinpådrag på fartyget bestraffas på motsvarande sätt som rodret. Då
propellervarv/stigning på mer än ”halv maskin” används dras detta del-index ner.

•

Klarning mellan farledsbegränsning och närmsta del av fartyget ska aldrig understiga
en halv fartygsbredd. Understigs detta värde någon gång under simuleringen dras
indexet ner. Om denna klarning någon gång är noll eller negativ, erhålls index 0, dvs.
en simulering med hög/ej acceptabel risk.

Om pådraget varit 100 % under minst 2 min, erhålls index 0.
•

Bogpropellerindex räknas ut på motsvarande sätt som bogserbåtsindex. Då pådrag
på mer än 75 % använts dras index successivt ner från 1.0. Om pådraget varit 100 %
under minst 2 min, erhålls index 0.

Följande kriterium för utvärdering har använts:
SI = 0.0 – 0.3

Ej acceptabelt resultat

SI = 0.3 – 0.5

Gränsfall

SI = 0.5 – 1.0

Acceptabelt resultat

5.1.3

Beskrivning av polardiagram

Polardiagrammen består av en cirkel som representerar väderstreck och vindstyrka. Den nautiska
riskbedömningen plottas in som fyllda cirklar färgkodade enligt ovan, samt storlekskodade där rött är
störst och grönt minst. Det av SSPA beräknade säkerhetsindexet plottas in som kvadrater i
motsvarande färgkodning och storlekskodning. En normalt säker manöver får en grön cirkel och en
grön kvadrat. En komplett bild ges av att studera dokumentationen i appendix XX och kommentarer
givna i kapitel XX.

5.1.4

Kommentarer kring utvärderingsmetoderna

Av de två utvärderingsmetoderna har i denna analys lagts störst vikt vid den nautiska
riskutvärderingen. Säkerhetsindex kan i vissa fall bli något missvisande (t.ex. när bogpropeller
används av naturliga skäl under en lång tid vid under ankomst/avgång), men ger ändå en indikation
avseende tillgängliga säkerhetsmarginaler att ta hänsyn till vid analysen.
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6 Resultat simuleringar
I detta avsnitt presenteras upplägg samt resultat från de genomförda simuleringarna, uppdelat per
fartygsmodell. I underkapitlen nedan redovisas resultaten för simuleringarna med rorofartyget och
Viikki. För varje grupp av simuleringar visas resultaten i dels i översiktligt i form av samlade
banplottar och polärdiagram, dels i tabeller. I tabellerna för respektive område och fartygsmodell
redovisas förhållande, individuella riskbedömningar samt utvärderingsresultat och kommentarer för
varje genomförd simulering.
I appendix 4 och 5 finns banplottar och tidseriedata för rorofartyget respektive Viikki.

6.1 Simuleringar med Roro fartyget
Totalt genomfördes 24 simuleringar med Roro fartyget. Simuleringarna är uppdelade enl. följande:
•

Simulering 1- Ankomster (se Tabell 5 samt Figur 11 och Figur 12). De flesta ankomsterna har
gjorts med vändning åt styrbord men några med vändning åt babord.

•

Ankomster med där fel uppstår på bogtruster eller huvudpropulsion (se Tabell 6 och Figur
13). Notera att simulerings nr. 16 körs som intaktsimulering och utvärderas som sådan till
fartyget ligger helt nära roropiren.

•

Passage Beten vid ankomst och avgång (se Tabell 7 samt Figur 14 och Figur 15 ).
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Figur 11 Banplottar av ankomster med rorofartyg

Figur 12 Polärdiagram för simuleringar av ankomster med rorofartyg
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Figur 13 Banplottar ankomster med rorofartyg och indroducerade tekniska fel
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Figur 14 Banplottar av passage av Beten med rorofartyg

Figur 15 Polärdiagram för simuleringar av passage av Beten under ankomst (vänster) och avgång (höger) med rorofartyg
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Tabell 5 Simuleringar av ankomster med roro fartyg
Sim
#

Vind
hast.
[m/s]

Vind
rikt.

Tid
[min]

Safety
Index

Risk
L1

Risk Risk
L2 Kapt.

Kommentarer
Lots1
Bog o roder över 50% för att
hålla

1

8

180

36.1

2.5

2

2

2
Bättre läge vid vändning.
Flera hårda kickar.

2

10

180

30.9

9.9

2

2

3
HM över 70% för balans.

3

12

180

35.0

9.6

3

3

3
HM och bog över 70% i kickar.

4

14

180

28.8

9.6

3

3

3
HM o bog över 70%. List för
nära ftg. på kaj 8.Bättre
marginal.

5

16

180

28.0

9.6

4

4

6

16

180

21.0

8.3

4

4

7

12

270

32.7

9.6

3

2

8

14

270

25.6

8.8

5

4

4
Som föregående. Tappar fort
aktern. Man är försiktig med
4 att komma när röda sidan.
Använder kickar för att hålla
kurs på väg in till hamnplan.
Vände längre in. Backade mot
2 vinden och lät aktern falla.
Vill vända längre in. För nära
ftg. på kaj 8. Var försiktig med
att släppa aktern.
5
Bra position i öppningen. Bra
balans.

9

14

270

24.8

8.4

3

3

4
Besvärligt att hålla kurs och få
ner fart. Viktigt att position

10

14

135

13.9

9.6

3

3

3

Kommentarer
Lots2
Inga problem att motverka
vindavdrift. Rimlig fart.
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Lätt att få stopp inför vändning.
Bra kraft finns för att vända.

Kommentarer
SSPA

Dagsljus. God kontroll. Lägger
roder åt fel håll i slutet men räknas
om inlärning.
Snarlig sim 1. Vände tidigt på
Eller 2.5. Ingen större skillnad mot Dagsljus. Röda enslinjen kan ev.
svängplan.
1.
Skymmas av inneliggande
bulkfartyg. God kontroll hela vägen
till kaj. Douglas påpekar att det kan
ligga en 32.2 m brett fartyg på kaj
11.
Lite för hög fart. Måste få ner farten. Lite svåre att få stopp, även avdrift. Svårt att få ner farten. Kommer
Större maskinmanöver än sim 1 och Efter vändning runt hörnet,
nära kolfartyget.
2.
märkbar avdrift.
Det blev aldrig någon kritisk
Acceptabelt men stor noggrannhet OK.
situation, men kraftiga manövrar.
för avdrift inför stopp samt runt
hörnet.
Kraftigare manövrar. Bog 100% men Samma som no. 4 men ännu större Kommer hela tiden nära kolfartyg
ingen kritisk situation. Svårt att
noggrannhet. Ändå marginaler till och Viikki. Bör gå att hålla tätare
undvika att komma när båtar på kaj maxkraft.
på röda sidan.
8 och 9.5.
Vi kom närmare röda sidan som
Försök att ligga högre mot röda vid Kommer bra upp mot röda sidan
planerat men dåligt utrymme att
rundning hörn, men lätt att driva
vid Femöre men tappar sedan ner
boga styrbord.
med vinden.
mot Viikki.
Avdrift österut. Det gäller att ligga
Noterbar drift inför vändning, men God marginal och bra
rätt från början. Inga problem med
helt hanterbart. Inga konstigheter positionering.
att svänga runt och backa bort till
att parkera.
kajen.
Stor avdrift på väg mot svängplan.
Angöring till vändplats OK, men
Kommer nära gröna sidan vid
Kom nära båtar på kaj 8 o 9.5. Kom
svårt att planera passagen runt
vändningen. Kommer nära Viikki
inte nära röda sidan. Kom nära båtar hörnet. Risken minskar om man
vid passage runt hörnet. I övrigt
på kaj 6 men gick att flytta fartyget
positionerar sig längre västerut.
finns krafter att hålla mot vinden.
mot kajen.
Kom lite fel från början på svängplan In mot svängplan bra, sedan
OK. Bra pos.
men kunde kompensera. Därefter
felutnyttjande av manöverförmåga
kom rätt förbi hörnet och mot kajen. som placerade fartyget lite längre
österut. Efter korrigering (tidvis full
bogtruster) bra position inför, och
genom sväng runt hörnet.
Viktigt med tidig fartminskning.
Besvärligt att hålla kurs in mot
Styrning kan bli besvärlig. Ganska
svängplan. Fick backa kraftigt för att
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Kommentarer
Kapten

11

12

16

18

135

135

15.5

21.2

6.6

6.0

3

3

3

3

före vändning blir rätt.
Backade med 80%.
Startad i lägre fart, sju knop.
Full kontroll på vändningen.
3 Bra position i öppningen.
Mycket kraft men bedöms
som en trea då bogserbåt var
stand-by. Backade med 80%
på hamnplan. Svårt att styra
vid nedsaktning.
3
Vände på stora plan åt
babord. Vändningen
påbörjandes tidigt. Mycket
maskinkraft används.
Observant på bogen så att
man inte tappar den.

13

16

225

22.4

5.1

4

4

få ner farten. Därefter allt under
kontroll.
Fart 7 kn Ljungskär. Kändes
kontrollerat men fick backa kraftigt
för att stoppa. Backade 80% ett tag.
En bogserbåt i reserv. Gick att hålla
kursen in mot svängplan. Backade
med 80%, inga problem att stoppa.
Svängde runt och backade till kaj
med god marginal till övriga fartyg.

kraftig back men sedan OK med
vändning och passage runt hörnet.
Som övn. 10. Startfart=7 (istället
för 8) mer likt verkligheten. Annars
god vändförmåga
Angöring till vändplats under bra
kontroll. Mycket back för att
stoppa. Bogserbåt stand-by på BB
sida vid vändning. Mycket kraft på
thruster vid vändning men
kontrollerat. Utan bogserbåt blir
risken=5 eller kanske 6.
Inga kritiska situationer men det
Vändning BB. Känns kontrollerat
behövdes kraftiga manövrar. Vinden att vända fartyget mot vinden.
underlättade vändningen åt babord. Dock när fartyget sen kommer med
sidan mot vinden krävs mycket
kraft både för och akter. En
bogserbåt att trycka på BB ger en
grön risknivå.

5
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OK. Bra positionering i vändningen
och bra avstånd till fartyg på kaj 8.
Har en bogserbåt (ASD 60 ton)
stand-by på BB sida.
Nära röda sidan vid vändningen
men god kontroll.

Provar att vända åt babord. Detta
håll känns som en något längre
manöver men har några fördelar:
•
vid W-S vindar så lovar
fartyget av sig självt.
•
Fören kommer upp mot vind
och med avstånd till
inneliggande fartyg om man
skulle behöva lägga ett
ankare.
•
Man behöver inte saxa om
maskinerna då man har
kraften åt samma håll genom
vändningen.

Tabell 6 Simuleringar av ankomster med rorofartyg där fel introducerats
Sim
#

Vind
hast.
[m/s]

Vind
rikt.

Tid
[min]

Safety
Index

Risk
L1

Risk Risk
L2 Kapt.

Kommentarer
Lots1
Vändning utan bog. HM har
bra kapacitet att klar en
sådan vändning.

14

15

16

12

12

14

225

180

225

11.9

10.9

27.2

0.8

8.2

9.1

2

2

3

2

2

3

Kommentarer
Lots2
Vändning utan bog. Det var inga
problem att svinga runt med bara
maskin och roder. Rejäla (60%)
maskinmanövrar och roder.

Kommentarer
Kapten

Kommentarer
SSPA

Vändning BB. Thusterbortfall. God
turnrate med endast
huvudmaskiner och bra kontroll.

Bogen faller bort efter 8 minuter in
i simuleringen (efter ca 60 s
användning). Kommer nära gröna
sidan (ej kopplat till failure). Bra
kontroll och marginal att hantera
situationen.
Stopp på BB drivlina 6 minuter in i
simuleringen. Väljer att backa fullt
och bog åt BB. Kör fullt på bogen
men i stort god kontroll.

1
Vändning med förlorad BBaxel. Börjande svänga
styrbord, vid förlust av axel
beslutades att vända babord.
Väl kontrollerad vändning.
2 God marginal till bulkbåt.
Bra kontroll på vändning.
Använder mycket
maskinkraft. När bogen
trippar har man lite marginal
till att ta beslut om att gå ut.
Aktern behöver släppas ner
mot kaj 3-6 och drift riskerar
att bli så stor att man inte
hinner ut. Hög fart i inre
hamnen riskerar att skada
förtöjningar på inneliggande
3 fartyg.

Vändning utan babords maskin. Det
gick att stoppa framfart med
styrbords maskin. Sedan inga
problem att boga runt och gå ut.

Vändning planerad åt styrbord.
Strax efter start av sving faller BB
HM bort. Beslut att vända BB.
Backar ganska mycket på SB HM
och full thruster åt BB ett tag men
ändå med bra marginaler.
Vändning åt styrbord. Kom bra både Vändning åt stb. Under kontroll,
mot röda sidan och god marginal till men ganska mycket krafter både
fartyg på kaj 8 och 9.5. Failure
under vändningen och delvis runt
Risk=7: Det gick att köra ut utan att hörnet.
komma nära fartyg på kaj 3-8. Men
FAILUR: Bortfall av båda thrustrar.
det är nödvändigt att kraftig maskin Beslut att gå ut igen (ingen tross
fram och det är svårt att veta hur det iland). Kraftig drift åt BB. Måste
påverkat inneliggande fartyg.
låta aktern komma när fartyg på
andra sidan för att få upp fören.
Sedan kraftigt pådrag upp till sex
knop runt hörnet.
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Intaktsimulering till vi är i bra läge
att gå till kaj och bedömt denna
del. Då faller båda bogar bort (24
minuter in i simuleringen). Väljer
att köra fram och gå ut igen.
Kommer ganska snabbt upp i fart.
Passerar Viikki med ca 6.5 knop.
Vilket sannolikt innebär stora
krafter på Viikkis förtöjningar.
Om vi hade haft en tross iland
akter så hade man valt att hänga
på denna och lägga ett ankare.

Tabell 7 Simuleringar av rorofartyg med passage av Beten
Sim
#

17

18

19

20

21

22

23

24

Vind
hast.
[m/s]

22

22

22

20

20

20

20

20

Vind
rikt.

225

225

225

225

270

90

225

270

Tid
[min]

11.0

4.3

12.5

7.4

8.2

7.5

4.1

4.9

Safety
Index

0.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Risk
L1

6

5

4

3

3

2

3

0

Risk Risk
L2 Kapt.

7

5

5

3

3

3

3

3

Kommentarer
Lots1

Kommentarer
Lots2

Kommentarer
Kapten

Passage av Beteshålet. Drev
för mycket efter Beteshålet.
Hög risk att driva på grund.

Det gick bra i första delen av
Beteshålet men giren vid röda bojen
påbörjades lite sent och fartyget
trycktes ner mot gröna pricken.

Felbedömning. Drift åt stb för
mycket, inkörning.

Mycket vind i sidan. Man
behöver hålla höjd för att
vara redo att gira runt röda
bojen. Väldigt liten marginal.

Det gick att passare Beteshålet utan
att komman nära gröna sidan men
det gäller att komma väldigt nära
röda bojen och gira styrbord i exakt
rätt läge.
Samma som 18. Fart ca 12 knop. Inga
utrymmen för misstag.

Funkar men mycket små
marginaler. (utkörning)

6

5
Mycket vind, tog hög höjd.
Klarade röda bojen med
marginal. Mycket drift. Fart
12 knop. Om man missar
giren så är det lite marginal
3 till gröna.
Samma som ovan men med
mer marginal.
3
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Syd Beten. Lite bättre sikt. Lite
ofokuserad start, försöker rädda
upp. Tappar fart och kommer ner i
9 knop när målet var att hålla ca 12
knop i Beteshålet.
Avgång start Ljungskär. Ca 12 knop
i Beteshålet.

Kurshållning stabil. Ej kraftiga
Bra kurshållning
roderutslag. Ca 12 kn. Men ändå
Ca 30 m till röda bojen.
kraftig avdrift och små marginaler. Ca 40 m till gröna pricken efter
giren. Ca 12 knop i Beteshålet.

Avstånd till röda boj 26 m. Lättare att Som tidigare övn. Lite tätare på
gira i Beteshålet. Kom inte nära
den röda bojen och mer plats på
gröna sidan.
styrbords siden. Ändå inte
jättestora marginaler men OK.
Kändes inte svårare än SW 20.
Inte lika märkbar drift men finns
Väldigt lika SW 20, kanske lite
där ändå och man måste
mindre avdrift.
fortfarande vara noggrann med
position och sväng vid röda.

Bra att hålla hög höjd för
passage av röda bojen.
Samtidigt vill man vara
försiktig med att halka ned
mot den gröna. Karade giren
3 bra.
Känns som mer säkert än vind Kom inte nära några bojar. Kändes
från W.
inte problematiskt. Är dock ovanligt
att behöva köra i denna vindriktning
och vindhastighet.
2
Känns kontrollerat. Passerade Kom bra runt röda bojen (25 m). Inga
den röda bojen på 25 m. Man problem med gröna sidan.
närmar sig gränsen för vad
Behövde inte avvända kraftigt
2 som känns säkert.
styrbordsroder för att gira runt.
(Deltog ej i denna simulering.) Kör visuellt, utan ECDIS. Inga
problem. Betydligt lättare att se röda
bojen från styrbords sida.
3

Kommentarer
SSPA

Rakare approach mot den röda
men ändå viktigt med position och
start av kursändring. Marginalerna
känns ”rymligare” även om de inte
är så stora.
En del avdrift men god kontroll av
positionering och start av gir finns
sedan bättre marginal än på
ingående.
Visuellt (ej ECDIS). Svårare ha
kontroll på lämplig turnrate men
bra med enslinje i aktern och god
sikt.

26 m till röda bojen.
47 m till gröna pricken.
Ca 12 knop i Beteshålet.
25 m till röda bojen.
45 m till gröna pricken.
God kontroll om än små avstånd.

Lättar än W och SW.

Avg. med passage Beten. Känns
lättare än ankomst i SW 20.

Testar att köra utan ECDIS.
Bra positionering. Ca 40 m från
röda bojen.

6.2 Simuleringar med Viikki
Totalt genomfördes 7 simuleringar med Vikki för fördelat på fem ankomster lastade till 10 m och två
avgångar i ballast. Simuleringarna är uppdelade enl. följande:
•

Ankomster kaj 8 (se Tabell 5 samt Figur 11 och Figur 12)

•

Avgångar kaj 8 (se Tabell 5 samt Figur 11 och Figur 12)

Figur 16 Banplottar av ankomster till kaj 8 med Viikki

Figur 17 Polärdiagram för ankomster med Viikki
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Figur 18 Banplottar av avgångar från kaj 8 med Viikki

Figur 19 Polärdiagram för avgångar från kaj 8 med Viikki
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Tabell 8 Simulering av ankomst kaj 8 med Viikki
Sim
#

Djupgående
[m]

Vind Vind
hast. rikt.
[m/s]

Tid
[min]

Safety
Index

Min.
UKC

Risk
L1

Risk Risk
L2 Kapt.

Kommentarer
Lots1

Kommentarer
Lots2

Tung. Svår att få ner i fart. Inga problem med vind. Inga
Ej påverkad av vind.
problem att stoppa. Lämplig
fart viktig.

1

10

8 135 30.9

9.9

1.0

1

1

1
Ingen avdrift att tala om.

2

3

4

5

10

10

10

10

12 135 17.8

14 180 15.3

10 225 20.4

14 225 22.4

7.6

7.4

7.4

7.5

1.0

0.9

0.9

0.8

1

3

2

3

1

3

2

3

1

3

2

Ingen större skillnad mot
körning 1. Ännu viktigare att
farten inte är för hög på
slutet så man måste backa
kraftigt.
Använder +80% av truster. Svårare att hålla kursen,
Svår att styra vid
speciellt om man får en stor
nedsaktning. Trög!
girhastighet. Viktigt att ha låg
fart så man kan kicka fram.
Fick ner farten
Vinden påverkade bara lite.
kontrollerat med hårda
Bog och sterntruster är
roderkickar och
tillräckligt kraftfulla med god
backmanövrar. Fartyget
marginal.
inte mycket påverkat av
vinden.
Samma som ovan fast
Samma som no. 4. Vinden
mindre redundans.
påverkade bara lite.

3
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Kommentarer
Kapten

Kommentarer
SSPA

Relativt lätta att stoppa och
hålla kursen.

God kontroll. Har ändrat
modellen till vänstergängad
fast propeller. (enl. uppgift
har Viikki högergängad pitchpropeller och slår alltså åt
samma håll som vid back
med vänstergängad fast
prop.)
Som övn. 1. Dock att om man OK god kontroll.
tappar riktningen skulle det
blir mer besvärligt att reda
ut.
OK att får stopp men man
måste vara uppmärksam på
att ej bygga upp för mycket
fart mot kaj.
God möjlighet att kontrollera
nedsaktning och kursändring.
”Kickar” bra metod för att
lyfta aktern/ändra kurs.

Behöver använda 100%
aktertruster en ganska lång
tid. I övrigt god kontroll.
Drive ganska lite.

Fortfarande bra möjlighet att OK men hårdkörning med
kontrollera rörelserna. Dock aktertruster.
med mycket kraft på trustern
akter (men inga kickar
användes).

Tabell 9 Simulering av avgång kaj 8 med Viikki
Sim
#

6

7

Djupgående
[m]

7.7/6.7

7.7/6.7

Vind Vind
hast. rikt.
[m/s]

Tid
[min]

14 225 18.1

12 225 14.4

Safety
Index

6.7

7.5

Min.
UKC

3.3

3.3

Risk
L1

5

2

Risk Risk
L2 Kapt.

5

2

5

2

Kommentarer
Lots1

Kommentarer
Lots2

Kommentarer
Kapten

Avg. med vind mot kaj.
Thruster för och akter har
problem att lyfta.
Aktertruster klarar ej att
håll när fartyget börjar
göra akterfart.

Ej möjligt att använda sternthruster för att komma från
kaj. Möjligt att använda
spring.

Avg. Trustrar klarar ej.
Avgången gick med ”kickar”
och roder men mycket små
marginaler. Att göra
avgången med spring kund
hjälpa men med bogserbåt
får man grönt.
Avg. med spring. Kunde lyfta
ut fartyget med måttliga
krafter (spring 16 ton).

Gick ut på spring. Vinklade Spring och stern-thruster.
ut och backade ordentligt. Fungerade bra att lyfta ut
Bra marginal.
fartyget. Bogen hade inga
problem.
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Kommentarer
SSPA
Får köra fullt med trustrar
och framdrivning.

Avg. spring. Belastar spring
upp till 16 ton. God marginal
om man lagt dubbla spring.

7 Slutsatser och rekommendationer
Slutsatser från simulering med Rorofartyget:
Simuleringarna av ankomster med rorofartyget visar att man säkert hantera fartyget i hamnen i
vindar upp till 14 m/s oavsett vindriktning . I vind från sydost så kan man säkert hantera fartyget i
vindar upp till 16 m/s (se Figur 12). Dessa gränser avser lokala vindhastigheter där man inte tagit
hänsyn till läeffekter. I vindar över dessa gränser krävs assistans av bogserbåt. Inga simuleringar av
avgångar har gjorts. Det bedöms att avgångarna är betydligt enklare och att fartyg klarar minst de
gränser som identifierats för ankomster och sannolikt högre vindstyrkor.
Simuleringarna visar att rorofartyget kan hanteras i farleden inklusive passage av Beten i vindar upp
till 20 m/s. Det är vindar i sektorn SSW till W som sätter gränsenen. Övriga vindriktningar är enklare.
Det är avdriften som är problemet. Lovgirigheten är hanterbar.
Vid jämförelse med vindstatistik i Tabell 4 visar resultaten på en god tillgänglighet. Vindar som
överstiger 20 m/s förkommer i snitt 0.04 %. Det betyder i snitt ca. 3.5 timmar per år. Sannolikt är
vindarna i hamnen avsevärt lägre än för de öppna förhållanden som vindstatiken avser. För att få
bättre uppfattning om förhållandet mellan vindar i hamnen och i öppet vatten så kan lokala
vindmätningar jämföras med t.ex. vinddata från Vinterklasen.
Huvuddelen av ankomsterna kördes med vändning åt styrbord. Några vändningar åt babord gjordes
och slutsatsen från dessa var att det kunde vara en effektivare och säkrare manöver att göra detta i
vindar mellan väst och syd då fartyget naturligt lovar upp åt babord. Man girar då bort från
inneliggande fartyg på kaj 9.5, 10 och 11. Man håller också fören upp mot vinden som och ger ett
bättre läge om man skulle tvingas att nödankra och undvika att driva ner mot inneliggande fartyg.
Man behöver inte heller saxa om maskiner/roder under vändningen år babord.
Tre simuleringar med introducerade tekniska fel på bogtruster och framdrivning. Alla dessa enkelfelsscenarior (fel på en enhet) i vindar på 12-14 m/s visade på kapacitet att kunna avbryta ankomsten,
vända och gå ut igen.
Vi några simuleringar så kom man nära inneliggande fartyg på kaj 8 och 9.5 (se appendix 1,
simulering 3, 5 och 8). Det är SSPAs bedömning att detta till viss del kan tillskrivas en tillvänjning till
simulatorn då det var i början av simuleringarna och de senare simuleringarna visade på ett bra
avstånd till fartygen. Det är dock viktigt att det finns metoder att säkerställa att säkert avstånd kan
upprätthållas vid passage av de inneliggande fartygen.
Behov av översyn av befintliga enslinjer:
•

Röda enslinjen kan skymmas av inneliggande bulkfartyg på den nya delen av kaj 9.5.

•

Den gröna enslinjen kan skymmas av inneliggande rorofartyg.

•

Dessa två enslinjer kan behöva höjas för att fungera med fartyg liggande på de nya kajlägena.

Förslaget på utmärkning har i stort fungerat bra. Nedan punktas några säkerhetshöjande förslag som
har diskuteras.
•

Ökar bredden mellan prickparet på vändplatsens södra del (se Figur 20). I den samlande
banplotten för ankomster, Figur 11, syn att man ofta hamna nära detta prickpar. Prickparet
är till nytta för bulk- och tankfartyg med stort djupgående men i vägen för det simulerade
rorofartyget. Det är värt att undersöka om det är en mindre muddring som krävs för att öka
avståndet eller någon innovativ lösning för utmärkning som tillgodoser de olika
fartygstypernas behov.

•

Flytta röda ljusprick i linje med anslutande prickar. Detta förslag är i linje med föregående.
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•

Runda av hörnet i slutet på kaj 8 så att det tillåter att land på det utan att det uppstår skador
på fartyg och kaj (se Figur 20).

•

Ytterligare röd ljusprick på vändplatsen utanför Femöre (se Figur 20). Vid simuleringarna
överskreds dock aldrig linje mellan anslutande prickar (se Figur 11).

Under slutdiskussion på simuleringar framkom en frågeställning kring avsaknad av bra tvärändor för
akterskepp. Detta är lämpligt att undersöka i samband med en förtöjningssimulering.
Problem med is diskuterades. Det förutsåg inte några stora problem med is för det simulerade
rorotonnaget. Tack vare att isen kan tryckas mellan plattformana på roropiren bör inte problemen bli
så stora.

Runda av hörnet och
fendra av så att man kan
landa vid behov.
Flytta ljusprick i linje med
anslutande prickar

ytterligare ljusprick
Ökar bredden mellan
dessa prickpar.

Figur 20 Förbättringsförslag för hantering av rorofartyg

Slutsatser från simulering med Viikki:
Lotsar och kapten bedömde ankomst i vind på 14 m/s (lokal vind) från sydväst och syd som
acceptabelt. Dessa förhållande kräver dock att aktertrustern utnyttjas till 100% varför marginalerna
är små.
Det är SSPAs bedömning att hantering av fartyget vid ankomst i vind mot kaj på upp till 12 m/s ger
mer rimlig marginal (se Tabell 8, Figur 17 samt appendix 2 simulering 3 och 5). Denna bedömning
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görs på relativt få simuleringar (fem ankomster). Övriga vindriktningar bör kunna hanteras i större
vindhastigheter men övre gräns har inte fastställts.
Simulering av avgångar visar att fartyget säkert kan hanteras i vindar upp till 12 m/s (lokal vind) då
vinden blåser mot kaj (se Tabell 9, Figur 19). I övriga vindriktningar bedöms att fartyget kan hanteras
i högre vindhastigheter men över gräns har inte fastställts.
Simuleringarna av ankomster med Viikki visar att man säkert hantera fartyget i hamnen i vindar upp
till 14 m/s från sydväst och syd. I vind från sydost så kan man säkert hantera fartyget i vindar upp till
16 m/s (se Figur 12). Dessa gränser avser lokala vindhastigheter där man inte tagit hänsyn till
läeffekter. I vindar över dessa gränser krävs assistans av bogserbåt. Inga simuleringar av avgångar har
gjorts. Det bedöms att avgångarna är betydligt enklare och att fartyg klarar minst de gränser som
identifierats för ankomster och sannolikt högre vindstyrkor.
Det är viktigt att man har markering på kajen var 11 m djup slutar.
Kommentarer för rorofartyget med rundat hörn på kaj 8 gäller även för detta fartyg.
Vi simuleringarna förtöjdes bulkfartyg på kaj 9.5 så att akter inte går utanför en linje i kaj8s
förlängning. Detta ger något störs säkerhet vid ankomst/avgång från kaj 8.
Viikki har i jämförelse med fartyg i tonnagesegmentet en kraftfull bogtruster och aktertruster.
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Appendix 1
Bulk_LOA160m_B26_T10ek - Manoeuvring specifications of simulation model

Appendix 1

1

Bulk_LOA160m_B26_T10ek

Ship Particulars

Ship main dimensions
Length over all[m]:
Length b. perpendiculars[m]:
Beam[m]:
Load condition
Displacement[m3]:
Aft draught[m]:
Forward draught[m]:
LCG rel. L/2[m]:
KG[m]:
GM[m]:

160.0
157.0
26.1

33600.0
10.0
10.0
2.05
10.67
1.2

Rudder data
No of rudders:
Rudder type:
Rudder turn rate[deg/s]:
Max angle[deg]:
Rudder area[m2]:
Horn area[m2:

1
Conventional
3.0
35.0
33.0
4.0

Propulsion data
No of propellers:
Propeller type:
Diameter[m]:
Design pitch ratio at 0.7R[-]:
Rotation:
Engine data
No of engines:
Engine type(s):
Power at MCR, each [kW]:
Engine rate at MCR [rpm]:
Speed at 85% of MCR [knots]:
Tunnel thruster data
No of thrusters:
Thruster 1
Power[kW]:
Position rel. L/2[m]:
Thruster 2
Power[kW]:
Position rel. L/2[m]:

1
Fix pitch
5.943
0.87
Counter-clockwise

1
Diesel
6000.0
100.2
14.0

2
1000.0
67.0
700.0
-67.0

Windage data
Lateral area [m2]:
Transverse area [m2]:

2037
607

1
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2

Bulk_LOA160m_B26_T10ek

Ship outline
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Figure 1: Vessel outline
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Speed table

Lever setting
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
-8.0
-9.0
-10.0

Speed [knots]
14.6
14.1
12.5
11.2
9.6
7.9
6.2
4.4
2.6
2.6
0.0
-1.9
-1.9
-2.9
-4.3
-5.5
-6.8
-8.0
-9.2
-10.3
-11.4

Propeller rpm
98.2
93.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
20.0
0.0
-20.0
-20.0
-27.0
-36.0
-45.0
-54.0
-63.0
-72.0
-81.0
-90.0

Propeller pitch (P/D)
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87

15
10

Speed [kn]

3
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Figure 2: Speed vs. lever setting
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4

Bulk_LOA160m_B26_T10ek

Turning test
Initial speed [kn]:
Water depth [m]:
Time between plots:
Advance:
Transfer:
Tactical diameter:

9.8
15.0
30 s
544.0 m (3.5 Lpp)
347.5 m (2.2 Lpp)
728.6 m (4.6 Lpp)

600
500
400
300
200
100
0
100
200

0

200

400

600

800

Figure 3: Track plot
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Bulk_LOA160m_B26_T10ek

Turning test
Initial speed [kn]:
Water depth [m]:
Time between plots:
Advance:
Transfer:
Tactical diameter:

14.0
100.0
30 s
445.2 m (2.8 Lpp)
196.5 m (1.3 Lpp)
457.4 m (2.9 Lpp)

500
400
300
200
100
0
100

100

0

100
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Figure 5: Track plot
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ZigZag test
Initial speed [kn]:
Water depth [m]:
Test [-]:
First overshoot angle [deg]:
Second overshoot angle [deg]:
Third overshoot angle [deg]:

14.0
100.0
-10.0/-10.0
9.4
16.8
20.1

Vessel heading
Rudder angle

Angle [deg]

20
0
20
14.0
Speed [kn]

6

Bulk_LOA160m_B26_T10ek

0
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ZigZag test
Initial speed [kn]:
Water depth [m]:
Test [-]:
First overshoot angle [deg]:
Second overshoot angle [deg]:
Third overshoot angle [deg]:

14.0
100.0
-20.0/-20.0
18.9
24.6
24.9

Angle [deg]

40
20

Vessel heading
Rudder angle

0
20
40

Speed [kn]

7
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Bulk_LOA160m_B26_T10ek

Crash stop test
Initial speed [kn]:
Water depth [m]:
Time between plots:
Reach:
Lateral deviation:

14.0
100.0
30 s
1962.2 m
274.5 m

2000
1500
1000
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0
1500
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0
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Figure 7: Track plot
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Wind test
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Figure 9: Wind forces at 10.0 m/s
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Course keeping in wind

Mean rudder angle [deg]
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Figure 10: Ship speed 4.0 knots
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Figure 11: Ship speed 6.0 knots
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Figure 13: Ship speed 10.0 knots
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Ship squat (sinkage) in open water and channel
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Figure 14: Ship squat in open water
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Figure 15: Ship squat in channel with a width of approx. 4 ship beams
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Bulk_LOA160m_B26_TA7.7TF6.7 - Manoeuvring specifications of simulation model
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1

Bulk_LOA160m_B26_TA7.7TF6.7

Ship Particulars

Ship main dimensions
Length over all[m]:
Length b. perpendiculars[m]:
Beam[m]:
Load condition
Displacement[m3]:
Aft draught[m]:
Forward draught[m]:
LCG rel. L/2[m]:
KG[m]:
GM[m]:

160.0
157.0
26.1

22717.0
7.7
6.7
-0.5
8.67
3.0

Rudder data
No of rudders:
Rudder type:
Rudder turn rate[deg/s]:
Max angle[deg]:
Rudder area[m2]:
Horn area[m2:

1
Conventional
3.0
35.0
33.0
4.0

Propulsion data
No of propellers:
Propeller type:
Diameter[m]:
Design pitch ratio at 0.7R[-]:
Rotation:
Engine data
No of engines:
Engine type(s):
Power at MCR, each [kW]:
Engine rate at MCR [rpm]:
Speed at 85% of MCR [knots]:
Tunnel thruster data
No of thrusters:
Thruster 1
Power[kW]:
Position rel. L/2[m]:
Thruster 2
Power[kW]:
Position rel. L/2[m]:

1
Fix pitch
5.943
0.87
Counter-clockwise

1
Diesel
6000.0
100.2
14.0

2
1000.0
67.0
700.0
-67.0

Windage data
Lateral area [m2]:
Transverse area [m2]:

2476
667

1
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Figure 1: Vessel outline
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Speed table

Lever setting
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
-8.0
-9.0
-10.0

Speed [knots]
16.0
15.4
13.7
12.2
10.6
8.8
7.0
5.1
3.1
3.1
0.0
-2.4
-2.4
-3.5
-4.9
-6.3
-7.6
-9.0
-10.3
-11.4
-12.5

Propeller rpm
98.2
93.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
20.0
0.0
-20.0
-20.0
-27.0
-36.0
-45.0
-54.0
-63.0
-72.0
-81.0
-90.0

Propeller pitch (P/D)
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87
0.87

15
10
Speed [kn]
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Figure 2: Speed vs. lever setting
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Turning test
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Water depth [m]:
Time between plots:
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Figure 3: Track plot

50

14

5

12

40

4

10
30

8
6

3

20

2

10

1

4
2
0

0
0

100

200

300

400

500

600

(a) Speed[kn] vs. time[s]

700

800

0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

(b) Turn rate[deg/min] vs. time[s]

4

0

100

200

300

400

500

600

700

(c) Drift angle [deg] vs. time[s]

RE20209573-00-01-A -Bulk_LOA160m_B26_

800

Appendix 2

5

Bulk_LOA160m_B26_TA7.7TF6.7

Turning test
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Figure 5: Track plot
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Figure 7: Track plot
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ZigZag test
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ZigZag test
Initial speed [kn]:
Water depth [m]:
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First overshoot angle [deg]:
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Figure 9: Track plot
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Wind test
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Figure 11: Wind forces at 10.0 m/s
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Course keeping in wind
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Figure 12: Ship speed 4.0 knots
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Figure 13: Ship speed 6.0 knots
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Figure 15: Ship speed 10.0 knots
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Ship squat (sinkage) in open water and channel
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Figure 16: Ship squat in open water
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Figure 17: Ship squat in channel with a width of approx. 4 ship beams
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1

RoRo_LOA239_B35_T6.8

Ship Particulars

Ship main dimensions
Length over all[m]:
Length b. perpendiculars[m]:
Beam[m]:
Load condition
Displacement[m3]:
Aft draught[m]:
Forward draught[m]:
LCG rel. L/2[m]:
KG[m]:
GM[m]:

239.0
232.5
35.0

33680.0
6.8
6.8
-10.0
16.0
1.5

Rudder data
No of rudders:
Rudder type:
Rudder turn rate[deg/s]:
Max angle[deg]:
Rudder area[m2]:
Horn area[m2:

2
Flap
5.0
50.0
24.0
10.0

Propulsion data
No of propellers:
Propeller type:
Diameter[m]:
Design pitch ratio at 0.7R[-]:
Rotation port propeller:
Rotation starboard propeller.:

2
Controllable pitch
6.2
0.95
Clockwise
Counter-clockwise

Engine data
No of engines:
Engine type(s):
Power at MCR, each [kW]:
Engine rate at MCR [rpm]:
Speed at 85% of MCR [knots]:

2
Diesel
10500.0
117.0
20.0

Tunnel thruster data
No of thrusters:
Thruster 1
Power[kW]:
Position rel. L/2[m]:
Thruster 2
Power[kW]:
Position rel. L/2[m]:

2
2100.0
99.0
2100.0
95.0

Windage data
Lateral area [m2]:
Transverse area [m2]:

5202
1248
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Figure 1: Vessel outline
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Speed table

Lever setting
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
-5.0
-6.0
-7.0
-8.0
-9.0
-10.0

Speed [knots]
19.9
17.9
16.2
14.3
12.4
10.9
9.3
7.7
5.9
3.9
0.0
-2.9
-3.8
-5.5
-6.9
-8.5
-10.3
-12.1
-13.9
-14.0
-14.0

Propeller rpm
117.0
117.0
117.0
111.6
103.2
94.8
86.4
78.0
69.6
60.0
60.0
60.0
61.2
69.6
78.0
86.4
94.8
103.2
111.6
117.0
117.0

Propeller pitch (P/D)
0.94
0.82
0.72
0.61
0.49
0.41
0.33
0.25
0.16
0.09
0.00
-0.12
-0.18
-0.25
-0.31
-0.37
-0.43
-0.49
-0.55
-0.52
-0.52

20
15
10
Speed [kn]
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Figure 2: Speed vs. lever setting
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RoRo_LOA239_B35_T6.8

Turning test
Initial speed [kn]:
Water depth [m]:
Time between plots:
Advance:
Transfer:
Tactical diameter:

14.0
10.2
30 s
575.4 m (2.5 Lpp)
378.5 m (1.6 Lpp)
821.1 m (3.5 Lpp)
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Figure 3: Track plot
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Turning test
Initial speed [kn]:
Water depth [m]:
Time between plots:
Advance:
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Figure 5: Track plot
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ZigZag test

Angle [deg]

Initial speed [kn]:
Water depth [m]:
Test [-]:
First overshoot angle [deg]:
Second overshoot angle [deg]:
Third overshoot angle [deg]:

20.0
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-20.0/-20.0
11.7
11.4
10.6

20
Vessel heading
Rudder angle
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ZigZag test
Initial speed [kn]:
Water depth [m]:
Test [-]:
First overshoot angle [deg]:
Second overshoot angle [deg]:
Third overshoot angle [deg]:

20.0
100.0
-10.0/-10.0
6.1
8.4
8.2

Angle [deg]
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Wind test
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Course keeping in wind
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Figure 10: Ship speed 4.0 knots
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Figure 12: Ship speed 8.0 knots
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Figure 13: Ship speed 10.0 knots
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Ship squat (sinkage) in open water and channel
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Figure 14: Ship squat in open water
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This appendix conatains all the simulations referenced in the report. Every simulation is documented with a track
plot, showing how the vessel moved throughout the simulation, in addition to several graphs showing timeseries of
relevant parameters.
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
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Stbd shaft: 100% engine capacity
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity

Pitch (%)
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity

Pitch (%)
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Simulation 10
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity

Pitch (%)
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Simulation 11
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity

Pitch (%)
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Simulation 12
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity

Pitch (%)
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Simulation 13
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity

Pitch (%)
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Simulation 14
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity

Pitch (%)

50
0
50
100

Port
Stbd

0

100

2

4

6

8

10

Bow Thruster and Tugs

0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

4

6

8

10

12

6
8
Time (min)

10

12

Under Keel Clearance

4
Clearance (m)

Use (%)

0

2

4

6

8

Axial speed

10

3
2

0

12

1.0

SOG
STW

4
2
0

0.6

I
Ir
Iprop
Ic
Itt

0.4
0.2

0

2

4

6

8

10

Heading - Rate of turn

2

4
6
8
Time (minutes)

10

0.0

12

Heading
Rate of turn

0

Safety Index

0.8
Index Value

6

12

80
60
40
20
0
20
40
60
80

Rate of turn (deg/min) (pos. to stbd)
Distance [m]

Axial speed (kn)

40

1

8

Heading (deg)

20

Thruster 1 (2100 kW)
Thruster 2 (2100 kW)

50

360
315
270
225
180
135
90
45
0

0

5

0

2

20

12

50

100

Port
Stbd

40

Angle (deg) (pos. to port)

100

100

0

2

Vessel - Vessel distance

Min. distance= 48 m

80
60
40
20
0

0

2

4

29
_
SSPA report no. RE20209573-01-00-A Manoeuring simulations Oxelösund - Roro fartyg

Appendix 4

0.16

Simulation 15
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity

Pitch (%)
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Simulation 16
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity

Pitch (%)
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Simulation 19

Ship
Wind speed
Wind direction

RoRo_LOA239_B35_T6.8
22.0 m/s
225 deg

Track plot, 30 s intervals
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Simulation 20
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Track plot, 30 s intervals
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Simulation 21
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Wind direction
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Track plot, 30 s intervals
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Simulation 22
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Track plot, 30 s intervals
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Simulation 23
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Wind speed
Wind direction

RoRo_LOA239_B35_T6.8
20.0 m/s
225 deg

Track plot, 30 s intervals
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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Simulation 24
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Wind direction

RoRo_LOA239_B35_T6.8
20.0 m/s
270 deg

Track plot, 30 s intervals
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Propeller Pitch

Rudder Angle

Mode: Constant RPM at 117 RPM
Port shaft: 100% engine capacity
Stbd shaft: 100% engine capacity
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This appendix conatains all the simulations referenced in the report. Every simulation is documented with a track
plot, showing how the vessel moved throughout the simulation, in addition to several graphs showing timeseries of
relevant parameters.
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Result summary

Number
1
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4
5
6
7

Ship name & Loading condition
Bulk_LOA160m_B26_T10ek
Bulk_LOA160m_B26_T10ek
Bulk_LOA160m_B26_T10ek
Bulk_LOA160m_B26_T10ek
Bulk_LOA160m_B26_T10ek
Bulk_LOA160m_B26_TA7.7TF6.7
Bulk_LOA160m_B26_TA7.7TF6.7

Wind speed
8.0
12.0
14.0
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14.0
14.0
12.0

Wind dir
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225.0

Safety index
9.9
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7.4
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6.7
7.5

Page no.
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6
8
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Simulation 1
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Wind direction
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Track plot, 30 s intervals
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Propeller Rate
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Simulation 2
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Wind direction
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Track plot, 30 s intervals
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Propeller Rate
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Simulation 3
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Wind speed
Wind direction
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Track plot, 30 s intervals
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Propeller Rate
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Simulation 4
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Track plot, 30 s intervals
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Rudder Angle
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Simulation 5
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Wind direction
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Track plot, 30 s intervals
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1. INLEDNING
Oxelösunds hamn är en allmän hamn med ett flertal fördelar jämfört med
närliggande hamnar, såsom ett djup som möjliggör att de största fartyg som
trafikerar Östersjön kan tas in, ett isfritt läge, 24 timmar service, kort insegling och
goda transportmöjligheter med direkt anslutning till både motorväg och järnväg.
Oxelösunds Hamn AB (nedan kallat ”Hamnen”) bedriver hamnverksamheten och i
hamnen hanteras stora mängder gods av olika slag.
Hamnen har ett tillstånd till hamnverksamheten från 2004, sedan dess har ett flertal
ändringsanmälningar gjorts. Verksamheten har utvecklats sedan tillståndet erhölls
och Hamnen ser ett behov av att kunna hantera en ökad mängd gods över kaj från
delvis andra kundkategorier jämfört med idag. Hamnen ser också ett behov av att
kunna möta marknadens ökade efterfrågan på hamnar för djupgående fartyg för
vissa segment och för större flexibilitet. Det finns av Regeringen satta nationella
mål om att en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska
främjas. Med detta som bakgrund ser Hamnen ett behov av att ansöka om ett nytt
tillstånd för fortsatt och utökad hamnverksamhet i Oxelösunds hamn. För att kunna
ta in och hantera en ökning av mängden gods behöver Hamnen anlägga ny kajyta
samt ett nytt RoRo1-läge.
I närområdet ligger SSAB som tar in råvaror via Oxelösunds hamn. SSAB avser att
ställa om den nuvarande malmbaserade produktionen till en järn- och skrotbaserad
produktion med ljusbågsugn. Ändringen medför förändrade råvaruflöden, från
införsel av malm och kol till järn- och skrotråvara. SSAB lämnade in ansökan om
tillstånd till mark- och miljödomstolen hösten 2019. Målsättningen är att ta
ljusbågsugnen i drift 2025. Som en följd av SSABs planerade processförändring
kommer Hamnens verksamhet att behöva genomgå förändringar avseende
godshantering. Införsel av önskad mängd järn- och skrotråvara avsett för SSAB
ryms inom Hamnens gällande tillstånd men tar då upp merparten av kapaciteten
som kan hanteras över kaj per år. Med anledning av SSABs omställning samt det
faktum att kommande järn- och skrotråvara skiljer sig från dagens i form av
egenskaper och hanteringsform, samtidigt som Hamnen fortsätter växa inom andra
kategorier, behöver tillståndstaket för hantering av gods öka. Även detta är skäl till
att Hamnen behöver söka ett nytt grundtillstånd för verksamheten.
Denna tekniska beskrivning utgör bilaga C till den tillståndsansökan som lämnas
till mark- och miljödomstolen.

1

RoRo = Roll on Roll off, lastfartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land.
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2. SYFTE MED PROJEKT OCH TEKNISK BESKRIVNING
Det övergripande syftet med planerade ändringar och anläggningar är att kunna
tillmötesgå ett framtida behov av godshantering via Oxelösunds hamn till följd av
fler sjötransporter, att kunna möta de mål som Regeringen satt gällande att främja
överflytt av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt att anpassa
verksamheten inför den förändring som följer av SSABs planerade omställning.
Den tekniska beskrivningen har upprättats för att ingå i ansökan om nytt
verksamhetstillstånd för hamnverksamhet enligt 9 kap miljöbalken samt tillstånd
för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Syftet med den tekniska
beskrivningen är att ge en samlad bild av den verksamhet som Oxelösunds Hamn
AB söker tillstånd för.

3. LÄSANVISNING
Denna tekniska beskrivning beskriver den sökta hamnverksamheten samt de olika
tekniska utformningar/lösningar och arbetsmetoder som planeras att användas för
vattenverksamheten. Alternativa utformningar och metoder kan komma att
användas vid genomförandet, under förutsättning att dessa inte bedöms medföra
större total miljöpåverkan än den som begränsas av Hamnens kommande villkor för
verksamheten.
Tyngdpunkten i den tekniska beskrivningen ligger på den framtida verksamheten i
hamnen samt de arbeten i vatten som tillstånd söks för. Skillnaden jämfört med
nuvarande verksamhet beskrivs löpande i texten.
I kapitel 4–6 beskrivs administrativa uppgifter, organisation, lokalisering,
orientering samt förutsättningar. I kapitel 7 beskrivs den sökta hamnverksamheten
med fokus på hamnverksamheten när den är i full drift (med en årlig hantering av
10,5 miljoner ton gods samt SSAB ställt om sin produktion fullt ut). Beskrivning av
övergångsperioden2 beskrivs i separat avsnitt 7.3. Kapitel 8–10 beskriver den sökta
vattenverksamheten. I kapitel 8 beskrivs den sökta vattenverksamheten medan
kapitel 9 hanterar genomförandet med planering, arbetsmoment och tidplan. Den
tekniska beskrivningen avslutas med kapitel 10 som beskriver arbetsmetoder för
den sökta vattenverksamheten.

2

Den tid då den kol- och malmbaserade processen vid SSAB sker parallellt med den järn- och skrotbaserade driften som
ljusbågsugnen medför, se ytterligare beskrivning i avsnitt 7.3.
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4. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER OCH ORGANISATION
Sökande:
Oxelösunds Hamn AB
Organisationsnummer:
Adress:
Tel växel:

556207-4913
Box 26, 613 21 Oxelösund
0155-25 80 00

Fastighetsbeteckning:

Oxelö 7:60 och 7:67
Lövkojan 7 och 8
Femöre 1:4
Oxelö 7:72
Allmänt vatten (plats för dumpning)

Fastighetsägare:

Oxelösunds Hamn AB till Oxelö 7:60, 7:67, Lövkojan 7
och 8.
Oxelösunds kommun till Femöre 1:4.
Idag är Sjöfartsverket fastighetsägare till Oxelö 7:72, i
framtiden planeras denna tillhöra Oxelösunds Hamn AB
Dumpningsplatsen ligger inom allmänt vatten vilket ägs av
staten.

Kontaktpersoner:
VD/Projektledare tillståndsansökan:
Douglas Heilborn, Oxelösunds Hamn AB
E-post: douglas.heilborn@oxhamn.se
Ombud:
Advokaten Felicia Ullerstam och biträdande juristen Mathias Kyrklund,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
E-post: felicia.ullerstam@msa.se och mathias.kyrklund@msa.se
Organisation
Oxelösunds Hamn AB ägs till lika delar av SSAB EMEA AB och Oxelösunds
kommun. Bolaget bedrivs som ett fristående kommersiellt aktiebolag. Hamnen är
certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
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5. LOKALISERING OCH ORIENTERING
5.1.

Hamnens läge

Oxelösunds hamn ligger i Oxelösunds kommun i Södermanlands län. Oxelösunds
kommun ligger på en halvö strax söder om Nyköping och cirka 10 mil söder om
Stockholm. Oxelösunds hamn ligger på halvöns yttersta spets på ett område om
cirka 135 hektar. Genom sitt läge har Oxelösunds hamn en placering som är mycket
fördelaktig för industriella sjöfartsflöden. Hamnen ligger ca 10 mil söder om
Stockholm med järnväg och motorväg i direkt anslutning till kajerna. Den korta
inseglingen, en timme, betyder sparad tid, säker navigering, lägre kostnader i form
av lots och bränsle samt mindre miljöpåverkan i form av utsläpp till luft.
I Figur 1 redovisas en översiktskarta där Hamnens verksamhetsområde är utpekat.
Med verksamhetsområde avses det område där Hamnen bedriver hamnverksamhet
och det område som omfattas av den nu aktuella tillståndsprövningen. Röd
skrafferad yta visar fastighet Oxelö 7:72 som idag tillhör Sjöfartsverket men som i
framtiden planeras att ingå i sökt verksamhetsområde3. Observera att det inom
Hamnens område finns externa verksamhetsutövare med separata tillstånd, se Figur
5. Utöver idag använda ytor omfattas det sökta verksamhetsområdet även av ytor
som idag inte är ianspråktagna (blå skrafferade ytor norr om Gamla
Oxelösundsvägen). Dessa ytor tillhör Hamnens fastighet, är redan idag planlagda
för industri, lager/terminal (se Figur 4) och kan komma att ianspråktas inom ramen
för den sökta verksamheten. Även ytterligare ytor på Stegeludden kan komma att
tas i anspråk.

3

Avser enbart fastigheten, inte Sjöfartsverkets verksamhet.
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Figur 1. Översiktskarta över det sökta verksamhetsområdet. Blå skrafferad yta visar del av
fastighet Oxelö 7:60 som idag inte är ianspråktagen. Röd skrafferad yta visar fastighet Oxelö
7:72 som idag ägs av Sjöfartsverket.

Väster om hamnen ligger Oxelösunds centrala delar och norrut ligger SSABs
anläggning för ståltillverkning. I området öster om hamnområdet, sydväst om
Stegeludden, ligger bostads-och fritidsbebyggelsen Gamla Oxelösund. I skärgården
sydost om hamnen finns fritidsbebyggelse. Skärgården i Oxelösund är attraktiv för
båtsport och flera mindre hamnar för bland annat fritidsbåtar finns, bland annat på
Femöre mittemot Oxelösunds hamn.
Vägtransporter till och från Hamnens verksamhetsområde sker via Riksväg 53 som
går vidare som motorväg från Oxelösund nordväst mot Nyköping där den ansluter
till E4. Järnvägsspår finns till och inom verksamhetsområdet.
Inom hamnen finns ett flertal kajlägen samt lagringsytor för mottagande och
hantering av olika typer av gods, se Figur 2. Inom fastigheten Oxelö 7:67,
Stegeludden, finns ytterligare ytor för lagring. Stegeludden är en stor plansprängd
yta som på tre sidor omges av 3–6 m höga klippor med barrskogsbeklädd hällmark.
För fastighetskarta hänvisas till bilaga C.1. För situationsplan över befintlig
verksamhet hänvisas till bilaga C.2.
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Figur 2. Befintlig verksamhet med lagerytor och placering av spårbundna kranar. Lageryta J
och K är områden som för närvarande inte ianspråktagits.

Figur 3. Flygbild över Oxelösunds hamn. Stegeludden syns i det övre högra hörnet.
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5.2.

Planförhållanden

Hamnens verksamhetsområde är i kommunens översiktsplan (lagakraft 2018-0711) markerat som område med verksamheter. I översiktsplanen anges att områdets
industrifunktion ska bevaras och utvecklas. Vidare nämns utvecklingen av en LNGterminal i området.
I princip hela Hamnens verksamhetsområde är detaljplanelagt (se Figur 4). Den
planerade verksamheten är förenlig med gällande detaljplaner.
En betydande del av verksamhetsområdet omfattas av Stadsplan Hamnområdet
(0481-P87/34) vilken medger hamnverksamhet och järnväg inom området. I
området som omfattas av detaljplanerna 04-OXS-1065 och 04-OXS-656 har en
detaljplaneprocess pågått för att bland annat möjliggöra byggandet av en
anläggning för flytande naturgas (LNG), se avsnitt 5.4. Den nya detaljplanen vann
laga kraft i oktober 2020 och berörda områden kommer på sikt att ianspråktas för
den planerade LNG-terminalen. Vid Stegeludden gäller detaljplan 04-OXS-106,
området vid Stegeludden är främst planlagt för ”storindustri”. Angränsande i norr
gäller detaljplan 0481-P00/3.

Figur 4. Detaljplaner som berör verksamhetsområdet. I oktober 2020 vann en ny detaljplan
för LNG-terminal laga kraft, denna berör delar av detaljplan 04-OXS-106 och 04-OXS-657.

4

Även benämnd DP 1748.
Även benämnd DP 1668.
6
Även benämnd DP 1316.
7
Gränser var vid tillfället för slutförande av TB ej tillgängliga
5
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5.3.

Närliggande verksamheter

I området finns ett flertal närliggande verksamheter. Nedanstående verksamheter
ingår inte i den sökta verksamheten.




5.4.

SSAB Oxelösund.
Oljeanläggningen - Bergrumsanläggning och hantering av flytande bulk.
Sjöfartsverket bedriver för närvarande verksamhet öster om hamnen. Som
nämnts tidigare planeras den fastighet som idag tillhör Sjöfartsverket i
framtiden ingå i sökt verksamhetsområde. Sjöfartsverkets verksamhet
kommer därmed att flytta från fastigheten.

Externa verksamheter inom Hamnens område

Det finns idag ett antal externa verksamhetsutövare samt planerade externa
verksamheter inom Hamnens område, se förteckning och Figur 5 nedan. Varje
verksamhetsutövare är ansvarig för verksamheten inom sitt respektive lager eller
verksamhetsområde och har egna tillstånd enligt miljöbalken där så krävs. Inom
Hamnens område finns även lagerytor som arrenderas av externa
verksamhetsutövare som bedriver icke-tillståndspliktig verksamhet.
Verksamhetsutövarna ansvarar för sådan eventuell miljöpåverkan som kan uppstå
som en följd av sin verksamhet. Ingen av dessa verksamheter ingår i den sökta
verksamheten. Hantering av gods över kaj som sker till de externa verksamheterna
belägna inom Hamnens område (exklusive LNG och olja) omfattas av Hamnens
sökta verksamhet.
Nuvarande och planerade verksamheter inom Hamnens område:







OxGas AB – en LNG-terminal avses anläggas inom ett avgränsat område
innanför Hamnens område. Verksamheten har meddelats tillstånd,
tillståndet har ännu inte vunnit laga kraft.
Nordic Bulkers AB – importerar vägsalt, kalk m.m. till en separat
anläggning i en tältbyggnad innanför Hamnens område. Ej tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet.
Svenska Foder – hanterar spannmål för export. Verksamhet bedrivs på
lageryta F (lagring i silos) och i en lagerhall innanför Hamnens område. Ej
tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet men med ett eget
kontrollprogram.
Kuusakoski – hanterar skrot i olika fraktioner på lagerytor på Stegeludden.
Har ett eget miljötillstånd.
Thomas Cement – bedriver import av cement och granuler till en
siloanläggning lokaliserad innanför Hamnens område. Har ett eget
miljötillstånd.
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Geminor AB – importerar SRF8, RDF9 balat avfall från England. Lossas
från RoRo-fartyg till tältbyggnad/lagerhall innanför Hamnens område.
Balarna ompaketeras och lastas på bilar för vidaretransport. Har eget
miljötillstånd.
Swecem – malning av hyttsand i en kvarn samt lager i silos på Hamnens
område. Uttransport sker med fartyg och bil. Verksamheten är en Cverksamhet.
Swecem planerar en bitumenterminal inom verksamhetsområdet.

Figur 5. Närliggande och externa verksamheter inom Hamnens område år 2020.

5.5.

Historik

5.5.1. Hamnverksamhet
Hamnverksamhet har bedrivits på platsen i minst 500 år. Redan under 1600-talet
startade den organiserade lotsverksamheten i Oxelösund och den första träkajen
byggdes 1876. 1877 blev järnvägen från Bergslagen till Oxelösund klar och då tog

8

SRF = Solid Recovered Fuel (bränsle producerat från avfall som t.ex. papper, trä, textilier)

9

RDF = Refused Derived Fuel (bränsle producerat från hushålls- och industriavfall)
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hamnverksamheten fart på allvar. Mest exporterades trävaror och malm från
gruvorna i Bergslagen medan kol från England dominerade på importsidan. 1913
bildas Oxelösunds Järnverk AB (numera SSAB Oxelösund), järnverket uppförs och
1919 är driften igång.
1938 tar TGOJ (Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar) över
hamnen och driver den i 35 år tills man i februari 1973 bildar ett nytt bolag,
Oxelölager AB, vars uppgift var att importera, lagra och distribuera olja genom att
ta in större tankers för omlastning till mindre fartyg för vidaretransport till
exempelvis Mälarhamnarna. Oljeanläggningen med sju bergrum togs i drift 1974.
Under 1980-talet ombildas hamnen från att vara en avdelning inom TGOJ till att bli
ett eget aktiebolag (Oxelösunds Hamn AB) där Oxelösunds Kommun och SSAB
Oxelösund blir aktieägare med 50 % vardera.

Figur 6. Foton från 1959 respektive 1978 (Källa: Oxelösunds Hamn AB)

2001 ansökte Hamnen om tillstånd att utöka verksamheten i hamnen och samtidigt
modernisera anläggningen. Tillstånd gavs 2004 (DNR 551-6153-2001-0481-105)
och sedan dess har ett flertal ändringsanmälningar gjorts.
Oljeanläggningen (Oxelö Lager AB) övergick i Hamnens ägo 2008 och bedrivs
sedan dess under ett separat tillstånd från 2013 (Mål nr M 3607-10).
5.5.2. Åtgärder i vatten
Vattenanläggningarna i hamnen har byggts ut i omgångar och genom åren har ett
flertal tillstånd till vattenverksamhet inklusive muddring meddelats. I februari 2012
erhöll Hamnen tillstånd att genomföra muddringsarbeten i hamnen och farleden,
tippa rena muddermassor till havs samt omhänderta förorenade muddermassor
genom stabilisering och solidifiering (s/s-metoden) inom invallat område i hamnen
(mål nr M4177-09). Tillståndet togs dock aldrig i anspråk och arbetstiden löpte ut
2017.
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6. FÖRUTSÄTTNINGAR
6.1.

Kart- och höjdsystem

I plan används referenssystemet SWEREF 99 16 30. I höjd (z) används
höjdsystemet RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000).

6.2.

Bottenförhållanden

6.2.1. Djup
En bottenscanning av batymetrin i hamnbassängen utfördes av Marin Mätteknik
(MMT) år 2012 (se Figur 7). Det har även utförts en bottenscanning längs kajerna
av VRT år 2018. Undersökningarna visar att botten är relativt plan. Längs och
utanför kajlinjerna för de nordvästra kajlägena 2–8 varierar djupet mellan 8 och 12
meter. Längs och utanför kaj 9,5 och kaj 10 är djupet minst 16 meter. I sundet
mellan Femöre och Bjurshalsen är det som mest ca 20 meter. För kajlägen se Figur
2.
Djuphålan söder om ön Beten som är aktuell för dumpning av mindre förorenade
muddermassor har undersökts med side scan sonar och provtagningar (SGU, 2006).
Undersökningarna visar att djupet ligger på ca 50-60 m.

Figur 7. Batymetrin i hamnbassängen 2012.

6.2.2. Geotekniska förhållanden
Flera geotekniska undersökningar har utförts i hamnområdet genom åren. I området
för kajutbyggnaden kring kaj 7–9,5 finns grundundersökningar från åren 1959–
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1960, se Figur 8. Undersökningarna visar att bergnivån ligger på runt -10 meter i
södra änden av kaj 7 och är överlagrad av ett tunt lager lera. Bottennivån ligger på
en relativt konstant nivå längs kaj 8, men berget faller ned från -10 meter vid kaj 7
till ungefär -19 meter utanför piren vid kaj 8, där berget överlagras av cirka 7 meter
lera täckt med ett lager sandig silt. Vid hörnet för den sökta nya kajlinjen har
sonderingarna ej nått ned till berg. Från hörnet in mot kaj 9,5 stiger bergnivån igen
till ca -14 meter vid västra änden av kaj 9,5, där berg förmodligen ligger fritt eller
är täckt med ett tunt lager lera eller silt.
I området för det nya RoRo-läget utfördes geoundersökningar i samband med
utfyllnad och utbyggnad av kaj 2 och kaj 3 åren 1997–1999. Undersökningarna
utfördes av Skanska. Bergnivån invid kaj 2 varierar mellan -10 till -16 meter.
Berget överlagras av lera med en mäktighet på mellan 3 till 7 meter. Över leran
ligger fyllning av sprängsten med en varierande mäktighet på mellan 3 till 10 meter.
Österut från kaj 2 längs läget för det nya fartygsläget faller bergnivån ner mot -23
meter. Det finns endast underlag cirka 100 meter ut i vattnet. För fartygslägets östra
del finns inga bergsonderingar, men i den östra änden finns ett grund vilket tyder på
att bergnivån stiger igen i den riktningen. Där är också fritt berg noterat i den
geofysiska undersökningen som beskrivs längre ned.

Figur 8. Områden med utförda geoundersökningar
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Åren 2008-2012 utfördes batymetriska och geofysiska undersökningar av MMT
(se bilaga C.4 och C.5), på uppdrag av Ramböll och Cowi. Undersökningen av
botten omfattar alla delar av hamnbassängen som ska muddras inom ramen för
denna ansökan. Vid undersökningarna användes bottenpenetrerande ekolod i
linjer längs kaj 3–8, samt i muddringsområdet söder om kajutbyggnaden vid kaj
7–9,5. Det går att utläsa ytligt berg vid klacken i det södra muddringsområdet.
6.2.3. Geologi och sedimentkvalitet
Sedimentundersökningar har utförts vid 18 punkter inom ramen för denna
tillståndsansökan, se bilaga D.6.1 till Ansökan, (NIRAS, 2020a). Bottnarna närmast
kaj består av sandig silt och liknande material samt lokalt även sten och block.
Längre ut från kaj, men fortfarande i hamnbassängen, domineras bottnarna av
kompakta postglaciala gråleror samt sandig silt. I de områden där botten utgörs av
gråleror sker ingen sedimentackumulation. Den sandiga silten har i stort sett inget
innehåll av lerfraktion (<0,002 mm) och den grå leran är avsatt för länge sedan
under helt andra förhållanden. Någon ackumulation av lerpartiklar som kan ge
upphov till t.ex. lös gyttjelera förefaller därför inte förekomma inom åtminstone
500 meter från hamnområdet.
Bottnarnas föroreningsnivå i muddringsområdena varierar i viss grad med
förekommande sedimenttyp, och således med strömförhållanden och
sedimentationsförutsättningar (NIRAS 2020a). De grå postglaciala lerorna är
sannolikt hundra- eller tusentals år gamla och uppvisar huvudsakligen låga till
mycket låga föroreningshalter (Klass 1–2 enligt Naturvårdsverket 1999 och SGU
2017). Den sandiga silten är i flera områden förorenad ned till ett djup om som mest
ca 45 cm och de typiska föroreningarna är bly, TBT, PAH och PCB som ofta
uppträder i halter motsvarande klass 4-5. I ett fåtal prov förekommer också
kvicksilver och koppar i motsvarande haltnivåer. De förorenade sedimenten har
som mest påträffats ned till 45 cm under bottenytan, varför förorenade sediment
generellt avgränsas till att omfatta skiktet 0-50 cm i de områden där de påträffats.
Samtliga resultat redovisas i bilaga D.6.1 till Ansökan, (NIRAS, 2020a).
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6.3.

Metrologiska förhållanden och hydrografi

6.3.1. Vindförhållanden
De vanligaste vindriktningarna är sydlig och sydvästlig vind (vinddata från SMHI:s
mätstation Harstena för perioden 1995–2020). De vanligaste vindhastigheterna
ligger på 2–6 m/s.

Figur 9. Vindros för vinddata från SMHI:s mätstation Harstena för perioden 1995–2020.
(SMHI, 2020)

6.3.2. Nederbörd
Nederbörden är i genomsnitt cirka 537 mm/år med följande fördelning över
månaderna.
Tabell 1. Medelvärdet av nederbördsmängd per månad, 2000–2019 (SMHI)
Månad

Mängd [mm]

Månad

Mängd [mm]

Månad

Mängd [mm]

Januari

34,8

Maj

37,2

September

42,3

Februari

27,8

Juni

55,5

Oktober

60,1

Mars

25,9

Juli

59,7

November

53,6

April

24,6

Augusti

70,5

December

44,7
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6.3.3. Karakteristiska vattenstånd
Enligt data från SMHI 2012-05-10 så är de karaktäristiska värdena för
havsvattenståndet i Marviken, enligt mätningar utförda mellan 1964–2011
(Vattenstånd i cm i förhållande till referenspunkten (RH2000)):
Högsta högvatten (HHW): +71
Medelhögvatten (MHW): +35
Medellågvatten (MLW): -71
Lägsta lågvatten (LLW): -99
Bedömning av regional påverkan av framtida skyfall och extrema havsvattenstånd
har gjorts för Oxelösundsområdet senast 2013 i rapporten Riskbild 2 Södermanland
(Länsstyrelsen Södermanlands län, 2013). I rapporten har bland annat
karaktäristiska vattenstånd för Oxelösund beräknats, vilka anges i Tabell 2 nedan.
Tabell 2. Karaktäristiska vattenstånd längs Östersjökusten (Oxelösundsområdet). Höjd i
meter (RH2000), korrigerat med den lokala landhöjningen.
Medelvattenstånd (MW)

Återkomsttid 100 år (HHW 100)

År 2012

0,08

1,05

År 2100

0,73

1,67

6.3.4. Strömmar och materialtransport (vattenomsättning)
Hamnområdet är beläget i vattenförekomsten Oxelösunds vattenområde (se Figur
10). Vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde ligger delvis skyddad bakom
öarna Femöre och Bjurshalsen och står genom två sund i förbindelse med större
vattenområden. Vattendjupet i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde är i
stora delar 5–15 meter och något djupare i den södra delen. Det förekommer inga
tillflöden från vattendrag men ett mycket litet påslag från land i form av ytavrinning
och dagvatten. Vattenutbytet regleras därför nästan uteslutande genom utbyte med
omgivande vattenförekomster.
Strömförhållanden i hamnområdet är variabla och styrs främst av vindar och
vattenstånd. Den genomsnittliga omsättningstiden av vattenmassan är ca 6 dygn,
men till följd av vind- och vågpåverkan omsätts det ytliga vattnet snabbare än
djupvattnet. I storleksordningen 97% av vattenutbytet sker med Ljungskärsflagen
och resterande med Hasselöområdet i öster.
Ljungskärsflagen är huvudsaklig recipient till de vatten som lämnar Oxelösunds
hamnområde. Vattenomsättningen i Ljungskärsflagen domineras dock helt av
utbyte med Bråvikens kustvatten. Hasselöområdet är till volymen ungefär lika stor
som Ljungskärsflagen och således betydligt större än Oxelösunds hamnområde.
Den genomsnittliga omsättningstiden av vattenmassan i Ljungskärsflagen och
Hasselöområden är knappt ett respektive två dygn.
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Syreförhållandena är klassade som hög status i både Oxelösunds hamnområde och
Hasselöområdet vilket illustrerar den goda vattenomsättningen. I Ljungskärsflagen
är syreförhållanden inte klassade och i Bråvikens kustvatten råder otillfredställande
status p.g.a. stora djupområden med låg omsättning.
Vid den sökta dumpningsplatsen är det betydligt djupare än i hamnområdet, ungefär
tre-fyra gånger djupare (50–60 m). Strömförhållanden i detta område undersöktes i
samband med tidigare tillståndsprövning (COWI, 2012). Undersökningarna visade
att strömhastigheterna vid botten var relativt låga.

Figur 10. Vattenförekomster i regionen.
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7. BESKRIVNING AV SÖKT HAMNVERKSAMHET
I detta kapitel beskrivs den sökta hamnverksamheten d.v.s. vid tillståndsgiven
kapacitet och hamnverksamheten är i full drift. Tyngdpunkten ligger därmed på den
framtida verksamheten i hamnen (hamnanläggning och hamnverksamhet med
godshantering), förändringar i relation till befintlig verksamhet beskrivs löpande i
texten. Den sökta verksamheten motsvarar dock till stora delar befintlig
verksamhet. När det gäller hamnverksamheten skiljer den sig framförallt åt i
mängden gods som kommer att hanteras årligen samt i godsslag. Ett nytt RoRo-läge
samt ny kajyta mellan kaj 7 och 9,5 omfattas av ansökan. I övrigt kommer
kajanläggningarna inom hamnen att se ut som idag. I detta kapitel beskrivs
befintliga kajer där åtgärder inte planeras endast kortfattat. De kajer som berörs av
åtgärder beskrivs mer detaljerat utifrån hur de ser ut idag. De nya konstruktionerna i
vatten beskrivs mer detaljerat i kapitel 8.
En beskrivning av övergångsperioden finns i avsnitt 7.3.

7.1.

Allmän beskrivning av verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet som ansökan avser omfattar en yta på totalt ca 135 ha. Av
denna yta är ca 95 ha på land och resterande ca 40 ha ligger i vatten10. På både land
och i vatten så utgörs verksamhetsområdet till ca 106 ha av fastigheten Oxelö 7:60,
ca 24 ha av fastigheten Oxelö 7:67 och ca 6 ha av fastigheten Oxelö 7:72 (ägs för
närvarande av Sjöfartsverket). Resterande fastigheter (Lövkojan 7, Lövkojan 8)
utgör tillsammans ca 1 ha av verksamhetsområdet. Lageryta D kommer att i
framtiden ianspråktas för den planerade LNG-terminalen. Den planerade LNGterminalens manövercentral avses anläggas inom fastigheten som idag tillhör
Sjöfartsverket. Övriga ytor inom Sjöfartsverkets nuvarande fastighet kommer
Hamnen att använda för sin verksamhet, t.ex. för förråd, uppställning av maskiner
eller arbetsutrymmen. Viss terminalhantering kan också bli aktuellt.
Lagerutrymmet på Stegeludden omfattar ca 8 ha (4 ha arrenderas i dagsläget ut åt
Kuusakoski) och ligger inom fastigheten Oxelö 7:67. Stegeludden är geografiskt
avskild från hamnområdet och ligger öster om den del av verksamhetsområdet som
är belägen inom fastigheten 7:60. Lagerytorna som ligger inom den norra delen av
fastigheten Oxelö 7:60 och som ännu inte tagits i anspråk har tillsammans en area
på ca 9 ha (J = 4 ha och K = 5 ha).
I Figur 11 redovisas en översiktskarta där det sökta verksamhetsområdet är
markerat liksom aktuella fastigheter (för fastighetskarta, se även bilaga C.1).

10

Beräkning av hur stor yta av verksamhetsområdet som omfattas av vatten är gjord utifrån befintliga fastighetsgränser.
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Figur 11. Fastighetskarta med Hamnens sökta verksamhetsområde utpekat. Skrafferad yta
visar fastighet Oxelö 7:72 som idag tillhör Sjöfartsverket men som i framtiden planeras ingå i
sökt verksamhetsområde.

7.1.1. Kajer
I hamnen kommer, liksom i befintlig verksamhet, en mängd olika gods hanteras
över kaj. Den vanligaste typen av gods som hanteras över kaj är styckegods, bulk
och RoRo. Inom hamnen finns i dagsläget ett flertal kajlägen med en sammanlagd
längd av ca 1 140 meter, se Figur 12. I den sökta hamnverksamheten anläggs ca
275 meter ny kajlinje samt ett nytt RoRo-läge, se Figur 13.
Vid kaj 1 sker idag ingen godshantering, denna kaj används enbart för arbetsbåtar i
hamnen. Vid det nya RoRo-läget kommer RoRo-och Ropax11 att hanteras. Vid kaj
3–7 planeras det, liksom idag, hanteras styckegods och bulk, exempelvis skrot i
form av fragg, HMS och tackjärn samt flis. Även vid den nya kaj 8 och den nya kaj
9 planeras styckegods och bulk att hanteras, exempel på gods som kan hanteras vid
dessa kajer är cement, bioolja, jord-, schakt- och rivningsmassor, flygaska,
bottenaska, skrot, omlastningskol och malmprodukter. Vid kaj 9,5 och 10 hanteras
exempelvis spannmål och skrot. Vid kaj 11 hanteras oljeprodukter och i framtiden
avses kajen även användas för den LNG-verksamhet som planeras av en extern
verksamhetsutövare.

11

Ropax = Roll on Roll of/passenger vessel, fartyg som transporterar både fordon (även lastbilar) och passagerare.
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Det är flera faktorer som styr vid vilken kaj de olika godsen hanteras, se avsnitt
7.2.2.

Figur 12. Lägen och benämning för befintliga kajlägen.

Figur 13. Hamnområdet efter utbyggnad med tillkommande kajlägen
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Kaj 1
Den inre delen av kaj 1 är en stenkistekaj som är ca 100 meter lång. Djupet längs
kajen varierar mellan 2 till 3 meter. På kajen finns en fordonsverkstad.
Kajområdet berörs inte av åtgärder vid sökt verksamhet.
Slänt mellan kaj 1 och kaj 2
Strandkanten mellan kaj 1 och kaj 2 består av en slänt av sprängsten som byggdes
ut åren 1997–1998.
Kaj 2
I dagsläget är kaj 2 en 60 meter lång spontkaj som byggdes åren 1997–1998. Kajen
är bakåtförankrad med horisontella stag i ankarplattor belägna cirka 13 meter
bakom kajlinjen. I hörnet mot kaj 3 finns en 30 meter bred RORO-ramp. Botten
nedanför rampen och ca 10 meter ut är försedd med ett ca 1 meter tjockt
erosionsskydd av sprängsten i fraktionen 0,5-1 meter. Ramfritt12 djup längs kajen är
8 meter.
Vid sökt verksamhet kommer kaj 2 att byggas ut, se vidare info i kapitel 8.
Kaj 3
Kajen är byggd åren 1997-1998 utanför en äldre stenkistekaj och är totalt 108 meter
lång. Från norr till söder är kaj 3 utförd som 24 meter spontkaj, 67 meter
påldäckskaj och 17 meter spontkaj. Delarna som är utförda som spontkaj är
förankrade med horisontella stag i ankarplattor. Delen som är utförd som
påldäckskaj har en spont i bakkant som även den är förankrad med horisontella stag
i ankarplattor.
Ramfritt djup längs kajen är 8 meter.
Kajen berörs inte direkt av åtgärder vid sökt verksamhet, utökat ramfritt djup
planeras ca 10 meter från kajlinjen.
Kaj 4
Kaj 4 är en ca 80 meter lång påldäckskaj försedd med en skyddsspont i kajlinjen.
Kajen är grundlagd på slagna stålrörspålar. Kajen ansluter i bakkant till en äldre
pålkistekaj/stenkistekaj.
Kaj 4–7 är utrustad med spår där det idag går två 45 tons svängkranar.
Ramfritt djup längs kajen är 8,75 meter.

12

Ramfritt djup innebär att djupet kontrollerats genom fysisk ramning där man säkerställer att ingenting sticker upp över
denna nivå.
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Kajen berörs inte direkt av åtgärder vid sökt verksamhet, utökat ramfritt djup
planeras ca 10 meter från kajlinjen.

Figur 14. Sektion kaj 4

Kaj 5
Kaj 5 är utförd som en cirka 100 meter lång däckskaj grundlagd på betongpelare.
Kajdäcket vilar i bakkant på en äldre stenkistekaj.
Ramfritt djup längs kajen är 8,75 meter.
Kajen berörs inte direkt av åtgärder vid sökt verksamhet, utökat ramfritt djup
planeras ca 10 meter från kajlinjen.
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Figur 15. Sektion kaj 5

Kaj 6
Kaj 6 är utförd som en 66 meter lång däckskaj grundlagd på betongpålar. I bakkant
vilar kajdäcket på en äldre stenkistekaj/murkaj.
Ramfritt djup längs kajen är 8,75 meter.
Kajen berörs inte direkt av åtgärder vid sökt verksamhet, utökat ramfritt djup
planeras ca 10 meter från kajlinjen.

Figur 16. Sektion kaj 6

Kaj 7
Kaj 7 är utförd som en 100 meter lång däckskaj och är byggd ca 1970. Kajen är
grundlagd på berg på betongpelare i framkant och stålpålar i bakkant. I bakkant av,
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och delvis under kajen, finns en äldre stenkistekaj från sent 1800-tal. Kajen är
förankrad med stag i horisontella ankarplattor placerade bakom den äldre
stenkistekajen. I kajens östra ände mot kaj 8 finns en 8 m bred RoRo-ramp i dåligt
skick. Rampen byggdes om år 1998 och försågs med en spont i framkant.
Längden på kajänden är 25 meter och det ramfria djupet längs kajen är 9,7 meter.
Vid sökt verksamhet kommer kaj 7 att förlängas i sydostlig riktning. Se vidare info i
kapitel 8.

Figur 17. Sektion kaj 7

Kaj 8
Kaj 8 är ca 138 meter lång. Den nordvästra delen mot kaj 7 är utförd som en
däckskaj. Kajen kompletterades med en skyddsspont längs en sträcka på 30 meter
år 1998.
Den sydöstra delen av kajen är en förlängning som byggdes på andra halvan av 70talet. Förlängningen är utförd som ett betongdäck som vilar på två betongkassuner.
Mot den äldre kajen vilar däcket på betongpålar.
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Kajen är utrustad med en anslutning för lastning och lossning av cement samt
flytande bulk.
Ramfritt djup längs kajen är 8 meter.
Vid sökt verksamhet kommer kaj 8 att byggas in och dess överbyggnad kan delvis
komma att rivas. Se vidare info i kapitel 8.
Kaj 9
Kaj 9 är en ca 120 meter lång äldre stenkistekaj, byggd i början av 1900-talet, som
är i dåligt skick och som inte används idag. Kajen motfylldes med sprängsten 2017
för att förhindra att den rörde sig ut mot vattnet med sättningar i hamnplan som
följd.
Vid sökt verksamhet kommer kaj 9 att byggas in och dess överbyggnad kan delvis
komma att rivas. Se vidare info i kapitel 8.
Kaj 9,5
Kaj 9,5 är en spontkaj med en längd på 138 meter som är byggd runt 1960.
Krönbalken är grundlagd på sponten i framkant och betongpelare i bakkant. Kajen
är förankrad med horisontella stag i ankarplattor.
Kajen är utrustad med räler för en portalkran. Rälerna går längs krönbalken och en
bakre kranbalk. Kranbalken är grundlagd på sprängstensfyllning.
Mellan krönbalken och kranbalken ligger en betongplatta på fyllningen.
När kajen byggdes så plansprängdes berget i kajlinjen så ett ramfritt djup på 12
meter erhölls. År 1989 muddrades området så att kaj 9,5 och kaj 10 fick ett ramfritt
djup på 16,5 meter 7 meter ut från kajen.
Vid sökt verksamhet kommer kaj 9,5 att förlängas i västlig riktning. Se vidare info i
kapitel 8.
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Figur 18. Sektion kaj 9,5.

Kaj 10
Kaj 10 är en skivpelarkaj med en längd på 250 meter. Betongskivorna är
grundlagda på berg. Kajen har samma djupförhållanden som kaj 9,5.
Kajen berörs inte av åtgärder vid sökt verksamhet.
Kaj 11
I förlängningen av kaj 10 finns en pir med en längd på 108 meter som betecknas kaj
11. Piren är grundlagd på betongpålar med en överbyggnad av betong. Piren ingår i
oljeanläggningen.
Djupet längs kajen är 13,5 meter.
Kajen berörs inte av åtgärder vid sökt verksamhet.
7.1.2. Lagerytor
Inom Hamnens verksamhetsområde finns för närvarande 16 st lagerytor för lagring
av gods, varav en är placerad på Stegeludden (se Figur 19). I den sökta
verksamheten förutsätts att verksamhet etableras på lagerytor J och K som inte är
ianspråktagna idag. Liksom i dagsläget kommer Hamnen i sökt verksamhet att
använda lagerytorna med undantag för de delar av lagerytor som arrenderas ut till
externa verksamhetsutövare.
Samtliga lagerytor som används permanent för lagring är hårdgjorda. Lageryta N
och delar av Stegeludden är idag inte hårdgjorda, dessa ytor används i perioder för
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tillfällig uppställning av vissa godsslag. Även framtida lagerytor J och K kommer
sannolikt att vara hårdgjorda beroende på vilken typ av gods som kommer att
hanteras och lagras på ytorna. Lagerkapaciteten för en lagerplats varierar beroende
på vilken storlek och form som godset har.
I Tabell 3 redovisas de olika lagerytorna och dess storlek.

Figur 19. Lagerytor och kajlägen 2020 (lageryta J och K har ännu inte tagits i anspråk).
Tabell 3. Lagerytor inom Hamnens verksamhetsområde, 2020.

Lageryta
Lageryta A
Lageryta B
Lageryta C
Lageryta D
Lageryta E
Lageryta F

Storlek, m2
25 000
27 000
27 000
29 000
35 000
24 000

Lageryta G

11 000

Lageryta H
Lageryta I
Lageryta J*
Lageryta K*
Lageryta L

15 000
40 000
40 000
50 000
4 500

Ytbeläggning
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Betong, inre
Merolit, yttre
Betong
Asfalt
Asfalt, merolit
Asfalt
Asfalt
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Lageryta M
Lageryta N
Lageryta O
Stegeludden

3 500
3 000
20 000
70 000

Asfalt
Grus
Asfalt
Asfalt/grus

*är ännu inte ianspråktagen men ingår i sökt verksamhet

7.1.3. Byggnader, magasin, silos, cisterner m.m.
Inom lagerytorna på fastigheten Oxelö 7:60 finns i dagsläget ett flertal magasin
uppställda. Magasinen tillhör både Hamnens verksamhet samt de externa
verksamhetsutövarna som arrenderar mark av Hamnen. Magasin finns i dagsläget
på lageryta D, E, G, H och I. I magasinen lagras huvudsakligen gods som behöver
hanteras under tak ur kvalitetssynpunkt, bland annat färdiga stålprodukter, träpellets
samt varierande bulkprodukter.
I bilaga C.2 redovisas en situationsplan över verksamheten (så som den ser ut 2020)
med befintliga byggnader, magasin, silos, cisterner m.m. I den sökta verksamheten
kan denna komma att ändras.

Figur 20. Foto över hamnen år 2020 med befintliga magasin, silos, cisterner, lagerytor, kranar,
järnväg m.m. (Källa: Oxelösunds Hamn AB)

Utveckling och utbyggnad av magasinskapacitet sker löpande vid behov vilket
innebär att gods kommer att lagras i magasin även i framtiden.
På det öppna området mellan kajytorna och järnvägsspåren finns i dagsläget silos
och cisterner, vilka används dels av Hamnen dels av de externa verksamhetsutövare
som arrenderar mark av Hamnen. I den sökta verksamheten kan det tillkomma silos
och cisterner.
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Hamnen har i dagsläget totalt 4 stycken spårbundna lossnings- och
lastningsanordningar:
- 2 st 45 tons spårbundna svängkranar, kaj 4-7
- 1 st 48 tons spårbunden kran, kaj 9,5-10
- Skeppslastare för bulk, kaj 10
Utöver ovanstående finns två stycken mobila kranar. I den sökta verksamheten
tillkommer ytterligare kranar, mobila alternativt spårbundna.
Inom hamnen finns även en transportbandanläggning för framför allt transport av
torrbulk som till exempel järnmalm. Transportbandanläggningen sträcker sig från
kajområdet till lagerytorna och vidare in till SSABs verksamhetsområde.
Inom hamnområdet i övrigt finns ytterligare byggnader som bland annat utgörs av
kontor, förråd och verkstäder.
7.1.4. VA-system inklusive reningsanläggningar inom hamnområdet
Allmänt
Inom hamnområdet finns dagvattenledningar, dagvattenbrunnar,
färskvattenledningar, spillvattenledningar och sprinklersystem för
dammbekämpning samt fem dagvattendammar, varav en är belägen på
Stegeludden. Hamnen har ett utbyggt system med brandvatten och inom området på
fastighet Oxelö 7:60 finns ett flertal brandposter.
Färskvatten
Hamnens färskvattenförsörjning sker genom kommunens vattenledningsnät.
Färskvattenförbrukningen i dagens hamnverksamhet kan uppdelas i egen
förbrukning och leverans till fartygen. Vattenförbrukningen för hamnverksamheten
under år 2019 inklusive leverans till fartyg var 27 000 m3. Endast en mindre del av
denna volym levererades till fartygen. Vid ökat antal anlöp kan denna volym öka.
Spillvatten
Avloppsvatten leds till det kommunala spillvattennätet via pumpstationer. Till
spillvattennätet är det kopplat avlopp från hamnens personalbyggnader,
hamnkontor och verkstäder. Mottagning av spillvatten från fartyg kan ske även
mellan kaj 3 och 4. Detta leds också till det kommunala spillvattennätet. Totala
mängden avloppsvatten till det kommunala reningsverket var under 2019 ca 15 000
m3 och ingen hantering av avloppsvatten från fartygen skedde under 2019. Det
förväntas ingen stor förändring rörande mängden spillvatten i den sökta
verksamheten.
Enligt en internationell överenskommelse är hamnarna skyldiga att omhänderta
svart- och gråvatten från fartygen om så begärs. Svartvatten är avloppsvatten från
toaletter och gråvatten är avloppsvatten från duschar och kök på fartyget.
Omhändertagande av detta vatten sker på begäran och sköts av extern entreprenör.

33 av 79

Vatten för dammbekämpning
Ett sprinklersystem används för dammbekämpning på upplagsytorna. Vatten till
sprinklersystemet tas från SSABs industrivattendamm. Denna förbrukning
registreras inte. Vattnet används även för bevattning och renspolning av körvägar
och tomma lagerytor.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen syftar till att minska föroreningsbelastningen via dagvattnet
till recipient. Framtida avrinningsområden kommer i stort att vara samma som i
dagsläget. Dock kommer den södra delen av lageryta D att omvandlas i samband
med byggnation av LNG-terminalen och dagvattnet från dessa ytor kommer då att
fördröjas och renas med nytt dagvattenmagasin. Vidare kommer
avrinningsförhållandena att förändras på området norr om gamla Oxelösundsvägen
vid lageryta J och K. Lämpliga dagvattenlösningar för dessa ytor kommer att
studeras i samband med att lagerytorna tas i anspråk.
Inom verksamhetsområdet finns i dagsläget flera reningsanläggningar för
dagvatten, dessa sammanfattas i Tabell 4 och Figur 21. På området för den
huvudsakliga lagringen sker rening främst genom fyra dammar. På kajområdet
finns flertalet stenkistor och brunnsfilter samt en mindre öppen
sedimenterings/infiltrationsyta. Vid Stegeludden renas dagvattnet i diken och
damm.
De områden som i dagsläget inte har någon tydlig rening är delar av lageryta F samt
större delar av kajområdet och Oxelö 7:72 (Sjöfartsverkets område).
Tabell 4. Sammanställning av lagerytor och reningsanläggningar för dagvatten (befintliga)
inom verksamhetsområdet

Område

Reningsanläggning

Det huvudsakliga lagerområdet

Sedimentationsyta vid lagringsyta C
Oljeavskiljare vid spolplatta
Damm 1a, vid lageryta I
Damm 1b, vid lageryta E
Damm 2, vid lageryta D
Damm 3, sydöst om järnvägen
Vägdike vid gamla Oxelösundsvägen
Damm 2, vid lageryta D
Sedimentationsyta vid lageryta F (kaj)
Brunnsfilter vid infiltrationsbrunnar vid 34:ans parkering
Infiltrationsbrunnar vid lageryta G och vid kaj 3–7
Oljeavskiljare vid fordonsverkstad vid kaj 1
Diken vid lagerytor L, M, N och H
Oljeavskiljare vid kaj 4
Damm
Diken som leder till damm

Nya lagerytor, J och K
Kajområde och lagerytor söder om
järnvägen

Stegeludden
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Figur 21. Lagerytor och befintligt dagvattensystem/reningsanläggningar (Cowi, 2020).

I dagsläget sker dagvattenprovtagning i sju punkter inom verksamhetsområdet, tre
på det huvudsakliga hamnområdet och fyra på Stegeludden, se Figur 22.
Enligt kontrollprogram daterat 2020-02-04 tas dagvattenprover två gånger per år i
form av stickprov. Det finns inga reningskrav som villkor i befintligt tillstånd men
resultaten jämförs i kontrollprogrammet med värden från StormTac (för känsliga
och mindre känsliga recipienter, stora sjöar och hav), NFS 1995:7 och LIVFS
2005:10. Samtliga medelvärden för utgående halter ligger under det
jämförelsevärde som har använts i kontrollprogrammet. Även ingående halter till
dammen på Stegeludden understiger jämförelsevärdena. Provresultaten för nickel,
zink, bly, koppar och krom har varierat en del men övriga föroreningshalter har
varit relativt stabila. Endast enstaka prover av nickel (en gång för damm 3) och
PAH (en gång för damm 3) har överstigit något av jämförelsevärdena.
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Figur 22. Provtagningspunkter för kontrollprogram. Röda markeringar anger
fastighetsgränser. (Cowi, 2020)

Enligt upprättad dagvattenutredning (Cowi, 2020) är befintligt ledningssystem
underdimensionerat enligt branschstandard (Svenskt Vattens publikation P110
utgivna rekommendationer av Svenskt Vatten Utveckling). För att uppnå
rekommendationer för dimensionering av reningsanläggningar behöver befintliga
dammars storlek justeras eller kompletteras med ytterligare
fördröjningsmagasin/damm. Det kan i sökt verksamhet även bli aktuellt att se över
reningsstegen utifrån de godsslag som kan bli aktuella. Detta får fortsatt kontroll
och provtagningar visa behov av. För sökt verksamhet tillkommer också att
lagerytorna J och K behöver fördröjning och rening. Vilka lösningar som är bäst
lämpade kommer att studeras vidare i senare skede när områdets förutsättningar är
tydliga och vid projektering inför iordningställande av ytorna.

7.2.

Allmän beskrivning av hamnverksamhet

7.2.1. Godsflöde
Sökt verksamhet ska årligen hantera maximalt 10,5 miljoner ton gods över kaj.
Hantering av gods omfattar lossning och lastning av gods från fartyg, omlastning
och lagring av gods, intransport av gods till SSABs verksamhetsområde via
transportbandanläggning samt drift av hamnens anläggningar. I Tabell 5 redovisas
exempel på godsslag och en uppskattning av förekommande mängder. Godsslag
och hanterade mängder som redovisas i Tabell 5 bygger på uppskattningar och kan
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när verksamheten är i full drift se annorlunda ut. I framtiden kan andelen av ett visst
godsslag vara högre, vilket får till följd att andelen av ett annat godsslag minskar. I
den sökta verksamheten tas höjd för befintlig verksamhet, övergångsperioden samt
framtida verksamhet. Av Tabell 5 framgår att de godsslag som troligtvis kommer
att hanteras i störst mängd är järnmalm, järnråvara (i form av olika typer av järnoch skrotråvara), stål och kretsloppsprodukter.
Tabell 5. Exempel på godstyper och en uppskattning gällande mängder

Godsslag

Produkt, t.ex.

Järnmalm
Järnråvara (skrot,
tackjärn)
Stål (inkl. RoRo)
Kretsloppsprodukter

Slig, pellets
Skrot, tackjärn

Järnråvara (HBI, DRI)
Bränsleprodukter
Kol
Omlastning
RoRo (ej SSAB gods)*
Jordbruksprodukter
Container
Cement
Slagg
Styckegods
Övrig bulk
Kalksten
Black Iron
Bitumen
Totalt

Uppskattad andel i ton av
totalt sökt volym (kton)
2000
1750

Ämnen, Plåt, rullar, armeringsjärn
Jord, ‐ schakt‐ och rivningsmassor,
Flygaska, bottenaska
HBI, DRI
Träpellets, Skogsflis, Returträflis,
Bränsleved, Briketter, RDF, SRF
Kol, salt, biobränslen
Gödning, spannmål, foder
Bulk
Bulk
Storsäck, lösa kollin
Koks

* RoRo omfattas i dagsläget inte av begränsningen om 5,5 miljoner ton gods över kaj enligt gällande
tillstånd.

I Figur 23 redovisas skillnader i godsslag schematiskt mellan befintlig verksamhet
samt den sökta verksamheten. I Figur 23 framgår skillnader i typ av gods som
kommer att hanteras inom den sökta verksamheten jämfört med dagens
tillståndsgivna volymer och godsslag. Den största skillnaden är den totala mängden
gods som hanteras inom hamnen (10,5 miljoner ton jämfört med dagens
tillståndsgivna mängd 5,5 miljoner ton). I nuvarande tillstånd ingår ej heller RoRo i
de 5,5 miljoner ton som verksamheten har tillstånd till, i sökt verksamhet inkluderas
RoRo i sökta 10,5 miljoner ton. Järn- och skrotråvaror är det godsslag som
huvudsakligen skiljer sig åt mängdmässigt i jämförelse mellan nuläget och den
sökta verksamheten. Som framgår av Figur 23 förekommer t.ex. kol och järnmalm i

1500
1000
750
600
550
500
500
300
200
200
200
150
50
100
50
80
10 500
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samma storleksordning i nuläget och sökt verksamhet. Detta trots SSABs
omställning. Detta beror på att höjd tas för nuläge och övergångsperiod samt att
godsslaget kan bli aktuellt att hanteras inom hamnen även i framtiden men för
annan kund. En ytterligare skillnad är att Hamnen ser en efterfrågan på mottagande
och hantering (lossning och lastning) av flygaska och bottenaska samt lagring och
hantering av jord-, schakt- och rivningsmassor, varför detta ingår i den sökta
verksamheten (se stapel för ”kretsloppsprodukter). Detta gods hanteras inte inom
hamnen idag. I den sökta verksamheten tillkommer även hantering av bitumen över
kaj vilket inte heller hanteras inom hamnen idag. Även andra godsslag som inte
hanteras inom hamnen idag kan tillkomma.

Figur 23. Uppskattad mängd gods över kaj, nuläge samt sökt verksamhet

Utöver ovanstående kommer, liksom idag, hamnverksamheten omfatta så kallade
terminaltjänster, det vill säga omlastning av olika gods samt ompaketering och
hantering av olika bulkmaterial.
7.2.2. Anlöp till kaj
Vilken kaj som anlöpande fartyg angör beror av ett flertal faktorer. Hamnen kan
delas in i fem kajavsnitt. Den västra delen består av två RoRo-lägen (ett befintligt
och ett tillkommande). De fartyg som angör dessa har stor manöverförmåga och
korta hamnanlöp. Kajen är direkt kopplad till terminalytan som hanterar
lastade/lossade enheter. Detta med nära anslutning till väg 53.
Kaj 3–7 hanterar styckegods och bulkfartyg. Då godsslagen varierar kan hela kajen
utnyttjas för alla fartygstyper. Här hanteras gods som både transporteras till
magasin eller lagringsytor, eller går direkt till kund. På detta kajavsnitt finns i
dagsläget två stycken spårbundna kranar och två stycken mobila kranar.
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Kaj 8 är i dagsläget den enda kaj där cement och bioolja kan lossas varför många av
de fartyg som anlöper denna kaj fraktar cementprodukter och bioolja. Dessa lossas
och lastas i slutna rörsystem till silo och cistern för vidare transport ut med bil. Kaj
8 används förutom för cement och bioolja också till olika sorters bulk och
styckegods. I den sökta verksamheten kan även fartyg med kretsloppsprodukter
komma att angöra kaj 8.
Kaj 9,5–10 hanterar bulkfartyg och kan i jämförelse med övriga kajer hantera fartyg
med större tonnage som kräver stort djupgående. Stora volymer hanteras med
hamnkranar via transportbandanläggning eller lastmaskiner. Kaj 10 är i dagsläget
den enda kaj där spannmål kan lossas/lastas. Det finns även anslutning för
oljehantering vid kaj 10, detta utnyttjas i dagsläget av oljefartyg som behöver större
vattendjup än det som finns vid kaj 11 (se nedan).
Hamnens östra kajavsnitt (kaj 11) är en oljepir som i dagsläget hanterar fartyg med
olja via lastarmar till oljeanläggningen. Dessa fartyg varierar i storlek och all
lasthantering är anpassad till flytande bulk. I framtiden kommer kaj 11 även
angöras av LNG-fartyg.
7.2.3. Godshantering - Lossning, lastning och lagring
Nedan beskrivs förekommande metoder för lastning och lossning för
konventionella fartyg i hamnen.
Bulkfartyg fraktar löst och torrt gods som lastas och lossas direkt ner i fartygets
lastrum. Godset består till exempelvis av malmpellets, flis, spannmål m.m.
Utlastning kan ske med antingen hamnkran eller transportband/utlastare. Lossning
sker med hamnkran till kaj eller bil.
Styckegods hanteras uteslutande med hamnkran då allt gods lastas och lossas i
enheter. Antingen i sling, krok eller grip. Godset kan bestå av coils, big bags (bulk i
big bags), timmer m.m.
RoRo fartyg hanterar rullande gods (Roll on Roll off) det kan bestå av trailer,
containers, bilar m.m. Dessa fartyg går oftast på linjetrafik med korta anlöpstider.
Godset hanteras av lastdragare.
Efter lossning vid kaj transporteras godset till respektive lageryta via antingen
transportbandanläggning eller via kaj och därefter med lastbil. Alternativt
transporteras godset direkt vidare till kund.
Den transportbandanläggning som finns inom hamnen möjliggör effektiv lastning
och lossning av fartyg samt omlastning av gods från oceangående fartyg till
kusttonnage. Omlastning sker antingen via upplag eller direkt från/till fartyg.
Merparten av transportbandanläggningen är inbyggd med tak, väggar och durk. På
lagerytorna finns utläggare för utläggning av torrbulkgods. Gods som ska vidare till
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SSAB transporteras idag via transportbandanläggningen (kol och malmpellets) eller
hämtas med dumper eller lastbil (koks och kalksten).
I den sökta verksamheten ingår hantering av bottenaska, flygaska och bitumen.
Dessa godsslag kommer att hanteras slutet via slutna transportband alternativ via
slang direkt till magasin, cistern eller annan sluten anläggning. Separat tillstånd för
drivande av anläggningar för lagring av dessa godsslag kommer att sökas av extern
verksamhetsutövare.
I den sökta verksamheten ingår även hantering och lagring av jord-, schakt- och
rivningsmassor. Dessa utgörs främst av jord och schaktmassor från den inhemska
bygg-anläggningsindustrin. Massorna kan komma att utgöra både farligt och ickefarligt avfall. Aktuella avfallsklasser enligt avfallsförordning (2020:614) bilaga 3,
är följande:
17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och
muddermassor
17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska
anses vara farligt avfall
17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03
Endast klassade massor kommer att hanteras och/eller lagras. Med hantering avses
exempelvis lastning, lossning och transport inom området. Massorna kommer att
komma in i hamnen främst med fartyg men kan även komma med bil eller tåg.
Massorna förväntas komma till hamnen framförallt allt som lösa massor/bulk. Från
fartyg alt bil/järnväg lyfts massorna med kran ner på kajen. Den kajyta där massor
hanteras kommer att vara invallad för att förhindra risk för spill och att lakvatten
sprider sig till recipienten. I de fall lakvatten förekommer kommer det att sugas upp
för omhändertagande. Hanteringen kommer att ske avskilt från övrigt gods
och närliggande brunnar kommer att täckas innan lossning/lastning påbörjas.
Massorna transporteras sedan vidare till lageryta. Eventuellt spill i samband med
transport kommer att samlas upp och fraktas till lageryta.
Vid lagring inom området transporteras massorna till avsedd lageryta. Massorna
kommer att lagras utifrån klassning för att undvika sammanblandning. Lagring
kommer att anpassas efter föroreningsinnehållet i de mottagna massorna. Eftersom
det kan bli aktuellt med lagring av massor med påtagligt olika föroreningsinnehåll
varierar behovet av skyddsåtgärder beroende på vilken typ av massor som lagras.
All lagring kommer dock att ske på hårdgjorda och täta ytor. Ytan kommer att vara
invallad om så krävs samt under tak vid risk för spridning av föroreningar till följd
av damning. Dagvattenlösningen ska också anpassas efter massornas egenskaper
och vid risk för förhöjda föroreningsnivåer i dagvatten från ytor för lagring ska en
separat lösning för uppsamling av lak- och dagvatten etableras innan lagring
påbörjas.

40 av 79

SSAB har, som nämnts tidigare, för avsikt att ställa om sin produktion av stål till
drift med ljusbågsugn. Vid drift med ljusbågsugn kommer järn- och skrotråvara
vara det huvudsakliga godset som transporteras mellan hamnen och SSAB. Järnoch skrotråvara kan inte i lika hög utsträckning som kol och malmpellets
transporteras med transportband utan förutsätts att i högre grad transporteras med
lastbil alternativt tåg, detta kan dock variera över tid (se avsnitt 7.2.4). Den järnoch skrotråvara som kommer att kunna tas emot av Hamnen kommer vara av olika
typer. De järn- och skrotråvaror som är aktuella13 att ta in i hamnen är primärt DRI
(directly reduced iron), HBI (hot briquetted iron), tackjärn och skrot (HMS och
Frag (fragmenterat skrot)) samt tunnplåtskrot. Dessa järn- och skrotråvaror ser olika
ut med olika egenskaper, se exempel i Figur 24.

Tunnplåtskrot
Figur 24. Olika typer av järn- och skrotråvara.

DRI (direktreducerat järn) kallas även järnsvamp och är en råvara som fås då
järnoxid (järnmalm) reduceras till järn med hjälp av en gas (vanligen bestående av
koloxid eller kolväten, även vätgas kan nyttjas). Produkten kan även vidareförädlas
till så kallad HBI (Hot Briquetted Iron). Tackjärn är vanligtvis framställt i en
masugn. Dessa typer av järn- och skrotråvara kan transporteras till SSAB via
transportband.
Enligt Teknisk beskrivning för SSAB är styckeskrot, fragmenterat skrot och löst
tunnsplåtskrot (klass 36B) exempel på råvaror som kan användas i den nya
ljusbågsugnen. HMS klass 1114 (prima styckeskrot) är olegerat stålskrot, fritt från

13
14

SSABs Tekniska beskrivning, 8.9.1. Råvaror
Skrotboken, se
https://oxhamn.sharepoint.com/sam/proj_tillstand/Gamla%20underlag/Forms/AllItems.aspx?viewid=a60a2bc0%2D0f5a%2
D4297%2Daedb%2D3c8893695e47&id=%2Fsam%2Fproj%5Ftillstand%2FGamla%20underlag%2FSkrot
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skrymmande ihåligt material, svårhanterligt och starkt förrostat skrot. I klassen
ingår inte:
a) förkromat, förnicklat eller förzinkat skrot.
b) bilskrot i annan utsträckning än vad som framgår av kapitel 13 i Skrotboken.15
c) rör med något slag av in- eller utvändig beläggning. (Ytskikt som i
rostskyddande syfte anbringats på rören t ex giftig skyddsfärg räknas inte som
beläggning).
Löst tunnplåtskrot är olegerat löst tunnplåtskrot, även målat, förkromat, förnicklat,
förzinkat, aluförzinkat eller plastbehandlat samt stållinor. Frag är fragmenterat skrot
från bilar, vitvaror m m. Tunnplåtskort, HMS och Frag kommer att transporteras till
lageryta alternativt direkt till SSAB via järnväg eller väg.
Utgångspunkten för Hamnens ansökan är att tillståndet inte bör innehålla några
begränsningar avseende vilka godsslag som får hanteras inom vilka ytor. Dock med
undantag för jord-, schakt och rivningsmassor som vid behov ska hanteras på
särskilt iordningsställda ytor och farligt gods. Detta eftersom Hamnen måste kunna
ta emot många olika godsslag och fartyg och eftersom lagringsmöjligheterna inom
området är begränsade. Vid lagring av gods inom området görs dock alltid en
bedömning av godsets egenskaper och av vilka krav detta ställer vid
lastning/lossning, val av lageryta och behov av skyddsåtgärder. I princip samtliga
lagerytor inom hamnens område är idag hårdgjorda.
Exempel på skyddsåtgärder som kan vidtas för att begränsa miljöpåverkan vid
hantering av gods inom området är lagring under tak (magasin), etablering av
dammnät, användning av sprinklersystem, sluten hantering, lagring i silo/cistern
och växtlighet. I befintlig verksamhet utförs bland annat dammbekämpande
åtgärder, det finns höga staket och växtlighet runt upplagsytor, dammande
materialhögar täcks med dammbindande medel, städning görs av kajer och vägar
och mobila vattenkanoner flyttas runt på kajerna för att skapa vattendimma som
minimerar dammet.
Tabell 6 beskriver exempel på hur de olika godsslagen kan lossas/lastas och hur/var
det kan lagras. Tabellen syftar till att ge en kortfattad och överskådlig bild över hur
hanteringen av gods kan komma att se ut.

15

Se skrotboken kap 13.
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Tabell 6. Översiktlig beskrivning av godshantering i sökt verksamhet

Godsslag
Järnmalm

Exempel
produkt
Slig, pellets

Järnråvara

Skrot (HMS,
Frag), tackjärn

Stål (inkl. RoRo)

Ämnen, Plåt,
rullar,
armeringsjärn

Lossning/lastning

Lagring

Sker med kran
och/eller
transportband
till/från lageryta alt
direkttransport till
kund
Sker med kran transport till
lageryta alt
direkttransport till
kund via bil eller
järnväg
Sker med kran
och/eller tåg till
lageryta eller
tältbyggnad vidare
till kund.

Lagras tillfälligt på Lagras på
någon av
hårdgjord yta.
lagerytorna innan
Dammnät runt
det går ut på fartyg lagerytor, samt
alt transportband
beväxning på
till kund.
dessa.
Lagras tillfälligt på Lagras på
någon av
hårdgjord yta.
lagerytorna alt
direkttransport till
kund via
bil/järnväg.
Lagras tillfälligt på Lagras på
någon av
hårdgjord yta eller
lagerytorna innan
under tak.
uttransport med
fartyg, järnväg eller
bil.
Lagras tillfälligt på Lagras på
någon av
hårdgjord och tät
lagerytorna innan
yta. Lageryta
uttransport med bil. kommer att vara
invallad om så
krävs samt under
tak.
Dagvattenlösning
anpassas efter
massornas
egenskaper.
Lagras i cistern/silo Sluten hantering,
tillhörande extern
verksamhetsutövare
. Uttransport med
lastbil eller fartyg.

Kretsloppsprodukter Jord-, schakt- och
rivningsmassor

Sker med kran från
fartyg alt
bil/järnväg och
transporteras vidare
till lageryta.

Kretsloppsprodukter Flygaska,
bottenaska

Sker med kran,
sluten och/eller
slutet transportband
till lageryta/silo till
extern verksamhet.

Järnråvara

HBI, DRI

Sker med kran
och/eller
transportband
till/från lageryta.

Bränsleprodukter

Träpellets,
Skogsflis,
Returträflis,
Bränsleved,

Sker med kran till
kaj med upplasting
med bil till tält eller
lager.

Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna alt
direkttransport till
kund via
transportband.
Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna innan
det går ut via bil.

Skyddsåtgärder

Lagras på
hårdgjord yta.
Dammnät samt
beväxning runt
lagerytor.
Lagras på
hårdgjord yta.
Träpellets lagras i
tältbyggnad.
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Briketter, RDF,
SRF
Kol

Omlastning

Transporteras via
transportband
till/från lageryta,
för vidare transport
till kund.
Kol, salt,
biobränslen

RoRo (ej SSAB
gods)
Jordbruksprodukter

Gödning,
spannmål, foder

Container

Cement

Bulk

Slagg
Styckegods

Bulk
Storsäck, lösa
kollin

Övrig bulk

Koks

Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna innan
uttransport med bil,
järnväg eller fartyg
till kund.
Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna innan
det går vidare ut
med fartyg.

Sker med kran,
godset kvar på kaj,
eller lageryta innan
lastning och ut via
fartyg.
Rullar av fartyg och
direkt ut på externt
vägnät
Spannmål kommer Spannmål lagras
tillfälligt i silo
in med bil och
innan det går ut via
lossas till silo.
utlastare till fartyg
Gödning anländer i för uttransport.
big bags med
Gödning lagras
fartyg, lossas med
tillfälligt på någon
kran och går med
av lagerytorna i
lastbil till magasin
magasin innan det
alternativt direkt
från kaj med lastbil går ut via bil
alternativt direkt
vidare till kund.
från kaj med lastbil
vidare till kund.
Via kran och bil till Lagras tillfälligt på
lageryta.
någon av
lagerytorna innan
det går ut via fartyg
eller bil.
Sluten hantering
Lagras i cementsilo
tillhörande extern
verksamhetsutövare
.
Sluten hantering
Lagras tillfälligt
Via kran och lastbil Lagras tillfälligt på
till lageryta.
någon av
lagerytorna innan
uttransport via
fartyg eller bil.
Via kran och lastbil Lagras tillfälligt på
till lageryta
någon av
lagerytorna innan
uttransport via

Lagras på
hårdgjord yta.
Dammnät och
beväxning runt
lagerytor.

Lagras på
hårdgjord yta alt i
silo. Gödsel
hanteras i storsäck
som är tät.

Sluten hantering,
lagras i
cementsilo
Sluten hantering
Lagras på
hårdgjord yta

Lagras på
hårdgjord yta
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Kalksten

Via kran och lastbil
till lageryta

Black Iron

Bitumen

Hanteras slutet via
slutna rörledningar
alternativ via slang
direkt till cistern.

fartyg, bil eller
järnväg.
Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna alt
direkttransport till
kund via lastbil.
Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna alt
direkt till kund via
järnväg.
Lagras i cistern
tillhörande extern
verksamhetsutövare

Lagras på
hårdgjord yta

Lagras på
hårdgjord yta

Sluten hantering

7.2.4. Land- och sjötransporter
Transporter till och från hamnen kommer fortsatt att ske med fartyg, tåg och lastbil.
För transportvägar se Figur 26. Inom hamnen förekommer transporter med tåg,
lastbil och diverse lastmaskiner.
Sjöfart
Andelen fartygsanlöp beräknas öka, se Tabell 7. I siffrorna för fartygsanlöp ingår
anlöp med gods till oljeanläggningen samt till övriga externa verksamhetsutövare
som är belägna inom eller utanför Hamnens område.
De fartygstyper som huvudsakligen trafikerar hamnen är av typen panmax,
handysize och coaster. Aframax är den största typen av fartyg som anlöper hamnen.
Största tillåtna (enligt Sjöfartsverkets regelverk) fartyg i hamnen är 250 m x 45 m.
Detta kan utgöras av både bulk och tankfartyg.
Panmax är även ett begrepp för bulkfartyg på 50 000–80 000 ton dödvikt16.
Handysize är bulkfartyg på 20 000–50 000 ton dödvikt. Coaster är ett mindre
bulkfartyg för handel mellan platser nära kuster. En Coaster tar upp till ca 5 000 ton
dödvikt. Generellt kan sägas att ju större fartyg desto längre resa.
RoRo är fartyg som primärt går på linjetrafik med korta anlöpstider. Roro-fartyg är
den mest sannolika fartygstypen för överflyttning av stora mängder gods från väg
till sjö. Roro-fartyg går då lämpligen på flera hamnar längs med kusten och gör
följaktligen många korta stopp på vägen där delmängder av fartygets totala last
hanteras i de olika hamnarna.

16

Dödvikt, förkortat DWT efter det engelska deadweight tonnage, är ett mått på ett fartygs maximala lastförmåga – vikten av
last, bränsle, förråd, besättning och passagerare.
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Tankfartyg i hamnen är både olje- och kemikaliefartyg. Storlek och djupgående
varierar.
Även pråmar och andra typer av fartyg anlöper hamnen.

Figur 25. Exempelbilder på fartyg som trafikerar Oxelösunds hamn. Längst upp till vänster
ses en Panmax och längst upp till höger ses en Coaster. Längst ner till vänster ses en
Handysize och längst ner till höger ett RoRo-fartyg.

Storleksmässigt är det i huvudsak samma typ av fartyg som trafikerar hamnen idag
som vid sökt verksamhet. Undantaget utgörs av RoRo-fartyg. RoRo-fartyg blir
generellt större i storlek och i framtiden kommer dessa vara större än de RoRofartyg som trafikerar hamnen idag. Skillnaden med ett större djupgående i
hamnområdet är att det går att lasta fartygen med mer last och att det därmed kan gå
fartyg med större djupgående till det nya RoRo-läget, del av kaj 7 och de nya
kajerna 8 och 9 samt kaj 9,5.
Hamnen kan idag erbjuda elanslutning för fartyg av 400 V upp till 32 A.
Efterfrågan på elanslutning är dock liten i nuläget. I takt med ökade miljökrav på
fartygsutsläpp, undersöker Hamnen att i framtiden erbjuda de fartyg som är
lämpade för landanslutning med el. Bäst lämpade för elanslutning är sannolikt de
fartyg som varje gång ligger vid samma kajplats, t.ex. ett RoRo-fartyg. Ett sådant
fartyg ligger å andra sidan förhållandevis kort tid i hamnen. Generellt sett så finns
ingen standard för koppling till landel och olika fartyg har olika behov. Beroende
på vilken utrustning som måste användas ombord så är också effektuttagen olika.
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Vägtransporter
Som nämnts tidigare sker transporter med lastbil till och från verksamhetsområdet
huvudsakligen via motorvägsbron och huvudentrén till området. Det finns även en
infart vid Thams väg. Där går det gods som berör terminalhantering vilket
huvudsakligen utgörs av RoRo (med undantag för RoRo-gods till SSAB). Övriga
transporter går via internvägar (som korsar och delvis går längs med Gamla
Oxelösundsvägen) mellan hamnen och SSAB. I Figur 26 redovisas transportvägar
samt entréer till verksamhetsområdet.
Antalet vägtransporter beräknas öka, se Tabell 7. Trafiksiffror för vägtransporter
skiljer sig åt mellan interna transporter (en del av verksamheten) och transporter till
och från hamnen (följdverksamhet). I de interna transporterna ingår transporter
mellan hamnen och Stegeludden och transporter till lagerytor J och K. De
transporter som går mellan hamnen och SSAB utgör en följdverksamhet. När det
gäller skrottransporter mellan hamnen och SSAB studeras två scenarion, vilka båda
utgår från att huvuddelen av skrottransporterna mellan hamnen och SSAB går på
väg eller järnväg och att en mindre andel går via transportbandanläggningen (HBI
och DRI). Detta för att räkna på ett maxscenario gällande väg- och
järnvägstransporter. Denna fördelning mellan olika transportslag kommer i
realiteten att variera över tid och i framtiden kan andelen gods som går via
transportbandanläggningen vara högre än vad som antagits här. De två scenarierna
innebär dels att huvuddelen av skrottransporterna sker med lastbil dels att
transporterna sker med en kombination av järnvägstransporter (80%) respektive
med lastbil (20%).
Järnväg
Transporter till verksamhetsområdet med tåg sker via järnvägsspåret från
Trafikverkets rangerbangård mellan motorvägen och centrala Oxelösund. En
enkelspårig järnväg leder in i Oxelösund, vid rangerbangården förgrenar den sig till
ett flertal uppställningsspår samt ett transitspår till SSAB som går genom hamnens
område. I sökt verksamhet kommer befintliga järnvägsspår fortsatt att användas.
Hamnen ser även över möjligheten att förlänga järnvägsspåret ner på kaj, i Figur 26
nedan visas en sträckning som kan bli aktuell.
Antal tåganlöp redovisas i Tabell 7 , här redovisas de tågtransporter som går till och
från hamnens verksamhet, inklusive de tågtransporter som kan komma att
transportera skrot mellan hamnen och SSAB (följdverksamhet) och de
tågtransporter som endast passerar hamnens verksamhetsområde på väg mot SSAB
eller den kommande LNG-terminalen.
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Figur 26. Transportvägar till och från verksamhetsområdet samt entréer till
verksamhetsområdet 17.

17

Fastighet Oxelö 7:72 tillhör idag Sjöfartsverket och ingår inte i nuvarande verksamhetsområde men kommer vara en del av
Hamnens verksamhetsområde i framtiden.
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Tabell 7. Transportrörelser, nuläge (typår18), sökt verksamhet samt följdverksamhet (med två
alternativ för skrottransporter mellan hamnen och SSAB)

Transportslag

Nuläge
(typår)

Vägtransporter –
interna
transporter*

13 200

65 000

50 000

Fartygsanlöp/år

550

1320

800

Sökt verksamhet

Transportslag

Nuläge
(typår)

Följdverksamhet
Skrottransporter
mellan hamnen och
SSAB 80%
järnväg/20% lastbil

Vägtransporter –
externa
transporter**

50 000

255 000

Järnväg – till och
från hamnen***

700

Järnväg
(skrottransporter
mellan hamnen
och SSAB)

-

Järnväg
(transporter som
passerar hamnen
mot SSAB och
LNG)

1400

Nollalternativ

Följdverksamhet
Skrottransporter
mellan hamnen
och SSAB 100%
lastbil

Nollalternativ

320 000

290 000

3 800

3900

2 200

-

2100

* Inkluderar samtliga interna vägtransporter (transportrörelser), d.v.s. även till lagerytor J och K samt
transporter mellan hamnen och Stegeludden vilka utgör ungefär 70 % av de interna transporterna.
** Inkluderar vägtransporter (transportrörelser) till och från Hamnens verksamhet, transporter till och från
övriga verksamheter inom Hamnens verksamhetsområde samt transporter mellan hamnen och SSAB.
*** Inkluderar transportrörelser för tåg till och från Hamnens verksamhet, exklusive skrottransporter mellan
hamnen och SSAB som är en följdverksamhet av den sökta verksamheten

7.2.5. Drifttider
Verksamheten i hamnen planeras idag så att särskilt bullrande arbetsmoment
undviks nattetid, detta så att befintliga bullervillkor kan uppfyllas. Hamnen är dock
öppen dygnet runt. Även framgent finns behov av att kunna driva verksamheten
dygnet runt.

18

Nuläge utgår från ett typår som tar höjd för de maximala volymerna/största antal transporter som uppstått under de senaste
fem åren.

-

2100
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7.2.6. Avfall
Avfall19 kommer dels från hamnens verksamhet dels från fartyg som anlöpt till
hamnen. Hamnen har en avfallshanteringsplan, senast uppdaterad 2018-08-13.
Denna styr hantering av uppkommet eller omhändertaget avfall från fartygen inom
Hamnens verksamhetsområde. Avtal finns för godkända entreprenörer för
insamling och transport av uppkommet eller omhändertaget avfall.
Inom hamnen finns avfallsstationer för insamling och sortering av avfall.
Avfallsstationerna finns främst vid kaj 7–8. Hamnen har miljöstationer för
mottagning av fartygsavfall där sortering sker för miljöfarligt avfall,
elektronikavfall samt icke farligt avfall som t.ex. brännbart, trä, wellpapp,
kontorspapper. De olika kärlen, samt container för grövre avfall, är försedd med
text på fyra språk för att underlätta för utländsk fartygspersonal.
Det farliga avfall som uppstår är mestadels eget oljeavfall och oljesludge från fartyg
som hämtas av sugbil. Endast små mängder lagras i cistern i hamnen. Cisterner
stående utomhus är i flesta fall invallade, samtliga är dubbelmantlade. Farligt avfall
förvaras på torr och mot omgivningen tät plats så att spill och eventuella läckage
inte kan förorena omgivningen. En dedikerad plats för farligt avfall finns på
terminalytan (lageryta O) i verksamhetsområdets västra del. Farligt avfall
omhändertas också vid mottagningsstation vid kaj 9,5 samt vid kaj 3-7.
7.2.7. Energi
I hamnens verksamhet används el, eldningsolja, HVO och diesel som energikällor.
Elförbrukningen för hamnen var 2019 ca 700 000 kwh/månad. Hamnen har ett
energisparprogram där energisparande lösningar, framförallt gällande belysning på
upplag och lager har vidtagits.
Främst HVO20 används som drivmedel i arbetsfordon, enstaka maskiner drivs av
diesel. Den antagna bränsleförbrukningen bedöms i den sökta verksamheten vara ca
450 m3 per år. Arbetsmaskiner ska klara steg IV enligt EU:s utsläppskrav för
arbetsmaskiner (EU-direktiv 97/68/EC och dess tilläggsdirektiv samt EUförordning 2016/1628).
Mobila kranar körs i dagsläget på diesel. Vid sökt verksamhet planeras
verksamheten kompletteras med ytterligare kranar, mobila eller spårbundna. Är
kranarna mobila ska dessa klara utsläppskrav för steg IV enligt EU:s utsläppskrav
för arbetsmaskiner (EU-direktiv 97/68/EC och dess tilläggsdirektiv samt EUförordning 2016/1628).

19
20

Med avfall avses avfall från hamnens verksamhet och från fartyg som anlöpt hamnen, inte avfallsklassat gods.
Hydrerad Vegetabilisk Olja
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7.2.8. Kemikalier och produkter
Följande kemikalier används som energikällor inom hamnen, se Tabell 8 för
den ca mängd som förbrukats under 2019:


EO1: Används till byggtorkar



HVO: Används som drivmedel till bilar och maskiner



Diesel: Används som drivmedel till bilar och maskiner

Tabell 8. Kemikalier som används som energikällor och vilken ca mängd som förbrukats
under 2019.

Produktnamn

Sammansättning

Användningsområde

Diesel
HVO

Kolväten
Vegetabilisk
olja
Kolväten

Fordon
Fordon

Ca Mängd
2019
200 m3
550 m3

Byggtorkar

25 m3

Eldningsolja EO 1

Inom ramen för godshanteringen hanteras för närvarande även följande kemiska
produkter:


Ammoniumsulfat: Används som gödningsmedel



Vägsalt



Cement



Tunga eldningsoljor

Övrig hantering av kemiska produkter är småskalig och relaterar främst till
underhåll och service av arbetsfordon (oljor, smörjmedel, lösningsmedel etc.).
Inom verksamheten finns också kylaggregat med köldmedier. Köldmedierna
och aggregaten undergår periodisk kontroll enligt gällande lagstiftning.
Oljor, drivmedel samt övriga kemikalier och farligt avfall förvaras på torr och
mot omgivningen tät plats så att spill och eventuella läckage inte kan förorena
omgivningen. Tankar och cisterner stående utomhus är i de flesta fall
invallade, samtliga är dubbelmantlade.
Kemikalier som köps in är kontrollerade och godkända i Hamnens
kemikaliehanteringssystem ”Chemsoft”. SDS-blad finns för alla produkter som
används. I systemet kan information sökas om risker samt hur människa och miljö
ska skyddas. Säkerhetsdatablad och etiketter kan skrivas ut för respektive kemikalie
från systemet.

51 av 79

Hamnverksamheten omfattas inte av regelverket enligt lag om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381).
7.2.9. Säkerhetsarbete, driftstörningar och olyckor
Hamnens förebyggande arbete för att förhindra och begränsa olyckor bedrivs på
flera nivåer och styrs genom policys och riktlinjer för arbetsmiljö, yttre miljö och
säkerhetsarbete. Alla säkerhets- eller miljöbrister/risker rapporteras in i TRIA
(Transportbolagens inrapporteringssystem för olyckor) och gås igenom ute i
verksamheten och på ledningsgruppsmötet varje vecka. Vidare utförs utbildning,
mätningar och förbättringar, för en renare miljö och en hållbar utveckling. Hamnen
strävar efter att eliminera risker vid olyckor och haverier för att minimera
miljöstörningar. Nedan redovisas kortfattat Hamnens säkerhetsarbete.
Instruktioner och rutiner
För att förebygga olyckor finns ett antal checklistor och instruktioner upprättade i
syfte att kontrollera anläggningens status. Förebyggande underhåll och inspektioner
planeras och dokumenteras i underhållssystemet IDUS.
Inför varje lossning/lastning upprättas en skriftlig säkerhetsplan mellan fartyg och
terminal baserad på internationellt standardiserat formulär. För andra arbetsmoment
finns rutiner och krav på arbetstillstånd. Utbildning och fortbildning av medarbetare
sker kontinuerligt och dokumenteras i Hamnens HR-system Kompass.
En utrymningskarta finns på vägg i varje byggnad samt på intranätet och i
underhållssystemet. Där finns också den viktigaste brandskyddsutrustningen
utmärkt.
Utbildningar och övningar
Utbildningar i SBA, HLR och Heta arbeten sker löpande. Det finns rutiner för
hantering av förändringar, planering och utbildning inför nödsituationer samt
övningar av nödläge/olycka. Övning av olycksscenarier med stora konsekvenser på
människa, miljö och anläggning övas minst vart tredje år i samverkan med
kommunens räddningsresurser. Utrymningsövningar i händelse av brand eller
utrymning på grund av andra orsaker ska ske minst en gång per år.
Hamnen har, enligt lagen om transport av farligt gods, en godkänd
säkerhetsrådgivare, vars uppgift är att vara rådgivare i strategiska frågor som rör
ledning och samordning samt att säkerställa en hög kvalitet inom
verksamhetsområdet Transport av farligt gods.
Förebyggande brandskydd finns i utrustning, maskiner och övriga byggnader,
magasin, lager, etc, på respektive område. Brandsläckare och brandposter
sprinklersystem, m.m., kontrolleras enligt avtalad rutin med entreprenör.
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Räddningstjänst
Brandsyn genomförs årligen tillsammans med räddningstjänsten. Besiktningen
resulterar i ett protokoll med åtgärder som Hamnen ansvarar för. Rutiner finns
framtagna för att hantera avvikelserna. Betydande ändringar av godsflöden och
anläggningar meddelas räddningstjänsten för att säkerställa en god beredskap. En
släckvattenutredning har tagits fram inom ramen för denna tillståndsprövning, se
bilaga D.7.1 till Ansökan (WSP, 2020).
Larm
Installation av brandlarm och utrymningslarm i vissa byggnader har genomförts i
samråd med räddningstjänsten.
Åtgärder för att hantera antagonistiska hot
Hamnen har två skalskydd, hamnskydd och ISPS21. På ISPS-området består
skyddet av staket med kodade grindar. Två utredningar har utförts för området, en
för hamnskyddet och en för ISPS-området. Området är också kameraövervakat.
Driftstörningar
Driftstörningar hanteras enligt utarbetade rutiner. Daglig tillsyn och verksamhetens
kvalitetssystem är en del av arbetet med att minska driftsstörningar och att
förebygga allvarliga konsekvenser.
7.2.10. Rutiner för miljöarbete
Hamnen har ett strukturerat miljöarbete där miljöfrågor drivs både i vardagen och i
det strategiska arbetet. Hamnen jobbar mot hållbarhet, för miljön i stort, för den
lokala miljön och för de anställdas arbetsmiljö i utvecklingen av både affärer och
övrig verksamhet. Hamnen är certifierade enligt Miljöledningssystemet ISO 14001.
Inom verksamheten har ett flertal skyddsåtgärder vidtagits för att begränsa
miljöpåverkan vid hantering av gods inom området. I befintlig verksamhet utförs
bland annat dammbekämpande åtgärder, det finns höga staket och växtlighet runt
upplagsytor, dammande materialhögar täcks med dammbindande medel, städning
görs av kajer och vägar och mobila vattenkanoner flyttas runt på kajerna för att
skapa vattendimma som minimerar damning.
För produkter som skrot måste bullernivåerna minimeras. Vissa fraktioner bullrar
mer varför dessa i nuläget enbart hanteras under dagtid. Hamnens medarbetare är
medvetna om riskerna både med damning och buller och är utbildade i att hantera
materialet och dammbekämpningsutrustningen på ett sätt som minimerar problem.
Bullerbegränsande åtgärder för sökt verksamhet har utretts inom ramen för arbetet
med tillståndet och Hamnen planerar att arbeta med att fortlöpande identifiera och

21

International Ship & Port facility Security code. ISPS är ett regelverk som syftar till att skapa säkra transporter mellan
hamnarna för passagerare och gods.
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utvärdera effekten av bullerbegränsande åtgärder i takt med att godshanteringen
förändras och hanteringen av järn- och skrotråvara ökar.
Miljöavvikelser som oljeläckage från fordon, extrem damning och klagomål från
allmänheten, hanteras i Hamnens avvikelsehanteringssystem och följs upp både på
avdelnings- och ledningsnivå. Inom området finns ett stort antal saneringsstationer
och miljö-/avfallsstationer för att säkerställa snabb hantering vid miljötillbud och
ett korrekt omhändertagande av avfall.

7.3.

Sökt hamnverksamhet övergångsperiod

Med övergångsperioden avses den tid då den kol- och malmbaserade processen vid
SSAB sker parallellt med den järn- och skrotbaserade driften som ljusbågsugnen
medför, detta för att produktion av stål ska kunna fortgå under idrifttagande av
ljusbågsugnen. Under övergångsperioden minskas den malmbaserade produktionen
vid SSAB. Vid drifttagande av ljusbågsugnen kommer sannolikt en masugn att
stängas kort därefter. När det närmar sig uppstart av ljusbågsugnen kommer järnoch skrotråvara avsett för SSAB att börja hanteras och lagras inom hamnen. Till en
början kommer mindre mängder järn- och skrotråvara hanteras men ju närmare
slutet på inkörningsperioden av ljusbågsugnen desto mer järn- och skrotråvara
kommer att behövas.
Under övergångsperioden kommer Hamnens verksamhet att gå från befintlig
verksamhet med hantering och lagring av stora mängder kol, koks, malm och
kalksten till att hantera och lagra en ökad mängd järn- och skrotråvara. Detta
medför att godstransporter och transportsätt med transportbandanläggning, bil,
järnväg och fartyg kommer att följa samma omställning. Med nytt RoRo-läge och
ny kajyta möjliggörs för större och mer djupgående fartyg redan under
övergångsperioden.
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8. VATTENVERKSAMHET
8.1.

Allmänt

För att den ökade mängden gods ska kunna tas emot i hamnen behöver ytterligare
kajyta samt ett nytt RoRo-läge anläggas. Hamnbassängen behöver muddras för att
tillåta mer djupgående fartyg och ge ökad flexibilitet åt sjötrafiken.
Följande åtgärder och arbeten planeras (se Figur 27):







Kajutbyggnad genom att bygga ihop kaj 7 och kaj 9,5.
Motfyllning av kajspont i byggskede som sedan muddras bort.
Nytt RoRo-läge väster om befintligt vid kaj 2, som byggs ut i sydostlig
riktning. För förtöjning av fartyg byggs ett ca 250 m långt fartygsläge i form
av ett antal ihopkopplade dykdalber. En fast RoRo-ramp byggs på den
utbyggda kajdelen.
Muddring och sprängning med omfattning enligt Figur 27 nedan.
Anläggande av erosionsskydd på botten i erforderlig omfattning. Preliminärt
anläggs erosionsskydd vid fartygsläge, RoRo-ramp och nya slänter efter
muddringen.

Figur 27. Ytor för muddring och sprängning, tillkommande kajyta och RoRo-läge
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8.2.

Muddring och sprängning

Muddring och sprängning kommer att utföras i områden och till djup enligt figur
27. Massorna består till största delen av lera, men även sandig silt,
sprängstensfyllning, morän och berg förekommer.

8.3.

Masshantering

Muddringen av hamnområdet förväntas generera en teoretisk fast volym på ca
160 000 tfm3 muddermassor. Av dessa massor genereras ca 115 000 tfm3 vid
fördjupning av hamnbassängen och 45 000 tfm3 utgör uppskattad muddringsvolym
för erosionsskydd.
Utgångspunkter vid volymberäkning och klassificering av de olika massorna har
varit följande:






0,4 meter övermuddring har förutsatts.
Den totala volymen för fördjupning av hamnbassängen är framtagen utifrån
bottenscanningen från år 2012, och bör stämma bra överens med verklig
volym.
Volymen för erosionsskydd är grovt uppskattad. Omfattning och behov
utreds vidare i detaljprojekteringen.
Indelningen av mängden sprängstensfyllning, morän och berg är grovt
uppskattad. Bedömningen har gjorts utifrån undersökningar med
penetrerande ekolod. (se bilaga C.4 och C.5).
Klassificering och avgränsning av förorenade massor respektive mindre
förorenade massor är gjorda utifrån utförd sedimentundersökning. Resultat
från undersökningen beskrivs översiktligt i avsnitt 6.2.3 samt i särskild
undersökningsrapport, se bilaga D.6.1, (Niras, 2020).

Målet är att inom projektet använda så stor andel av muddermassorna som möjligt
då det finns ett behov av fyllnadsmaterial bakom invallningen vid kaj 7-9,5. Den
största andelen massor är dock lera/silt vilket är olämpligt att använda som
fyllnadsmaterial på grund av de geotekniska egenskaperna. De massor som består
av lera/silt och som inte är påtagligt förorenade avses därför dumpas till havs. De
förorenade massorna måste blandas med bindemedel för att kunna användas.
Massor som klassas som mindre förorenade och som består av morän eller tidigare
krossad sprängsten kan användas som utfyllnad eller som temporär överlast på
hamnplan om de är tillräckligt rena från lera efter muddring. Losshållet berg kan
användas som utfyllnad i invallningen på större djup och på avstånd från spont och
befintliga kajer då det kan bestå av mycket stora stenar. Fraktionen efter sprängning
blir stenar och block mellan 0-2000 mm. Ska dessa massor användas som
uppbyggnad av hamnplan närmare färdig yta måste de tas upp på land och krossas.
Massornas egenskaper per område visas i Figur 28.
Fördelningen av massorna, och hur de planeras att hanteras, redovisas i Tabell 9.
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Figur 28. Muddringsmassornas egenskaper per område samt områden för utfyllnad.
Tabell 9. Fördelning och hantering av muddermassorna.

Klassificering
Förorenade massor

Volym [tfm3]
20 000

Mindre förorenade
massor, totalt
Varav:
Lera /Silt
Morän

140 000
95 000
11 000

Sprängstensfyllning

15 000

Losshållet berg

19 000

Hantering
Används på plats

Dumpas till havs
Används som fyllning innanför
kajutbyggnaden, alternativt som
fyllningsmaterial på annan plats inom
hamnområdet eller i andra projekt. Även
dumpning till havs kan bli aktuellt om
moränens egenskaper är lämplig för det.
Används som fyllning innanför
kajutbyggnaden, alternativt som
fyllningsmaterial på annan plats inom
hamnområdet eller i andra projekt.
Används på plats
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De förorenade massorna transporteras till invallningen för den nya kajutbyggnaden
vid kaj 7-9,5. Där stabiliseras och solidifieras massorna och kan på så sätt användas
som fyllningsmassor för den utbyggda hamnytan, se vidare beskrivning i kapitel
8.4.
Bergmassorna, sprängstensfyllningen och moränen kan med fördel användas inom
området.
Tänkbara användningsområden är:






Fyllning innanför sponten vid utbyggnad av kaj 7-9,5.
Provisorisk motfyllning mot utsidan av sponten vid utbyggnad av kaj 7-9,5.
Utfyllnad av hamnytan vid nytt RoRo-läge vid kaj 2.
Erosionsskydd
Överlast för att utveckla sättningar under SS-massornas härdningstid.

På grund av i vilken ordning massorna tas upp och hur logistiken kring hanteringen
av massorna ser ut, kan de behöva tas upp på land och lagras i väntan på
användning som fyllnadsmassor. De material som kan bli aktuella för lagring är
morän, sorterad sprängstensfyllning och losshållet berg. Om stora mängder
losshållet berg tas upp på land kan det bli aktuellt att krossa och sortera dessa
massor på plats. Detta ökar möjliga användningsområdena för massorna, och
omfattande transporter utanför hamnområdet kan undvikas jämfört med om
massorna krossas externt. Möjlig plats för lagring och eventuell krossning av
massorna är ytor vid Stegeludden, se Figur 29. Om detta blir aktuellt bedöms ca
15 000 tfm3 berg behöva transporteras och krossas vid Stegeludden. Det kan också
bli aktuellt att transportera 10 000 tfm3 morän för lagring. Man kan transportera ca
1000 m3 om dagen mellan kaj 7 och Stegeludden med två stora gruvtruckar. En
mobilkross kan hantera ca 1000 m3 berg om dagen.
Massorna förutsätts vara rena och vid lagring inom ytor på Stegeludden rinner
dagvattnet mot diken och damm innan det når recipient. Om lagring blir aktuellt
föreslås en regelbunden miljökontroll av dagvattnet under denna period, kontrollen
kan t.ex. omfatta grumling, pH och kväve.

58 av 79

Figur 29. Möjlig plats för lagring och hantering av morän, sprängsten och losshållet berg.

Massor som eventuellt varken uppfyller kraven för dumpning eller lämpar sig för
användning i samband med hamnens utbyggnad kommer lämnas externt på
mottagningsanläggning. Det rör sig främst om massor som kan bestå av morän eller
sprängstensfyllning som blandats upp med lera vid muddringen.
Mindre förorenade massor avses dumpas i en djuphåla inom allmänt vatten söder
om ön Beten (se Figur 30). Massorna transporteras till platsen med
bottentömmande pråmar som tömmer massorna genom att luckorna öppnas några
meter under ytan. Vid dumpning kommer en jämn överyta på botten att eftersträvas.
Den maximala volymen som är aktuell för dumpning är den för leran och moränen
enligt ovan. Utöver detta läggs 10% marginal på för att ta höjd för osäkerheten i
klassificeringen av massornas egenskaper.
Total teoretisk fast volym aktuell för dumpning: 120 000 tfm3
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Figur 30. Aktuellt område för dumpning av muddermassor (inklusive hörnkoordinater)

8.4.

Anläggande av ny kaj vid kaj 7-9,5

Genom att förlänga kaj 7 och kaj 9,5 tills de möts erhålls ca 7400 m2 utökad kajyta
och ca 275 meter ny kajlinje. Kranrälerna på de befintliga kajerna byggs ut längs de
nya kajlinjerna.
Kajen avses utföras som en spontkaj förankrad med horisontella stag i ankarplattor.
Då en spont används skapas en invallning mellan den nya kajlinjen och de
befintliga kajerna 8 och 9. Som utfyllnadsmassor kommer delvis förorenade massor
från muddringen att användas. Muddermassorna stabiliseras och solidifieras med
SS-metoden (stabilisering och solidifiering).
8.4.1. Kajkonstruktionen
Det relativt stora djupet utanför kajen kräver en kraftig spontvägg som i botten
måste förankras horisontellt i berget. Det finns registrerade nivåer för berget
förutom ca 50 meter åt båda håll från hörnet på kajen. Där faller berget undan och
sonderingarna har inte nått ned. Bergnivån antas vara som djupast 20 meter längs
den sträckan.
En rörpålevägg där rören fylls med armerad betong som samverkar med stålrören
kommer att anläggas. Rören fungerar även som pålar och lämpar sig bra för att bära

60 av 79

lasten från kranrälen i kajlinjen. Den bakre kranrälen grundläggs på pålar. Kajen
förankras med horisontella stag i ankarplattor (förlängningen av kaj 7) eller i den
bakre kranbalken (förlängningen av kaj 9,5). Förankring med lutande stag i berg
kan också vara möjlig, men påverkan av sättningar i överfyllda underliggande
lerlager måste då beaktas och försvårar den typen av förankring. I byggskedet
måste sponten stödjas horisontellt på annat sätt. Det kan till exempel lösas genom
att stötta kajen provisoriskt i befintliga kajer, använda provisoriska bergstag eller
använda sig av provisorisk motfyllning av sprängsten. Vilken lösning som lämpar
sig bäst kommer variera beroende av avstånd till befintlig kaj och vilken metod som
väljs för stabiliseringen av fyllningsmassorna.
Spontväggen förses med en krönbalk i betong som gjuts ned till en nivå 1,2 meter
under medelvattenytan, främst för att skydda sponten mot korrosion i skvalpzonen.
Krönbalken utformas olika i förlängningen av respektive kaj för att anpassas till
läget från befintliga kranräler. För förlängningen av kaj 9,5 föreslås att en
prefabricerad konsol monteras utanpå krönbalken för att möta befintlig kajlinje.
Befintliga kajer 8 och 9 lämnas kvar i största möjliga mån. Rivning av de övre
delarna av kajerna kan behövas utföras för att anlägga den nya överbyggnaden av
hamnplanen. Lokal rivning kan också behövas för att försäkra att inga hålrum
uppstår i anslutning till de motfyllda befintliga kajerna. Kajutrustning såsom pollare
och fendrar rivs och återvinns i den mån det är möjligt.
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Figur 31. Ny kajyta.

Figur 32. Sektion A-A, förlängningen av kaj 9,5. (Se bilaga C.3 för större figur.)
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Figur 33. Sektion B-B, förlängningen av kaj 7. (Se bilaga C.3 för större figur.)

8.4.2. Utfyllnad bakom kajen
Ytan bakom spontinvallningen planeras att fyllas ut med sprängsten samt med
förorenade massor från muddringen från hamnbassängen. De förorenade massorna
stabiliseras och solidifieras med bindemedel för att binda föroreningarna och för att
öka hållfastheten hos massorna. Metoden beskrivs närmare under kapitel 10.8. När
massorna härdats tillräckligt läggs återstående fyllning av sprängsten ut, samt en
tillskottslast i form av överlast av fyllnadsmaterial. Överlasten hjälper till att trycka
ut vattnet ur de stabiliserade massorna och underliggande befintligt lerskikt. Detta
påskyndar krypsättningarna. Hur länge som överlasten behöver ligga beror av
mängden överlast och lerans egenskaper, erfarenheten visar dock att det bör vara
minst 6 månader. Lerans egenskaper måste undersökas genom provtagning och
laborationstester inför detaljprojekteringen. Kontrollprogram tas fram inför
produktionsskedet där sättningarna mäts och följs upp. Vertikala dränrör i området
för utfyllnaden kan komma att bli aktuellt för att påskynda sättningarna i lerlagret.
Om detaljprojekteringen visar att för stora sättningar riskerar att uppkomma eller
kvarstå även efter dessa åtgärder så kan grundförstärkning av den befintliga leran
med KC-pelare bli aktuell.
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8.5.

Anläggande av nytt RoRo-läge

8.5.1. Allmänt
För att tillgodose det framtida behovet av RoRo-verksamhet och kunna ta emot
större och mer djupgående RoRo-fartyg ska ett nytt RoRo-läge byggas i hamnen.
Rampen byggs på ett nytt påldäck som blir ca 1400 m2 stort. Fartygsläget som blir
ca 250 meter långt består av en serie dykdalber som byggs ut i vattnet i sydostlig
riktning från den nya rampen och kaj 2.
8.5.2. Påldäck och ramp
Rampen utförs som en fast ramp som är integrerad i en nytt påldäck. Påldäcket
grundläggs på stålrörspålar som borras eller slås till berg. Betongbalkar gjuts på
pålarna över vatten. Mellan betongbalkarna placeras sedan prefabelement ut som
pågjutes med platsgjuten betong i samverkan med prefabelementen. Söder om
slänten mellan kaj 1 och kaj 2, i läget för det planerade fartygsläget, visar
bottenscanningarna att fyllningsmassor dumpats eller skredat ut i vattnet. Dessa
massor utgör idag en tryckbank som ökar stabiliteten på hamnplan vid kaj 2. För att
kunna muddra ned till 10 meters djup vid fartygsläget krävs att en spont installeras
längs det nya kajdäckets norra sida, i linje med dagens släntkrön, för att tillgodose
stabiliteten på hamnplan. Sponten måste borras eller dubbas i berg och kan
integreras i kajen. Spontens läge visas i Figur 36 samt i bilaga C.3. Den västra
slänten och hamnplan mellan kaj 1 och kaj 2 fylls ut med sprängsten för att anpassa
det nya påldäcket mot hamnplan.
8.5.3. Fartygsläge
Fartygsläget avses utföras som en rad fenderförsedda dykdalber. Grundläggning
utförs med stålrörspålar till berg. Lutande pålar förses med dragstag som förankras i
berggrunden. Påltopparna för respektive dykdalb gjuts samman med en plattform
av betong. På dykdalberna anläggs en servicebrygga i stål för åtkomst. Den yttersta
dykdalben görs större och kraftigare än de mellanliggande, så fartygen kan ta stöd
på den vid behov om t.ex. problem uppstår vid angöring.
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Figur 34. Plan, ny RoRo-ramp och nytt fartygsläge.

65 av 79

Figur 35. Plan, ny RoRo-ramp. (Se bilaga C.3 för större figur.)
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Figur 36. Principsektion 1, RoRo-ramp på utbyggd plattformskaj. (Se bilaga C.3 för större
figur.)
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Figur 37. Principsektion 3, dykdalb vid nytt fartygsläge
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8.6.

Erosionsskydd

Erosionsskydd av krossmaterial, platsgjuten betong eller betongmadrasser planeras
att utföras där behov finns. Preliminärt anläggs erosionsskydd vid fartygsläge,
RoRo-ramp och nya slänter efter muddringen, se Figur 38. Slutlig omfattning
bestäms i detaljprojekteringen.

Figur 38. Röda områden anger utbredning av erosionsskydd
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9. GENOMFÖRANDEPLANERING
(VATTENVERKSAMHET)
9.1.

Övergripande planeringsförutsättningar

Muddring och dumpning avses utföras under perioden 1:a september till 31:a mars.
Denna tid styr när det är lämpligt att påbörja entreprenaden.
Hamnen ska vara i drift under genomförandetiden. Entreprenadarbetena kommer att
planeras för att störa hamnverksamheten i så liten omfattning som möjligt.

9.2.

Huvudsakliga arbetsmoment

De huvudsakliga arbetsmomenten i utbyggnaden av hamnområdet är:







Kajutbyggnad i förlängningen av kaj 7 och kaj 9,5
Muddring av hamnbassängen
Stabilisering av förorenade massor inom kajutbyggnaden
Nytt fartygsläge med RoRo-ramp vid kaj 2
Anläggande av erosionsskydd
Färdigställande av nya hamnytor, nya sjömärken, kajutrustning etc.

Arbetsmomenten förutsätts kunna pågå samtidigt, t.ex. kan man muddra de mindre
förorenade muddermassorna samtidigt som spont borras för kajutbyggnaden. Det är
också möjligt att borra pålar och spont vid det nya fartygsläget samtidigt som spont
borras vid kajutbyggnad. Detta är dock under förutsättning att Naturvårdsverkets
riktvärden för byggbuller klaras.

9.3.

Översiktlig tidplan

Entreprenaden för muddring och utbyggnad av hamnområdet beräknas kunna starta
tredje kvartalet år 2022. Arbetet bedöms ta ca 2 år att genomföra. En möjlig tidplan
för arbetenas genomförande visas nedan.

Figur 39. Tidplan entreprenadarbeten. Observera att månad 1 avser startmånad och inte
januari månad.

De mest bulleralstrande arbetena med spontning och borrning av pålar bedöms pågå
under ca 5 månader för kajutbyggnaden och ca 5 månader för fartygsläget.
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10. ARBETSMETODER OCH ARBETSMASKINER
(VATTENVERKSAMHET)
10.1. Introduktion
Nedan beskrivs metoder för hur olika arbetsmoment kan utföras. Utöver dessa
moment kommer inspektioner och mindre arbeten ske med dykare.

10.2. Muddring
Muddringen av hamnbassängen kan ske både från kaj och från ponton. Pontoner
kan vara utrustade med stödben som ställs på botten under arbetet.
Muddermassorna lastas på pråmar. Det ska förutsättas att muddringsarbetet,
sprängning undantaget, kan pågå dygnet runt. Val av maskiner och
muddringsmetoder styrs av hur fasta massorna på botten är, samt om de bedöms
som förorenade eller inte. Exempel på mudderverk är enskopeverk, gripskopeverk
och sugmudderverk. Vid muddring med enskopeverk och gripskopeverk tas
massorna upp med en skopa och lastas på en separat pråm. Pråmarna är utrustade
med luckor i botten som öppnas där massorna ska dumpas. Vad gäller
sugmudderverk så sugs massorna upp från botten och lastas på mudderverket, som
även är utrustat med lastutrymme. Massorna kan tömmas via luckor i botten eller
pumpas ut. Muddring med gripskopeverk bedöms som den mest troliga metoden för
projektet. Enskopeverk kan bli aktuellt om massorna är för hårda för att gripskopan
ska kunna komma ner, samt för att ta upp losshållet berg.
I delar av hamnbassängen består det översta skiktet av lösa sediment som bedömts
så pass förorenade att de inte kan dumpas till havs. För att undvika grumling i
största möjliga mån ska dessa sediment muddras med ett gripskopeverk med
miljöskopa där så är möjligt. Miljöskopan är försedd med ventiler i överkant vilket
gör att vatten kan pressas ut ur skopan då den fylls med sediment. Detta leder till att
vatteninblandning, spridning av sediment och spill minskar i jämförelse med andra
muddringsmetoder. Skopan förses med positioneringssystem så att hög precision av
muddringen kan erhållas. På så sätt finns det möjlighet att kontrollera att man får
bort det översta skiktet i de förorenade områdena på det bedömda begränsade
djupet. Muddring med miljöskopa är dock mer tidskrävande varför den endast avses
användas för förorenade sediment.

Figur 40. Muddring av begränsat skikt med miljöskopa. (Laugesen & Nygård, 2008)
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Figur 41. Gripskopeverk på ponton med stödben och pråm för lastning och transport.
(Boskalis)

Figur 42. Enskopeverk på ponton med stödben och pråm för lastning och transport.
(Boskalis)
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Figur 43. Sugmudderverk. (www.confluence.qps.nl)

10.3. Sprängning
Arbeten med sprängning i vatten utförs från ponton med stödben som står på
botten. Vanligtvis utförs borrningen med en borrigg som kan flyttas runt på
pontonen, pontonerna har ofta hål så borrning kan ske både över kant och genom
hålen. Hålen laddas direkt efter borrning med trögflytande sprängämne via ett rör.
Där sprängning sker i nära anslutning till befintliga kajer borras hålen tätare och
mindre laddning per hål används, så kallad skonsam sprängning. Efter sprängning
schaktas bergmassorna upp och läggs på en separat pråm för transport.

Figur 44. Ponton för borrning av borrhål vid sprängning under vatten. (Boskalis)
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10.4. Transport och dumpning
Transport av muddermassor sker med pråmar med bottentömning. Pråmarna antas
ha en lastvolym på ca 500 m3. Mindre förorenade muddermassor töms vid
dumpningsplatsen till havs sydost om ön Beten, dumpning utförs så att en jämn yta
erhålls på botten. Förorenade muddermassor transporteras till kaj för bearbetning
innan de läggs på plats i invallningen, se vidare information i kapitel 10.8. Mindre
förorenade massor som inte dumpas, t.ex. losshållet berg, transporteras till tillfälligt
upplag på Stegeludden om massorna inte kan användas direkt som fyllning innanför
invallningen.

10.5. Krossning av berg
Om bergmassorna inte kan användas direkt som utfyllnad på grund av att de har för
grov fraktion för ändamålet, eller om de måste lagras en tid av logistiska skäl, kan
det bli aktuellt att de krossas på plats inom hamnens område. Krossning kommer i
så fall att ske med ett mobilt krossverk. Stenar som är för stora för att hanteras av
krossen behöver knackas ned med hydraulhammare, så kallad skutknackning.
Skutknackning sker parallellt med krossningen av massorna.

10.6. Rivning
Rivningsarbeten kommer att behöva utföras där nya konstruktioner ansluter till de
befintliga. Arbetena omfattar nedmontering av hamnutrustning och rivning av
armerad betong. Rivningen kan utföras genom klippning, sågning och bilning.
Rivningsmassorna tas om hand på land. Om det blir aktuellt att använda
rivningsmassorna inom projektet kommer deras egenskaper och lämplighet för
detta att utredas. I annat fall transporteras de bort för deponering vid godkänd
anläggning.

10.7. Pålning och spontning
Pålnings- och spontarbeten kommer utföras vid kajutbyggnaderna och det nya
fartygsläget. Arbetena kommer i största omfattning ske med borrigg eller pålkran
från ponton, men kan även lokalt utföras från kajkant. Pålarna kommer att vara
grova stålrörspålar, som antingen slås eller borras till berg. Sponten kan utföras som
en stålrörsspont, som i så fall borras till berg. Det kan också vara möjligt att utföra
sponten med slagna profiler och balkar, eller en kombination av båda varianterna.
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Figur 45. Pålning från större ponton med upplag för pålar. (Boskalis)

10.8. Stabilisering av förorenade muddermassor
Metoden att blanda in bindemedel i förorenade massor av låg bärighet kallas s/smetoden (stabilisering/solidifiering) och är etablerad i Sverige. År 2011 togs en
vägledning fram för metoden i projektet STABCON (STABCON, 2011). I
rapporten från projektet beskrivs metoden ingående och några av de referensobjekt
som dittills hade utförts. Bland objekten finns pilotprojektet vid Stegeludden öster
om Oxelösunds hamn. Efter att vägledningen togs fram har ett flertal
masstabiliseringsprojekt utförts i Sverige, bland annat i Gävle hamn år 2012,
pilotprojekt i Västerås och Köpings hamn år 2013 och Arendal i Göteborgs hamn
2017.
Det finns i dagsläget tre metoder för att utföra stabiliseringen och solidifieringen
på, masstabilisering, pelarstabilisering och processtabilisering. Om metoderna
mass- eller pelarstabilisering används så stabiliseras muddermassorna på plats i
invallningen med grävmaskin eller pelarstabiliseringsmaskin. Vid
processtabilisering sker iblandningen av bindemedel i
processtabiliseringsutrustning på kajen, innan de pumpas på plats i invallningen.
Före iblandning av stabiliseringsbruk rensas massorna på plats i pråm vid kaj från
bottenskräp som t.ex. skrot, bildäck och större stenar. Metoderna beskrivs mer
ingående i rapporten (STABCON, 2011). För aktuellt projekt anses samtliga
metoder vara genomförbara.
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10.8.1. Bindemedel
Bindemedlet består vanligtvis av en kombination av olika
bindemedelskomponenter. De vanligaste och mest vedertagna är cement,
granulerad masugnsslagg och flygaska. Man kan även tillsätta tillsatsmedel i
mindre mängder vid behov för att binda vissa föroreningar.
För att utvärdera lämpligt recept för projektet har tidigare utförda provtagningar i
hamnområdet studerats och valts som utgångspunkt. Utöver det har nya prover
tagits i det aktuella muddringsområdet där massorna bedömts som förorenade.
Tidigare utredningar
Sediment från hamnbassängen testades tillsammans med bindemedel i laboratorium
under 2008 (STABCON, 2011) med avseende på hållfasthet och utlakning av
föroreningar. Olika blandningar av cement och granulerad masugnsslagg (Merit
5000) testades för att hitta den bästa blandningen. De blandningar som valdes
utifrån hållfasthetstesterna testades sedan med avseende på föroreningshalter i
lakvatten vid skakförsök. Vid dessa tester analyserades endast PCB:er och
resultaten visade på god reducering av utlakning jämfört med ostabiliserade
sediment. Ett recept med en inblandning av 100 kg/m3 med CM 30/70 (30%
cement, 70% Merit 5000) valdes som mest lämpligt utav de som testades (COWI,
2012).

Figur 46. Tryckhållfasthetsutveckling för tidigare utförda labtester för sediment från bl.a.
Oxelösunds hamn och Stegeludden. (STABCON, 2011)

Inom STABCON-projektet utfördes ett fältförsök vid Stegeludden, öster om
Oxelösunds hamn, år 2009. Masstabilisering utfördes av 305 m3 muddermassor
med en inblandning av 150 kg/m3 CM 50/50. Slutsatserna från fältförsöket var att
metoden bedömdes som lämplig vid utbyggnad av ny hamnyta.
Nya provtagningar
Ett antal nya sedimentprover har tagits från hamnbassängen för analys under våren
2020. För att kunna bedöma risken för föroreningsspridning i samband med
stabiliseringen har laktester utförts. Mer om dessa tester och resultaten återfinns i
bilaga D.6.1, (Niras, 2020). Sedimenten från en provpunkt i området för utfyllnad
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mellan kaj 7 och 9,5 bedömdes representativa för de förorenade massorna varför
prov från denna punkt blandades med bindemedel och analyserades i laboratorium.
Följande bindemedelskomponenter har använts vid inblandningsförsöken:




Cement (Bascement från Cementa, CEM II/A-V)
GGBFS (ground granulated blast-furnace slag, från SWECEM)
Multicem (produkt från Cementa, innehåller 50% cement och 50% CKD
(cement kiln dust))

Recepten har valts utifrån vad som använts vid de tidigare utredningarna i området,
vilka har påvisat ett bra resultat, samt utifrån vad som använts i andra utförda
referensprojekt på senare tid, t.ex. projekt Arendal i Göteborgs hamn. Både cement
och granulerad masugnsslagg finns dessutom på plats i Oxelösunds hamn vilket är
fördelaktigt ur ekonomiskt, miljömässigt och logistiskt perspektiv.
Tabell 10. Utvärderade bindemedelsrecept

Prov
Bindemedel

M1
Cement/
GGBFS
Förhållande
30/70
Inblandningsmängd 100kg/m3

M2
Cement/
GGBFS
30/70
150kg/m3

M3
Multicem/
GGBFS/
60/40
100kg/m3

M4
Multicem/
GGBFS/
60/40
150kg/m3

Laboratorieundersökning utfördes på Sweco Geolab. Proverna blandades enligt
recepten i Tabell 10 och packades sedan med ett tryck på 100 kPa i 50 mm hylsor
som sedan förslöts. Därefter förvarades proverna i ett kylrum som simulerar
temperaturen i marken fram tills att tryckning av respektive prov utfördes. Vid
tryckningen avlägsnas hylsan från provet i direkt anslutning till tryckapparaten där
det laddas och applicering av last påbörjas.
Resultaten för hållfasthetsutvecklingen från laborationsproverna för de första 91
dagarna redovisas i figur 47 nedan. Utvecklingen för blandningarna med 100 kg/m3
planar ut efter de första 7 dagarna. Blandningarna med 150 kg/m3 visar en stadig
ökning mellan provtryckningarna från 7 och 91 dagar. Resultaten efter 91 dagar
indikerar att blandningar med vanlig cement och Multicem ger en liknande
hållfasthetsutveckling. En av anledningarna till att dessa prover visar en lägre
hållfasthetsutveckling än vad tidigare utförda prover enligt Figur 46 visar, är att
sedimentproverna hade en relativt hög vattenkvot22 och att ingen överlast
applicerats under förvaringen som pressar ut vattnet.

22

Se Niras,2020 för mer information om sedimentprovernas egenskaper.

77 av 79

En preliminär bedömning är att en blandning av bindemedlen enligt Tabell 10 med
en mängd på 150 kg/m3 är fullt tillräckligt för projektet. Inför detaljprojekteringen
bör fler provtagningar göras i samråd med entreprenör när val av blandningsmetod
har bestämts.

Figur 47. Hållfasthetsutveckling

Slutligt val av bindemedel för projektet kommer att väljas av entreprenören i
samråd med Oxelösunds hamn. Följande värden på skjuvhållfasthet och
permeabilitet har valts som målsättning hos de stabiliserade massorna:



Skjuvhållfasthet: 70 kPa inom ett år
Permeabilitet: 10-8 m/s

Kontroll av att en tillräckligt homogen monolit uppnås i fält sker via
kontrollprogram som utarbetas i samråd med entreprenören.

10.9. Betongarbeten
Form, armering och betongarbeten för de nya konstruktionerna kommer att utföras
från pontoner eller från provisoriska stålställningar som byggs på
pålgrundläggningen. Transport av betong sker med lastbil till kajkant. Pumpning av
betong kan också ske från kajkant där räckvidden så tillåter. En mobilkran behöver
etableras på kajen för att kunna lyfta ut material direkt till planerade anläggningar
eller till pontoner.
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10.10.

Anläggande av erosionsskydd

Erosionsskydd behöver anläggas i områden som är känsliga för erosion och där
botten påverkas av propellerströmmar. Erosionsskyddet kan t.ex. vara uppbyggt av
lager av sorterad sprängsten, betongmadrasser eller undervattensgjuten betong.
Arbeten med erosionsskydd kommer att ske från pontoner. Vid anläggning av
erosionsskydd av krossmaterial läggs detta på plats med enskopeverk eller
grävmaskin på ponton med långsticka. Om gjutning av betong som erosionsskydd
blir aktuellt ska det i största möjliga mån ske från ponton eller land. Vissa arbeten
kommer dock kräva insats av dykare.

10.11.

Skyddsåtgärder

Följande huvudsakliga skyddsåtgärder planeras inför respektive arbeten
Muddring och dumpning
Muddring och dumpning avses utföras under perioden 1:a september till 31:a mars.
Miljöskopa ska användas om så är möjligt vid muddring av förorenade massor.
Grumling under muddring kommer att följas upp.
Pålning och spontning
Utrustning och metoder som kan minska grumling ska finnas tillgängliga om
tillåtna värden överskrids enligt kontrollprogram.
Sprängning
Varningsskott utfärdas före sprängning.
Akustiska signaler används för att skrämma bort fiskar.
Övriga åtgärder
Saneringsutrustning finns tillgänglig i händelse av spill eller läckage från maskiner.
Arbeten planeras så att Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller kan innehållas.

10.12.

Övriga arbeten

När anläggningen är färdigställd så kommer kajer, förtöjningslinjer och dykdalber
att förses med förtöjningsanordningar samt fendrar.
Räls och el till kranar ska dras fram i förlängningen av kaj 7 och kaj 9,5.
Även nautisk utrustning samt annan utrustning för arbetsmiljö och säkerhet ses över
och kompletteras vid behov. Exempelvis räddningsstegar, sjömärken,
avåkningsskydd, halkskydd mm.
Inspektion av utförda arbeten under vatten kommer att ske med dykare.
Ny bottenscanning utförs från båt efter arbetenas färdigställande. Resultatet
redovisas för Sjöfartsverket för uppdatering av sjökort.
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1. ÄRENDET
Oxelösunds Hamn AB planerar utöka sin verksamhet i Oxelösunds hamn, Oxelösunds
kommun. Nuvarande och utökad verksamhet är tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap
miljöbalken. För att kunna utöka verksamheten kommer även vattenverksamhet enligt
11 kap miljöbalken behöva genomföras. En del i processen att söka tillstånd är att
genomföra en specifik miljöbedömning och att inom ramen för denna samråda med
berörda enligt 6 kap. 30§ miljöbalken, vilket har till syfte att informera om samt att få in
synpunkter på de planerade åtgärderna. Denna samrådsredogörelse beskriver och
redogör för det samråd som har genomförts inom ramen för upprättandet av den
specifika miljöbedömningen.
Verksamheten är en sådan verksamhet som alltid ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan enligt 6§ Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

2. SAMRÅDSPROCESSEN
Ett avgränsningssamråd genomfördes under perioden 16 januari till 26 februari 2020.
Ett samrådsunderlag upprättades inför samråd och ses i Bilaga D.1.1. En inbjudan till att
delta i samrådet annonserades i tidningarna DN, SvD och SN den 16 januari 2020. För
annonserna i tidningarna hänvisas till Bilaga D.1.4. Inbjudan skickades även via brev
till ca 700 närboende i Oxelösundsområdet den 15 januari 2020, se Bilaga D.1.2 för
inbjudan. Avgränsning av utskick gjordes baserat på preliminär bullerpåverkan och
redovisas i Figur 1 nedan.
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Figur 1. Markerade områden har bedömts utgöra samrådskrets för samrådet och boende inom området har
inbjudits via brevutskick.

Ett samrådsmöte med allmänheten arrangerades den 5 februari 2020 i form av ett öppet
hus i Oxelösunds Segelsällskaps lokaler i Oxelösund. Drygt 50 personer närvarade på
mötet, där det fanns möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor. Under mötet hölls
inledningsvis en samlad presentation om den planerade verksamheten och därefter fick
närvarande ställa frågor till Hamnen vid ett antal stationer där det fanns tillgång till
skriftligt material i form av kartor som ses i Bilaga D.1.7. De närvarande kunde också
lämna synpunkter och frågor inom ramen för samrådet i en brevlåda på plats.
Samråd har även hållits med berörda myndigheter, företag och organisationer. Inbjudan
till samrådet skickades ut via mail den 15 januari 2020, och återfinns i Bilaga D.1.2. För
en lista på de myndigheter, företag och organisationer som samrådsinbjudan skickades
till hänvisas till Bilaga D.1.3.
Ett samrådsmöte för myndigheter genomfördes den 5 februari 2020. Presentationen som
hölls under mötet återfinns som Bilaga D.1.6. För minnesanteckningar med deltagarlista
från samrådsmötet hänvisas till Bilaga D.1.5.
Inför samrådet har ett samrådsunderlag tagits fram, se Bilaga D.1.1. Samrådsunderlaget
bifogades i inbjudan till myndigheter och har under hela samrådstiden funnits
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tillgängligt att ladda ner från Oxelösunds Hamns webbsida. Detta har även framgått i
annons och inbjudan till allmänheten.

3. FRAMFÖRDA SYNPUNKTER
Det har under samrådet inkommit skriftliga samrådssvar från 28 instanser och/eller
privatpersoner, inräknat de synpunkter som lämnades i brevlådan under samrådsmötet
med allmänheten. Av dessa har svar inkommit från följande instanser som avstår att
svara eller inte har någon erinran över planerade åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•

Havs-och Vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Räddningstjänsten
SGU
Vattenmyndigheten
Miljö-och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Försvarsmakten

I Bilaga D.1.8 redovisas en sammanställning över samtliga samrådssynpunkter som har
inkommit (skriftligt samt vid Öppet hus) samt Oxelösunds Hamn AB:s svar på hur de
har beaktats i ansökan.
Inkomna samrådsyttranden bifogas i helhet i Bilaga D.1.9. Av personuppgiftsskäl har
avsändare och eventuella kontaktuppgifter i yttranden från privatpersoner tagits bort.
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1. INLEDNING
Oxelösunds hamn är en av Sveriges största allmänna hamnar och hanterar stora
mängder gods av olika typer. Behovet av godstransport med fartyg ökar och det finns
nationellt satta mål om att en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och
sjöfart ska främjas. Med detta som bakgrund avser Oxelösunds Hamn AB (hädanefter
kallat Hamnen) att utveckla verksamheten i Oxelösunds hamn, bland annat genom en
utökad godshantering och anläggande av ett nytt RoRo-läge och tillkommande kajyta.
För att genomföra dessa ändringar avser Hamnen att ansöka om ett nytt grundtillstånd
enligt 9 kap miljöbalken och tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.
Ansökan kommer även att omfatta en dispens från förbudet mot dumpning enligt 15 kap
miljöbalken.
Denna handling är ett underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken. Samrådet är en del
av förberedelserna inför Hamnens kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.
Verksamheten ska antas medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att något
undersökningssamråd inte hållits och att samrådet är ett så kallat avgränsningssamråd
enligt 6 kap 28§ miljöbalken. En specifik miljöbedömning ska genomföras och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram.
Samrådet pågår till och med den 26 februari 2020. Tillståndsansökan planeras att
lämnas in till mark-och miljödomstolen i mitten av 2020.
Syftet med samrådet är bland annat att informera om projektet och att samråda om
verksamhetens och åtgärdernas lokalisering, omfattning och utformning, de
miljöeffekter som den ansökta verksamheten kan antas medföra samt om
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Syftet är också att i ett tidigt
skede möjliggöra delaktighet för centrala myndigheter, organisationer, enskilda och
andra som kan antas bli berörda av verksamheten. Samrådet hålls med Oxelösunds
kommun, Länsstyrelsen i Södermanland, berörda myndigheter och verk, organisationer,
berörda fastighetsägare, andra närliggande verksamheter samt med allmänheten.
Ett samrådsmöte för allmänheten hålls den 5 februari 2020. Ett separat möte med
inbjudna myndigheter kommer också att hållas den 5 februari 2020.
Samrådsunderlaget hålls tillgängligt via: https://www.oxhamn.se/nyheter/
Synpunkter kan lämnas vid informationsmötet eller skriftligen senast den 26 februari
2020. Skriftliga synpunkter skickas till projektets miljösamordnare, på adress enligt
nedan:
E-post: elisabeth.morner@structor.se
Postadress: Structor Miljöbyrån Stockholm AB
Elisabeth Mörner
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Märk kuvert eller e-post med ”Samråd Oxelösunds Hamn”.
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2. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Sökande:

Oxelösunds Hamn AB
556207–4913
Box 26, 613 21 Oxelösund
0155-25 80 00

Fastighetsbeteckning:

Oxelö 7:60 och 7:67
Lövkojan 7 och 8
Femöre 1:4
Stora Hummelvik 1:8
Allmänt vatten (plats för dumpning)

Fastighetsägare:

Oxelösunds Hamn AB till Oxelö 7:60 och 7:67, Lövkojan 7
och 8.
Oxelösunds kommun till Femöre 1:4.
SSAB EMEA AB till Stora Hummelvik 1:8
Dumpningsplatsen ligger inom allmänt vatten vilket ägs av
staten.

Kontaktpersoner:
Områdeschef/Projektledare tillståndsansökan:

Magdalena Johansson, Oxelösunds Hamn
E-post: magdalena.johansson@oxhamn.se

Miljösamordnare:

Elisabeth Mörner, Structor Miljöbyrån
E-post: elisabeth.morner@structor.se
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3. BAKGRUND
Oxelösunds hamn är en allmän hamn med ett flertal fördelar jämfört med närliggande
hamnar, såsom ett djup som möjliggör att de största fartyg som trafikerar Östersjön kan
tas in, ett isfritt läge, 24 timmar service, kort insegling och goda transportmöjligheter
med direkt anslutning till både motorväg och järnväg. Hamnen bedriver
hamnverksamhet och hanterar stora mängder och olika godsslag.
Hamnen har ett tillstånd till hamnverksamheten från 2004. Sedan tillståndet erhölls har
verksamheten utvecklats och Hamnen ser ett behov av att kunna hantera en ökad mängd
gods över kaj från delvis andra kundkategorier jämfört med idag. Hamnen ser också ett
behov av att kunna möta marknadens ökade efterfrågan på hamnar för djupgående
fartyg för vissa segment och för större flexibilitet. Sedan tillstånd gavs 2004 har ett
flertal ändringsanmälningar gjorts. Det finns av Trafikverket satta mål om att en
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas. Med detta
som bakgrund ser Hamnen ett behov av att ansöka om ett nytt tillstånd för befintlig och
framtida verksamhet i Oxelösunds hamn. För att kunna ta in och hantera en ökning av
mängden gods behöver Hamnen anlägga ny kajyta samt ett nytt RoRo-läge.
I närområdet ligger SSAB som tar in råvaror via Oxelösunds Hamn. SSAB avser att
ställa om den nuvarande malmbaserade produktionen till en järn- och skrotbaserad
produktion med ljusbågsugn. Ändringen medför förändrade råvaruflöden, från införsel
av malm och kol till järn- och skrotråvara. SSAB lämnade in ansökan om tillstånd till
mark- och miljödomstolen hösten 2019. Målsättningen är att ta ljusbågsugnen i drift
2024. Som en följd av SSABs planerade processförändring kommer Hamnens
verksamhet att behöva genomgå förändringar avseende godshantering. Införsel av
önskad mängd järn- och skrotråvara ryms inom Hamnens gällande tillstånd men tar då
upp merparten av tillståndsgiven mängd och kapacitet som får hanteras över kaj per år.
Med anledning av SSABs omställning samt det faktum att kommande järnråvara skiljer
sig från dagens i form av egenskaper och hanteringsform, samtidigt som Hamnen
fortsätter växa inom andra kategorier behöver tillståndstaket för hantering av gods öka.
Även detta är skäl till att Hamnen behöver söka ett nytt grundtillstånd för verksamheten.
Det kommande tillståndet kommer omfatta nuvarande och tillkommande verksamhet.
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4. SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER
4.1. Syfte

Det övergripande syftet med planerade ändringar och anläggningar är att kunna
tillmötesgå ett framtida behov av godshantering via Oxelösunds hamn till följd av fler
sjötransporter, att kunna möta de mål som Trafikverket satt gällande att främja överflytt
av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt att anpassa verksamheten inför
den förändring som följer av SSABs planerade omställning.

4.2. Utgångspunkter

I detta avsnitt beskrivs utgångspunkter för planerade förändringar av verksamheten. En
utförlig beskrivning av planerad verksamhet finns i kapitel 0.
Tillståndsansökan avses omfatta i huvudsak följande verksamhet:
•

•

•
•

Hamnverksamhet omfattande en årlig hantering av upp till 10,5 miljoner ton
gods över kaj (varav en del kan vara omlastning). Hanteringen av gods omfattar
mottagande av fartyg 1, och lagring av gods samt drift av Hamnens anläggningar
inklusive intransport av gods till SSAB via Hamnens bandanläggning.
Vattenverksamhet 2,3 i form av fördjupning av hamnbassäng och vattenområde
vid Stegeludden genom muddring och sprängning, anläggande av ny kaj samt
nytt RoRo-läge. Detta inkluderar även åtgärder så som till exempel behandling
och återanvändning av muddermassor, spontning, schaktning samt utfyllnad.
Dumpning av muddermassor. Dispens mot förbud enligt 15 kap miljöbalken
kommer att sökas.
Mottagande, hantering och lagring av icke-farligt och farligt avfall.

Ansökan kommer inte att omfatta externa verksamheter som är belägna inom Hamnens
verksamhetsområde och inte heller Hamnens verksamhet i närbelägna oljebergrum.
Hantering av gods över kaj som sker till de externa verksamheterna belägna inom
Hamnens område (exklusive LNG och olja) omfattas av Hamnens verksamhet, se vidare
avsnitt 8.1.

4.3. Verksamhetskoder

Huvudkoden för ansökt verksamhet är 63.10 B enligt Miljöprövningsförordningen
(2013:251). Utöver huvudkoden kan den sökta verksamheten även omfatta ett antal

Inom ramen för hamnens verksamhet sker en omfattande omlastning av varor mellan fartyg. Omlastade volymer ingår i den
ansökta verksamheten som gods över kaj, men det ska tydliggöras att det omlastade godset inte medför några ökade transporter på
väg/järnväg. Detta kommer utvecklas närmare i kommande MKB.
2
Hamnen har tidigare sökt och beviljats tillstånd för liknande vattenverksamhet (Hamnen fick 2012-02-23 tillstånd att genomföra
muddringsarbeten i hamnen och farleden, tippa rena muddermassor till havs samt omhänderta förorenade muddermassor genom
stabilisering och solidifiering (s/s-metoden) inom invallat område i hamnen, mål nr M4177-09). Tillståndet togs dock aldrig i
anspråk och arbetstiden löpte ut 2017.
3
Hamnen har tidigare sökt och beviljat tillstånd till anläggande av bl.a. kajanläggning vid Stegeludden (meddelat av Mark-och
miljödomstolen 2008-01-24 mål nr M 1532-07, justerat i Miljööverdomstolen 2009-08-21 mål nr M 1332-08).
1
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ytterligare verksamheter. Eftersom den kommande ansökan även avses omfatta tillstånd
till vattenverksamhet kommer ansökan att lämnas in till Mark- och miljödomstolen.

5. LOKALISERING OCH
OMRÅDESBESKRIVNING
5.1. Lokalisering

Oxelösunds hamn ligger i Oxelösunds kommun i Södermanlands län. Oxelösunds
kommun ligger på en halvö strax söder om Nyköping och cirka 10 mil söder om
Stockholm. Oxelösunds hamn ligger på halvöns yttersta spets på ett område om cirka
130 hektar. Hamnverksamhet har bedrivits på platsen i minst 500 år. I Figur 1 redovisas
en översiktskarta där Hamnens verksamhetsområde är utpekat. Med verksamhetsområde
avses det område där Hamnen bedriver hamnverksamhet och det område som omfattas
av den nu aktuella tillståndsprövningen. Observera att det inom Hamnens område finns
externa verksamhetsutövare med separata tillstånd, se Figur 17. Utöver idag använda
ytor omfattas verksamhetsområdet även av ytor som idag inte är ianspråktagna (främst
norr om Gamla Oxelösundsvägen och på Stegeludden). Dessa ytor är redan idag
planlagda för hamnverksamhet och industri (se Figur 5) och kan komma att ianspråktas
inom ramen för den planerade verksamheten.

Figur 1. Översiktskarta med verksamhetsområde utpekat.
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Väster om hamnen ligger Oxelösunds centrala delar och norrut ligger SSABs
anläggning för ståltillverkning. I området öster om hamnområdet, sydost om
Stegeludden ligger bostads-och fritidsbebyggelsen Gamla Oxelösund. Nordväst om
verksamhetsområdet ligger centrala Oxelösund. I skärgården sydost om hamnen finns
fritidsbebyggelse.

Figur 2. Bebyggelse i Oxelösunds hamns närområde och Oxelösund.

Vägtransporter till och från Hamnens verksamhetsområde sker via Riksväg 53 som går
vidare som motorväg från Oxelösund nordväst mot Nyköping där den ansluter till E4.
Järnvägsspår finns till och inom verksamhetsområdet.

5.2. Omgivningen och hamnområdet

Oxelösundsområdet präglas av närheten till havet och domineras av skog med lite inslag
av jordbruksmark. Hamnområdet är plansprängt, hårdgjort och tidigare dalgångar är
utfyllda med fyllnadsmassor av olika mäktighet. Landskapsbilden inom hamnen präglas
av industriverksamheten med kranar och stora ytor för lossning, lastning och lagring av
gods.
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Figur 3. Flygbild över Oxelösunds Hamn med SSABs verksamhet i bakgrunden. Stegeludden syns i det högra
hörnet.

Figur 4. Oxelösunds hamn sett snett norrifrån. Femöre syns i bakgrunden.

5.3. Planförhållanden

Hamnens verksamhetsområde är i kommunens översiktsplan (lagakraft 2018-07-11)
markerat som område med verksamheter. I översiktsplanen anges att områdets
industrifunktion ska bevaras och utvecklas. Vidare nämns utvecklingen av en LNGterminal i området.
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I princip hela Hamnens verksamhetsområde är detaljplanelagt. Den planerade
verksamheten är förenlig med gällande detaljplaner. I Figur 5 syns gällande detaljplaner
för Hamnens verksamhetsområde.
En betydande del av verksamhetsområdet omfattas av Stadsplan Hamnområdet (0481P87/3 4) vilken medger hamnverksamhet och järnväg inom området. I området som
omfattas av detaljplanerna 04-OXS-106 5 och 04-OXS-65 6 pågår en detaljplaneprocess
för att bland annat möjliggöra byggandet av en anläggning för flytande naturgas (LNG),
se avsnitt 8.1.4. Den nya detaljplanen är antagen men överklagad.

Figur 5. Detaljplaner som berör verksamhetsområdet samt preliminära områden för vattenverksamhet.

Vid Stegeludden gäller detaljplan 04-OXS-106, området vid Stegeludden är främst
planlagt för ”storindustri”. Angränsande i norr gäller detaljplan 0481-P00/3. Om
muddring vid Stegeludden blir aktuellt kan denna komma att beröras. Vattenområdet i
denna detaljplan anges för ”hamn med industri”.

Även benämnd DP 1748.
Även benämnd DP 1668.
6
Även benämnd DP 1316.
4
5
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5.4. Riksintressen och övriga skyddade områden och objekt
5.4.1. Riksintressen
Oxelösunds hamn är av riksintresse för kommunikation. Inom och i angränsning till
Hamnens verksamhetsområde ligger fler områden som omfattas av riksintresse för
kommunikation, se Figur 6. Ytterligare riksintressen som ligger i verksamhetsområdets
och den planerade dumpningsplatsens närhet ses i Figur 7 och Figur 8.

Figur 6. Områden av riksintresse för kommunikationer.
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Figur 7. Områden av riksintresse för natur och friluftsliv.

Figur 8. Områden av riksintresse för energiproduktion och yrkesfiske.
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5.4.2. Skyddad natur
Strax sydost, cirka 600 m, om Hamnens verksamhetsområde ligger Natura 2000området Furön (se Figur 7). På Furön är de prioriterade bevarandevärdena områdets
gamla kusttallskog med naturskogsliknande utseende, vilket delvis är brandpräglat, samt
arter knutna till död ved och gamla träd. Skogen på Furön är troligen den äldsta av sitt
slag i denna del av Östersjön.
Cirka 900 meter sydväst om verksamhetsområdet, väster om Furön, ligger Femöre
naturreservat och Natura 2000-området Femörehuvud (se Figur 7) som är en
skogbeväxt, bergig halvö. Området utgörs av värdefull gammal tallskog. Syftet med
reservatet och Natura 2000-området är att skydda det värdefulla frilufts-och
barrskogsområdet med dess djur-och växtliv.
Cirka 2,5 kilometer öster om verksamhetsområdet, öster om Furön, ligger Natura 2000området Hasselö-Bergö. Syftet med Natura 2000-området är att bevara den nuvarande
typiska skärgårdsnaturen med gammal tallskog och ädellövskog.
5.4.3. Kulturmiljö
Inom Hamnens verksamhetsområde finns fyra kulturhistoriska lämningar, tre av dessa
är belägna på Stegeludden se Figur 9. Två av lämningarna utgörs av en ”övrig
kulturhistorisk lämning”, dessa är en husgrund och ett stridsvärn på Stegeludden.
Övriga två lämningar är ej antikvariskt bedömda. Lämning på Stegeludden är utpekad
som eventuell stensättning och lämning i den västra delen av verksamhetsområdet är
nämnd som runristning men aldrig återfunnen på plats.

Figur 9. Kulturhistoriska lämningar inom och i närhet av Oxelösunds hamn.
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Mellan hamnområdet och Stegeludden ligger Gamla Oxelösund. Områdets
bebyggelsehistoria är förknippad med sjöfarleden och Oxelösunds historia av sjöfart,
lots och sommarnöjen. Gamla Oxelösund är utpekad i Oxelösunds kommuns
kulturhistoriska områdesbeskrivning.
I Riksantikvarieämbetets register över fornlämningar finns ingen marinarkeologisk
lämning inom vattenområdet för planerad verksamhet. Närmaste lämning är strax sydost
i Djupviken (övrig kulturhistorisk lämning). I samband med en tidigare
tillståndsansökan för muddring och dumpning inom aktuella områden genomfördes en
marinarkeologisk utredning etapp 1 av Bohusläns museum (2013). Utredningen visade
på att möjliga fartygslämningar finns inom området.
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6. BEFINTLIG VERKSAMHET
Hamnens verksamhet bedrivs inom fastigheterna Oxelö 7:60 och Oxelö 7:67 samt
Lövkojan 7 och 8. Hamnens huvudsakliga verksamhet består i att ta emot fartyg för att
lasta, lossa, lagra och transportera olika typer av material och varor. En stor del av
verksamheten består för närvarande i att hantera råvaror i bulk såsom bland annat
malmpellets och kol till SSABs verksamhet. SSABs verksamhet utgör idag ca 60 % av
den totala volymen gods över kaj årligen. Kol lossas, lagras och utlastas även för andra
kunder.

Figur 10. Fastighetskarta med Hamnens verksamhetsområde utpekat.

Verksamheten omfattar även lossning av bland annat eldningsflis, spannmål, cement,
kemikalier, legeringar och järn-och skrotråvara samt lastning av bland annat slagg,
spannmål och ammoniumsulfat.
Oxelösunds hamn är en allmän hamn vilket innebär att ankommande gods för lossning
och lasting kan utgöras av alla förekommande godsslag.
Inom hamnen finns ett flertal kajlägen för hantering av olika typer av gods. Det finns
även spårbundna och mobila kranar. Gaffeltruckar och lastmaskiner kan användas i
samband med lastning, lossning och lagring. Lagring inom Oxelö 7:60 sker för
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närvarande på tio lagerytor, se, lageryta A-I i Figur 11. En del av lageryta H arrenderas
ut, övriga används av Hamnen. På fastighet Oxelö 7:60 finns även ett flertal
hamnmagasin. Hamnmagasinen används av både Hamnen och externa
verksamhetsutövare.

Figur 11. Lagerytor och placering av spårbundna kranar inom hamnen. Lageryta J och K är områden som
förnärvarande inte ianspråktagits.

Inom Oxelö 7:67 finns ytterligare ytor för lagring inom ett separat område kallat
Stegeludden (se Figur 1). Stegeludden är en stor plansprängd yta som på tre sidor omges
av 3–6 m höga klippor med barrskogsbeklädd hällmark. Som nämnts tidigare finns ytor
inom Stegeludden som inte är ianspråktagna, dessa kan bli aktuella att nyttja i
framtiden.

6.1. Transporter

Transporter till och från Oxelösunds hamn sker med fartyg, tåg och lastbil.
Lastbilstransporter till hamnen sker via motorvägsbron från riksväg 53 och Gamla
Oxelösundsvägen. Inom hamnen förekommer transporter med tåg, lastbil och diverse
lastmaskiner. Transporter till hamnen med tåg sker via järnvägsspåret från Trafikverkets
rangerbangård.
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Figur 12. Vägar för transporter till och från hamnen.

Godstransporter till och från hamnen med lastbil sker till stor del till övriga externa
verksamheter inom och nära hamnområdet. Interna vägbundna rörelser är de transporter
som sker inom eller mellan interna lager. Förflyttning av kol och malm till SSAB går
idag via ett system med bandtransportörer, resterande gods fraktas med dumper eller
lastbil.
Inom hamnområdet finns ett omfattande spårsystem för järnväg men enbart en mindre
andel av denna används i dag. Hamnen har även en transitgård där tåg vänder och
rangerar. Genom hamnens område går ett transitspår till SSABs verksamhetsområde
och spårsystemet används i dag huvudsakligen för transporter till och från SSAB.

6.2. Gällande tillstånd

Gällande tillstånd för verksamheten meddelades av Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Södermanlands län i maj 2004 7. Beslutet ger Hamnen tillstånd till
fortsatt och utökad verksamhet i Oxelösunds hamn. Tillståndet omfattar:
•

7

Fortsatt och utökad hamnverksamhet med en årlig hantering av 5,5 miljoner ton
gods över kaj

DNR 551-6153-2001-0481-105
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•
•
•
•
•

Fartygsrörelser med sammanlagt 5,2 miljoner ton brutto för nämnda verksamhet
(inkluderat tankfartygsanlöp)
Hantering av gods omfattar lossning och lastning av gods från fartyg,
omlastning och lagring av gods, intransport av gods till SSAB samt drift av
Hamnens anläggningar
Återetablering färjetrafik vid kajerna 3 och 8, installation av ny kran vid kajerna
3–7 samt att nyetablera färjetrafik vid kaj 2
Färjeverksamheten får högst omfatta 40 000 ankommande och 40 000 avgående
lastenheter per år, 5000 ankommande och 5000 avgående personfordon per år
och 300 färjeanlöp per år
Ombyggnad av befintligt bandtransportsystem

Vissa tillståndsvillkor har ändrats eller tillkommit sedan prövningen 2004. Ett flertal
ändringsanmälningar har också gjorts efter att tillståndet meddelades.

7. PLANERAD VERKSAMHET
7.1. Hamnverksamhet

Planerad verksamhet avser hamnverksamhet motsvarande en årlig hantering av som
mest 10,5 miljoner ton gods över kaj (varav en del kan vara omlastning). Ett flertal olika
typer av gods kommer hanteras. Hantering av gods omfattar lossning och lastning av
gods från fartyg, omlastning och lagring av gods samt drift av Hamnens anläggningar
inklusive intransport av gods till SSAB via Hamnens bandanläggning.
Den största skillnaden mellan planerad och dagens verksamhet är att tillståndsgiven
mängd hanterat gods avses öka från 5,5 miljoner till 10,5 miljoner ton. Hanterat gods
förväntas också delvis vara av annat slag än idag. Nedan redovisas uppskattad
godshantering vid ansökt respektive dagens verksamhet. Exempel på tillkommande
godsslag är förorenade massor, flygaska och bottenaska. Detta redovisas i Figur 13 som
”kretsloppsprodukter”. Verksamheten kommer att omfatta lagring av såväl icke-farligt
som farligt avfall. Järnråvaror (främst i form av järn- och skrotråvara) är det godsslag
som kommer öka mest i jämförelse med nuläget. Även mängden stål (plåt, ämnen,
rullar, armeringsjärn) över kaj förväntas öka. Som ses i Figur 13 förväntas även
omlastningskol att hanteras inom hamnen även efter SSABs omställning av
verksamheten i Oxelösund. Omlastning sker även av andra godsslag 8.

8

Inom ramen för hamnens verksamhet sker en omfattande omlastning av varor mellan fartyg. Omlastade volymer ingår i den
ansökta verksamheten som gods över kaj, men det ska tydliggöras att det omlastade godset inte medför några ökade transporter på
väg/järnväg. Detta kommer utvecklas närmare i kommande MKB.
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Olika alternativ för hanteringen av den järn- och skrotråvara som ska vidare till SSAB
utreds. Till grund för beräkningar och konsekvensbedömningar i kommande ansökan
avses följande antagande göras:
•
•

All järn- och skrotråvara hanteras via Oxelösunds hamn.
För att möjliggöra denna hantering kapacitetsmässigt, tillsammans med
övriga godsslag, behöver Hamnen ytterligare kajytor och nya kranar.

Gods över kaj i ton
2500

tton

2000
1500
1000
500
0

Dagsläge

Ansökt

Figur 13. Gods över kaj, nuläge 9 samt uppskattade mängder vid planerad verksamhet

Utöver ovanstående kommer, liksom idag, hamnverksamheten omfatta s.k.
terminaltjänster, d.v.s. omlastning av olika gods, ompaketering och bearbetning av olika
bulkmaterial samt försäljning av logistiktjänster. RoRo-läget kan även komma att
användas för mottagande av t.ex. ropax-fartyg som är en kombination av RoRo- och
passagerarfartyg.

7.2. Vattenverksamhet

För att Oxelösunds hamn ska kunna ta emot den ökade mängden gods behöver
ytterligare kajyta anläggas. Även ett nytt RoRo-läge planeras. Nytt RoRo-läge och ny
kajyta kräver muddring och sprängning i vatten då det krävs ett djup på 10–11 m in till
kaj för att kunna ta emot aktuella fartyg. Arbeten i vatten är tillståndspliktigt enligt 11
kap miljöbalken.

9

För beskrivning av nuläge se avsnitt 8.2.
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7.2.1. Kajutbyggnad, RoRo-läge och muddring
För utbyggnad av kaj och nytt RoRo-läge överväger Hamnen olika alternativ, dessa är i
huvudsak följande:
•
•

•

•

Kajutbyggnad genom att bygga ihop kaj 7 och kaj 9,5. Muddring 10 vid befintligt
RoRo-läge vid kaj 2, vid kaj 7 samt söder om kaj 8–9.
Kajutbyggnad genom att bygga ihop kaj 7 och kaj 9,5. Nytt RoRo-läge väster
om befintligt vid kaj 2 som byggs ut i sydostlig riktning. För förtöjning av fartyg
byggs en ca 250 m lång pir ut i sydostlig riktning. Muddring10 vid nya RoRoläget, vid kaj 7 samt söder om kaj 8–9.
Nytt RoRo-läge väster om befintligt vid kaj 2 som byggs ut i sydostlig riktning.
För förtöjning av fartyg byggs en ca 250 m lång pir ut i sydostlig riktning.
Muddring6 vid nya RoRo-läget, vid kaj 6–7 samt söder om kaj 8–9. En mindre
kajutbyggnad i förlängningen av kaj 8 och kaj 9,5 övervägs också.
Utöver ovanstående övervägs möjligheten att anlägga en kajyta på Stegeludden
med utfyllnad bakom kaj. Muddring 11 enligt Figur 15. Detta i kombination med
något av alternativen ovan.

Muddermassor och sprängmassor kan komma att användas för utfyllnad vid
kajutbyggnad och andra anläggningsåtgärder.
I Figur 14 och Figur 15 redovisas principskisser över preliminära anläggningar och
muddringsområden. Ritningar för slutliga alternativ kommer att redovisas i ansökan.

10
11

Viss sprängning krävs söder om kaj 8–9.
Viss sprängning kan bli aktuellt.
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Figur 14. Preliminära anläggningar och preliminärt muddringsområde. Bilden visar ett maxfall d.v.s. samtliga
alternativ ovan ryms inom markerade områden för muddring.

Figur 15. Preliminär kajlinje och muddringsområde vid Stegeludden.
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7.2.2. Masshantering
Vid muddring och sprängning uppkommer mudder- och sprängmassor som behöver
hanteras och omhändertas. Hamnen ser över olika alternativ för att hantera uppkomna
massor.
Bottnarna i de planerade muddringsområdena (exklusive Stegeludden) undersöktes
under perioden 2007–2010. Det ytliga materialet är delvis förorenat motsvarande klass
5 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav. Djupare liggande
massor har lägre föroreningsgrad. Därtill kommer viss volym sprängt berg.
Undersökningar i vattenområdet utanför Stegeludden utfördes som senast 2006 och
behovet av kompletterande undersökningar kommer att utredas. Hantering av de
muddrade massorna samt sprängsten kommer att utredas med utgångspunkt i
avfallshierarkin samt förekommande möjligheter till nyttjande av massor. Hantering av
massor kommer att redovisas utförligt i ansökan.
De muddermassor som uppvisar lägre föroreningsgrad bedöms mindre lämpliga för
nyttjande då de innefattar leror. Sådana massor som inte kan återanvändas och som har
lägre föroreningsgrad kan komma att dumpas i ett ca 60 meter djupt område söder om
ön Beten (se Figur 16). Området har tidigare undersökts av SGU som då bedömde att
platsen hade goda förutsättningar som dumpningsområde (Ramböll 2009).

Figur 16. Preliminär dumpningsplats.
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Ett alternativ för framförallt hantering av förorenade muddermassor är nyttjande för nya
kajytor efter stabilisering och solidifiering, s.k. S/S-behandling. En metod för aktuella
massor utvecklades inför en tidigare tillståndsansökan och metoden har med gott
resultat testas i ett pilotprojekt. Ett alternativ till nyttogörande skulle vara att skicka
massorna till deponi.

8. AVGRÄNSNINGAR
8.1. Verksamheten
8.1.1. Planerad verksamhet
Se avsnitt 4.2, 7.1 och 7.2.
8.1.2. Följdverksamhet
Transporter utanför Hamnens verksamhetsområde men som är kopplade till den
planerade verksamheten utgör en s.k. följdverksamhet och kommer att ingå i
beskrivningen och bedömningen av kumulativa effekter. Transporter inom Hamnens
verksamhetsområde beaktas som en del av den planerade verksamheten.
8.1.3. Närliggande verksamheter
I området finns ett flertal närliggande verksamheter som kan bidra till kumulativa
effekter. Nedanstående verksamheter ingår inte i den planerade verksamheten utan
bedrivs under separata tillstånd. Verksamheterna kommer, där det bedöms relevant, att
beaktas vid bedömningen av kumulativa effekter.
•
•

SSAB Oxelösund.
Oljehamnen - Bergrumsanläggning och hantering av flytande bulk

Sjöfartsverket bedriver för närvarande verksamhet öster om hamnen, verksamheten
bedöms inte medföra någon miljöpåverkan som kan ge upphov till kumulativa
effekter. 12
8.1.4. Övriga externa verksamheter inom Hamnens område
Det finns ett antal externa verksamhetsutövare inom Hamnens område, se förteckning
och Figur 17 nedan. Varje verksamhetsutövare är ansvarig för verksamheten inom sitt
respektive lager eller verksamhetsområde och har egna tillstånd enligt miljöbalken.
Verksamhetsutövarna ansvarar för sådan eventuell miljöpåverkan som kan uppstå som
en följd av sin verksamhet. Inom Hamnens område finns även lagerytor som arrenderas
av externa verksamhetsutövare som bedriver icke-tillståndspliktig verksamhet. Ingen av
12

I framtiden är det möjligt att området där Sjöfartsverket har verksamhet ska ingå i hamnens verksamhet, det i sin tur innebär att
hamnens verksamhetsområde kommer att utökas.
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dessa verksamheter ingår i den planerade verksamheten. Verksamheterna kommer, där
det bedöms relevant, att beaktas vid bedömningen av kumulativa effekter. Hantering av
gods över kaj som sker till de externa verksamheterna belägna inom Hamnens område
(exklusive LNG och olja) omfattas av Hamnens verksamhet.
•
•
•
•
•
•
•

OxGas AB – en LNG-terminal avses anläggas inom ett avgränsat område innanför
Hamnens område. Tillståndsprövning av verksamheten pågår.
Nordic Bulkers AB – importerar vägsalt, kalk m.m. till en separat anläggning i en
tältbyggnad innanför Hamnens område. Ej tillstånds- eller anmälningspliktig
verksamhet.
Svenska Foder – hanterar spannmål för export. Verksamhet bedrivs på lageryta F
(lagring i silos) och i en lagerhall innanför Hamnens område. Ej tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet med eget kontrollprogram.
Kuusakoski – hanterar skrot i olika fraktioner på lagerytor på Stegeludden. Har ett
eget miljötillstånd.
Thomas Cement – bedriver import av cement och granuler till en siloanläggning
lokaliserad innanför Hamnens område. Har ett eget miljötillstånd.
Geminor AB – importerar SRF, RCF balat avfall från England. Lossas från
RoRo-fartyg till tältbyggnad/lagerhall innanför Hamnens område. Balarna
ompaketeras och lastas på bilar för vidaretransport. Har eget miljötillstånd.
Swecem – importerar för närvarande hyttsand som lossas från fartyg till kaj upp till
en siloanläggning innanför Hamnens område. Verksamheten avses ändras till
malning av hyttstenar och uttransport med fartyg. Verksamheten är en Cverksamhet.

Figur 17. Närliggande och externa verksamheter inom Hamnens område.
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8.2. Tidsmässig avgränsning av MKB

Konsekvenserna kommer i regel att bedömas för när hela tillståndet tagits i anspråk och
hamnverksamheten är i full drift, planerat till 2025. Även ett byggskede kommer att
beskrivas för de miljöaspekter där det bedömts som relevant.
Följande preliminära utgångspunkter gäller för den tidsmässiga avgränsningen:
•

•
•
•

Nuläge utgår från ett typår som tar höjd för de maximala volymerna/största antal
transporter som uppstått under de senaste fem åren. För buller beskrivs nuläget
för tillståndsgiven verksamhet, vilket innebär maximal drift med en årlig
hantering av 5,5 miljoner ton gods över kaj.
Sökt verksamhet – utgår från 2025 13 när hela tillståndet tagits i anspråk och
planerad hamnverksamhet är i full drift (driftskede).
Nollalternativ – utgår från år 2025
Byggskede – är framförallt kopplat till planerade arbeten i vatten.

8.3. Geografisk avgränsning av MKB

Konsekvensbedömningarna ska omfatta det geografiska område som kan påverkas av
den planerade verksamheten. Detta innefattar såväl det direkta påverkansområdet där
verksamheten bedrivs och där fysiska åtgärder vidtas som de kringliggande områden där
en påverkan kan påvisas, exempelvis recipienter, transportvägar, närliggande
bostadsområden etcetera.
Påverkan från luft- och vattenutsläpp avtar med avståndet från utsläppet. Den lokala
miljöpåverkan från Hamnens verksamhet avgränsas för vattenmiljö preliminärt till
vattenområdet och skärgården närmast Hamnen samt omkring den planerade
dumpningsplatsen och en beskrivning av berörda vattenförekomster görs. För luft
inklusive damning beskrivs påverkan preliminärt lokalt och för närliggande
bostadsområden.
För buller beskrivs konsekvenserna preliminärt för närliggande bostadsområden och
närliggande natur- och skärgårdsmiljöer. För risk och säkerhet beskrivs konsekvenserna
preliminärt för närliggande bostadsområden och verksamheter.
Gränsen för att studera transporter, som bedömts som en följdverksamhet, har
preliminärt dragits vid påfarten till E4. På E4:an norrut och söderut bedöms Hamnens
transporter vara försumbara i relation till den totala miljöpåverkan från transporterna.
Utsläppen från fartyg har preliminärt avgränsats till ett kustnära område, huvudsakligen
inom en timmes gång från Oxelösunds hamn samt inom hamnen.

13

Inom ramen för det sökta alternativet beaktas även den övergångsperiod då SSAB har parallell drift med produktion med såväl kol
och malm som järn- och skrotbaserad drift med ljusbågsugn.
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8.4. Avgränsning i sak

Konsekvenserna av sökt verksamhet kommer att beskrivas. Följande miljöaspekter
kommer preliminärt att beskrivas och bedömas i kommande MKB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenmiljö inkl. dagvatten
Utsläpp till luft/damning
Buller
Risk och säkerhet
Markföroreningar/grundvatten
Avfall/resurshushållning
Naturmiljö
Yrkesfiske
Kulturmiljö
Kumulativa effekter

De miljöaspekter som fetmarkerats ovan bedöms preliminärt vara relevant att beskrivas
under såväl drift- som byggskede.

9. ALTERNATIVREDOVISNING
9.1. Nollalternativ

Nollalternativet anges i syfte att beskriva situationen för det fall de sökta åtgärderna inte
kommer till stånd.
Nollalternativet innebär att Hamnens verksamhet fortgår enligt nuvarande tillstånd med
den utveckling av hamnverksamheten som kommer att ske med hänsyn till befintligt
tillstånd, förändrade kundkrav, lagkrav m.m.
SSABs planerade omställning antas ske och det bedöms som troligt att stora delar av
järn-och skrothanteringen för SSABs verksamhet kommer att tas in via Oxelösunds
hamn. I nollalternativet kommer därmed merparten av hanterat gods över kaj att utgöras
av järn- och skrotråvara avsett för SSABs verksamhet. Övrig verksamhet inom
Oxelösunds hamn kan komma att behöva avvecklas och Trafikverkets mål gällande fler
sjötransporter blir svårare att uppnå.

9.2. Alternativa lokaliseringar

Det har inte bedömts som realistiskt att studera anläggandet av en helt ny hamn på
annan ort. Resonemang kring detta kommer att föras i kommande MKB.
Som redovisats i avsnitt 7.2 överväger Hamnen olika alternativ gällande placering av
RoRo-läge och utbyggnad av kaj (se avsnitt 7.2). Dessa alternativ kommer att
utvärderas genom olika kriterier, till exempel gällande:
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•
•
•
•

Teknisk genomförbarhet
Kostnader kopplat till affärsnytta
Tid för genomförande
Miljöpåverkan

I kommande MKB kommer utvärdering av dessa alternativ att redovisas tillsammans
med motivering till valt/valda alternativ. Det kan bli aktuellt att ansöka om flera
alternativ.
I kommande MKB kommer alternativa lokaliseringar gällande dumpningsplats att
redovisas.

9.3. Alternativa utformningar
9.3.1. Kajutbyggnad
Alternativa utformningar gällande kajkonstruktioner studeras för erhållandet av ny
kajyta. Detta kommer att beskrivas ytterligare i kommande MKB.

9.4. Alternativa lösningar/arbetsmetoder

I kommande MKB kommer alternativa lösningar och arbetsmetoder, till exempel olika
metoder för omhändertagande av massor, att beskrivas om det bedöms som relevant ur
ett miljökonsekvensperspektiv.
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10. PRELIMINÄR MILJÖPÅVERKAN
Nedan redogörs översiktlig och preliminärt för den miljöpåverkan som verksamheten
kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Även innehåll och planerade
utredningar i kommande MKB beskrivs kortfattat. En preliminär innehållsförteckning
för kommande MKB redovisas i bilaga 1 till det här dokumentet.

10.1. Vattenmiljö
10.1.1. Förutsättningar
10.1.1.1. Recipient
Oxelösunds hamn ligger vid den norra delen av Breviken som ingår i vattenförekomsten
Oxelösunds hamnområde (se Figur 18). Området ligger delvis skyddat bakom öarna
Femöre och Bjurshalsen och står genom två sund i förbindelse med större
vattenområden. Rakt söderut ligger Ljungskärsflagen och där utanför är det öppet hav.
Vattendjupet i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde är i stora delar 5–15 meter
men är något djupare i den södra delen. Vattenutbyte regleras nästan uteslutande genom
utbyte med omgivande vattenförekomster. Det förekommer inga tillflöden från
vattendrag men däremot visst tillflöde av dagvatten. Strömförhållanden i området är
variabla och styrs främst av vindar och vattenstånd.
Den norra och västra kustlinjen inom vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde
består huvudsakligen av kajer samt två marinor. Naturliga strandlinjer och mer utbredda
grundområden förekommer främst kring ön Bjurhalsen.
Som underlag för tidigare tillståndsansökningar genomfördes under 2009
marinbiologiska undersökningar av närområdet (HydroGIS AB, 2009). I dessa framkom
att grundområden med rikare bottensamhällen bland annat förekommer sydost om
hamnområdet. Området längst in i Breviken, vid läget för Oxelösunds hamn, saknar
vegetation och bedömdes inte hysa några särskilt bevarandevärda djur. Faunan vid det
planerade dumpningsområdet är inte undersökt. Generellt föreligger det en god
bottenmiljö i hela undersökningsområdet tack vare en god vattenomsättning, förutom i
de mest innestängda vikarna med småbåtshamnar. Hela kustområdet har viktiga
lekområden för sik och gädda.
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Figur 18. Vattenförekomster i Oxelösunds hamns närområde.

Bottnarna i den norra delen av Breviken, vid kajerna tillhörandes Hamnen, undersöktes
i samband med tidigare tillståndsansökan 2009 (Ramböll). Nära kaj präglas bottnarna av
grövre material och även block. I övrigt förekommer lera och lera blandad med sand
och silt. Sedimentens föroreningsnivåer undersöktes 2007, 2008 och 2010 med
avseende på metaller och organiska ämnen (PAH, PCB, tennorganiska ämnen, alifater
och BTEX). De ytliga sedimenten är generellt förorenade motsvarande klass 5 enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav, vilket tyder på lokal påverkan.
Typiska föroreningar i området är framförallt PCB men även TBT, PAH och bly.
Avgränsning till sediment med lägre eller ringa föroreningsgrad är oklar men
geotekniska undersökningar visar att förorenade sediment förekommer ytligt och inte
djupare än 0,5 under bottenytan. Vattenområdet vid Stegeludden undersöktes senast
2006 och då konstaterades att sedimenten var förorenade av metaller, PCB:er och
PAH:er. Miljöundersökning år 2006 visade på låga föroreningsnivåer i ytsediment från
dumpningsområdet.
Sammantaget bedöms tre vattenförekomster kunna beröras av verksamheten,
Oxelösunds hamnområde, Inre Ålöfjärden och Bråvikens kustvatten. Hamnen, liksom
huvuddelen av alternativen för områdena för muddring och anläggande av ny kajyta, är
belägna i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde. Hydromorfologisk status är
dålig bland annat till följd av hamnverksamheten men med hänsyn till verksamhetens
stora samhällsintresse har undantag fastställts. Ekologisk status bedöms därför som
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måttlig och MKN är också måttlig status 2027. MKN för kemisk status är god, vilket till
följd av bl.a. PAH och bly i sediment inte uppnås i dagsläget. Alternativ för kajyta på
Stegeludden är belägen i vattenförekomsten Inre Ålöfjärden. Ekologisk status för Inre
Ålöfjärden bedöms som måttlig och MKN är måttlig ekologisk status 2027. MKN för
kemisk status är god med förlängd tidsfrist för antracen, bly och blyföreningar,
benso(a)pyren, flouranten, naftalen och TBT till 2021 samt mindre stränga krav för
bromerad difenyleter (PBDE) och kvicksilver.
Söderut ligger den mycket stora vattenförekomsten Bråvikens kustvatten som innefattar
det planerade dumpningsområdet. Den ekologiska statusen är till följd av övergödning
klassad som måttlig. MKN är god ekologisk status 2027. Vattenförekomsten uppnår ej
god kemisk status, vilket beror på kvicksilver och PBDE. MKN är god kemisk status
men med förlängd tidsfrist för kvicksilver och PBDE.
Påverkan på recipienten från dagens hamnverksamhet bedöms vara begränsad till fysisk
påverkan i form av strömmar från fartyg samt utsläpp av dagvatten. Den belastning som
dagvattenutsläppet medför bedöms inte påverka vattenkvaliteten.
10.1.1.2. Dagvattenhantering
Hamnområdets befintliga dagvattensystem kan delas in i tre geografiska områden;
lageryta A-E, kajområden samt Stegeludden. Lageryta A-E samt kajområden redovisas i
Figur 19.
Dagvatten från lageryta E och I (nordväst om sedimenteringsbassäng 1), samt norra
delen av lagerytorna A-E avvattnas till sedimentationsdamm nr 2, norr om lageryta D.
Dagvatten från de södra delarna av lagerytorna A-D avvattnas till damm nr 3 i södra
delen av planområdet vartefter det leds vidare till recipienten.
Dagvattnet från kajområdet i söder är inte del av ovan nämnda dagvattensystem och
avvattnas istället till brunnar som leder dagvattnet till recipienten via ledningar,
alternativt så infiltrerar dagvattnet ner i marken via stenkistor. På ytor där det finns risk
för utsläpp av olja och där arbetsfordon parkeras finns filter installerade i brunnarna och
för att minimera risk för oljeutsläpp finns utrustning för att snabbt kunna täta
dagvattenbrunnar.
Dagvattnet som bildas inom Stegeludden avleds till öppna diken på lagerytornas sidor
och vidare till bäcken som rinner ner i det som tidigare var en liten del av ”Stjärnviken”
som är numera till största delen är utfylld. Två dammar har bildats vid utfyllnaden och
fungerar som fördröjning och sedimentationsdammar innan vattnet når recipienten.
Provtagning av dagvatten sker två gånger per år i anslutning till sedimentationsdammar.
Analysresultaten visar på halter som ligger under jämförelsevärden för dagvatten, till
exempel enligt Stormtac (som bygger på dagvattennätverket i Stockholms läns
jämförelsevärden för Nivå 3 verksamhetsutövare).

Tillståndsprövning Oxelösunds Hamn
M1900072
2020-01-14 s 33 (50)

Figur 19. Delar av Hamnens befintliga dagvattensystem. Sedimenteringsdammarna är markerade med röda
cirklar och numrerade från 1-3.

10.1.2. Preliminär miljöpåverkan
Under byggskedet kan muddring, sprängning och dumpning medföra en fysisk
bottenpåverkan samt grumling. Vid lokal behandling av förorenade sediment är det
också möjligt att överskottsvatten bildas.
Ökad grumling innebär i allmänhet minskat siktdjup vilket kan ge effekter såsom
försämrad utveckling av vattenvegetation samt försämrat födosök för rovfisk. Om
grumlingen skulle bli starkt förhöjd och långvarig kan det också försämra utveckling av
fiskyngel. Högst grumling förväntas där muddring sker. I hamnområdet utsätts
ekosystemet kontinuerligt för störningar till följd av fartygstrafiken och förekommande
arter bedöms därför vara tåliga mot störningar. Området bedöms inte heller ha något
värde som lekområde för fisk. Bedömningen av effekter och konsekvenser kommer att
fördjupas i kommande MKB.
Den planerade verksamheten förväntas inte medföra ökade föroreningsnivåer i
ytsediment. Muddring av delar av hamnområdet kommer ta bort förorenade ytsediment
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och blotta mindre förorenade bottnar. Under dessa förutsättningar visar erfarenheten
från liknande projekt att återkolonisation av muddrade områden sker inom några år.
Under driftskedet kommer det bedömas om det kan bli långsiktiga effekter på
bottensamhället från muddring och dumpning, om det föreligger risk för utlakning från
de behandlade förorenade sedimenten, samt hur dagvattenbelastningen kan påverkas av
den ökade och delvis förändrade godshanteringen. Den primära effekten är att
existerande bottenfauna och eventuell vegetation tas bort eller slås ut i de områden som
direkt berörs av muddring eller dumpning. De påverkade ytorna är huvudsakligen små
till måttligt stora och omges av stora områden med likartad fauna vilket underlättar
återkolonisering. Naturvärdena i de bottnar som planeras att muddras bedöms låga,
eftersom det sedan lång tid är en hamn som också tidigare muddrats.
Ytbeläggningen inom verksamhetsområdet på land utgörs idag i stor utstäckning av
hårdgjorda ytor och den planerade verksamhetsförändringen kommer inte att medföra
någon väsentlig förändring av andelen hårdgjord yta. Dagvattenavrinningen bedöms
preliminärt därför inte öka till följd av planerad verksamhetsförändring. Dagvattnets
karaktär kan komma att ändras något till följd av förändringen av godsslag som lagras
inom området.
10.1.3. Fortsatt arbete
I det fortsatta arbetet med tillståndsansökan kommer en utredning kring områdets
vattenomsättning att utföras i syfte att bättre kunna bedöma vilka områdena som skulle
kunna beröras av förhöjd grumling under byggskedet. Det kommer också utredas om
det föreligger behov av kompletterande undersökningar på sediment och marinbiologi.
Risk för miljöeffekter på vattenmiljön kommer bedömas för bottenfaunan,
vattenvegetation och fisk. Risk för påverkan på vatten- och sedimentkvalitet kommer
också att bedömas liksom om verksamheten kan påverka möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormer för ytvatten.
Gällande dagvattenhanteringen kommer avrinningsvägar och dagvattenflöden inom
området att utredas vidare. Det befintliga dagvattensystemets kapacitet kommer att
utredas och eventuella behov av åtgärder identifieras och föreslås så att planerad
verksamhetsförändring, till exempel förändring av godsslag och trafikintensitet, inte
föranleder en otillåten statusförsämring eller ett äventyrande av möjligheten att uppnå
att miljökvalitetsnormen för recipienten.

10.2. Buller
10.2.1. Förutsättningar
Hamnen bidrar till befintlig bullersituation i Oxelösund idag. Det högsta bullernivåerna
härrör från hantering av järn-skrotråvara, lossning av storbulk och flis, körning över
RoRo-ramper samt intern lastbils- och tågtrafik.
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Utöver buller från Hamnen påverkas bullersituationen i Oxelösund av buller från vägoch tågtrafik, SSAB och annan industriverksamhet.
För buller från industri och trafik används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive
maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå menas den genomsnittliga ljudnivån under
en viss tidsperiod. Den högsta momentana (maximala) ljudnivån är den högsta
ljudnivån under samma tidsperiod.
I det befintliga verksamhetstillståndet finns villkor som reglerar hur mycket buller som
verksamheten får orsaka vid olika tider på dygnet. I befintligt kontrollprogram anges
hur bullervillkor ska följas upp. Verksamhetens bullernivåer kartläggs genom mätningar
i kontrollpunkter. Nedan redovisas bullervillkor för befintligt tillstånd.
Buller från verksamheten skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent
ljudnivå som riktvärde utomhus vid närmaste bostäder än:
55 dBA

vardagar mån-fre

(kl. 07.00-18.00))

45 dBA

nattetid

(kl. 22.00-07.00)

50 dBA

övrig tid

Momentana (maximala) ljud nattetid (kl. 22-07) får inte överskrida 55 dBA
10.2.1.1. Verksamhetsbuller
Teoretiska beräkningar har utförts med avseende buller från Hamnen till närliggande
bostäder i omgivningen. Beräkningarna avser hamnverksamheten samt buller från
fartygen och i Figur 20 redovisas de totala ljudnivåerna. I närområdet har sex
mottagarpunkter valts ut som alla är belägna vid permanent- eller fritidsbostäder (se
Figur 20).
Bullernivåerna är beräknade för ett maximalt driftfall med årlig hantering av 5,5
miljoner ton gods över kaj (gällande tillstånd). Driften vid Hamnen är idag varierande
vilket också innebär att bullret i omgivningen också varierar mycket. Normalt är därför
bullret lägre än vad beräkningsresultaten visar. Vid tidigare kontrollmätningar utförda
inom ramen för kontrollprogrammet har bullervillkoren innehållits.
Beräkningsresultaten visar att villkoren dagtid 14 och kvällstid 15 innehålls. Beräknade
ekvivalenta ljudnivåer nattetid visar att villkoret nattetid 16 överskrids beräkningsmässigt
i framförallt mottagarpunkt 1, se Figur 20.

55 dBA
50 dBA
16
45 dBA
14
15
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Figur 20. Ekvivalent ljudtrycksnivå Leq i dBA, frifältsvärde (1,5m ovan mark). Nattetid 22–06.
Beräkningarna är utförda för ett maximalt driftfall enligt nuvarande tillstånd. (Efterklang, 2019)

10.2.2. Preliminär miljöpåverkan och fortsatt arbete
Planerad verksamhet innebär hantering av en större mängd gods årligen än befintlig
verksamhet. Påverkan avseende buller från verksamheten kommer därmed troligen att
öka. De största bullerpåverkande förändringarna bedöms vara en ökad hantering av järnoch skrotråvara samt ökad mängd interna och externa transporter. Till skillnad från idag
bedöms hanteringen av järn-och skrotråvara att behöva bedrivas kvällstid och eventuellt
även nattetid. Övrig verksamhet bedöms ge relativt likartat externt buller jämfört med
idag. I det fall kajyta anläggs vid Stegeludden kan vissa bullerkällor komma att flyttas
och bullerspridningen ändras något jämfört med idag och jämfört med övriga alternativ
där ny kajanläggning anläggs i anslutning till befintliga kajer.
Under byggskedet bedöms den planerade vattenverksamheten, anläggande av RoRoläge och kaj, inklusive sprängning och muddring generera byggbuller.
10.2.3. Fortsatt arbete
En bullerutredning har påbörjats vilken kommer att ligga som underlag till kommande
MKB och tillståndsansökan. I bullerutredningen kommer beräkningar för
verksamhetsbuller från den planerade verksamheten, lågfrekvent buller, byggbuller,
trafikbuller kopplat till verksamheten och kumulativa effekter från andra bullrande
verksamheter att redovisas. Vid behov kommer förslag på åtgärder att ges.
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10.3. Luft
10.3.1. Förutsättningar
Luftkvaliteten i ett geografiskt område påverkas både av lokala utsläppskällor i
närområdet och av utsläpp som sker i regionen. Vidare bidrar intransport av
föroreningar från andra länder till luftföroreningshalten. Lokal miljöpåverkan från en
utsläppskälla sker i allmänhet inom några kilometer från källan till skillnad från
regional miljöpåverkan som sker inom ett större område.
10.3.1.1. Miljökvalitetsnormer
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna
(MKN) för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön
samt att uppfylla krav i EU-direktiven 17. Det finns även miljökvalitetsnormer för skydd
av växtlighet.
Utsläpp till luft från Hamnens verksamhet berör miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid
(NO2), partiklar (PM10 och PM2.5) och svaveldioxid (SO2).
10.3.1.2. Luftkvaliteten i Oxelösunds kommun
År 2015 genomfördes en kartläggning över halterna av kvävedioxid (NO2) och partiklar
(PM10) för hela Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Kartläggningen visade att
luftföroreningshalten i Oxelösunds kommun inte överskrider miljökvalitetsnormen för
dessa ämnen. Beräknade halter för dygnsmedelvärde visas i Figur 21.
För övriga ämnen visar Luftvårdsförbundets beräkningar och mätningar att halterna av
svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, partiklar (PM2.5), arsenik, kadmium,
nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen bedöms klaras i hela
regionen.

17

2008/50/EG och 2004/107/EG
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Figur 21. Beräknade halter (µg/m3) av dygnsmedelvärde NO2 (vänster) och PM10 (höger) för Oxelösunds
kommun år 2015. Miljökvalitetsnormens gränsvärde för dygnsmedelvärde är 60 µ/m3 för NO2 och 50 µg/m3
för PM10.

10.3.1.3. Utsläpp till luft från nuvarande verksamhet
Utsläpp till luft relaterade till Hamnens verksamhet orsakas i huvudsak av sjöfarts- och
lastbilstransporter till och från anläggningen, interna transporter inom området, utsläpp
från fartyg vid kaj samt utsläpp från arbetsmaskiner.
Tidigare utredningar för Oxelösunds hamn visar att utsläppen från anlöpande fartyg är
den dominerande lokala källan till utsläpp av kväveoxider (NOx), koldioxid (CO2), SO2
och partiklar (PM10) inom hamnen. Fartygen inom Hamnens verksamhet beräknas stå
för ca 12 % av totala utsläppen av NOx i Oxelösunds kommun och utsläppen av SO2
från fartyg till hamnen utgör ca 4 % av totala utsläppen inom Oxelösunds kommun.
Utsläppen av CO2 från Hamnens verksamhet är litet i jämförelse med totala utsläppet i
kommunen.
Utsläpp av stoft från verksamheten sker genom damning från hantering, lagring och
transport av finkornigt och dammande material såsom kol, olika biprodukter och avfall.
Hamnen vidtar idag åtgärder för att minska damning, bland annat genom att rengöra och
bevattna körvägar, lagerytor och kajer samt bevattning av hanterade produkter. Vidare
finns plank med vindbrytande nät samt betongmurar inom verksamhetsområdet.
10.3.2. Preliminär miljöpåverkan
Påverkan på utsläpp till luft bedöms främst uppstå under driftskedet. Planerad
verksamhet innebär en ökning av sjöfarts-, väg- och järnvägstransporter samt
transporter med arbetsmaskiner vilket medför ökade utsläpp till luft. En första
bedömning är att en sådan eventuell ökning av utsläpp inte kommer innebära att
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids.
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Sjöfartens utsläpp sker över öppet vatten där övriga utsläpp är små. Omfattningen av
ökande vägtransporter bedöms inte heller medverka till normöverskridande då halterna i
dagsläget ligger väl under miljökvalitetsnormens gränsvärden. Arbetsmaskiner bedöms
främst påverka halterna lokalt inom Oxelösunds hamn. Framtida skärpta utsläppskrav
för fartyg och fordon kommer att dämpa en eventuell utsläppsökning.
Omfattningen av damning från hantering, lagring och transport av material vid planerad
verksamhet är till stor del beroende av damningsrisken för inkommande gods. Vidare
påverkar vilket transportslag som kommer utnyttjas (båt, lastbil tåg etc) som i sin tur
påverkar damningsrisken vid lossning, omlastning och eventuella interna transporter.
Hamnen har idag en metod för dammbekämpning och samma metod kommer troligen
att användas framöver.
10.3.3. Fortsatt arbete
En luftutredning kommer att genomföras som en del av det fortsatta arbetet med
tillståndsansökan. Spridningsberäkningar kommer att genomföras för påverkansområdet
där totala halter samt haltbidraget från Hamnens verksamhet redovisas på kartor.
Beräkningarna fokuseras främst på lokal påverkan vid närliggande bostadsområden och
bostäder intill transportvägar till och från hamnen. Spridningsberäkningar görs för stoft
(PM10 18), kvävedioxid (NO2) samt svaveldioxid (SO2) och utvärderas mot
miljökvalitetsnormer för utomhusluft och nationella miljömål.
För att utvärdera Hamnens bidrag till utsläpp av växthusgaser kommer beräkningar av
utsläpp av CO2 från Hamnens verksamhet att genomföras. Utsläppen av växthusgaser
från Hamnens verksamhet domineras av utsläppen av CO2 varför inga beräkningar av
övriga växthusgaser kommer göras.
En utvärdering om risk för damning kommer att göras i kommande MKB. Eventuell
luktproblematik kommer också att beskrivas.
Utöver beräkningar gällande utsläpp till luft från Hamnens verksamhet kommer även
kumulativa effekter gällande utsläpp till luft att beskrivas i kommande MKB.

10.4. Risker för människa och miljö
10.4.1. Förutsättningar
Hamnens huvudsakliga verksamhet består i att ta emot fartyg för att lasta, lossa, lagra
och transportera olika typer av material och varor. Då Hamnens verksamhet är inom en
allmän hamn innebär det att ankommande gods för lossning och lastning kan utgöras av
alla förekommande godsslag. I Hamnens tillstånd finns inga restriktioner gällande
farligt gods, men det rör sig generellt om mycket små mängder. Hantering av farligt
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avfall utgörs i huvudsak av eget oljeavfall och oljesludge från fartyg, som förvaras i
behållare och cistern innan uppsugning och bortforsling.
Följande kemikalier hanteras och används för närvarande som energikällor inom
Hamnen:
•
•
•
•

Eldningsolja 1: Används till värmepannor och byggtorkar. EO1 lagras i
åtta cisterner av varierande storlek. Tre av dessa är invallade med plåt.
Diesel: Används som drivmedel till bilar och maskiner. Diesel lagras i fem
cisterner av varierande storlek. Två av dessa är invallade med plåt eller
betong.
HVO: Används som drivmedel till bilar och maskiner
Bensin: Används som drivmedel till bilar.

Godshantering sker även av följande kemiska produkter:
•
•
•
•
•

Ammoniumsulfat: Används som gödningsmedel
Vägsalt
Cement
Tunga eldningsoljor
Bioolja

Övrig hantering av kemiska produkter är småskalig och relaterar främst till
underhåll och service av arbetsfordon (oljor, smörjmedel, lösningsmedel etc.).
I närområdet finns ett antal verksamheter som kan innebära riskpåverkan på
Hamnens verksamhet, se vidare avsnitt 10.4.4.
10.4.2. Övergripande struktur för Hamnens säkerhetsarbete
Hamnens förebyggande arbete för att förhindra och begränsa allvarliga olyckor bedrivs
på flera nivåer och styrs genom policys och riktlinjer för arbetsmiljö, yttre miljö och
säkerhetsarbete. Övergripande miljömål och säkerhetspolicy går att återfinna i
verksamhetspolicyn, som ligger till grund för organisationens hela verksamhet, där
miljö och säkerhet är fördjupade. Hamnen har rutiner för hantering av förändringar,
planering och utbildning inför nödsituationer samt övningar av nödläge/olycka.
För att förebygga risken för en kemikalieolycka finns ett antal checklistor och
instruktioner upprättade. Särskilda instruktioner finns för hanteringen av
säkerhetskritisk utrustning, samt för vanligt förekommande arbetsmoment så som tex
lastning/lossning av fartyg.
Inom Oxelösunds hamn finns brandsläckare i alla byggnader samt brandposter. Mindre
utsläpp av olja eller kemikalier omhändertas med absorptionsmedel. Vid större oljeeller kemikalieutsläpp larmas räddningstjänsten och lokalt utsedd person enligt "rutin
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för manövercentralen vid larm om olycka" för att vidta nödvändiga åtgärder. Brandsyn
genomförs årligen tillsammans med räddningstjänsten.
Hamnen samordnar säkerhetsinstruktioner och åtgärder för att förebygga tillbud och
olyckor med alla övriga verksamhetsutövare. Av de kemikalier som hanteras i Hamnens
egen verksamhet eller av övriga verksamhetsutövare i hamnområdet förekommer inte
farliga ämnen i eller överstigande de mängder som anges i den lägre kravnivån i
förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (SFS 1999:382).
10.4.3. Preliminär miljöpåverkan
Den största skillnaden mellan befintlig verksamhet och den planerade verksamheten är
ökningen av den totala mängden gods som hanteras. Ökningen utgörs i huvudsak av
järn-och skrotråvara, varvid inga signifikanta förändringar av den totala risknivån
förväntas.
10.4.3.1. Påverkan på omgivningen
Den övergripande riskbilden för påverkan på omgivningen från planerad verksamhet
redovisas nedan.
Gasolcistern
Närliggande verksamhet som bedrivs av Svenska Foder AB har en gasoldriven
spannmålstork som på sikt kommer att ersättas av LNG (flytande naturgas).
Storbrand
Storbrand bedöms vara denna värsta troliga händelsen som kan uppkomma i Hamnens
verksamhet. En större brand som uppkommer i lager för exempelvis biobränslen eller
balat avfall kan sprida sig till andra lagerytor. Konsekvensen av detta scenario bedöms
bli spridning av brandrök till omgivningen samt kontaminerat släckvatten (se nedan).
Släckvatten
Vid en storbrand kan stora mängder släckvatten gå åt. Det släckvatten som inte förångas
bildar ett mer eller mindre kontaminerat släckvatten som om det når recipienten kan
påverka känsliga/skyddsvärda områden.
Farligt gods
I Hamnens tillstånd finns inga restriktioner gällande farligt gods, men det rör sig
generellt om mycket små mängder som hanteras. Den främsta risken bedöms vara
brand, alternativt läckage som rinner ut i mark och/eller vatten.
Farligt avfall
Hantering av farligt avfall utgörs i huvudsak av olika typer av spillolja som samlas upp
och skickas iväg för destruktion. Den främsta risken bedöms vara brand, alternativt
läckage som rinner ut i mark och/eller vatten.
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I den sökta verksamheten ingår också hantering av sådant gods som inte ingår i dagens
tillstånd, till exempel förorenade massor, flygaska och bottenaska. Eftersom dessa
godsslag inte förekommer i nuläget behöver en kvalitativ riskbedömning upprättas för
denna hantering.
Kemikaliehantering
Den huvudsakliga kemikaliehanteringen inom Oxelösunds hamn utgörs av brandfarlig
vätska i form av eldningsolja och drivmedel. Den främsta risken bedöms därmed vara
brand, alternativt läckage som rinner ut i mark och/eller vatten.
Ammoniumsulfat, vilket används inom Hamnens verksamhet, betraktas inte som farligt
gods. Däremot kan farliga ämnen bildas i händelse av brand med ammoniumsulfat,
exempel på ämnen som kan bildas är ammoniak och svaveloxider.
10.4.4. Påverkan från omgivningen
Påverkan från omgivningen utgörs av andra verksamheter, verksamhetsplatser, områden
och projekt (yttre orsaker) samt naturliga omgivningsfaktorer (naturliga orsaker). Detta
kommer att beskrivas närmare i kommande riskutredning och MKB.
10.4.4.1. Scenarier med yttre orsaker
Oljebergrummet
Verksamheten i Oljebergrummet består av lastning, lossning och mellanlagring av
eldningsoljor. Anläggningen omfattas av den högre kravnivån enligt lag (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Eldningsoljorna lagras i sju bergrum (oljeberget) om totalt cirka 1 miljon m3. Enligt
säkerhetsrapporten visar riskbedömningen att riskerna för allvarliga kemikalieolyckor
avseende miljöskador är låga, främst som följd av lagringsprincipen med lagring i
bergrum, produktens fysikaliska egenskaper samt de övervägande låga sannolikheterna
för händelser som kan orsaka allvarlig kemikalieolycka. Av identifierade risker för
Oljebergrummets verksamhet kan dock brand och explosion medföra påverkan på
omgivningen.
LNG-terminal
Den planerade LNG-terminalen i Oxelösunds hamn kommer att klassificeras som en
Sevesoanläggning. Riskerna förknippade med hantering av LNG utgörs i huvudsak av
brand eller explosion.
LNG-transporter med lastbil kommer bidra till en ökad andel tunga transporter på vägen
från området vid Oxelösunds hamn och ut till riksväg 53. Vägen är en utpekad
transportled för farligt gods. LNG kommer även transporteras och utlastas till järnväg.
SSAB
SSAB planerar att ersätta den nuvarande malmbaserade processen med en ljusbågsugn.
Detta skulle innebära att majoriteten av de farliga ämnen som hanteras inom SSABs
verksamhet i dagsläget inte längre att förekomma på området. Därmed kommer de
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risker som är förknippade med dessa farliga ämnens påverkan på människors hälsa och
naturmiljön att utgå. Riskpåverkan från den tillkommande hanteringen av energigas i
SSABs framtida verksamhet bedöms vara betydligt mindre än den totala riskpåverkan
från de ämnen som hanteras/används idag och som kommer att tas bort. Avståndet
mellan Hamnen och SSAB är minst 1 km, varvid ingen ömsesidig riskpåverkan
förväntas kunna uppstå.
10.4.4.2. Naturliga orsaker
Inga betydande risker för allvarliga olyckor kopplade till naturliga orsaker har hittills
identifierats men kommer att studeras vidare.
10.4.5. Fortsatt arbete
I fortsatt arbete kommer följande utredas kopplat till risk:
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitativ riskbedömning för hantering av tillkommande godsslag.
Risken förknippad med storbrand och tillhörande släckvattenhantering
kommer att analyseras övergripande och kvalitativt.
Kvalitativ riskbedömning av ammoniumsulfat utifrån risken förknippad
med storbrand.
Översiktlig bedömning av påverkan från yttre orsaker så som bland annat
klimatförändringar, höga vattennivåer, ras, skred och erosion.
Risknivå utifrån påverkan från Oljebergrummet, LNG-terminalen och
SSAB kommer bedömas baserat på befintligt underlag.
Kvalitativ riskbedömning gällande förändrade interna och externa
transporter, inklusive fartygsanlöp.
Risker under byggskedet

10.5. Föroreningar i mark och grundvatten
10.5.1. Förutsättningar
10.5.1.1. Geologi och hydrologi
Hamnområdet är plansprängt och stora delar av hamnområdet utgörs av fyllnadsmassor
med inslag av morän och berg. Den dominerande jordarten är morän men i dalgångarna
förekommer också leriga och siltiga jordar som på sina ställen är överlagrade med torv.
Berggrunden i hamnområdet utgörs av gnejs med granitiskt och sedimentärt ursprung.
På Stegeludden utgörs geologin huvudsakligen av berg och morän.
10.5.1.2. Föroreningssituation
Begränsade provtagningar av mark och grundvatten har genomförts i samband med
tillståndsprövningen av den planerade LNG-terminalen samt i samband med
iordningställande av lageryta I, se Figur 11.
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Vid provtagning av mark och grundvatten vid den planerade LNG-terminalen bestod de
provtagna punkterna generellt av fyllning hela vägen och därefter berg (Cowi, 2018b).
Resultaten visar att det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM)
överskreds i ett antal punkter. Förhöjda halter påträffades av bland annat metaller samt
alifatiska kolväten. I grundvattnet påträffades Ca, Na, Mg och K i höga eller mycket
höga halter (SGU:s riktvärden för grundvatten). Sannolikt beror detta på inträngning av
saltvatten från Östersjön. För övriga metaller, förutom zink, detekterades mycket låga
halter. Inga halter av petroleumkolväten eller PAH:er kunde detekteras.
Vid lageryta I har prover tagits på mark och grundvatten i samband med omställning av
denna yta, från upplag till ytor med tältlager och lagerytor. Enligt provtagning
förekommer bland annat halter över MKM för metallerna, arsenik, barium, kobolt,
koppar, krom, vanadin och zink i jord (WSP, 2018a). I grundvatten har låga halter
påträffats av både organiska föreningar och metaller. I varsitt grundvattenrör har måttlig
halt av nickel och arsenik påträffats. (WSP, 2018b)
I övriga området finns inga tidigare kända markmiljöundersökningar. Möjliga
föroreningskällor härrör från den tidigare hamnverksamheten.
10.5.2. Preliminär miljöpåverkan
Inga större markarbeten planeras inom den planerade verksamheten. Dock kan mindre
schaktarbeten komma att utföras i mark som kan vara förorenad. Massor kommer att
hanteras efter föroreningsgrad på ett miljömässigt korrekt sätt.
10.5.3. Fortsatt arbete
I den kommande MKB:n kommer konsekvenser av eventuella markarbeten samt rutiner
avseende förorenade massor att beskrivas för arbeten på land.
Kompletterande provtagningar inom verksamhetsområdet kan bli aktuellt.

10.6. Resurshushållning (råvaror och avfall)
10.6.1. Förutsättningar
Inom Hamnens verksamhet uppkommer industriavfall, hushållsavfall och farligt avfall.
Avfallsmängderna rapporteras årligen i miljörapporten till tillsynsmyndigheten.
Det farliga avfall som uppstår är mestadels eget oljeavfall och oljeavfall mottaget från
fartyg. Farligt avfall förvaras på torr och mot omgivningen tät plats så att spill och
eventuella läckage inte kan förorena omgivningen.
Övrigt avfall som uppstår är industriavfall och hushållsavfall från den egna
verksamheten och från fartyg. För insamling av detta avfall finns containrar och
behållare uppställda inom hamnområdet.
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I Hamnens verksamhet används el som kommer från SSAB. Främst HVO 19 används
som drivmedel i arbetsfordon, enstaka maskiner drivs av diesel. Bensin används i bilar.
Se även avsnitt 10.4.1.
10.6.2. Preliminär miljöpåverkan och fortsatt arbete
Den planerade verksamheten kan innebära ökad energianvändning och ökad mängd
avfall inom verksamheten. I kommande MKB kommer förändringen i resurshushållning
att beskrivas mer ingående.

10.7. Naturmiljö
10.7.1. Förutsättningar
Verksamhetsområdet består främst av ianspråktagen mark för hamn och industri. Inom
verksamhetsområdet och dess omgivning finns inga skyddade områden enligt
miljöbalken. Som beskrivs ovan är närmast belägna skyddade naturområde Femöre
naturreservat och Natura 2000-området Femörehuvud, sydväst om verksamhetsområdet.
Sydost om verksamhetsområdet ligger Natura 2000-området Furön. Vattenområdet och
skärgården utanför Oxelösund omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv, se
Figur 7. Skärgården utanför Hamnens verksamhetsområde beskrivs i den fördjupade
översiktsplanen för Oxelösunds skärgård som öar med värdefulla naturmiljöer och
kulturmiljöer. På Furön i skärgården närmast verksamhetsområdet går en sträckning av
Sörmlandsleden, vilket tillsammans med kultur-och naturvärdena gör skärgårdsöarna
viktig för det rörliga friluftslivet. I Oxelösunds skärgård finns flera
fågelskyddsområden och sälskyddsområden, varav det närmaste ligger ca en mil ifrån
hamnen. Flera typer av fågel förekommer, och på de större öarna häckar havsörn och
berguv. Området betecknas som ett viktigt tillhåll för gråsäl i Sverige.
En etapp av Sörmlandsleden passerar intill verksamhetsområdet och vidare mot
skogsområdet norr om SSABs verksamhetsområde. Norr om Gamla Oxelösundsvägen
ligger Gamla vattentornet vilket är utpekat i Oxelösunds kommuns naturvårdsplan.
Tornet är beläget på ett berg med utsikt och är ett utflyktsmål dit flera stigar leder.
10.7.2. Preliminär miljöpåverkan
Nuvarande verksamhet innebär idag en viss störning på omgivande naturmiljö i form av
bland annat bullerpåverkan. Om och i vilken omfattning planerad verksamhet påverkar
omgivande naturmiljöer och områden för friluftsliv kommer att utredas vidare.
Preliminär bedömning är att planerad verksamhet inte riskerar att påverka närliggande
Natura 2000-områden med bevarandevärden på ett betydande sätt.
Möjligheterna till att nyttja området och närområdet till rekreation och friluftsliv
kommer fortsatt finnas kvar i samma utsträckning som i nuläget.

19

Hydrerad Vegetabilisk Olja
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10.7.3. Fortsatt arbete
I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer konsekvenser för naturmiljö på land
samt friluftsliv att beskrivas. Eventuell påverkan och konsekvenser för närliggande
skyddad natur kommer att belysas.

10.8. Yrkesfiske
10.8.1. Förutsättningar
I närområdet till Oxelösunds hamn bedrivs både fritidsfiske och yrkesfiske. De områden
där muddring och sprängning planeras är belägna inom riksintresseområde för
yrkesfiske. Riksintresseområdet för yrkesfiske Oxelösund Marsviken är utpekat
fångstområde för ål och sötvattensarter.
Yrkesfisket utgår från hamnen på Femöre, väster om Oxelösunds hamn.
10.8.2. Preliminär miljöpåverkan och fortsatt arbete
Planerad verksamhet innebär muddring samt dumpning av rena massor. Risk för negativ
påverkan på yrkesfisket bedöms framförallt vara i samband med grumling under
byggskedet. I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer eventuell påverkan på
yrkesfiske från planerad hamnverksamhet och vattenverksamhet att beskrivas mer.

10.9. Kulturmiljö
10.9.1. Förutsättningar
Verksamhetsområdet ligger i anslutning till Gamla Oxelösund med kulturhistoriska
värden kopplade till Oxelösunds tidiga historia. Inga kända fornlämningar finns inom
verksamhetsområdet, varken på land eller i vatten, se Figur 9Figur 9. På Stegeludden
finns två utpekade lämningar, en övrig kulturhistorisk lämning och en som aldrig
återfunnits eller bedömts. Tidigare marinarkeologisk utredning, etapp 1, har identifierat
två eventuella lämningar vid området för ny kaj och muddring inne i hamnen.
10.9.2. Preliminär miljöpåverkan och fortsatt arbete
Inom verksamhetsområdet finns utpekade kulturhistoriska lämningar på land och
eventuella lämningar i vatten, som kan komma att påverkas vid planerade arbeten. I
kommande MKB kommer påverkan på kulturmiljö från planerad verksamhet att
beskrivas, både på land och i vatten. Frågan gällande fornlämningar/kulturhistoriska
lämningar kommer att utredas vidare innan åtgärder vidtas i det aktuella området.
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VÄLKOMMEN ATT DELTA I SAMRÅD OM BEFINTLIG OCH
FRAMTIDA VERKSAMHET I OXELÖSUNDS HAMN,
OXELÖSUNDS KOMMUN
Oxelösunds Hamn AB bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken
(1998:808).
Oxelösunds Hamn AB (nedan Hamnen) bedriver hamnverksamhet och hantering av gods inom sitt verksamhetsområde
i Oxelösunds hamn i Oxelösunds kommun. Hamnen ser ett behov av att kunna hantera en ökad mängd gods över kaj
från delvis andra kundkategorier jämfört med idag. Hamnen ser också ett behov av att kunna möta marknadens ökade
efterfrågan på hamnar för djupgående fartyg för vissa segment och för större flexibilitet och avser att ansöka om ett
nytt tillstånd till befintlig och framtida verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.
Planerad verksamhet omfattar även vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken bestående av bland annat anläggande
av kaj och nytt RoRo-läge samt muddring. Ansökan kan även komma att omfatta dispens från förbud enligt 15 kap.
miljöbalken. Planerad verksamhet omfattar huvudsakligen fastigheterna Oxelö 7:60 och 7:67, Lövkojan 7 och 8, Femöre
1:4 och Stora Hummelvik 1:8 i Oxelösunds kommun. Ansökan om tillstånd till verksamheten avses lämnas in till Markoch miljödomstolen i mitten av år 2020.
Verksamheten innebär betydande miljöpåverkan varför aktuellt samråd utgör ett s.k. avgränsningssamråd.

Samrådsmöte
Datum och tid
Plats

Onsdag den 5 februari kl. 9.30-11.30
Oxelösunds hamn, Hamnkontoret

Anmäl deltagande per e-post till Elisabeth Mörner på adress enligt nedan.

Synpunkter och frågor
Synpunkter kan lämnas vid samrådsmötet eller skriftligen senast den 26/2 2020 till:
E-post: elisabeth.morner@structor.se
Post: Elisabeth Mörner, Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Märk kuvert respektive e-post med ”Samråd Oxelösunds Hamn”
Frågor är välkomna på samrådsmötet eller via e-post enligt ovan.

Samrådsunderlag
Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den preliminära miljöpåverkan är bifogat i
inbjudan samt kan laddas ner från projektets hemsida: https://www.oxhamn.se/nyheter/
Med vänlig hälsning,
Magdalena Johansson
Trafikchef Oxelösunds Hamn

Kontaktpersoner:
Trafikchef:
Magdalena Johansson, Oxelösunds Hamn AB
E-post: magdalena.johansson@oxhamn.se

Miljösamordnare:
Elisabeth Mörner, konsult Structor Miljöbyrån
E-post: elisabeth.morner@structor.se
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VÄLKOMMEN ATT DELTA I SAMRÅD OM BEFINTLIG OCH
FRAMTIDA VERKSAMHET I OXELÖSUNDS HAMN,
OXELÖSUNDS KOMMUN
Oxelösunds Hamn AB bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken
(1998:808).
Oxelösunds Hamn AB (nedan Hamnen) bedriver hamnverksamhet och hantering av gods inom sitt verksamhetsområde
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efterfrågan på hamnar för djupgående fartyg för vissa segment och för större flexibilitet och avser att ansöka om ett
nytt tillstånd till befintlig och framtida verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.
Planerad verksamhet omfattar även vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken bestående av bland annat anläggande
av kaj och nytt RoRo-läge samt muddring. Ansökan kan även komma att omfatta dispens från förbud enligt 15 kap.
miljöbalken. Planerad verksamhet omfattar huvudsakligen fastigheterna Oxelö 7:60 och 7:67, Lövkojan 7 och 8, Femöre
1:4 och Stora Hummelvik 1:8 i Oxelösunds kommun. Ansökan om tillstånd till verksamheten avses lämnas in till Markoch miljödomstolen i mitten av år 2020.
Verksamheten innebär betydande miljöpåverkan varför aktuellt samråd utgör ett s.k. avgränsningssamråd. Syftet med
samrådet är bland annat att informera om verksamheten, att inhämta information och synpunkter inför det fortsatta
arbetet med tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning samt att i ett tidigt skede möjliggöra delaktighet för
centrala myndigheter, organisationer, enskilda och andra som kan antas bli berörda av verksamheten.

Samrådsmöte
Som en del av samrådet kommer ett samrådsmöte att hållas i form av ett öppet hus där Hamnen bland annat kommer
att berätta om den planerade verksamheten (en inledande presentation av verksamheten hålls 18.00). Ingen
föranmälan krävs.
Datum och tid
Plats

Onsdag den 5 februari 2020 kl. 18.00-20.00
Oxelösunds Segelsällskap, OXSS. Ljungholmsvägen 8, Oxelösund

Synpunkter och frågor
Synpunkter kan lämnas vid samrådsmötet eller skriftligen senast den 26 februari 2020 till:
E-post: elisabeth.morner@structor.se
Post: Elisabeth Mörner, Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Märk kuvert respektive e-post med ”Samråd Oxelösunds Hamn”
Frågor är välkomna på samrådsmötet eller via e-post enligt ovan.

Samrådsunderlag
Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och den preliminära miljöpåverkan kan laddas ner
från projektets hemsida: https://www.oxhamn.se/nyheter/
Med vänlig hälsning,
Magdalena Johansson
Trafikchef Oxelösunds Hamn

Kontaktpersoner:
Trafikchef:
Magdalena Johansson, Oxelösunds Hamn AB
E-post: magdalena.johansson@oxhamn.se

Miljösamordnare:
Elisabeth Mörner, konsult Structor Miljöbyrån
E-post: elisabeth.morner@structor.se

www.oxhamn.se
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Samrådskrets ‐ Myndigheter
Tillståndsansökan Oxelösunds Hamn
Namn
Länsstyrelsen i Södermanland
Oxelsunds kommun ‐ miljö‐och
samhällsbyggnadskontoret
Oxelösunds kommun
Nyköpings kommun
Sörmlandskustens räddningstjänst
Naturvårdsverket
HaV
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Svealands kustvattenvårdsförbund
Sjöfartsverket
Trafikverket
Kustbevakningen
Försvarsmakten
Landstinget Region Sörmland
Kammarkollegiet
Riksantikvarieämbetet
SGU
SGI
Transportstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
Statens maritima museer
Luftfartsverket
Energimyndigheten
Kemikalieinspektionen
Länsfiskekonsulent
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns
vattendistrikt

Adress
sodermanland@lansstyrelsen.se
miljo@oxelosund.se
kommun@oxelosund.se
kommun@nykoping.se
raddningstjansten@nykoping.se
registrator@naturvardsverket.se
havochvatten@havochvatten.se
frida.eik‐kvarnstrom@storsthlm.se
frida.eik‐kvarnstrom@storsthlm.se
sjofartsverket@sjofartsverket.se
trafikverket@trafikverket.se
registrator@kustbevakningen.se
exp‐hvk@mil.se
post@regionsormland.se
registratur@kammarkollegiet.se
registrator@raa.se
sgu@sgu.se
sgi@swedgeo.se
kontakt@transportstyrelsen.se
registrator@msb.se
registrator@smtm.se
lfv@lfv.se
registrator@energimyndigheten.se
kemi@kemi.se
thomas.stenstrom@lansstyrelsen.se

Postadress

Nyköpings kommun
Box 11930
Södermalmsallén 36
Södermalmsallén 36

Box 2218

Box 48
Box 310
Box 2

vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se

Postnr
611 86

Ort
Nyköping

613 81
Oxelösund
613 81
Oxelösund
611 83
Nyköping
611 83
Nyköping
106 48
Stockholm
404 39
Göteborg
Box 381 45Stockholm
Box 381 45Stockholm
601 78
Norrköping

103 15

Stockholm

701 88

Örebro

Utskick
2020‐01‐15
2020‐01‐16
2020‐01‐17
2020‐01‐18
2020‐01‐19
2020‐01‐20
2020‐01‐21
2020‐01‐22
2020‐01‐23
2020‐01‐24
2020‐01‐25
2020‐01‐26
2020‐01‐27
2020‐01‐28
2020‐01‐29
2020‐01‐30
2020‐01‐31
2020‐02‐01
2020‐02‐02

371 21
601 79
631 04
172 13

Karlskrona
Norrköping
Eskilstuna
Sundbyberg

2020‐02‐03
2020‐02‐04
2020‐02‐05
2020‐02‐06
2020‐02‐07
2020‐02‐08

721 86

Västerås

2020‐02‐09

Samrådskrets ‐ Myndigheter
Tillståndsansökan Oxelösunds Hamn
Namn
Länsstyrelsen i Södermanland
Oxelsunds kommun ‐ miljö‐och
samhällsbyggnadskontoret
Oxelösunds kommun
Nyköpings kommun
Sörmlandskustens räddningstjänst
Naturvårdsverket
HaV
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Svealands kustvattenvårdsförbund
Sjöfartsverket
Trafikverket
Kustbevakningen
Försvarsmakten
Landstinget Region Sörmland
Kammarkollegiet
Riksantikvarieämbetet
SGU
SGI
Transportstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
Statens maritima museer
Luftfartsverket
Energimyndigheten
Kemikalieinspektionen
Länsfiskekonsulent
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns
vattendistrikt

Adress
sodermanland@lansstyrelsen.se
miljo@oxelosund.se
kommun@oxelosund.se
kommun@nykoping.se
raddningstjansten@nykoping.se
registrator@naturvardsverket.se
havochvatten@havochvatten.se
frida.eik‐kvarnstrom@storsthlm.se
frida.eik‐kvarnstrom@storsthlm.se
sjofartsverket@sjofartsverket.se
trafikverket@trafikverket.se
registrator@kustbevakningen.se
exp‐hvk@mil.se
post@regionsormland.se
registratur@kammarkollegiet.se
registrator@raa.se
sgu@sgu.se
sgi@swedgeo.se
kontakt@transportstyrelsen.se
registrator@msb.se
registrator@smtm.se
lfv@lfv.se
registrator@energimyndigheten.se
kemi@kemi.se
thomas.stenstrom@lansstyrelsen.se

Postadress

Nyköpings kommun
Box 11930
Södermalmsallén 36
Södermalmsallén 36

Box 2218

Box 48
Box 310
Box 2

vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se

Postnr
611 86

Ort
Nyköping

613 81
Oxelösund
613 81
Oxelösund
611 83
Nyköping
611 83
Nyköping
106 48
Stockholm
404 39
Göteborg
Box 381 45Stockholm
Box 381 45Stockholm
601 78
Norrköping

103 15

Stockholm

701 88

Örebro

Utskick
2020‐01‐15
2020‐01‐16
2020‐01‐17
2020‐01‐18
2020‐01‐19
2020‐01‐20
2020‐01‐21
2020‐01‐22
2020‐01‐23
2020‐01‐24
2020‐01‐25
2020‐01‐26
2020‐01‐27
2020‐01‐28
2020‐01‐29
2020‐01‐30
2020‐01‐31
2020‐02‐01
2020‐02‐02

371 21
601 79
631 04
172 13

Karlskrona
Norrköping
Eskilstuna
Sundbyberg

2020‐02‐03
2020‐02‐04
2020‐02‐05
2020‐02‐06
2020‐02‐07
2020‐02‐08

721 86

Västerås

2020‐02‐09

Samrådskrets ‐ Närliggande verksamheter
Tillståndsansökan Oxelösunds Hamn
Namn
SSAB Oxelösund AB
Kuusakoski Sverige AB
Green Cargo AB
Nordic Bulkers AB
Svenska Foder
Thomas Concrete Group AB
Geminor AB
Swecem
Femöre Marina AB
OxGas AB
Sjöfartsverkets lotsverksamhet
Oxelösunds Båtvarv AB
Femöre gästhamn och skärgårdsservice AB
Båtinvest Marina Oxelösund
Saltö Marin AB
Oxelösunds Båt & Motor
Sailor Kickis krog och catering
Oxelö krog

Adress
Magnus.nydahl@ssab.com

Postadress
Postnr
D6 Box 70
101 21
Spånga Center Stormby163 29
Box 114
694 23
P.O. Box 434
401 26
Box 673
531 16
info@thomasconcrete.group Box 5162
402 26
info@geminor.se
c/o Geminor Waste Tre261 35
info@swecem.com
Box 1291
262 24
Fiskehamnsvägen
613 35
Box 26
613 21
sjofartsverket@sjofartsverket.se
info@oxelosundsvarv.se
Ljungholmsvägen 3
613 35
kjell@femoregasthamn.com Fiskehamnen
613 35
info@batinvest.se
Varvsvägen 3
613 35
info@saltomarin.se
Varvsvägen 1
613 35
info@oxbom.se
Ljungholmsvägen 3
613 35
Fiskehamnsvägen 12 613 35
Gamla Oxelösundsväge 613 31

Ort
Stockholm
Spånga
Hallsberg
Göteborg
Linköping
Göteborg
Landskrona
Ängelholm
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund

Utskick brev
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐15
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14

Samrådskrets ‐ Organisationer och föreningar
Tillståndsansökan Oxelösunds Hamn
Namn
Naturskyddsföreningen i Nyköping & Oxelösund
Fågelföreningen Tärnan
Fältbiologerna
Nyköping‐Oxelösunds sportfiskeklubb
Oxelösunds motorbåtsklubb
Oxelösunds SS ‐ Segling
Oxelösunds Gästhamn
DK Aquatic ‐ Sportdykning
NYSS, Nyköpings segelsällskap
Friluftsfrämjandet
Föreningen Sörmlandsleden
Föreningen Skärgårdsmuseum i Gamla Oxelösund
Oxelösunds hembygdsförening
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Östra Fiskehamnens Intresseförening
Föreningen Mästerlotsen

Adress
nyox@naturskyddsforeningen.se
kontakt@tarnan.eu
info@faltbiologerna.se
register.ombk@gmail.com
info@oxss.nu
ordforande@aquatic.se
kansli@nyss.nu
info@friluftsframjandet.se
kansliet@sormlandsleden.se
skargardsmuseet@bredband.net
info@oxhembygd.se
registrator@skargardsstiftelsen.se
ingår i hembygdsföreningen

Postadress
Postnr
c/o Ordf. Göra 640 33
c/o Stig Larsso 611 57
Åsögatan 115 116 24
C/o Roger Kris 611 55
Motorbåtsväge613 35
Box 8
613 21
Strandvägen 1 613 35
Sandviksbacke 613 31
NYSS Kansli, Bo611 26
Instrumentväg126 53
Box 45
613 21

Ort
Bettna
Nyköping
Stockholm
Nyköping
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Nyköping
Hägersten
Oxelösund

Gamla Oxelösu613 31
Box 7669
103 94
c/o Roger Lind 613 30

Oxelösund
Stockholm
Oxelösund

Utskick brev
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
2020‐01‐14
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Tillståndsansökan Oxelösunds Hamn
M1900072
2020-02-05
s 1 (6)

PROTOKOLL –
AVGRÄNSNINGSSAMRÅD OXELÖSUNDS HAMN
Datum:
Tid:
Plats:

2020-02-05
9.30-11.30
Oxelösunds Hamn

Närvarande:

Douglas Heilborn (DHe), Oxelösunds Hamn
Magdalena Johansson (MJo), Oxelösunds Hamn
Jens Jacobsen (JJa), Oxelösunds Hamn AB
Elisabeth Mörner (EMö), Structor Miljöbyrån
Ebba Sundberg (ESu), Structor Miljöbyrån
Kim Fors (KFo), Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Kjell Andersson (KAn), Oxelösunds kommun
Camilla Norrgård Sundberg (CNS), Oxelösunds kommun
Indira Pasic (IPa), Oxelösunds kommun
Jonas Lundborg (JLu), Länsstyrelsen Södermanland
Anette Bergström (ABe), Länsstyrelsen Södermanland
Sophia Sandås (SSa), Länsstyrelsen Södermanland
Cinthia Tiberi Ljungqvist (CTL), Länsstyrelsen Södermanland
Carl Sahlin (CSa), Sjöfartsverket
Niklas Hammarkvist (NHa) Sjöfartsverket
Jimmy Rosander (JRo), Sjöfartsverket
Lisa Johansson (LJo), Naturvårdsverket
Lina Tengvar (LTe), Naturvårdsverket

DHe hälsar välkomna. DHe inleder med att informera om att det i utskickat samrådsunderlag
redovisas flera alternativ för lokalisering av ny kajutbyggnad, varav ett är Stegeludden. Detta
alternativ bedöms inte längre aktuellt och kommer inte presenteras under dagens samrådsmöte.
DHi visar agendan för mötet. Samtliga närvarande presenterar sig.
EMö meddelar att anteckningar från mötet kommer föras och skickas ut efter mötet till samtliga
deltagare för justering (som bilaga ligger presentationen). Utskrivna åhörarkopior delas ut av
samrådspresentationen (2020-02-05). Närvarolista skickas runt.
EMö upplyser om att skriftliga yttranden inkommit från bland annat Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap samt Region Sörmland. Havs-och Vattenmyndigheten har avstått
från att yttra sig i samrådet. Vidare upplyses att samrådet utgör ett avgränsningssamråd enligt 6
kap. Miljöbalken och att innehållsförteckning för MKB har redovisats i bilaga till
samrådsunderlaget och att projektet gärna tar emot synpunkter på denna.

s 2 av 6

Bakgrund och utgångspunkter

DHe går igenom bakgrund och syfte till ansökan, i huvudsak i enlighet med bild 6–7 i
presentationen (se bilaga).
DHe går igenom nuvarande tillstånd, bild 8, samt att Hamnen tidigare haft tillstånd för
vattenverksamhet (muddring, dumpning etc) som inte togs i anspråk, bild 9 i bilaga. Vidare
påpekas att nuvarande tillstånd innehåller en begränsning bestående i “ton över kaj”. En del av
hanteringen utgörs av omlastning till båt, vilket innebär att godset passerar kaj två gånger och
därmed räknas dubbelt mot begränsningen enligt tillståndet. Hamnen ser att behovet av
omlastning till båt kommer att öka i framtiden. Det är logiskt att tillståndet utgår från hanterad
mängd gods och inte innehåller en begränsning av fartygens storlek/bruttoton. Ansökan kommer
inte att omfatta färjetrafik, i betydelsen fartyg uteslutande för passagerartrafik.
EMö går igenom ansökans utgångspunkter gällande hamnverksamhet, vattenverksamhet och
avgränsning i förhållande till andra verksamheter, se bild 10–12 i bilaga. Inom hamnområdet
finns andra externa verksamhetsutövare, varav en del är tillståndspliktiga och har egna tillstånd.
Dessa verksamheter ingår inte i Hamnens planerade verksamhet. Hantering av gods över kaj
som sker till de externa verksamheterna belägna inom Hamnens område (exklusive LNG och
olja) omfattas dock av Hamnens verksamhet. Oljebergrummen som ligger i anslutning till
verksamhetsområdet ingår ej i planerad verksamhet och avses inte omfattas av ansökan.
Oljebergrummet är Seveso-verksamhet. EMö påtalar att närvarande gärna får lämna synpunkter
på ansökans avgränsning.

Befintlig och planerad verksamhet

EMö redovisar kort förutsättningar och lokalisering av verksamheten med närområde inkl.
närliggande bostadsbebyggelse, väg- och järnvägsförbindelse samt riksintresseområden och
skyddade områden, bild 14–16 i bilaga. Inom verksamhetsområdet finns ytor som inte är
ianspråktagna idag men som kan komma att ianspråktas inom ramen för fortsatt verksamhet
(huvudsakligen norr om Gamla Oxelösundsvägen) samt ytor inom det område som idag
används av Sjöfartsverket. Området är detaljplanelagt och verksamheten bedöms vara förenlig
med gällande detaljplaner.
DHe går igenom befintlig verksamhet, bild 17–20 i bilaga. Oxelösunds hamn har fyra väldigt
starka fördelar ur logistiskt hänseende, hamnen drivs dygnet runt med en nära koppling till
industrin och industrins behov, har kort insegling, god tillgång till infrastruktur på landsidan och
är geografiskt lämpligt placerad för att tjäna Mälardalen. Det finns många kunder som har ett
starkt intresse av att kunna etablera terminaler nära, eller i, hamnen. Det finns idag en till stora
delar outnyttjad möjlighet att flytta över vissa landtransporter till sjö istället. Hamnens
verksamhet innebär service till hamnens kunder som i vissa fall omfattar hela transportkedjan
bestående i mottagande, lossning, lagring och transport till adress.
På fråga från Naturvårdsverket presenteras verksamhetsområdet, befintliga verksamheter och
nuvarande hantering av gods mer i detalj utifrån en översiktskarta.
EMö går igenom planerad verksamhet, bild 21–24.
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Fråga Naturvårdsverket: I ansökt mängd ingår stål, är det produkter från SSAB?
Svar DHe: Vi har tagit höjd för produkter från SSAB Oxelösund för att ha en flexibilitet. I
hamnen kan även stål från Borlänge komma via järnväg och sedan transporteras vidare på
sjöfart.
Fråga Länsstyrelsen: Hur många fartyg förväntar ni er i planerad verksamhet?
Svar DHe: Svår att svara på just nu då det är beroende på fartygens storlek. Ökningen kommer
vara gradvis. Frågan om antalet fartyg kommer att ses över och antaganden tas fram för att
kunna användas i underlagsutredningar till ansökan.

Avgränsning och alternativ

EMö presenterar tillståndsprocessen, planerade avgränsningar för MKB och hur Hamnen har för
avsikt att redogöra för alternativ i MKB:n, bild 25–31 i bilaga.
Fråga Sjöfartsverket: Kommer ni tillsammans med lotsarna att titta på vilket alternativ för
kajutbyggnad som är bäst ur ett nautiskt perspektiv?
Svar MJo: Ja, vi har kontakt med lotsar och kommer inledningsvis att tillsammans med
Sjöfartsverket göra en skrivbordsanalys för att se om något alternativ direkt kan strykas.
Eventuellt görs sedan en riktig simulering.
Fråga Länsstyrelsen: Vi uppfattar att transporter mellan Hamnens område och Stegeludden
ingår i Hamnens verksamhet?
Svar EMö: Ja, så har vi också sett det, vi kommer dock att titta närmre på frågan gällande
transporter. I ansökan kommer det att tydliggöras vilka transporter som ingår i Hamnens
verksamhet och vilka som bedöms utgöra följdverksamhet.
Synpunkt Naturvårdsverket: Ansökan bör redovisa möjligheten att någon annan, befintlig
hamn i närområdet byggs ut. Lokaliseringsutredning bör även se över möjligheten att förlägga
delar av verksamheten på annan plats.
Svar: Synpunkten noteras.
Synpunkt Länsstyrelsen: Hamnen bör titta på möjligheten att SSAB bygger ut sin
hamnverksamhet.
DHe: Synpunkten noteras. SSAB avser inte att bygga ut sin hamnverksamhet.

Preliminär miljöpåverkan och fortsatt arbete

ESu går igenom förutsättningar, bedömd preliminär miljöpåverkan och fortsatt arbete för de
huvudsakliga miljöaspekterna vattenmiljö, buller, luft, risk, naturmiljö och kulturmiljö (övriga
redovisas i samrådsunderlag), se bild 32–44 i bilaga. Även andra redovisade miljöaspekter
kommer att tas upp och konsekvensbedömas i MKB:n såsom resurshushållning och eventuell
påverkan på yrkesfisket. En kontakt har tagits med en yrkesfiskekonsulent vid länsstyrelsen och
denne har fått inbjudan till samrådsmötet.
Synpunkt Länsstyrelsen: Vi saknar utredning om undervattensbuller, både vid sprängning och
vid drift.
Svar: Synpunkten noteras.
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Samråd

ESu redovisar hur inbjudan och annonsering av samråd skett, bild 45 i bilaga.

Övriga frågor och synpunkter

DHe ber respektive närvarande att gå igenom vilka synpunkter och frågor som är viktiga att
hantera i det fortsatta arbetet. EMö framför att Hamnen gärna tar emot alla synpunkter redan vid
dagens möte så arbete med dessa kan påbörjas innan samrådet är slut.
Synpunkt Länsstyrelsen: I ansökan är det viktigt med tydliga yrkanden och beskrivning av
vilken verksamhet som tillstånd söks för. Länsstyrelsen vill kunna se vilken typ av gods som
ska hanteras, hur de hanteras och hur de lagras.
Synpunkt Länsstyrelsen: Då skrot kan ses som ett avfall bör Hamnen ta höjd för detta i ansökan
och inte låsa sig vid att det endast är en råvara. Hamnen kan annars vara förhindrad att ta emot
sådant skrot som klassificeras som avfall.
Synpunkt Länsstyrelsen: Riskerna kopplat till farligt gods bör presenteras i ansökan på ett
sådant sätt som ger kommunen rätt förutsättningar att planera och underlättar tillsynsarbete.
Redovisning av riskerna ska ge kommunen ett nödvändigt underlag för sin tillsynsverksamhet
enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor).
Synpunkt Länsstyrelsen: I ansökan ska vattenverksamheten redovisas tydligt. Det är även
viktigt att vid sprängning säkerställa att man är säker på vad man spränger.
Synpunkt Länsstyrelsen: I samrådsunderlaget anges att ekologisk status för hamnområdet beror
av hydromorfologi. Ekologisk status bestäms dock utifrån status för kvalitetsfaktorn
näringsämnen, vilket är bra att ta med sig i det fortsatta arbetet om påverkan på
miljökvalitetsnormer. Arbete pågår också med uppdatering av miljökvalitetsnormerna och
kommer troligen vara klart under våren. Eventuellt kommer vattenförekomsten Oxelösunds
hamnområde att bli klassat som kraftigt modifierat vatten.
KFo: Vad anser länsstyrelsen att vi ska vi förhålla oss till nu innan uppdatering skett?
CTL: Utgå från det som gäller nu.
Synpunkt Länsstyrelsen: Vi vill att det i ansökan redovisas för vågexponering och erosion
kopplat till ett ökat antal fartyg.
Synpunkt Länsstyrelsen: Naturvärden kopplade till dumpningsplatsen och dess närhet måste
beskrivas. Beroende på när dumpning utförs kan dessa påverkas.
Synpunkt Länsstyrelsen: Godsvolymer och vilka risker som verksamheten kan innebära är
viktiga att redovisa.
Fråga Länsstyrelsen: Har man nyligen gjort provtagning på den testbädd (fältförsök) som
tidigare gjorts för S/S-metod på Stegeludden?
Svar JJa: Under testperioden genomfördes provtagningar enligt ett kontrollprogram men det
har inte genomförts några provtagningar eller kontrollmätningar på senare tid.
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Synpunkt Oxelösunds Kommun och Länsstyrelsen: I kommande ansökan är buller, damning
och transporter särskilt viktiga att utreda och beskriva.
Synpunkt Oxelösunds Kommun: Sådana eventuella vågor från fartygstrafik som kan påverka
närliggande småbåtshamn bör elimineras.
Fråga Oxelösunds Kommun: Finns det uppgifter på volymen muddermassor som kan
uppkomma?
Svar EMö: I det här skedet kan vi inte säga hur stora volymer muddermassor som uppkommer
och det beror på vilket alternativ som Hamnen går vidare med. Uppgifter om volymer kommer
att framgå i ansökan.
Synpunkt Sjöfartsverket: Bra att dialog förs med lotsar. Vi behöver tidigt veta hur många och
vilka fartyg som förväntas trafikera hamnen för att kunna utbilda personal och bemanna. Viktigt
med fortsatt dialog även kopplat till säkerhet och vilka fartyg som är möjliga att ta in.
Synpunkt Sjöfartsverket: Under byggskedet är det viktigt att tänka på sjötrafik och
framkomlighet. Viktigt med kommunikation och att samråda med Sjöfartsverket innan och
under byggskedet.
Synpunkt Sjöfartsverket: Vid muddring kan de mudderfartyg som används behöva lotsdispens.
Detta söks och handläggs av Transportstyrelsen.
Fråga Sjöfartsverket: Kommer det ske några förändringar i storlek på fartyg?
Svar DHe: RoRo-fartyg kommer kunna bli längre, bredare och djupare.
Sjöfartsverket: Säkerhet är viktigt, vilken fartygsstorlek som kan tas in med tillräcklig säkerhet.
Viktigt med fortsatt god dialog.
Fråga Sjöfartsverket: Vi efterfrågar ritningar. CSa har fått underlag av MJo.
DHe: Kom ihåg att de ritningar och underlag som finns i dagsläget är preliminära.
Synpunkt Naturvårdsverket: I ansökan är det viktigt med en tydlig beskrivning av
verksamheten och hur olika godskategorier kommer hanteras, särskilt utifrån ett
bullerperspektiv och lämpliga ytor. Begreppet kretsloppsprodukter är något otydligt, beskriv de
olika godsvarianterna tydligare.
Synpunkt Naturvårdsverket: Tidsmässig avgränsning 2025. Vad händer när SSAB är färdig
med sin omställning, kan vara bra med även en framåtblick längre än 2025. Se över behov av att
beskriva två scenarier; övergångsperiod och längre fram.
Fråga Naturvårdsverket: I gällande tillstånd finns det ett villkor om att inte ha transporter förbi
Gamla Oxelösund nattetid, kommer man kunna ha kvar ett sådant villkor?
Svar EMö: Detta kommer att ses över i kommande arbete och bullerutredning.
Fråga Naturvårdsverket: Har ni tagit del av bullerutredningarna för SSAB och de yttranden vi
gjort till Mark- och miljödomstolen i samband med deras prövning? Vi kommer att ha liknande
synpunkter här.
EMö: Vi har en dialog med SSAB för att stämma av antaganden i bland annat kommande
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bullerutredning. Vi har även tagit del av de synpunkter/yttranden som lämnats angående buller i
SSABs prövning.
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Samråd enligt 6 kap miljöbalken –
Tillståndsprövning Oxelösunds hamn
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Presentation
Samråd enligt 6 kap miljöbalken
Inledning och bakgrund
Syfte och utgångspunkter
Lokalisering
Befintlig och planerad verksamhet
Tillståndsprocessen och tidplan
Avgränsningar i MKB
Alternativredovisning
Preliminär miljöpåverkan och underlagsutredningar
Samråd
Frågor och synpunkter

Närvarande från Oxelösunds Hamn AB
❖ Douglas Heilborn, VD
❖ Magdalena Johansson, Trafikchef
❖ Jens Jacobsen, Underhållschef
Konsulter:

❖ Elisabeth Mörner, Miljösamordnare, Structor Miljöbyrån
❖ Ebba Sundberg, MKB-redaktör, Structor Miljöbyrån
❖ Kim Fors, juridiskt ombud, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Närvarande myndigheter
❖ Länsstyrelsen i Södermanlands län
❖ Oxelösunds kommun
❖ Sjöfartsverket
❖ Naturvårdsverket

Samråd enligt 6 kap Miljöbalken
Avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken
o Avgränsningssamrådet avser verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning
och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas
medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt miljökonsekvensbeskrivningens
innehåll och utformning.
o Oxelösunds Hamn AB önskar också i ett tidigt skede informera om planerna för
verksamheten och öppna upp för delaktighet för centrala myndigheter,
organisationer, enskilda och andra som kan antas bli berörda av verksamheten.

Bakgrund till ansökan
o Framtida behov av att kunna hantera en ökad mängd gods över kaj. Delvis från andra
kundkategorier än idag.
o Ökad efterfrågan från marknaden på hamnar för djupgående fartyg för vissa segment och för
större flexibilitet.

o Flertal ändringsanmälningar har gjorts sedan nuvarande tillstånd gavs 2004 då Hamnens
verksamhet har utvecklats.
o Trafikverket har mål om att överflytt av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska
främjas.
o SSAB ställer om till en järn- och skrotbaserad produktion: ökad hantering av skrotråvara via
hamnen.

Syfte
Det övergripande syftet med planerade
ändringar och anläggningar är att kunna
tillmötesgå ett framtida behov av
godshantering via Oxelösunds hamn till
följd av fler sjötransporter, att kunna möta
de mål som Trafikverket satt gällande att
främja överflytt av godstransporter från
väg till järnväg och sjöfart samt att
anpassa verksamheten inför den
förändring som följer av SSABs planerade
omställning.

Gällande tillstånd
Tillstånd meddelat av MPD i Södermanlands län, 2004-05-14, omfattande
bl.a.
o Hamnverksamhet med en årlig hantering om 5,5 miljoner ton gods över kaj.
o Fartygsrörelser med sammanlagt 5,2 miljoner ton brutto för hamnverksamheten.
o Hantering av gods bestående i lossning och lasting av gods från fartyg, omlastning
och lagring av gods intransport av gods till SSAB och drift av hamnens anläggningar.
o 300 färjeanlöp/år och 40 000 ankommande respektive avgående lastenheter och
5 000 avgående personfordon per år inom ramen för färjetrafiken.

(Dnr. 551-6153-2001-0481-105)

Tidigare meddelat tillstånd
o Tillstånd till muddring och sprängning i bl.a. befintlig hamnbassäng, tippning av
muddermassor genom dispens från dumpningsförbudet och nyttiggörande av
muddermassor.
(MMD, M 4177-09, 2012-02-13; MMÖD, M 2469-12, 2012-06-14; arbetstiden
löpte ut 2017-02-23)

Utgångspunkter för ansökan (1/3)
Tillstånd till befintlig och framtida verksamhet i hamnen
o Fortsatt hamnverksamhet med möjlighet att ta emot olika fartygstyper inkl.
RoRo, Ro-pax och tankfartyg.
o Fortsatt och utökad godshantering, upp till 10,5 miljoner ton gods över kaj,
bestående i lossning och lastning av gods från fartyg, omlastning och lagring
av gods samt drift av hamnens anläggningar inklusive intransport av gods till
SSAB via Hamnens bandanläggning.
o Hanteringen av gods omfattar såväl icke-farligt som farligt avfall.

Utgångspunkter för ansökan (2/3)
Åtgärder för fördjupning av vattenområde och anläggande av nya
kajytor inkl. nytt RoRo-läge i Stadshamnen
o Vattenverksamhet bestående i muddring, sprängning i vatten och åtgärder i
vatten (uppförande eller ändring av kaj m.m.).
o Dumpning av massor och dispens från dumpningsförbudet.
o Nyttiggörande av mudder- och sprängmassor.

Utgångspunkter för ansökan (3/3)
Externa verksamheter inom
Hamnens område: omfattas inte av
ansökan.
Hantering av gods över kaj till
externa verksamheter inom
Hamnens område (exklusive olja):
utförs av Hamnen och omfattas av
ansökan.
Andra närliggande verksamheter:
SSAB, oljebergrum (Sevesoverksamhet) och Sjöfartsverkets
lotsverksamhet: omfattas inte av
ansökan.

Lokalisering

Riksintressen och övriga skyddade områden

Planförhållanden

Oxelösunds Hamn AB

Fyra starka fördelar
•
•
•
•

16,5 meter
Isfritt
24 timmars service, året runt
Infrastrukturen

Fakta 2019
• Ägare

50% SSAB
50% Oxelösunds Kommun

•
•
•
•
•

~5 600 kton
~250 st
728 st
~22 000 st
~12 000 st

Antal ton
Personal
Antal fartyg
Antal fordon
Antal järnvägsvagnar

Våra erbjudanden
• Bulk och styckegods i oceangående fartyg
• Bulk och styckegods i när- eller kustsjöfart
– RoRo & Container i konkurrens med väg/järnväg

• Flytande bulk
• Hamnen som etableringsyta
– Terminaler av olika slag

• Produktionsservice
• Helhetslösningar

Planerad verksamhet – Hamnverksamhet

Planerad verksamhet - Hamnverksamhet
o Fortsatt och utökad godshantering, upp till
10,5 miljoner ton gods över kaj, bestående i
lossning och lastning av gods från fartyg,
omlastning och lagring av gods samt drift av
hamnens anläggningar inklusive intransport av
gods till SSAB via Hamnens bandanläggning.
o Hantering av gods omfattar såväl icke-farligt
som farligt avfall
o Huvudsakliga skillnader mellan planerad och
dagens verksamhet:
- Tillståndsgiven mängd hanterat gods avses
öka.
- Hanterat gods är delvis av annat slag än idag.

Planerad verksamhet – Vattenverksamhet
o Ny kajyta
o Nytt RoRo-läge
o Muddring, sprängning

Planerad verksamhet - Masshantering
Hamnen ser över olika alternativ för att
hantera uppkomna massor.
Muddermassor med lägre föroreningsgrad –
dumpas i ett ca 60 meter djupt område söder
om ön Beten.
Förorenade muddermassor - nyttjande för
nya kajytor efter stabilisering och
solidifiering, s.k. S/S-behandling alternativt
skicka massorna till deponi.

Tillståndsprocessen
1. Insamling av
underlag

6. MMD kungör
ansökan & MKB

2. Samråd med
myndigheter, org.
och enskilda

5. Ansökan => MMD
juli 2020

MMD – Mark och miljödomstolen
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning

7. Myndigheter, org.,
enskilda får yttra sig

8. Huvudförhandling

jan-feb 2020

3.
Samrådsredogörelse
tas fram

4. Ta fram ansökan
och MKB

9. Dom
hösten 2021

Miljökonsekvensbeskrivning

Avgränsning
oVerksamhet
oSaklig
oGeografisk
oTidsmässig:
- driftskede
- byggskede

Vattenmiljö inkl. dagvatten
Buller
Utsläpp till luft/damning
Föroreningar i mark och
grundvatten
Risk och säkerhet
Naturmiljö
Resurshushållning
Kulturmiljö
Yrkesfiske
Kumulativa effekter

Verksamhetens avgränsning
Hamnens verksamhet
Transporter inom Hamnens
verksamhetsområde beaktas som
en del av den planerade
verksamheten.
Följdverksamhet:
Transporter utanför Hamnens
verksamhetsområde men som är
kopplade till den planerade
verksamheten.

Avgränsning – närliggande verksamheter
Kommer att beaktas vid
bedömningen av kumulativa
effekter.

Alternativ - Nollalternativ
Nollalternativ – Hamnens verksamhet fortgår enligt nuvarande
tillstånd, hela tillståndet nyttjas.
- Merparten av hanterat gods över kaj utgörs av järn-och skrotråvara avsett för
SSAB:s verksamhet.
- Potentialen i framtida verksamhet kan ej tas tillvara
- Eventuell avveckling av övrig verksamhet inom Oxelösunds hamn.
- Svårare att uppnå Trafikverkets mål om fler sjötransporter

Alternativ – Lokalisering, utformning, lösningar
o Alternativ lokalisering – Ej bedömts som realistiskt att studera anläggande
av en helt ny hamn på annan ort.
o Olika alternativ gällande placering av RoRo-läge och utbyggnad av kaj
studeras, utvärderas utifrån:
- Miljöpåverkan
- Teknisk genomförbarhet
- Kostnader kopplat till affärsnytta
- Tid för genomförande
o Alternativa dumpningsplatser kommer att redovisas.
o Alternativa utformningar gällande kajkonstruktioner och
lösningar/arbetsmetoder kommer att utredas och redovisas vid behov.

Preliminär miljöpåverkan och underlagsutredningar
Vattenmiljö inkl. dagvatten
Buller

1.

Förutsättningar, hur ser det ut idag

Utsläpp till luft/damning

2.

Prel. miljökonsekvenser

Föroreningar i mark och grundvatten

3.

Planerade utredningar/Fortsatt
arbete inkl. skyddsåtgärder

Risk och säkerhet
Naturmiljö
Resurshushållning
Kulturmiljö
Yrkesfiske

Vattenmiljö - Nuläge
Två vattenförekomster berörs
Inne i Oxelösunds hamn saknas vegetation
Grundområden med rikare
bottensamhällen förekommer sydost om
hamnområdet.

Generellt är de ytliga sedimenten
förorenade
Påverkan på recipienten från dagens
hamnverksamhet bedöms vara begränsad.
Den belastning som dagvattenutsläppet
medför bedöms inte påverka
vattenkvaliteten.

Vattenmiljö – preliminär påverkan och fortsatt arbete
Preliminär påverkan från planerad
verksamhet

Fortsatt arbete

• Fysisk bottenpåverkan samt grumling.

• Sedimentkemi och marinbiologi.

• Förorenade ytsediment tas bort.
• Befintlig bottenfauna och eventuell
vegetation tas bort i områden. Påverkade
ytor är små till måttligt stora och omges av
stora områden med likartad fauna vilket
underlättar återkolonisering.
• Dagvattenavrinningen bedöms preliminärt
inte öka. Dagvattnets karaktär kan komma att
ändras.

• Områdets vattenomsättning
• Bedömning av miljöeffekter på vattenmiljön,
bottenfaunan, vattenvegetation och fisk.
Möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer
för ytvatten.
• Avrinningsvägar och dagvattenflöden.

• Påverkan på dagvattenkvalitet till följd av
ändrat godsslag inklusive behov av åtgärder.
Eventuella skyddsåtgärder presenteras och
beskrivs.

Buller - nuläge
Bullerkällor: Lastning och lossning,
interna transporter, arbetsfordon,
tågrangering, hjälpmaskiner till fartyg.
Villkor har innehållits vid
kontrollmätningar enligt
kontrollprogram.
Beräkningar har gjorts för ett maximalt
driftfall enligt nuvarande tillstånd,
ekvivalent ljudtrycksnivå nattetid.
Gällande bullervillkor dag och kväll
innehålls.

Buller – preliminär påverkan och fortsatt arbete
Preliminär påverkan från planerad
verksamhet

Fortsatt arbete

• Större mängd hanterat gods.

• Verksamhetsbuller från planerad verksamhet

• Ökad järn- och skrothantering bedöms vara
den största bullerpåverkande förändringen.
• Byggbuller vid anläggande av RoRo-läge, kaj
inkl. sprängning och muddring.

Beräkning av:

• Lågfrekvent buller
• Byggbuller
• Trafikbuller
• Kumulativa effekter från andra bullrande
verksamheter.
Eventuella skyddsåtgärder presenteras och
beskrivs.

Luft - nuläge
• Miljökvalitetsnormer som berörs av nuvarande verksamhet är
kvävedioxid, partiklar, svaveldioxid
• Luftföroreningshalten i Oxelösunds kommun överskrider inte
miljökvalitetsnormerna
• Utsläpp till luft från nuvarande verksamhet orsakas främst av sjöfartsoch lastbilstransporter.
• Utsläpp av stoft från nuvarande verksamhet sker genom damning från
hantering, lagring och transport av finkornigt dammande material.

Luft – preliminär påverkan och fortsatt arbete
Preliminär påverkan från planerad
verksamhet
• Ökade transporter medför ökade utsläpp till
luft. Ökningen bedöms inte innebära att
miljökvalitetsnormerna överskrids.

Fortsatt arbete
• Spridningsberäkningar för partiklar,
kvävedioxid och svaveldioxid. Totala halter
samt haltbidraget från planerad verksamhet
redovisas.
• Beräkning av planerad verksamhets utsläpp
av koldioxid.
• Utvärdering av risk för damning och lukt.
Eventuella skyddsåtgärder presenteras och
beskrivs.

Risker för människa och miljö - Nuläge
• Hantering av farligt avfall, i huvudsak eget oljeavfall och oljesludge från fartyg.
Generellt små mängder.
• Kemikaliehantering och godshantering av kemiska produkter
• Systematisk säkerhetsarbete med rutiner, förebyggande åtgärder etc. finns.
• I närområdet finns ett antal verksamheter som kan innebära riskpåverkan för
hamnen.

Risker för människa och miljö – övergripande riskbild
Påverkan på omgivningen:
• Gasolcistern vid Svenska Foder
• Storbrand - spridning av brandrök
och kontaminerat släckvatten
• Släckvatten
• Farligt gods – generellt små
mängder
• Farligt avfall – i huvudsak olika typer
av spillolja
• Kemikaliehantering

Påverkan från omgivningen:
• Oljebergrummet
• Planerad LNG-terminal
• SSAB – planerad omställning bedöms
innebära lägre risk.
• Naturliga orsaker

Risker för människa och miljö
Preliminär påverkan av planerad
verksamhet:
Planerad verksamhet bedöms inte förändra den
totala risknivån signifikant då ökning av
hanterad mängd gods i huvudsak utgörs av järnoch skrotråvara.

Fortsatt arbete:
• Kvalitativ riskbedömning för hantering av
tillkommande godsslag
• Kvalitativ bedömning och övergripande analys
av risker kopplade till storbrand och
släckvattenhantering samt kvalitativ
bedömning av ammoniumsulfat kopplat till
storbrand.
• Översiktlig bedömning av påverkan från yttre
orsaker såsom klimatförändringar, höga
vattennivåer, ras, skred och erosion.
• Risknivå utifrån påverkan från omgivningen.
• Kvalitativ riskbedömning gällande förändrade
transporter.
• Risker under byggskede.

Naturmiljö - nuläge
Natura 2000: Furön, Femörehuvud och
Hasselö-Bergö
Naturreservat: Femöre naturreservat
Sörmlandsleden – Furön och Oxelösund

Naturmiljö - preliminär påverkan och fortsatt arbete
Preliminär påverkan av planerad
verksamhet:
• Bullerpåverkan
• Preliminärt - planerad verksamhet påverkar
inte närliggande Natura 2000-områden med
bevarandevärden på ett betydande sätt.
• Möjligheterna till att nyttja närområdet till
rekreation och friluftsliv kommer fortsatt
finnas kvar som idag.

Fortsatt arbete:
Om och hur planerad verksamhet påverkar
omgivande naturmiljöer och områden för
friluftsliv kommer att utredas vidare.

Kulturmiljö

• Kulturhistoriska lämningar, 3
inom Stegeludden och en i
västra verksamhetsområdet.
• Gamla Oxelösund –
kulturhistoriskt område kopplat
till sjöfart och lots.
• Marinarkeologi – tidigare
utredning
Påverkan är framförallt kopplat till
arbeten i vatten. Hantering av
kulturhistoriska lämningar
kommer utredas vidare innan
åtgärder vidtas/anläggning sker.

Genomförande av samråd

• Länsstyrelse, kommun och övriga berörda myndigheter
- Brevutskick, annons

• Organisationer

- Brevutskick, annons

• Allmänhet, föreningar och närliggande företag

- Brevutskick till avgränsad allmänhet, föreningar och företag
- Annons

• Samrådsmöte, Öppet hus

Annonsering: SvD, DN och SN
Samrådsunderlag: https://www.oxhamn.se/nyheter/samrad-miljotillstand/

Vad händer nu?
o Samråd avslutas 26/2 – 2020
o Utredningar, underlagsrapporter
o Miljökonsekvensbeskrivning
o Teknisk beskrivning
o Ansökan med bilagor juli 2020
o Dom hösten 2021

Frågor och synpunkter?
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Samråd enligt 6 kap miljöbalken –
Tillståndsprövning Oxelösunds hamn
2020-02-05

Agenda
o Presentation
o
o
o
o
o

Inledning och bakgrund
Befintlig verksamhet
Planerad verksamhet
Tillståndsprocess och tidplan
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

o Tid för frågor och synpunkter på utplacerade stationer

Närvarande från Oxelösunds Hamn AB
 Douglas Heilborn, VD
 Magdalena Johansson, Trafikchef
 Jens Jacobsen, Underhållschef
Konsulter:

 Elisabeth Mörner, Miljösamordnare, Structor Miljöbyrån
 Ebba Sundberg, Structor Miljöbyrån
 Jenny Lindgren, Structor Miljöbyrån

Samråd enligt 6 kap Miljöbalken
Avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken
Avgränsningssamrådet avser verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning
och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra
i sig eller till följd av yttre händelser samt miljökonsekvens-beskrivningens innehåll
och utformning.
Oxelösunds Hamn AB önskar också i ett tidigt skede informera om planerna för
verksamheten och öppna upp för delaktighet för centrala myndigheter, organisationer,
enskilda och andra som kan antas bli berörda av verksamheten.

Oxelösunds Hamn AB

Fyra starka fördelar
•
•
•
•

16,5 meter
Isfritt
24 timmars service, året runt
Infrastrukturen

Fakta 2019
• Ägare

50% SSAB
50% Oxelösunds Kommun

•
•
•
•
•

~5 600 kton
~250 st
728 st
~22 000 st
~12 000 st

Antal ton
Personal
Antal fartyg
Antal fordon
Antal järnvägsvagnar

Våra erbjudanden
• Bulk och styckegods i oceangående fartyg
• Bulk och styckegods i när- eller kustsjöfart
– RoRo & Container i konkurrens med väg/järnväg

• Flytande bulk
• Hamnen som etableringsyta
– Terminaler av olika slag

• Produktionsservice
• Helhetslösningar

Bakgrund till ansökan
o Framtida behov av att kunna hantera en ökad mängd gods över kaj. Delvis från andra
kundkategorier än idag.
o Ökad efterfrågan från marknaden på hamnar för djupgående fartyg för vissa segment och för
större flexibilitet.
o Flertal ändringsanmälningar har gjorts sedan nuvarande tillstånd gavs 2004 då Hamnens
verksamhet har utvecklats.
o Trafikverket har mål om att överflytt av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska
främjas.
o SSAB ställer om till en järn- och skrotbaserad produktion - ökad hantering av skrotråvara via
hamnen.

Syfte
Det övergripande syftet med
planerade ändringar och anläggningar
är att kunna tillmötesgå ett framtida
behov av godshantering via
Oxelösunds hamn till följd av fler
sjötransporter, att kunna möta de mål
som Trafikverket satt gällande att
främja överflytt av godstransporter
från väg till järnväg och sjöfart samt
att anpassa verksamheten inför den
förändring som följer av SSABs
planerade omställning.

Utgångspunkter för ansökan (1/3)
Tillstånd till befintlig och framtida verksamhet i hamnen
o Fortsatt hamnverksamhet med möjlighet att ta emot olika fartygstyper inkl.
RoRo, Ro-pax och tankfartyg.
o Fortsatt och utökad godshantering, upp till 10,5 miljoner ton över kaj,
bestående i lossning och lastning av gods från fartyg, omlastning och lagring
av gods samt drift av hamnens anläggningar inklusive intransport av gods till
SSAB via Hamnens bandanläggning.
o Hanteringen av gods omfattar såväl icke-farligt som farligt avfall.

Utgångspunkter för ansökan (2/3)
Åtgärder för fördjupning av vattenområde och anläggande av nya
kajytor inkl. nytt RoRo-läge i Stadshamnen.
o Vattenverksamhet bestående i muddring, sprängning i vatten och åtgärder i
vatten (uppförande eller ändring av kaj m.m.).
o Dumpning av massor och dispens från dumpningsförbudet.
o Nyttiggörande av mudder- och sprängmassor.

Utgångspunkter för ansökan (3/3)
Externa verksamheter inom Hamnens
område: omfattas inte av ansökan.
Hantering av gods över kaj till externa
verksamheter inom Hamnens område
(exklusive olja): utförs av Hamnen och
omfattas av ansökan.
Andra närliggande verksamheter: SSAB,
oljebergrum (Seveso-verksamhet) och
Sjöfartsverkets lotsverksamhet:
omfattas inte av ansökan.

Planerad verksamhet – Hamnverksamhet

Planerad verksamhet - Hamnverksamhet
o Fortsatt och utökad godshantering, upp till 10,5
miljoner gods ton över kaj, bestående i lossning
och lastning av gods från fartyg, omlastning och
lagring av gods samt drift av hamnens anläggningar
inklusive intransport av gods till SSAB via Hamnens
bandanläggning.
o Hantering av gods omfattar såväl icke-farligt som
farligt avfall
o Huvudsakliga skillnader mellan planerad och
dagens verksamhet:
- Tillståndsgiven mängd hanterat gods avses
öka.
- Hanterat gods är delvis av annat slag än idag.

Planerad verksamhet – Vattenverksamhet

o Ny kajyta
o Nytt RoRo-läge
o Muddring, sprängning

Planerad verksamhet - Masshantering
Hamnen ser över olika alternativ för att
hantera uppkomna massor.
Muddermassor med lägre föroreningsgrad –
ev dumpas i ett ca 60 meter djupt område
söder om ön Beten.
Förorenade muddermassor - nyttjande för
nya kajytor alternativt skicka massorna till
deponi.

Tillståndsprocessen
1. Insamling av
underlag

6. MMD kungör
ansökan & MKB

2. Samråd med
myndigheter, org.
och enskilda

5. Ansökan => MMD

jan-feb 2020

3.
Samrådsredogörelse
tas fram

juli 2020

4. Ta fram ansökan
och MKB

MMD – Mark och miljödomstolen
MKB – Miljökonsekvensbeskrivning

7. Myndigheter, org.,
enskilda får yttra sig

8. Huvudförhandling

9. Dom
hösten 2021

Miljökonsekvensbeskrivning
Identifiera, beskriva och bedöma de miljöeffekter och konsekvenser som
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra.
Vattenmiljö inkl. dagvatten
Buller
Utsläpp till luft/damning
Föroreningar i mark och
grundvatten
Risk och säkerhet
Naturmiljö
Resurshushållning
Kulturmiljö
Yrkesfiske
Kumulativa effekter

Välkommen ut och
fråga mer om:
1. Allmänt om projektet, tidplan
2. Buller, utsläpp till luft, transporter
3. Arbeten i vatten och vattenmiljö
4. Övriga miljöaspekter – risk,
naturmiljö, kulturmiljö m.m.

Samrådssynpunkter
Frågor och synpunkter kan lämnas på plats idag, formulär finns ute vid
stationerna.
Frågor och synpunkter kan även lämnas fram till den 26/2 2020 skriftligen
till:
Post: Elisabeth Mörner, Structor Miljöbyrån
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Mail: elisabeth.morner@structor.se
Märk kuvert respektive e-post med ”Samråd Oxelösunds Hamn”

Avsändare/Instans

Framförd synpunkt

Beaktande av synpunkt

MSB

.. Rörande storbrand anges i underlaget att konsekvensen av ett sådant scenario bedöms kunna bli spridning av brandrök samt
stora mängder kontaminerat släckvatten till omgivningen. MSB anser att utredningen om släckvattenhanteringen ska innefatta
bl.a. bedömningar rörande släckvattenmängder, innehåll av farliga ämnen, möjligheter att tillfälligt ta hand om och lagra,
miljökonsekvenser såsom påverkan på känsliga/skyddsvärda områden, påverkan på avloppsrening och möjliga skyddsåtgärder.

En släckvattenutredning har tagits fram, se bilaga D.7.1 till Ansökan. I denna finns bedömningar rörande
släckvattenmängder, innehåll av farliga ämnen, möjligheter att tillfälligt ta hand om och lagra samt
miljökonsekvenser och möjliga skyddsåtgärder.

MSB

Rörande storbrand bör även frågeställningen rörande giftig brandrök utredas. Denna utredning bör inriktas på vilka områden
som kan drabbas, bedömda ämnen som kan uppstå, hur människor i omgivningen kan påverkas och möjliga skyddsåtgärder.

Risker rörande giftig brandrök har utretts inom ramen för Riskbedömningen, se bilaga D.7 till ansökan.

MSB

I samrådsunderlaget framgår att bolaget samordnar säkerhetsinstruktioner och åtgärder för att förebygga tillbud och olyckor
med alla övriga verksamhetsutövare inom hamnen. MSB anser att det i den kommande ansökan ska framgå om sådan
samordning finns, eller om samordning planeras, när det gäller hanteringen av förorenat släckvatten vid en brand i
hamnområdet. MSB anser att ett sådant hamngemensamt initiativ rörande släckvattenhanteringen ska finnas.

Andra verksamhetsutövare inom Hamnens verksamhetsområde tar del av och är skyldiga att följa rutiner och
säkerhetsföreskrifter som gäller inom verksamhetsområdet. Varje verksamhetsutövare ansvarar för
släckvattenhantering inom ramen för sin verksamhet. Ingen särskild samordning kring hantering om förorenat
släckvatten finns i dagsläget. En släckvattenutredning har tagits fram, se bilaga D.7.1 till Ansökan. I denna
rekommenderas att Hamnen sammankallar till samordningsmöte gällande släckvatten mellan berörda aktörer.

Luftfartsverket

Om master,torn,silos, cisterner, kranar, byggnader etc. som överstiger 20 meter över omgivande mark eller vattenytan skall
uppföras inom verksamhetsområdet skall dessa remitteras till LFV innan uppförande sker. Byggherren skall i så fall efterhöras
hos LFV Flyghinderanalys, telefonnr, om flyghinderanalys är nödvändig.

Synpunkten noteras.

Sörmlandsleden

Efterfrågar karta för att kunna se om leden påverkas.

Kustbevakningen

Verksamhetsområdeskarta förtydligad och förklarad via mail till Sörmlandsleden, 2020‐01‐27. Tydligare karta på
Sörmlandsleden erhållen.
Har en kuststation i Fiskhamnen på Femöre och behöver kunna komma ut med fartyg dygnets alla timmar. Stängs farleden av en Farleden utanför inloppet till Kustbevakningens station kommer inte att påverkas av planerade arbeten i vatten
tid kan det påverka verksamheten på ett sätt som de måste förhålla sig till.
då arbetsområdet för sprängning och muddring är innanför inloppet, åt hamnbassängen till. Området för
sprängning och muddring redovisas i bl.a. Bilaga C till Ansökan, Teknisk beskrivning.

Kustbevakningen

Som arbetsgivare kan Kustbevakningen behöva vidta åtgärder med hänsyn till ökat buller vid kusstationen och vill få fortsatt
information om bullerutredningen.

Bullerutredning för dels externt buller (från hamnverksamheten) och för byggbuller ligger med som bilagor till
Ansökan (bilaga D.2 och D.3).

Naturvårdsverket

Ansökan bör innehålla en tydlig genomgång av gällande tillstånd, beslut och anmälningar som verksamheten gäller under idag.

I Ansökan redovisas gällande tillstånd, beslut och anmälningar som verksamheten gäller under idag.

Naturvårdsverket

Framhåller vikten av en tydlig beskrivning av den planerade
verksamheten. Detta gäller såväl vilka fartyg och gods som planeras komma och var godset hanteras. Erforderliga
skyddsåtgärder och försiktighetsmått beror på vilket gods som hanteras och användningen av hamnens ytor bör planeras för att
uppnå minsta negativa miljöpåverkan.
I samrådsunderlaget redogörs för en planerad verksamhet år 2025. Förväntade
godsflöden bör även redovisas längre fram i tiden när SSAB är klar med sin
omställning. Naturvårdsverket bedömer att en lämplig tidshorisont är fram till
2040.
Ansökan bör innehålla en sammanställning av förslag på villkor för den
planerade verksamheten. Där föreslagna villkor skiljer sig från befintliga villkor
och förelägganden bör detta motiveras.

Planerad verksamhet beskrivs ingående i bilagorna C Teknisk beskrivning och D Miljökonsekvensbeskrivning. Då
hamnverksamheten behöver vara flexibel i var gods lagras kan specifika ytor för specifika gods inte utpekas.
Behov av skyddsåtgärder, särskilda utföranden av lagerytor och hur hantering sker av olika gods beskrivs dock,
framförallt i bilaga C till Ansökan.
Tidsmässig avgränsning för sökt verksamhet är omformulerad och utgår nu från när hela tillståndet tagits i
anspråk och planerad verksamhet är i full drift samt SSAB har ställt om sin produktion fullt ut. Se Kap. 8 i MKB,
bilaga D till Ansökan.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Synpunkten noteras. Sammanställning på förslag på villkor redovisas i Ansökan, liksom motiv till där föreslagna
villkor skiljer sig från befintliga.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Beskrivningen av alternativ lokalisering bör vara mer omfattande än vad som
redogörs för i samrådsunderlaget. Den bör innehålla en utredning både av
möjligheterna att bygga en ny hamn för all planerad verksamhet och
möjligheterna att delar av den planerade verksamheten förläggs till annan
befintlig hamn. Skälet för val av plats med hänsyn till skillnader i miljöeffekter
bör framgå.
Utöver alternativ utformning av kajer och kajkonstruktioner bör ansökan
innehålla en redogörelse för alternativ användning av hamnens ytor. Detta
kopplar till det vi skrivit ovan om beskrivning av verksamheten och vikten av en
miljömässig optimering av hamnytorna.
Bedömer att buller är en av de mest problematiska konsekvenserna av den sökta verksamheten och betonar vikten av att en
detaljerad och genomarbetad bullerutredning tas fram som belyser
konsekvenserna av den planerade verksamheten, samt att ansökan innehåller ambitiösa skyddsåtgärder för att minska de
störningar som kommer att uppstå. Särskild vikt bör läggas vid buller från hantering av skrot, interna transporter och fartyg vid
kaj.

Ett utförligare resonemang om lokalisering av sökt verksamhet återfinns i Kap. 9 i MKB, bilaga D till Ansökan.

Som utgångspunkt behöver Hamnens verksamhet vara flexibel och användning av lagerytor kunna hållas öppet.
Detta har beakttats i underlagsutredningar. I bilaga C Teknisk beskrivning och bilaga D
Miljökonsekvensbeskrivning beskrivs hur de olika godsslagen hanteras, lagras och eventuella skyddsåtgärder.
En externbullerutredning är framtagen, se bilaga D.2 till Ansökan. I denna, samt i bilaga D
Miljökonsekvensbeskrivning, beskrivs påverkan och konsekvenser av sökt verksamhet. Exempel på
bullerreducerande åtgärder redovisas. Hamnen kommer arbete vidare med buller och ta fram en plan för
utredning av buller och uppföljning av vilken effekt bullerbegränsande åtgärde har.

Naturvårdsverket

Ansökan bör innehålla en bullerutredning med redovisning av beräknade nivåer utomhus, på markplan och vid fasad, för nuläge,
nollalternativ,
anläggningsskede och planerad verksamhet. Utredningen bör också redovisa antal berörda boende, alternativt antalet
exponerade bostäder för respektive alternativ. Vård‐ och utbildningslokaler som exponeras för buller från verksamheten bör
pekas ut särskilt. Redovisningen bör gå ned till 5 dB under riktvärdena i Naturvårdsverkets vägledning om industribuller (rapport
6538). Utredningen bör även omfatta lågfrekvent buller och bedöma risken för att Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende
lågfrekvent buller inomhus (FoHMFS 2014:13) överskrids.

Synpunkten noteras. I bilaga D.2 Externbullerutredning samt i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning redovisas
utförda bullerberäkningar. Externbuller beräknas som frifältsvärde på 1,5 m höjd (även skillnader i nivåer på
höjden 5 och 10 m anges). Bostäder och vård‐och utbildningslokaler som beräknas exponeras för olika
bullernivåer redovisas (sträcker sig från 5 dBA under Naturvårdsverkets riktvärden). Även lågfrekvent buller
samt trafikbuller har beräknats.

Naturvårdsverket

Kumulativa effekter (med avseende på buller) med närliggande industri‐ och hamnverksamheter måste beaktas.

I framtagen externbullerutredning, bilaga D.2, redovisas kumulativa effekter med närliggande industri‐och
hamnverksamheter.

Naturvårdsverket

Ansökan bör även innehålla en redovisning av skyddsåtgärder för buller. Det måste framgå vilka skyddsåtgärder som bolaget
avser att vidta på en gång och vilka skyddsåtgärder man kan vidta om så visar sig vara nödvändigt. Skyddsåtgärder som bör
beaktas är elanslutning av fartyg, dämpning av fartygsramper, lokalisering av bullrande moment till mindre störningskänsliga
platser, akustisk övervakning, skonsamma metoder för lastning och lossning, dämpning av dumperflak och transportband,
avskärmningar, inbyggnader, tidsbegränsningar m.m.
Det behöver tydligt framgå om det gods som bolaget mottar är avfall eller
icke‐avfall. Det är otydligt för i vart fall det som bolaget benämner
kretsloppsprodukter och skrotråvara. (se yttrande för hänvisning till lagstiftning)

I framtagen externbullerutredning, bialga D., redovisas exempel på syddsåtgärder. Hamnen kommer fortsatt att
arbeta med bullerreducering och ta fram en åtgärdsplan.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

De massor som används vid utbyggnaden måste klassificeras enligt gällande bestämmelser som följer av 13 a och 13 b §§
avfallsförordningen.

Godshanteringen inklusive hantering av kretsloppsprodukter och skrotråvara beskrivs i ansökan med bilagor
och tillståndsansökan omfattar hantering av såväl icke‐farligt som farligt avfall. Hamnen har rutiner och
förutsättningar för att tillse att sådant gods som tas emot i hamnen hanteras på ett miljömässigt godtagbart
sätt utifrån godsets egenskaper, oaktat av om godset samtidigt utgör ett avfall eller ej. Frågan om huruvida ett
visst hanterat gods utgör ett avfall eller ej är ytterst en fråga som hanteras inom ramen för tillsynen.

Föroreningsinnehåll och egenskaper hos de massor som avses användas för anläggningsändamål beskrivs i
ansökan. Massorna ska inte anses utgöra ett avfall. Bedömd risk för förorening av mark‐ och vattenområde vid
återanvändning av avsedda massor redovisas iframförallt i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning och i bilaga D.6
Vattenmiljöutredning. En klassificering enligt 13 a och b §§ i avfallsförordningen kommer att göras om och när
muddermassor skickas till deponi.

Naturvårdsverket

Verksamheten har fått återkommande klagomål rörande damning och
nedsmutsning från verksamheten. Ansökan bör innehålla en tydlig redovisning
av om dessa olägenheter kommer att kvarstå samt av befintliga och möjliga
åtgärder för att minska risk för damning. Redovisningen bör innehålla en
beskrivning av hårdgjorda områden, upplagsområden för dammande massor och material, var och hur bevattning av massor
sker, skärmar och vegetation för att minska blåst och damning samt övriga rutiner och åtgärder för att minska
damning.

Naturvårdsverket

Ansökan bör innehålla en redovisning av utsläpp till luft inklusive koldioxid.
I bilaga D.4 Luftkvalitetsutredning har utsläpp av växthusgaser från sökt verksamhet beräknats. Beräkningar av
Naturvårdsverket önskar en särskild redovisning av koldioxidutsläpp fråntransporter och arbetsfordon inom området och till och utsläpp av växthusgaser har gjorts för Hamnens verksamhet inkl. arbetsfordon och för följdverksamhet.
från SSAB.
Redovisningen bör även inkludera eventuella underentreprenörer. Utsläppen bör redovisas i koldioxidekvivalenter, förslagsvis
används GWP100.

Naturvårdsverket

Ansökan bör innehålla redovisning av skyddsåtgärder för att minska utsläpp till luft inklusive elanslutning av fartyg samt
differentierade hamnavgifter för att öka incitament att utnyttja elanslutning.

Naturvårdsverket

Ansökan bör innehålla en tydlig redogörelse av befintligt dagvattensystem.
Befintligt dagvattensystem och exempel på åtgärder beskrivs i bilaga D.5 Dagvattenutredning samt i bilaga C
Bolaget bör också utreda och redovisa möjliga förbättringar av
Teknisk Beskrivning och D Miljökonsekvensbeskrivning.
dagvattensystemet för att leva upp till bästa möjliga teknik. Dagvattensystemet för lagringsytor ska anpassas för det gods som
lagras. Centrerade funktioner för uppsamling och rening av dagvatten fungerar ofta bättre än många små brunnar. För tekniker
och aktuellt kunskapsläge rekommenderar Naturvårdsverket SVUrapport 2016–05, ”Kunskapssammanställning
dagvattenrening” av Godecke‐ Tobias Blecken, Luleå Tekniska universitet.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket uppfattade på samrådsmötet att det är tänkbart att hamnen ska börja hantera gods i form av gödsel. HELCOM Gödsel i bulk kan, liksom idag, bli aktuellt att hantera inom Hamnen. Skyddstågärder för att minmera risken för
har identifierat spridning av
spridning av näringsämnen vid hantering och lagring redoivsas i bilaga D.5 Dagvattenutredning samt bilaga D
näringsämnen från lastning och lossning av gödsel vid hamnar som en betydande källa till övergödande utsläpp till Östersjön.
Miljökonsekvensbeskrivning.
Om gödsel ska hanteras vid hamnen bör skyddsåtgärder för att minimera spridning av näringsämnen till vatten redovisas i
ansökan.

Naturvårdsverket

Ansökan ska innehålla en bedömning av den planerade verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.
Bedömningen bör motiveras så att sambandet mellan den planerade ändringen och utökningen av verksamheten, eventuella
skyddsåtgärder och påverkan på
vattenmiljön i recipienten tydligt framgår.

Sökt verksamhets påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten i närliggande vattenförekomster beskrivs i bilaga
D.6 Vattenmiljöutredning samt i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning.

Naturvårdsverket

Ansökan bör innehålla en redovisning av vilka externa transporter, med
förväntande godsmängder och antal rörelser fördelat på vägtrafik, spårtrafik och fartyg. som den planerade verksamheten
förväntas generera i de olika skedena. Redovisningen bör också innehålla vilka möjligheter det finns att fördela transporter till
transportslag som ger upphov till lägre nivåer av luftutsläpp och buller.

Externa transporter, följdverksamhet, inklusive fördelning på olika trafikslag redovisas i bilaga D
Miljökonsekvensbeskrivning. Två scenarion för transport av järn‐och skrotråvara till SSAB redovisas.
Konsekvenser av respektive transportsätt redovisas i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning. Det bör dock
noteras att Oxelösunds hamn saknar möjlighet att bestämma hur gods från hamnen transporteras, eftersom
hamnen inte äger det aktuella godset.

En Luftkvalitetsutredning, bilaga D.4 till Ansökan, har tagits fram där dammande aktiviteter och godsslag inom
nuvarande verksamhet samt inom sökt verksamhet redovisas. Skyddsåtgärder för att minimera damning
beskrivs i luftkvalitetsutredning samt i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning.

Skyddsåtgärder för att minska utsläpp till luft redovisas i bilaga D.4 Lufkvalitetsutredning samt i bilaga D
Miljökonsekvensbeskrivning. Hamnen kan idag delvis erbjuda elanslutning för fartyg. Det är dock ovanligt att
fartyg utan fasta rutter utnyttjar landel. I takt med ökade miljökrav på fartygsutsläpp, undersöker dock Hamnen
att i framtiden erbjuda fler fartyg som är lämpade landanslutning med el. Bäst lämpade för elanslutning är
sannolikt de fartyg som varje gång ligger vid samma kajplats.

Naturvårdsverket

Ansökan bör innehålla beräkningar av buller och luftutsläpp från externa
transporter på land och till sjöss för de olika skedena inom den geografiska
avgränsningen som anges i MKB:n.
Naturvårdsverket noterar att undersökningarna av botten och sediment inom muddringsområdet och på dumpningsplatsen är
10 år gamla eller mer. Innan planerade vattenarbeten påbörjas måste nya undersökningar göras.
Naturvårdsverket vill i detta sammanhang informera om att rapport NV 4914 har ersatts av SGU‐rapport 2017:12.

Buller och luftutsläpp från externa transporter, följdverksamhet, redovisas i bilaga D
Miljökonsekvensbeskrivning respektive bilaga D.4 Luftkvalitetsutredning för de olika skedena.

Naturvårdsverket

Ansökan bör redogöra för alternativa dumpningsplatser och även alternativ till
dumpning. Bolaget fick visserligen tidigare tillstånd till att dumpa massor på den föreslagna dumpningsplatsen men det
tillståndet har gått ut. Ett nytt
ställningstagande om dispens för dumpning måste göras baserat på aktuella
uppgifter om sediment och bottenfauna.

Alternativa dumpningsområden och alternativ till dumpning redovisas i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning.
En ny undersökning av sediment och bottenfauna är genomförd under vår/sommar 2020, se bilaga D.6.1.

Naturvårdsverket

Vad Naturvårdsverket generellt anser ska beaktas vid tillståndsprövning av
hamnar framgår av handboken ” Hamnar ‐ Om hälso‐ och miljöpåverkan, MKB,
tillståndsprövning m.m. Handbok med allmänna råd, 2003:7” Notera dock att
delar av handboken är inaktuell, särskilt vad gäller författningshänvisningar.
Naturvårdsverket planerar att uppdatera vägledningen om tillståndsprövning av
hamnar.

Synpunkten noteras.

Sjöfartsverket

Sjfv ser gärna en utförligare beskrivning av transportrelationerna för de godsslag där mängden hanterat gods över kaj ökar.
Framförallt för järnråvara (skrot, tackjärn), järnråvara (HRI, DRI), bränsleprodukter, kretsloppsprodukter, stål och RoRo. Det är
också önskvärt med en beskrivning av hur den ökade godsmängden förhåller sig till regeringens mål att föra över fler
godstransporter till järnväg och sjöfart från väg.

Sökt verksamhet innebär vissa möjligheter för överflytt till fartygstransporter jämfört med idag. De godsslag där
man framförallt förväntar sig kunna hjälpa till att få över mer gods på fartyg är järnmalm, bränsleprodukter, stål
och RoRo. Ytterligare beskrivning av hur ökningen förhåller sig till regeringens mål finns utvecklat i Ansökan
samt till viss del i tillhörande Bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning.

Sjöfartsverket

En ökning av fartygstrafiken leder till ökat behov av lotsning och lotsningsresurser måste anpassas därefter. Att rekrytera och
utbilda en lots tar lång tid. För attsäkerställa att lotsar finns tillgängliga bör Hamnen informera Sjfv, lotsområde Oxelösund
omgående när beslut om utökning av trafik har fattats.

Synpunkten noteras. Dialog med Sjöfartsverket har skett under arbetet med ansökan och kommer att ske
kontinuerligt under projektets gång.

Sjöfartsverket

Angående vattenverksamhet: Sjfv lotsstation vid Sandviken ligger i närheten av det område där byggnation av kajer planeras.
Vid lotsstationen pågår verksamhet dygnet runt året om. Det finns personal som sover på lotsstationen både dagtid och
nattetid. Sjfv ser gärna att bullrande arbeten planeras på sådant sätt att störningar för deras personal minimieras.

Synpunkten noteras, beräkning av byggbuller redovisas i bilaga D.3 till Ansökan.

Sjöfartsverket

Angående vattenverksamhet: I god tid innan anläggningsarbeten påbörjas ska samråd genomföras i form av ett startmöte för
beskrivning av projektets genomförande och tidplan, belysning av risker och ev. behov av riskreducerande åtgärder,
restriktioner eller andra åtgärder. Deltagare i uppstartsmötet är byggherre, Sjfv, och entreprenör.

Synpunkten noteras. Oxelösunds Hamn för fortsatt dialog med Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket

Angående vattenverksamhet: Arbetsområde ska märkas ut, tillstånd söks av Transportstyrelsen.

Synpunkten noteras till fortsatt arbete. Oxelösunds Hamn för löpande dialog med Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket

Senast sex veckor före anläggningsarbeten som kan påverka sjöfarten påbörjas, ska detta meddelas till lotsstationen Oxelösund, Synpunkten noteras till fortsatt arbete. Oxelösunds Hamn för löpande dialog med Sjöfartsverket.
VTS Oxelösund samt Ufs‐redaktionen. Informationen ska innehålla uppgifter över område, omfattning och tidplan samt ev.
andra uppgifter av betydelse för sjöfarten.

Sjöfartsverket

Belysning av kajer och dykdalber utformas så att den inte verkar bländande för sjötrafiken eller påverkar funktionen på de
ljuspunkter som är avsedda för säker navigation. Detta gäller arbetsbelysning under anläggningsfas.

Naturvårdsverket

Synpunkten noteras. Nya undersökningar av bottenfauna och sediment har genomförts under vår/sommar
2020, se bilaga D.6.1.

Synpunkten noteras till fortsatt arbete.

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket
Trafikverket

Information om anläggningsarbetet ska gå ut till allmänheten och berörda sjötrafikföretag på lämpligt sätt och i god tid bl.a.
loklaradio och press. Särskild information bör ges båtmarinor eller båtägare som eventuellt berörs av arbeten.
När byggnationen färdigställs ska dess kooordinater geoditiskt bestämmas i Sweref99TM och rapporteras till Ufs‐redaktionen
för införande i sjökort.
Om lotsdispenser behövs för befäl på arbetsfartyg eller mudderverk söks detta hos Transportstyrelsen
Transportstyrelsen har till EU‐kommissionen sänt ett förslag om utökade zoner för trafik med fartyg klassade enligt tekniska
regelverket för inlandsfartyg. När förslaget träder i kraft hamnar Oxelösunds hamn i zon ett och två.
Trafikverket ser positivt på att Oxelösunds Hamn AB möjliggör för överflyttning av godstransporter från väg till i det här fallet
sjöfart. Som Sjöfartsverket framför i sitt yttrande, är det önskvärt med en beskrivning av hur den ökade godsmängden förhåller
sig till regeringens mål om att föra över godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. hur påverkas transportarbetet på
anslutande vägar och järnväg med hänsyn till den utökade hamnverksamheten?

Synpunkten noteras till fortsatt arbete.
Synpunkten noteras till fortsatt arbete. Inmätning och erforderlig rapportering kommer att ske.
Synpunkten noteras till fortsatt arbete.
Reglerna för inre vattenvägar avser fartyg gällande de olika zonerna, dock kan hamnen påverkas om zon 1
utökas. Oxelösunds Hamn AB håller sig uppdaterade i ärendet.
Sökt verksamhet innebär vissa möjligheter för överflytt till fartygstransporter jämfört med idag. De godsslag där
man framförallt förväntar sig kunna hjälpa till att få över mer gods på fartyg är järnmalm, bränsleprodukter, stål
och RoRo. Ytterligare beskrivning av hur ökningen förhåller sig till regeringens mål finns utvecklat i Ansökan
samt i tillhörande Bilaga D. Sökt verksamhet kommer innebära en ökning av vägtrafik, järnvägstrafik och
sjötrafik, men ger en större möjlighet till fartygstransporter. I Bilaga D till Ansökan redovisas fördelningen av
transporter på olika transportslag.

Inga ytterligare synpunkter utan hänvisar till Sjfv yttrande
Utformning av kaj, hamnbassäng, tillfartsled och farledsutmärkning bör ske
med beaktande av Transportstyrelsen rekommendationer för utformning av
farleder. I riktlinjerna nämns bl.a. vilka säkerhetsmarginaler som bör finnas
mellan botten och fartygens köl, hur farleds‐ och manöverytor bör
dimensioneras och vilka andra aspekter som bör beaktas vid farleds‐ och
hamnutformning.
Betonar vikten av att pollare och övrigt förtöjningsarrangemang
utformas och dimensioneras utifrån förekommande fartygstrafik och att
kajer och anläggningar utrustas med för sjöfarten icke bländande belysning.
Saknar en analys av hur risker kopplade till sjötrafiken kan komma att påverkas av de planerade åtgärderna. En nautisk
riskanalys bör genomföras där påverkan för sjöfarten och riskreducerande åtgärder analyseras mer ingående och där
myndigheter och berörda aktörer bereds tillfälle att bidra med synpunkter.
Rekommenderar att en fartygssimulering genomförs för att verifiera att förslag på ny kaj och RoRo‐läge samt tillfartsleder är
korrekt utformade och utmärkta i förhållande till den planerade fartygstrafiken
Risker förenade med anläggningsfasen, dumpning av muddermassor m.m. och som kan komma att påverka den övriga
sjötrafiken bör analyseras. Utifrån denna analys bör projektet föreslå eventuella åtgärder för att höja säkerheten under
anläggningsfasen.
En förutsättning för att kunna bedöma hamnars och farleders utformning i förhållande till sjötrafiken är att vattenområdena är
sjömätta enligt modern sjömätningsstandard dvs. FSIS‐44. Förändringar av strandlinje, bottentopografi samt nya anläggningar i
hamnen och farleden ska efter genomförande av projektet sjömätas och mätas in enligt sjömätningsstandard FSIS‐44 och delges
Sjöfartsverket.
Många av de sjöfartsrelaterade aspekter som omnämnts i detta yttrande t.ex. utformning och dimensionering av hamn och
farled, utmärkning, sjömätning bör behandlas i fortsatt samråd mellan hamnen Transportstyrelsen och Sjöfartsverket.

Synpunkten noteras
Synpunkten noteras till fortsatt arbete. Utformning av kaj, hamnbassäng och farled har skett utifrån
Transportstyrelsens rekommendationer. Inom ramen för projektet har en fartygssimulering skett där bl.a.
Sjöfartsverket varit delaktig, se bilaga C.6 till Ansökan.

Transportstyrelsen

Rekommenderar att genomförda riskanalyser bifogas som en del i den fortsatta ansökningsprocessen.

Region Sörmland

Oxelösunds hamn är av stor vikt för Sörmlands utveckling. Den finns utpekad i Region Sörmlands förslag till Strukturbild
Sörmland, vilken efter fastställande kommer att utgöra det fysiska perspektivet på Sörmlandsstrategin, vår regionala
utvecklingsstrategi. Hamnen bidrar till storregional och internationell tillgänglighet för godstransporter vilket är av betydelse för
näringslivet och för regionens utveckling.

Genomförd Riskbedömning ligger som bilaga D.7 till Ansökan. Genomförd fartygssimulering ligger som bilaga
C.6.
Synpunkten noteras

Trafikverket
Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

Länsstyrelsen

Region Sörmland ser därför positivt på den framtida utvecklingen av hamnen för att möjliggöra hantering av ökad mängd gods.
Det kommer även att möjliggöra förflyttning av godstransporter till sjöfarten, som är ett mer hållbart alternativ och i enlighet
med nationella mål, samt bidra till SSABs omställning.
Ansökan behöver vara tydlig i fråga om vilken verksamhet som sökande yrkar på att bedriva.
För att kunna ta ställning till om hanteringen och lagringen av gods/produkter/avfall/farligt avfall kan ske och om med vilka
villkor och åtgärder så behöver Länsstyrelsen få en så tydlig bild som möjligt av vilken verksamhet som är tänkt att bedrivas.
Detta inkluderar att beskriva godset så att det går att ta ställning till om det rör sig om avfall eller produkt. Länsstyrelsen
behöver även veta vilka mängder det är fråga om att lagra i hamnen, både mängden avfall och annat gods. När det gäller gods
och avfall som kan innehålla föroreningar och ämnen som kan läcka via dagvatten behöver detta beskrivas.

Synpunkten noteras till fortsatt arbete.

Inom ramen för projektet har en fartygssimulering skett där bl.a. Sjöfartsverket varit delaktig, se bilaga C.6 till
Ansökan. Vid utformning av nya anläggningar i hamnområdet har hänsyn tagits till denna.
Synpunkten noteras. En fartygssimulering har genomförts, se bilaga C.6 till Ansökan.
Synpunkten noteras. Risker kopplade till anläggningsskedet och påverkan på sjöfart kommer att analyseras i
fortsatt arbete, innan anläggningsfasen inleds. Detta arbete kommer att ske i samarbete mellan Hamnen och
upphandlad entreprenör samt med lotsar och Sjöfartsverket.
Synpunkten noteras. Inmätning och erforderlig rapportering kommer att ske.

Synpunkten noteras. Dialog kommer ske löpande.

Verksamhetsbeskrivning inklusive godsslag som planeras att hanteras inom hamnverksamheten samt hantering
och lagring av dessa beskrivs framförallt i bilaga C Teknisk beskrivning samt i bilaga D
Miljökonsekvensbeskrivning. Här framgår också behov av skyddsåtgärder, särskilda utföranden av lagerytor
m.m. En dagvattenutredning ligger som bilaga D.5 till Ansökan. Tillståndsansökan omfattar hantering av såväl
icke‐farligt som farligt avfall. Hamnen har rutiner och förutsättningar för att tillse att sådant gods som tas emot
i hamnen hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt utifrån godsets egenskaper, oaktat av om godset
samtidigt utgör ett avfall eller ej. Frågan om huruvida ett visst hanterat gods utgör ett avfall eller ej är ytterst en
fråga som hanteras inom ramen för tillsynen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att alternativa utformningar för att minska de olika miljöaspekterna finnas med i ansökan.
T.ex. alternativa vägval för transporter och möjligheten att transportera gods på annat sätt än med fordon (framförallt godset
som ska över till SSAB), utformning av verksamheten för att få så låga bullernivåerna som möjligt, förhindring av förorening av
dagvatten och utformning av dagvattenreningen.
1) Bullerutredningen i ansökan ska visa vad som behöver göras för att klara strängare villkor än Oxelösunds hamns nuvarande
bullervillkor.
2) Bullerutredningen ska utöver vad som redovisa i samrådsunderlaget även innehålla vilka verksamheter som kan ge upphov till
momentana ljud och i vilken omfattning.
3) Buller som alstras av fartyg och vid muddring/dumpning behöver också vara med i utredningen samt hur detta påverkar
vattenlevande organismer.
Vattenverksamhet: När sökande har valt något/några av de alternativ som presenterades i samrådsunderlaget behöver de
tydligare beskriva kajens utformning och storlek samt konsekvenser av bygget av detta. Om sökande väljer att söka om bygge av
ett nytt RoRo‐läge behöver storleken och utformningen av denna beskrivas samt konsekvenserna av bygget av detta.

Alternativredovisning finns i kapitel 9.2 i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning. För transporter av järn‐och
skrotråvara till SSAB har två olika scenarion och transportsätt studerats, konsekvenserna av respektive sätt
beskrivs i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning.
1) Bullerutredningen bilaga D.2 redovisar vilka nivåer som beräkningsmässigt kan uppstå. Dessa relateras till
befintligt villkor och Naturvårdsverkets riktvärden. Diskussion förs i rapporten om bullereducerande åtgärder
och vad som skulle krävas för att uppfylla riktvärden enligt bullervillkor och Naturvårdsverkets riktvärden.
2) Redovisas i bilaga D.2 till Ansökan, Externbullerutredning.
3) Redovisas i bilaga D.2, bilaga D.6 Vattenmiljöutredning och bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljerad information om utformning av planerad kajutbyggnad samt nytt RoRo‐läge beskrivs i bilaga C Teknisk
beskrivning. Konsekvenserna av planerade anläggningar beskrivs och bedöms i bilaga D
Miljökonsekvensbeskrivning, både för anläggningsskede och driftskede.

Gällande muddringen behöver sökande få med berörd storlek på vattenområdet, massornas uppskattade volym samt hur djupt Storlek på berört vattenområde, uppskattad volym av muddermassor och föroreningshalt i massor beskrivs
de tänker muddra, föroreningshalterna i massorna och konsekvenserna av detta.
framförallt i bilaga C Teknisk beskrivning och bilaga D.6 Vattenmiljöutredning. Konsekvenserna beskrivs i bilaga
D.6 Vattenmiljöutredning samt bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning.
Provtagningsplan har tagits fram i samråd med länsstyrelsen. Avstämning med länsstyrelsen skedde den 18
Länsstyrelsen vill som framgick vid samrådsmötet få möjlighet redan innan ansökan kommer in få möjlighet att påverka
provtagningsplanen för sedimentet rörande vilka ämnen som ska ananlyseras och andra undersökningar som behöver göras.
mars 2020.

Länsstyrelsen

Ansökan innebär markingrepp på såväl land som i vattnet. Två verksamhetsområden inom mark‐ och vatten berörs.
Länsstyrelsen bedömer att det behövs en arkeologisk utredning för att ta reda på om fornlämningar berörs av det planerat
arbetsföretaget, en större vattenverksamhet (2 kap 11 § KML).

Statens maritima och transporthistoriska museer har utfört marinarkeologiska utredningar inför sökt
verksamhet. Inne i hamnområdet har Bohusläns museum tidigare utfört en etapp 1 utredning genom att
granska sonarindikationer och gå igenom relevanta källor. Ett antal indikationer har valts ut till besiktning som
har genomförts inom nu aktuellt uppdrag. Ingen av de utvalda indikationerna bedöms efter besiktningen som
någon fornlämning. Inom dumpningsområdet har en etapp 1 utredning genomförts. Inga indikationer framkom
inom dumpningsområdet, och några efterföljande besiktningar har därför inte utförts.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen begär att den marinarkeologiska utredningen slutförs genom en etapp 2, i god tid inför den planerade
exploateringen enligt ansökan, inklusive eventuell provtagning. Utredningen innebär att de aktuella sonarindikationerna
besiktigas av antikvarisk personal. Syftet med en etapp 2 är att avgöra lämningarnas antikvariska status som fornlämning eller
icke fornlämning. Det är först när etapp 2 är genomförd som utredningen utgör ett fullgott planeringsunderlag.

En etapp 2 utredning utfördes i hamnområdet under vår/sommar 2020. Ingen av sonarindikationerna var en
kulturhistorisk lämning. Inom dumpningsområdet har en etapp 1 utredning genomförts. Inga indikationer
framkom inom dumpningsområdet. Inga marinarkeologiska lämningar kommer att beröras av sökt verksamhet.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen kommer inte att begära några arkeologiska insatser för de planerade markingreppen på land. Ingen känd
fornlämning finns inom det västra verksamhetsområdet.
I texten i samrådshandlingen saknas delar som bör kompletteras till ansökan med information om kraven enligt KML. (se infogat
förslag)
Föreslagna muddringar och anläggningsarbeten kan påverka stabiliteten i de aktuella områdena. Därför anser SGI att det
fortsatta arbetet med MKB bör klarlägga stabilitetsförhållanden och inkludera ett avsnitt om säkerhet och stabilitet.
Den västra delen av verksamhetsområdet gränsar delvis till områden som SGU karterat som "Förutsättningar för skred i
finkomig jordart strandnära". Detta bör beaktas vid val av avgränsning.
Vidare anser vi att en ansökan bör innehålla geotekniska underlag samt ritningar och beskrivningar över planerade arbeten och
föreslagna åtgärder, så att det går att bedöma miljökonsekvenser.

Synpunkten noteras. Ansökan och bilaga D innehåller en översiktlig beskrivning av hur krav enligt KML kommer
att iakttas.

SGI
SGI
SGI

Privatperson 1
Privatperson 1

I den framtida hanteringen ska minst 1/3 av de begärda volymerna av kol förvaras och hanteras utan risk för damning på
omgivande fastigheter.
En total utredning av trafiksituationen (med avseende på personsäkerhet) på Gamla Oxelösundsvägen måste genomföras om
skrottransport ska ske från Stadshamnen till SSAB med bil eller tåg (eller annat fordonsslag).

Säkerhet och stabilitetsförhållanden redovisas i bilaga C och D samt bilaga D.7 till Ansökan.
Karterat område har beaktats i utformning av kajanläggningar. För beskrivning av kajanläggningar se bilaga C till
Ansökan.
I Bilaga C Teknisk beskrivning beskrivs geotekniska förhållanden. Här finns också ritningar och beskrivningar
över den sökta verksamheten med arbeten och anläggningar. I bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning beskrivs
konsekvenserna av sökt verksamhet.
Hantering och lagring av dammande gods samt eventuella skyddsåtgärder beskrivs i bilaga D och bilaga D.4 till
Ansökan.
En trafikutredning har tagits fram inom arbetet med tillståndsansökan, se bilaga D.8. I denna har den totala
trafiken inklusive tillkommande transporter från sökt verksamhet och följdverksamhet utretts med hänsyn till
kapacitet och trafiksäkerhet.

Privatperson 1

Enligt detaljplan för Gamla Oxelösund ska anslutningsväg till Stegeludden via
Söderkvistsväg stängas. Det innebär att framtida användning av Stegeluddens ytor måste tillgängliggöras på annat sätt.

Privatperson 1

Trafikutredning måste genomföras om ytor på norra sidan om Gamla Oxelösundsvägen ska användas för hamnens verksamhet. En trafikutredning har tagits fram inom arbetet med tillståndsansökan, se bilaga D.8. I denna har den totala
trafiken inklusive tillkommande transporter från sökt verksamhet och följdverksamhet utretts med hänsyn till
kapacitet och trafiksäkerhet.

Privatperson 1

Vägbunden trafik saknas under punkt 8.4 Avgränsning i sak.

Vägbunden trafik har ej avgränsats som egen miljöaspekt utan ingår i flera av de konsekvensbedömda
miljöaspekterna. Vägbunden trafik utanför verksamhetsområdet ingår i följdverksamhet och beskrivs samt
bedöms under kapitel 13 i bilaga D Miljökonsekvenseskrivning.

Privatperson 1

Vid plansprängning av ytor på Stegeludden inom 7:67, villkorades att kvarvarande bergsrygg mot Oxelösundet/farleden ska
bevaras som buller och insynsskydd mot industriområdet. Det framgår inte i samrådsunderlaget att bergsryggen är skyddad.

Synpunkten noteras. Hamnen saknar uppgift om att bergsryggen skulle vara skyddad enligt något nu gällande
beslut.

Privatperson 1

Befintliga grönytor inom 7:67 är utpekade som viktiga rekreationsområden i Oxelösunds översiktsplaner för Gamla Oxelösund.
Lokala grönytor är viktiga för lokalsamhället.

Privatperson 1

Befintligt grönstråk (Stegeludden ‐ Gamla Vattentornet ‐ Oxelösunds centrum) är viktigt som faunapassage och dammskydd.
Grönstråket bör förstärkas och dess funktion säkerställas i kommande verksamhetstillstånd.

Privatperson 2

Jag vill uppmärksamma er på det buller som med stor sannolikhet kommer att öka i och med ökad trafik på riksväg 53 och
järnväg p g a förändrade fokusområden för Oxelösunds hamn. Riksväg 53 går förbi stora delar av Oxelösund och påverkar
således många boende. Buller påverkar människor och djur på många negativa sätt och det finns nivåer som inte får
överskridas. Hur ska Oxelösunds hamn säkerställa att nivåerna inte överskrider dagens nivåer som på vissa platser redan är
höga/för höga?
Vill att Oxelösunds Hamn:
1) genomför bullerkartläggning kring riksväg 53 och järnvägen hur det ser ut i dagsläget gällande buller vid olika tidpunkter och
dagar.
2) tillsammans med Oxelösunds kommun och SSAB ser till att trafikverket får tillgång till denna kartläggning samt föreslår
bulleråtgärder som behöver genomföras i och med den ökade trafiken framöver.
3) trycker på trafikverket gällande genomförande av bulleråtgärder
Kommer det nu ännu mera skrot som ska lastas om inne i stadshamnen, kommer det att bli betydligt mera oljud både dag och
natt. Skrotet måste därför flyttas betydligt närmare SSAB. Det är redan nu ett avsevärt oväsen av denna behandling.

Synpunkten noteras. Området mellan Stegeludden och Gmala Oxelösund är utpekad som område med visst
naturvärde i Oxelösunds Naturvårdsplan, här går även en vandringstig. I gällande detaljplan är remsan planlagd
som naturmark. Detta är förtydligat i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning.
Grönstråket är inte utpekat i kommunens översiktsplan som grön kil eller värdekärna. De ytor norr om Gamla
Oxelösundsvägen som i framtiden kan komma att plangöras och användas till godslagring är detaljplanelagd
som industri lager/terminal. Konsekvenser av anläggande av lagerytor beskrivs i bilaga D
Miljökonsekvensbeskrivning.
Trafikbullret genom tätorten till följd av Hamnens verksamhet har beräknats inom ramen för tillståndsansökan.
Resultat och konsekvenserna avseende buller från vägtransporter, följdverksamhet, beskrivs i kapitel 13 i bilaga
D miljökonsekvensbeskrivning.

Privatperson 2

Privatperson 3

Privatperson 3

Avseende miljön måste hamnen kräva att ALLA fartyg måste ansluta sig till landström och inte ligga vid kaj och köra med sina
generator under tiden de ligger vid kaj. Detta både stör och påverkar miljön, då dessa motorer oftast har sämre miljöklassning
och alltid går på ett betydligt smutsigare bränsle. Det är anmärkningsvärt att inte detta redan gäller!

Det finns för närvarande inga planer på att stänga den befintliga anslutningsvägen till Stegeludden, uppgiften
om stängning av den befintliga vägen tog sikte på åtgärder vid anläggande av en ny hamn på Stegeludden,
någon sådan hamn planeras inte.

1) Buller från transporter utanför verksamhetsområdet har beräknats och redovisas i kapitel 13 bilaga D
Miljökonsekvensbeskrivning.
2, 3) Trafikverket ansvarar för bulleråtgärder utmed statlig väg. Oxelösunds Hamn AB skickar vidare
bullerutredning och synpunkt om buller på väg 53 till Trafikverket.

En externbullerutredning är framtagen, se bilaga D 2 till Ansökan. Hamnen kommer fortsatt arbeta med att ta
fram en plan för utredning av buller och uppföljning av vilken effekt bullerbegränsande åtgärder har.
Det är ovanligt att fartyg utan fasta rutter utnyttjar landel. Hamnen kan idag erbjuda viss elanslutning.
Efterfrågan på elanslutning är dock liten i nuläget. I takt med ökade miljökrav på fartygsutsläpp, undersöker
Hamnen att i framtiden erbjuda de fartyg som är lämpade för landanslutning med el. Bäst lämpade för
elanslutning är sannolikt de fartyg som varje gång ligger vid samma kajplats, t ex ett rorofartyg.

Privatperson 3

Privatperson 4

Privatperson 4

Privatperson 4
Privatperson 4

Privatperson 4

Privatperson 4

Privatperson 4

Buller och damm stör oss närboende och inkommande båtar. Staden arbetar för att bli ännu mer inriktade mot turism i
framtiden. Kommunen har redan nekat ytterligare byggnation i parken vid privatpersons bostad på grund av för hög bullernivå
från hamnen, då skrothanteringen var mindre än idag.
Klara regler för muddring måste ställas. Lämpligen skalas de ytliga sedimenten bort först och deponeras på land om de inte är
analyserade med godkänt resultat. Först när man kommit djupare och inga miljögifter mätts upp får dumpning ske till havs.
Hänsyn till lektider (för fisk) måste tas. Uppföljning att reglerna följs är viktigt.

En Externbullerutreding (bilaga D.2.) respektive en Luftkvalitetsutredning (bilaga D.4) har tagits fram. I dessa
samt i i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning redovisas bedömd påverkan och konsekvenser från sökt
verksamhet.
Synpunkten noteras, muddring, dumpning och planerade skyddsåtgärder beskrivs i ansökan med
underlagsutredningar, se t.ex. bilaga C, bilaga D och bilaga D.6. Endast mindre förorenade muddermassor avses
dumpas till havs. Föroreningsgrad av muddermassor har bedömts genom provtagning. Hänsyn till lektider vid
grumlande arbeten som muddring samt dumpning kommer att tas.
Även om stoftnedfallet har blivit mindre genom åren så är det fortfarande ett mycket stort problem bland annat i Gamla
En Externbullerutredning, bilaga D.2, har tagits fram där beräknade bullernivåer och bullerspridning från sökt
Oxelösund. Problemet kommer förhoppningsvis att minska när skrotbaserad ståltillverkning införs, men nya problem med buller verksamhet redovisas. I Luftkvalitetsutredning, bilaga D.4, redovisas exempel på åtgärder för att minimera
befaras. Dagens rutiner för diffus damning bör skärpas. Stoftnedfall från Hamn och Järnverk är svåra att skilja åt. Solidariskt
daming inklusive befintliga.
ansvar bör krävas.
Hamnens arbetsmaskiner drivs idag på el eller HVO. Inga bogserbåtar används inom verksamheten.
Arbetsmaskiner i hamnen bör på sikt ha el‐ eller vätgasdrift. Även bogserbåtar bör på sikt gå på el eller vätgas.
Det är inte tillräckligt med föreskrifter om att hantera mindre bullrande skrot nattetid och sätt att släppa skrotet, något som
I framtagen Externbullerutredning, bilaga D.2, redovisas exempel på åtgärder för bullerreducering. Hamnen
hamnchefen föreslog på samrådet. Min erfarenhet är att sådana regler inte följs.
kommer fortsatt arbeta vidare med bullerfrågan och ta fram en plan för utredning av buller och uppföljning av
vilken effekt bullerbegränsande åtgärder har. De bullervillkor som ett tillstånd medger ska följas och får ej
överskridas.
Gällande regler för bullernivåer i närmaste bostadsområden måste följas och får inte höjas.
I framtagen Externbullerutredning, bilaga D.2, redovisas exempel på åtgärder för bullerreducering. Hamnen
kommer fortsatt arbeta med bullerfrågan och ta fram en plan för det fortsatta arbetet med utvärdering och
införande av bullerbegränsande åtgärder. Slutligt bullervillkor kommer att läggas fast inom ramen för
tillståndsprövningen, antingen direkt eller efter en prövotid. Hanmnen ser positivt på att synpunkter på
villkorsförslag lämnas även i tillståndsprövningen.
Om hamnen inte kan garantera att bullergränserna kommer att klaras måste annat alternativ väljas. En alternativ plan måste tas I framtagen Externbullerutredning, bilaga D.2, redovisas exempel på åtgärder för bullerreducering. Hamnen
fram.
kommer fortsatt arbeta vidare med bullerfrågan och ta fram en plan för uvärdering och införande av
bullerbegränsande åtgärder.
Det bästa vore om Järnverkets hamn användes för skrothanteringen, något som måste utredas. Man skulle förutom mindre
SSAB är ansvarig verksamhetsutövare i Stålhamnen och det är inte en allmän hamn. Hamnen har inte rådighet
bullerstörningar slippa att transportera miljontals ton skrot över en allmän väg.
över Stålhamnen och hur den används eller utvecklas och det är inte möjligt för Hamnen att styra en del av sin
verksamhet till SSABs industrihamn. Stålhamnen är alltså inte en möjlig alternativ lokalisering av den sökta
verksamheten. Stålhamnen fungerar huvudsakligen som utskeppningspunkt för produkter från SSAB. När SSAB
ställer om sin verksamhet till att producera stål med skrot‐ och järnråvara i ljusbågsugn, kan Stålhamnen
komma att användas för lossning av dessa råvaror. Stålhamnen har dock ett inseglingsdjup som begränsar
möjligheten att ta in större fartyg. Hamnen planerar för att fortsatt vara primär lossningsplats för intransport av
järn‐ och skrotråvara till SSAB eftersom dessa produkter företrädelsevis kommer med stora fartyg som inte kan
angöra Stålhamnen. Se kapitel 9 i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning.

Privatperson 4

Lågfrekvent buller från fartyg i hamnen sprids mycket långt som infraljud. Det kan nå höga nivåer och borde mätas.

Privatperson 4
Privatperson 4

Om det inte redan finns så måste det ordnas el på kajerna så att båtarna inte behöver köra på tomgång.
Alla cisterner för olja och diesel måste vallas in så att vid totalhaveri ingen förorening av vatten sker.

Privatperson 4
Privatperson 4

Plan för totalhaveri, läckage och/eller storbrand, måste finnas och övas regelbundet.
Observera att diesel/eldningsolja och konstgödning är explosivt tillsammans och måste lagras med tillräckligt säkerhetsavstånd.
De får inte kunna komma i kontakt med varandra vid ett cisternhaveri.
Domen bör ange maximal mängd av farligt avfall som får hanteras samt regler hur hantering/lagring får ske.

Privatperson 4
Privatperson 4
Privatperson 4
Telia

Telia
Telia
Privatperson 5

Hantering av balat avfall med papper och plast medför idag nedskräpning i såväl vatten som på land. Nedskräpningen måste
upphöra! Städrutiner för vatten och land behövs tydligen samt åtgärder för att förebygga nerskräpning.
Oljerester, sopor och ev. bulkvatten ska kunna tas om hand av hamnen.
Telia innehar telestation med utrustning och kablage inom fastihgeten Fokus 3. Det framkommer inte i vilken utsträckning vi
kommer att påverkas. TSNFAB förutsätter att inga förändringar företas som påverkar TSNFABs byggnad och utrustning. Om
förändringar företas ska kostnad klargöras i avtal.
Telestationsbyggnaden inrymmer känslig teknisk utrustning och Telias riktlinjer för sprängning och borrning är därför bifogade
om sådana arbeten skulle bli aktuella i samabnd med exploatering.
Av vikt är också de kablar/ledningar som förekommer i området. Kablage och ledningar ägs av Skanova AB vilka också måste ges
tillfälle att yttra sig.
Redan idag är det störande med kraftig dammbildning vid lossning av ex. flis/pellets, lastning av säd till båt och till bil.
Torrsopning av kaj förekommer regelbundet. Listan på exempel över hamnens nuvarande miljöavtryck och
kommuninnevånarens syn kan göras lång. [Exempel med bild]

I framtagen Externbullerutredning, bilaga D.2, redovisas lågfrekvent buller från verksamheten samt bedömd
påverkan. Hamnen kommer fortsatt arbeta vidare med bullerfrågan och ta fram en plan för utredning av buller
och uppföljning av vilken effekt bullerbegränsande åtgärder har..
Oxelösunds Hamn kan idag erbjuda viss elanslutning för fartyg. Inga fartyg kör på tomgång i hamnen.
Tankar och cisterner stående utomhus är i de flesta fall invallade, samtliga är dubbelmantlade.
Rutiner och planer finns i befintlig verksamhet och kommer fortsatt finnas i sökt verksamhet.
Explosionsrisk föreligger inte vid hantering av ren ammoniumsulfat. Övriga risker förknippade med denna typ av
konstgödning har beaktats i framtagen riskbedömning, se bilaga D.7 till Ansökan.
Sökt verksamhet inkluderar den maximala mängd farligt avfall som avses hanteras av Hamnen. Hantering av
farligt avfall beskrivs i bilaga C Teknisk beskrivning.
Rutiner för hantering av gods och städning finns inom befintlig verksamhet och kommer fortsatt finnas.
Hamnen tar redan idag hand om oljerester, sopor och bulkvatten. Detta kommer fortsatt ske.
Aktuell fastighet är upptagen i samrådskrets pga risk för buller. Inga ingrepp i byggnad eller utrustning på
fastigheten kommer göras.
Ingen sprängning eller borrning är aktuellt på land i närheten av telestationsbyggnaden.
Inga arbeten kommer ske som berör ledningar i området.
I framtagen Luftkvalitetsutredning, bilaga D.4, redovisas förändringar i hanterat dammande gods samt
föreslagna och befintliga skyddsåtgärder som vidtas för att minimera damning vid hantering av dammande
gods.

Privatperson 5

Privatperson 5

På motorvägen mot Nyköping ligger det mycket skräp (flis och sopor). Orsaken är dåligt täckta och överfulla bilar. En del bilar
har så stor råge lastat så bilen kommer inte under motorvägsbron vid Frösäng, utan den måste åka över viadukten. Hela
transportkedjan måste belysas och lyftas som ett problem och lösas.
Förslag/synpunkt om framtida arbete.
•Miljöutvecklingen kan delas upp i två delar.
oTekniskt: Använd bästa möjliga teknik.
oArbetssä : Starta e projekt för a komma överens om bästa möjliga arbetssä .

Hamnen är ej ansvariga för lastbilsåkarna som transporterar gods till och från hamnen. Dessa ska följa den
lagstiftning om hantering av gods som finns. I de fall Hamnen noterar att regler inte följs stoppas åkare.
Hamnen är ISO 14001 certifierade och har genom detta rutiner och riktlinjer för sitt miljöarbete. I gällande
miljötillstånd regleras vilken miljöpåverkan verksamheten får ha och tillsyn av verksamheten sker genom
tillsynsmyndigheten.

•Uppföljning
oKontraktera ”miljöobservatörer” från kommuninvånare med löpande uppföljning.
oInvestera i mätsystem i olika riktningar från hamnen för par klar i lu , skit i va net, buller, etc.
oPresentera resultaten löpande på ex. kommunens hemsida.

Privatperson 6

En utökning av verksamheten medför ju en proportionell utökning av antal fartyg och fatygsrörelser. Fartygen ger upphov till
smutsiga utsläpp från båda framdriftsmaskineri och elgeneratorer/hjälpmotorer. Dessa utsläpp är väl undersökta och man vet
att de ger upphov till båda cancer och hjärt/kärlsjukdomar (NOX, svaveloxider, partiklar och oförbränd bränsle och olja). Dessa
utsläpp färdas i vindriktningen och spridningen blir inte alltid så stor (Man kan få höga koncentrationer relativt långt från
utsläppskällan). Exempelvis känns avgaslukten ibland starkt längs med Femörekanalen och vid kanotklubben. Detta är
kommunens nya fashionabla bostadsområden. Även buller från fartygens hjälpmotorer hörs ibland tydligt nattetid. Därför är det
viktigt att begränsa dessa störningar så mycket det går. Jag vill därför föreslå att man gör en plan för att få fartygen att gå över
till landström, det bör gälla de fartyg som har frekvent trafik till hamnen. Detta skulle lösa båda buller och
utsläppsproblematiken. Då jag förstått att det finns vissa problem med standarder för landström vill jag föreslå att man som ett
alternativ har krav på LNG som drivmedel och i sista hand kräver att riktigt rent bränsle används i hamnen och närområdet.
För bogserbåtarna som ständigt används i hamnen bör man kräva konvertering till eldrift eller LNG. Åtminstone rent bränsle.

Hamnen kan idag erbjuda viss elanslutning. Efterfrågan på elanslutning är dock liten i nuläget. I takt med ökade
miljökrav på fartygsutsläpp, undersöker Hamnen att i framtiden erbjuda de fartyg som är lämpade för
landanslutning med el. Bäst lämpade för elanslutning är sannolikt de fartyg som varje gång ligger vid samma
kajplats, t ex ett rorofartyg.

Detta är problem som inte kommer vara lösta när ett eventuellt tillstånd behandlas, men en tidsatt plan visar på ett bra
miljötänk och bra ansvarstagande.

Privatperson 6

Privatperson 6

Privatperson 6

För att klimatkompensera för utökningen av verksamheten bör hamnen också gå över till eldrift eller LNG på alla fordon där det
är möjligt. Jag tänker då på lastmaskiner och rangerloken. Rangerloken (båda de som går på SSABs område och Green Cargo
rangerloken)spyr ut stora mängder smutsiga avgaser. Green Cargo loken står ofta på tomgång (med en förbrukning på 90
liter/timme!? Källa lokförare på SJ)). Dessa lok används ofta i området strax intill centrum så att avgaserna spys rakt upp på den
som går över bron och vidare in över centrum. Ibland blir man spyfärdig av stanken och funderar på om man ska behöva ta bilen
in till centrum för att slippa lokens avgaser.
Skrothanteringen kommer att öka radikalt. Detta medför mer buller och risk för förstörd nattsömn. Jag vill föreslå att allt skrot
hanteras på SSABs egen kaj, då blir det längre avstånd till bebyggelse och färre restriktioner behövs. Man kan ju då flytta över
utskeppning av färdigprodukter till stora hamnen istället. Om detta byte inte blir genomfört måste hamnen ge oss oxelösundare
garantier för att vi får en ostörd nattsömn, oavsett vindriktning. Om nödvändigt måste all skrothantering stoppas kl 23‐07. Även
under dagtid måste stort hänsyn tas för att minimera spridning av buller från skrothanteringen.

Arbetsmaskiner i hamnen går på HVO och truckar går på el. Hamnen tar fram nya miljömål varje år för att
tillmötesgå bästa möjliga teknik inom miljöområdet. Hamnen råder inte över Green Cargos verksamhet.

SSAB är ansvarig verksamhetsutövare i Stålhamnen och det är inte en allmän hamn. Hamnen har inte rådighet
över Stålhamnen och hur den används eller utvecklas och det är inte möjligt för Hamnen att styra en del av sin
verksamhet till SSABs industrihamn. Stålhamnen är alltså inte en möjlig alternativ lokalisering av den sökta
verksamheten.
Stålhamnens fungerar huvudsakligen som utskeppningspunkt för produkter från SSAB. När SSAB ställer om sin
verksamhet till att producera stål med skrot‐ och järnråvara i ljusbågsugn, kan Stålhamnen komma att användas
för lossning av dessa råvaror. Stålhamnen har dock ett inseglingsdjup som begränsar möjligheten att ta in större
fartyg. Hamnen planerar för att fortsatt vara primär lossningsplats för intransport av järn‐ och skrotråvara till
SSAB eftersom dessa produkter företrädelsevis kommer med stora fartyg som inte kan angöra Stålhamnen. Se
kapitel 9 i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning.
I framtagen Externbullerutredning, bilaga D.2, redovisas exempel på åtgärder för bullerreducering. Hamnen
kommer fortsatt arbeta vidare med plan för det fortsatta arbetet med utvärdering och införande av
bullerbegränsande åtgärder. De bullervillkor som ett tillstånd medger ska följas och får ej överskridas.

Ett annat störningsmoment är en utökat lastbilstrafik, det är därför avgörande att förbättra vägarna till/från hamnen med
En trafikutredning har tagits fram inom arbetet med tillståndsansökan, se bilaga D.8. Denna visar inte på några
antigen en ny väg som knyter ihop hamnen med Aspaleden eller en ombyggnad av befintliga vägar/korsningar. Jag tänker
kapacitetsbrister i sökt verksamheter på vägnätet närmast verksamhetsområdet. Dialog förs med kommunen
speciellt på korsningen vid av/påfarten motorvägen/Björntorpsvägen/Femörevägen och vidare till hamnen. Detta är en mycket om trafiksituationen på befintliga vägar.
oöverskådlig och farlig korsning.

Privatperson 6

Privatperson 6

Åtgärder måste också vidtas för att minska spridningen av skräp från dessa transporter. Idag var det rätt mycket träbitar på
Hamnen är ej ansvariga för transportörer som transporterar gods till och från hamnen. Dessa ska följa den
trottoaren över järnvägsbron, under en längre tid i sommar låg det krökt armeringsjärn i ovan nämnda korsning på motorvägen. lagstiftning om hantering av gods som finns. Rutiner för städning inom hamnens verksamhetsområde finns.
Rutiner för regelbunden kontroll och städning behövs.
Vid lastbilstransport av LNG och andra typer farligt gods anser jag att hamnen måste ställa extremt höga krav på transportören Befintlig lagstiftning om hantering och transport av farligt gods ska följas av transportörer.
med avseende på säkerhet, till exempel kräva att alla fordon har all tillgänglig teknik för att undvika olyckor (autobroms,
vinterdäck på alla hjul vid halka, mm). För att reducera olycksrisken kan man även tänka sig ett samarbete med polisen, där
hamnen meddelar polisen om det dyker upp fordon som har bristfälliga däck eller ser risiga ut.

Privatperson 7

Redan i nuläget upplever vi som närboende en hel del med besvär såsom doft‐ och damm‐nedsmutsning av i synnerhet flis‐ och Synpunkten noteras. I bilaga D.4 till Ansökan redovisas påverkan i form av lukt och damning. I bilagan redovisas
kolhanteringen.
också befintliga skyddsåtgärder och behov av framtida skyddsåtgärder med avseende på damning och lukt.
I dagsläget finns önskemål om att filter/mätare sätts upp vid Strandvägen och Motorbåtsvägen för att se om/vad och i vilken
mängd det finns föroreningar som kommer med i vår inandningsluft. Finns inga idag vad vi vet?
Nu känns det extra viktigt att ha utgångsvärden, som senare kan jämföras med ”vad som komma skall” då vi förstod på
samrådsmötet att alla transporter bara ska öka framledes!

Privatperson 7

Vi förstår inte ert miljötänk varken i nuläget eller på sikt, miljöfarligt avfall finns redan nog av i Oxelösund, det behöver inte
köras hit mera av, utan bör stanna i sina hemkommuner för omhändertagande i stället! Det bästa för Oxelösund är att bygga
attraktiva bostäder för att få flera skattebetalare till Kommunen i stället för utbyggnad av hamnen den är fullt tillräcklig som den
är idag
Ljudet från skrothanteringen är redan idag vid vissa perioder störande. Hur tänker ni där framöver, någon form av bulleråtgärd?
Här är det lika viktigt att veta hur/när mäts det och hur göra jämförelser framöver samt att informera oss boende så att vi är
delaktiga och att det är möjligt med dialog så att närboendet känns attraktivt, kommunen vill väl inte bara blir en hamn? Utan
önskemålet från kommunens sida är möjligen att det finns personer som vill bo här i framtiden också?

Privatperson 7

Privatperson 7

Synpunkten noteras.

I framtagen externbullerutredning, bilaga D.2, redovisas exempel på åtgärder för bullerreducering. Hamnen
kommer fortsatt arbeta vidare med bullerfrågan och ta fram en plan för det fortsatta arbetet med utvärdering
och införande av bullerbegränsande åtgärder.

Det händer relativt ofta i dag att en hel del skräp blåser av lastbilar längs motorvägen(ser bedrövligt ut)bilar som kör flis och
annat material från hamnen, då de flesta bil och släptäckningar är otäta.
Viktigt att det hanteras redan nu då vi också förstod att trafiken på vägen skulle utökas betydligt.

Hamnen är ej ansvariga för transportörer som transporterar gods till och från hamnen. Dessa ska följa den
lagstiftning om hantering av gods som finns. Rutiner för städning inom hamnens verksamhetsområde finns.

Då Stegeludden utgår innebär det att ni inte kommer hantera flygaska? Om ni hanterar flygaska, var kommer denna ifrån?
Sprider det sig lätt i luften?

Flygaska planeras att kunna hanteras inom hamnen. Flygaska kommer från värmeverk (förbrännings av träflis
etc.) och kommer hanteras i helt slutna system. Separat tillstånd för lagring av flygaska kommer sökas av
framtida verksamhetsutövare.

Kommer transporterna på väg gå som de gör idag eller finns det några planer på t.ex. en väg från Aspaleden?
Hur kommer trafiken fördela sig på tåg respektive väg?

Transporter planeras att gå samma väg som idag.
I bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning redovisas fördelningen av transporter på transportslag för sökt
verksamhet.
SSAB är ansvarig verksamhetsutövare i Stålhamnen och det är inte en allmän hamn. Hamnen har inte rådighet
över Stålhamnen och hur den används eller utvecklas och det är inte möjligt för Hamnen att styra en del av sin
verksamhet till SSABs industrihamn. Stålhamnen är alltså inte en möjlig alternativ lokalisering av den sökta
verksamheten.
Stålhamnens fungerar huvudsakligen som utskeppningspunkt för produkter från SSAB. När SSAB ställer om sin
verksamhet till att producera stål med skrot‐ och järnråvara i ljusbågsugn, kan Stålhamnen komma att användas
för lossning av dessa råvaror. Stålhamnen har dock ett inseglingsdjup som begränsar möjligheten att ta in större
fartyg. Hamnen planerar för att fortsatt vara primär lossningsplats för intransport av järn‐ och skrotråvara till
SSAB eftersom dessa produkter företrädelsevis kommer med stora fartyg som inte kan angöra Stålhamnen. Se
kapitel 9 i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning.

ÖPPET HUS

Varför måste allt skrot tas in i Stadshamnen och inte direkt i SSABs hamn?

Har man tänkt på hur man kan reducera buller från skrothanteringen?

Kommer den ökade mängden fartyg begränsa småbåtstrafiken?

I framtagen Externbullerutredning, bilaga D.2, redovisas exempel på åtgärder för bullerreducering. Hamnen
kommer fortsatt arbeta vidare med bullerfrågan och ta fram en plan för det fortsatta arbetet med utvärdering
och införande av bullerbegränsande åtgärder
Sökt verksamhet kommer inte att begränsa småbåtstrafiken.

Tycker man bör göra en ny väg ut så att RoRo‐lastbilarna inte behöver gå via nuvarande hamninfart och den trånga rondellen
Frågan ligger utanför ramen för tillståndsansökan. Synpunkten vidarebefodras till kommunen och Trafikverket.
(vid Restaurang Polishuset).
oTrafikfrågan borde kunna ini eras av den ökade mängden gods som hamnens nya llstånd medför, en övergripande trafikanalys
borde genomföras (kmn + TRV) ‐ hamnen kunde påverka att en sådan genomförs
oKommunen borde se över trafiklösningen vid Björntorpsvägen/Femörevägen/Källs gen (grön ring nedan) om man gör en sådan
lösning, den bör ses över hur som helst redan idag

Vad är status med trafiklösningen Östersjöleden?

Frågan ligger utanför ramen för tillståndsansökan. Östersjöleden hanteras av kommunen och frågan
vidarebefodras till dem.

Området norr om gamla Oxelösundsvägen som hamnen äger kanske kan nyttjas till en ny vägdragning för att avlasta gamla
Oxelösundsvägen?

Frågan ligger utanför ramen för tillståndsansökan. Kommunen är väghållare för Gamla Oxelösundsvägen och
frågan skickas vidare till dem.

Hur kommer vyn från bron ut mot havet vid RoRo‐läget att ändras?

Ett till RoRo‐läge anläggs intill befintligt utmed kaj 2. Från denna anläggs en 250 m långt fartygsläge i sydostlig
riktning. Inga nya högre anläggningar anläggs inom verksamhetsområdet.

Området norr om Gamla Oxelösundsvägen som hamnen äger bör vara kvar som den är. Den borde vara bullerdämpande. I
bullerberäkningarna bör dessa ytors funktion framgå.

Bullerberäkningar utgår från aktuell topografi och markförhållanden för hela hamnområdet och omgivningen.
Eventuella tillkommande lagerytor norr om Gamla Oxelösundsvägen har inte bedömts ge betydande förändring
på bullernivåer och därför har nuvarande topografi använts.

Det bullrar längs med väg 53 redan idag (boende längre ut mot E4) med mer trafik kommer det väl att bullra mer? Vill ha med i
MKB.

Trafikbuller från tillkommande transporter från och till Hamnen, följdverksamhet, har beräknats och redovisas i
kapitel 13 i bilaga D Miljökonsekvensbeskrivning.

Det finns inga planer på att anlägga en pir på Stegeludden. Kuusakoski är en extern verksamhetsutövare.
Bygg en pir på Stegeludden så att Kuusakoskis skrot kan gå den vägen och inte längs Gamla Oxelösundsvägen.
Kanalen på andra sidan hamnen; kommer kanalen påverkas av grumling? Kan grumlingen begränsas så inga partiklar kommer in Vid muddringsarbeten och arbeten i vatten kommer skyddsåtgärder vidtas för att begränsa grumling och
i kanalen?
spridning av partiklar, påverkan på närliggande områden beskrivs i bilaga D.6 Vattenmiljöutredning samt bialga
D Miljökonsekvensbeskrivning.
Kända lekområden för fisk beskrivs i bilaga D.6 vattenmiljöutredning, bedömd påverkan och konsekvenser på
Kommer hänsyn tas till fiskars lekområden vid dumpning och grumling?
fisk beskrivs även i utredningen samt i bilaga D Miljökonsekvenbeskrivning. Grumlande arbeten som muddring
och dumpning kommer inte att ske mellan 1 april‐31 aug.
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Ebba Sundberg
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Malin Hemmingsson <malin.hemmingsson@havochvatten.se>
den 21 januari 2020 09:35
Ebba Sundberg
Havs- och vattenmyndigheten
Samråd enligt miljöbalken om befintlig och framtida verksamhet i Oxelösunds hamn avseende
hantering av gods m.m. Oxelösunds kommun, HaV dnr 123-2020

Hej,
Havs‐ och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende.
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i
sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.
Vänligen,

Malin Hemmingsson
Utredare
Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning
+46106986184
Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg
Box 11930, SE-404 39 Göteborg,
malin.hemmingsson@havochvatten.se
www.havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på
www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter
SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sabehandlar-hav-dina-personuppgifter

1

Ebba Sundberg
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Malin Hemmingsson <malin.hemmingsson@havochvatten.se>
den 21 januari 2020 09:35
Ebba Sundberg
Havs- och vattenmyndigheten
Samråd enligt miljöbalken om befintlig och framtida verksamhet i Oxelösunds hamn avseende
hantering av gods m.m. Oxelösunds kommun, HaV dnr 123-2020

Hej,
Havs‐ och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende.
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i
sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.
Vänligen,

Malin Hemmingsson
Utredare
Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning
+46106986184
Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg
Box 11930, SE-404 39 Göteborg,
malin.hemmingsson@havochvatten.se
www.havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på
www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter
SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sabehandlar-hav-dina-personuppgifter

1

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Helena Bergström
Elisabeth Mörner
Remissvar "Samråd Oxelösunds hamn"
den 16 januari 2020 13:07:01

H20-02932-1 - Inbjudan till samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn
Kemikalieinspektionen avstår från att svara på remissen.
Ärendet har beslutats av senior utredare Helena Bergström.

Vänliga hälsningar
Helena Bergström

Senior utredare
Utveckling\Strategier och uppdrag
Kemikalieinspektionen
Tel dir: 08 519 41 220
Tel vx: 08 519 41 100
www.kemikalieinspektionen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Från: Ebba Sundberg <ebba.sundberg@structor.se>
Skickat: den 15 januari 2020 16:09
Till: Elisabeth Mörner <elisabeth.morner@structor.se>; Johansson Magdalena
<Magdalena.Johansson@oxhamn.se>
Ämne: Inbjudan till samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn
Hej,
Bifogat hittar ni samrådsinbjudan samt samrådsunderlag för kommande tillståndsansökan för
Oxelösunds hamn.
Hälsning,
Ebba Sundberg
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
072-144 09 83
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
www.structor.se
Instagram Facebook LinkedIn

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Blidner, Monica
Elisabeth Mörner
Torstensson, Johan; Koivula, Mikael
Samråd enligt 6 kap miljöbalken angående befintlig och framtida verksamhet i Oxelösunds Hamn
(Kustbevakningens dnr 2020-163.)
den 24 februari 2020 09:03:18

Hej!
Kustbevakningen har inga synpunkter eller invändningar när det gäller innehållet i
samrådshandlingen.
Kustbevakningen har dock, utifrån vårt verksamhetsområde, intresse av att vara remissinstans
även i den fortsatta tillståndsprocessen.
Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss vid utsläpp av olja och andra miljöfarliga
ämnen i vattnet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Vidare ansvarar myndigheten för
att förmedla civil sjöinformation enligt 15 § i förordningen (2019:84) med instruktion för
Kustbevakningen. Information om verksamhet i och omkring hamnarna är viktigt underlag för
Kustbevakningens planering av beredskap för miljöräddning och verksamhet i övrigt.
Kustbevakningen har en kuststation i Fiskhamnen på Femöre. Vi har behov av att kunna komma
in och ut ur hamnen med våra fartyg under dygnets alla timmar. Händer det att farleden stängs
av delar av dygnet kan detta påverka vår verksamhet på ett sätt som vi måste förhålla oss till.
Som arbetsgivare kan Kustbevakningen behöva vidta åtgärder med hänsyn till ökat buller vid vår
kuststation och vi är därför tacksamma för fortsatt information även när det gäller
bullerutredningen.
Med vänliga hälsningar

Monica Blidner
Verksjurist
Kustbevakningen
Verksledningsstaben
+46 (0)723-510172

För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR
DEN CIVILA LUFTFARTEN

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller
sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller
bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om
uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.
Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den
civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för
obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar
Luftfartsverkets remissvar.
Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var
kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och
övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för
sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och
liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk
information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller
militära luftfarten).
Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.
Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist Charlotte
Rydberg på telefon 011-19 21 76 alt charlotte.rydberg@lfv.se.

2020-01-17
Elisabeth Mörner
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Dokumentnummer
D-2020-189389

LFV:s yttrande angående tillståndsansökan i Oxelösunds hamn enligt 6 kap.
Miljöbalken

Ärendenummer
Ä-2020-011192

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss.

Ert datum
2020-02-17
Er beteckning

Med vänlig hälsning
Handläggare
Carlsson, Gert
Sekretess
OSL 18 kap 8 § Bevakning &
säkerhet

för Johan Arvik
Operativa System

2020-01-17
Remissvar:
LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande yttrande:
Om master, torn, silos, cisterner, kranar, byggnader etc. som överstiger 20 meter
över omgivande mark eller vattenytan skall uppföras inom verksamhetsområdet
skall dessa remitteras till LFV innan uppförande sker. Byggherren skall i så fall
efterhöra hos LFV Flyghinderanalys, telefon 011-19 20 00 vx, begär
flyghinderanalys, om en flyghinderanalys är nödvändig. LFV avgör detta från fall
till fall. Om en flyghinderanalys anses nödvändig skall denna beställas och
bekostas av byggherren. Om flyghinderanalysen innehåller anmärkningar skall
dessa åtgärdas innan bygglov får beviljas. Om anmärkningarna är av sådan natur
att de ej kan åtgärdas får bygglov ej beviljas. LFVs flyghinderanalys baseras på
ICAO:s regelverk som enligt beslut av EU-kommissionen skall gälla som lag inom
EU.
I övrigt har LFV inget att erinra i ärendet.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.
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Structor
e-post

Synpunkter inför ansökan nytt tillstånd för Oxelösunds hamn
Länsstyrelsen tar i detta yttrande endast översiktligt upp miljöaspekter och frågor där det
underlättar för Länsstyrelsen vid senare yttrande över ansökan om de är utredda.
Länsstyrelsen bedömer i stort att de frågor som sökande tagit upp i samrådsunderlaget är
de för vilka miljöaspekterna/konsekvenserna behöver utredas. Utöver detta hänvisar
Länsstyrelsen till det som framfördes under samrådsmötet.
Hamnverksamheten
Yrkanden/beskrivning av ansökt verksamhet
Ansökan behöver vara tydlig i fråga om vilken verksamhet som sökande yrkar på att
bedriva.
För att kunna ta ställning till om hanteringen och lagringen av gods/produkter/avfall/farligt
avfall kan ske och om med vilka villkor och åtgärder så behöver Länsstyrelsen få en så
tydlig bild som möjligt av vilken verksamhet som är tänkt att bedrivas.
Detta inkluderar att beskriva godset så att det går att ta ställning till om det rör sig om
avfall eller produkt. Länsstyrelsen behöver även veta vilka mängder det är fråga om att
lagra i hamnen, både mängden avfall och annat gods. När det gäller gods och avfall som
kan innehålla föroreningar och ämnen som kan läcka via dagvatten behöver detta
beskrivas.
Miljökonsekvenser
Länsstyrelsen bedömer att de miljöaspekter som behöver vara grundligt utredda när det
gäller verksamheten är i första hand störningar för närboende i form av buller, damm, lukt
och trafiksituationen, utsläpp till vatten, luftutsläpp och markföroreningar samt kumulativa
effekter av de nämnda aspekterna samt risk och säkerhet.
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att alternativa utformningar för att minska de olika
miljöaspekterna finnas med i ansökan. T.ex. alternativa vägval för transporter och
möjligheten att transportera gods på annat sätt än med fordon (framförallt godset som ska
över till SSAB), utformning av verksamheten för att få så låga bullernivåerna som möjligt,
förhindring av förorening av dagvatten och utformning av dagvattenreningen.
Bullerutredningen i ansökan ska visa vad som behöver göras för att klara strängare villkor
än Oxelösunds hamns nuvarande bullervillkor. Bullerutredningen ska utöver vad som
redovisa i samrådsunderlaget även innehålla vilka verksamheter som kan ge upphov till
momentana ljud och i vilken omfattning. Buller som alstras av fartyg och vid
muddring/dumpning behöver också vara med i utredningen samt hur detta påverkar
vattenlevande organismer.
Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00

E-post

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

sodermanland@lansstyrelsen.se
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Vattenverksamhet
Kajbygge
När sökande har valt något/några av de alternativ som presenterades i samrådsunderlaget
behöver de tydligare beskriva kajens utformning och storlek samt konsekvenser av bygget
av detta.
Om sökande väljer att söka om bygge av ett nytt RoRo-läge behöver storleken och
utformningen av denna beskrivas samt konsekvenserna av bygget av detta.
Muddring
Gällande muddringen behöver sökande få med berörd storlek på vattenområdet, massornas
uppskattade volym samt hur djupt de tänker muddra, föroreningshalterna i massorna och
konsekvenserna av detta.
Länsstyrelsen vill som framgick vid samrådsmötet få möjlighet redan innan ansökan
kommer in få möjlighet att påverka provtagningsplanen för sedimentet rörande vilka
ämnen som ska ananlyseras och andra undersökningar som behöver göras.
Kulturmiljö
Ansökan innebär markingrepp på såväl land som i vattnet. Två verksamhetsområden inom
mark- och vatten berörs. Länsstyrelsen bedömer att det behövs en arkeologisk utredning
för att ta reda på om fornlämningar berörs av det planerat arbetsföretaget, en större
vattenverksamhet (2 kap 11 § KML).
År 2013 genomfördes den första etappen av en marinarkeologisk utredning av huvuddelen
av det aktuella området (lst dnr 431-5590-2012). Resultatet visade sammanlagt 20
indikationer på fornlämningar vilka erhållits genom analys av side scan sonar bilder. 14 av
indikationerna låg inom berörda muddringsytor och/eller tillhörande påverkansområden.
De resterande 6 inom muddertipplatsen.
Länsstyrelsen begär att den marinarkeologiska utredningen slutförs genom en etapp 2, i
god tid inför den planerade exploateringen enligt ansökan, inklusive eventuell provtagning.
Utredningen innebär att de aktuella sonarindikationerna besiktigas av antikvarisk personal.
Syftet med en etapp 2 är att avgöra lämningarnas antikvariska status som fornlämning eller
icke fornlämning. Det är först när etapp 2 är genomförd som utredningen utgör ett fullgott
planeringsunderlag.
Länsstyrelsen kommer inte att begära några arkeologiska insatser för de planerade
markingreppen på land. Ingen känd fornlämning finns inom det västra
verksamhetsområdet. På Stegeludden har det funnits en, eventuellt flera förmodade
järnåldergravar (L1984:3750 tidigare RAÄ Oxelösund 22:1-3). Dessa undersöktes
arkeologiskt och togs bort på 1980-talet. Vid vattenbrynet finns ett stridsvärn (L1982:2455,
tidigare RAÄ Oxelösund 120), en husgrund (L1982:2251, tidigare RAÄ Oxelösund 123)
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och en stenmur (L1982:2149, tidigare RAÄ Oxelösund 121). Ingen av dessa är
lagskyddade fornlämningar.
I texten i samrådshandlingen saknas delar som bör kompletteras till ansökan med
information om kraven enligt KML.
5.4.3. Kulturmiljö
Inom Hamnens verksamhetsområde finns fyra kulturhistoriska lämningar, tre av dessa
är belägna på Stegeludden se Figur 9. Två av lämningarna utgörs av en ”övrig
kulturhistorisk lämning”, dessa är en husgrund och ett stridsvärn på Stegeludden.
Övriga två lämningar är ej antikvariskt bedömda. Lämning på Stegeludden är utpekad
som eventuell stensättning och lämning i den västra delen av verksamhetsområdet är
nämnd som runristning men aldrig återfunnen på plats.

Mellan hamnområdet och Stegeludden ligger Gamla Oxelösund. Områdets
bebyggelsehistoria är förknippad med sjöfarleden och Oxelösunds historia av sjöfart,
lots och sommarnöjen. Gamla Oxelösund är utpekad i Oxelösunds kommuns
kulturhistoriska områdesbeskrivning. I nära anslutning till det västra
verksamhetsområdets norra del ligger ett byggnadsminne, det gamla vattentornet som
byggdes år 1899. Byggnadsminnet skyddas enligt 3 kap Kulturmiljölagen.
I Riksantikvarieämbetets register över fornlämningar finns ingen marinarkeologisk
lämning inom vattenområdet för planerad verksamhet. Närmaste lämning är strax sydost
i Djupviken (övrig kulturhistorisk lämning). I samband med en tidigare
tillståndsansökan för muddring och dumpning inom aktuella områden genomfördes en
marinarkeologisk utredning etapp 1 av Bohusläns museum (2013). Utredningen visade
på att ett 20-tal möjliga fartygslämningar finns inom området. I samband med det nu
aktuella projektet begär Länsstyrelsen att den antikvariska statusen för dessa
indikationer klargörs genom en marinarkeologisk utredning etapp 2.
Kontaktperson på Länsstyrelsen för de arkeologiska insatserna är Agneta Scharp,
010-223 43 41.
I yttrandet har vattenhandläggare Sophia Sandås, kulturmiljöhandläggare Agneta Scharp
och miljöskyddshandläggare Anette Bergström deltagit. Sistnämnda beslutande

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Elisabeth Mörner
Samråd Oxelösunds Hamn
den 13 februari 2020 16:12:10

Dnr: MIL.2020.61
Ärende: Samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn
Översänder kommunicering i ärendet ovan.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter i dagsläget gällande
samrådsunderlaget för tillståndsansökan för Oxelösunds Hamn.
Hälsningar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun

Ärende hos kommunen: MIL.2020.61
Mottagare: [elisabeth.morner@structor.se]

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Ryen Pär
Elisabeth Mörner
Samråd Oxelösunds Hamn
den 22 januari 2020 11:07:22

Hej Elisabeth,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit inbjudan till samrådsmöte samt
samrådsunderlag från Oxelösunds Hamn AB rörande planerad ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken för befintlig och framtida verksamhet vid Oxelösunds hamn i Oxelösunds kommun.
MSB kommer inte att närvara vid samrådsmötet och lämnar följande synpunkter i samrådet:
MSB ser positivt på att det i bilagan ”Innehållsförteckning MKB” anges att det kommer ingå avsnitt
rörande risker för människa och miljö både för driftskedet och byggskedet. Det framgår även av
samrådsunderlaget att en riskbedömning som omfattar den tillståndssökta verksamheten kommer att
genomföras och bolaget listar frågeställningar kopplat till risk som kommer att utredas i detta fortsatta
arbete. MSB bedömer samtliga dessa frågeställningar som relevanta. Bland dessa frågeställningar
återfinns risker förknippade med storbrand och tillhörande släckvattenhantering som bolaget anger
kommer att analyseras övergripande och kvalitativt. Rörande storbrand anges i underlaget att
konsekvensen av ett sådant scenario bedöms kunna bli spridning av brandrök samt stora mängder
kontaminerat släckvatten till omgivningen. MSB anser att utredningen om släckvattenhanteringen ska
innefatta bl.a. bedömningar rörande släckvattenmängder, innehåll av farliga ämnen, möjligheter att
tillfälligt ta hand om och lagra, miljökonsekvenser såsom påverkan på känsliga/skyddsvärda
områden, påverkan på avloppsrening och möjliga skyddsåtgärder. Rörande storbrand bör även
frågeställningen rörande giftig brandrök utredas. Denna utredning bör inriktas på vilka områden som
kan drabbas, bedömda ämnen som kan uppstå, hur människor i omgivningen kan påverkas och
möjliga skyddsåtgärder.
I samrådsunderlaget framgår att bolaget samordnar säkerhetsinstruktioner och åtgärder för att
förebygga tillbud och olyckor med alla övriga verksamhetsutövare inom hamnen. MSB anser att det i
den kommande ansökan ska framgå om sådan samordning finns, eller om samordning planeras, när
det gäller hanteringen av förorenat släckvatten vid en brand i hamnområdet. MSB anser att ett sådant
hamngemensamt initiativ rörande släckvattenhanteringen ska finnas.
Med vänlig hälsning
Pär Ryen
MSB:s dnr 2020-00585

______________________________________
Pär Ryen
Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för hantering av industriella risker
651 81 KARLSTAD
Växel: 0771-240 240
010-240 54 01
E-post: par.ryen@msb.se
www.msb.se
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S WE D I S H E NV I R O NM E N T A L P R OTE C T I O N A GE N C Y

YTTRANDE
2020-02-26

Ärendenr:
NV-00536-20

Oxelösunds Hamn AB
elisabeth.morner@structor.se

Samråd avseende ansökan om tillstånd för hamnverksamhet och
vattenverksamhet vid Oxelösunds Hamn.
Med anledning av Oxelösunds Hamn AB:s (bolagets) inbjudan till samråd vill
Naturvårdsverket framhålla följande.
Naturvårdsverkets syfte med att lämna ett samrådsyttrande är att ge bolaget tidig
kunskap om omständigheter som kan utgöra hinder för tillstånd, klargöra
problemställningar och visa på alternativa lösningar som närmare behöver
utredas och redovisas.
En väl grundad tillståndsansökan som ger tillståndsmyndigheten ett tillräckligt
beslutsunderlag gör tillståndsprocessen enklare för alla parter. Naturvårdsverket
har därför nedan listat punkter som beskriver vad vi tycker är viktigt att en
kommande ansökan innehåller.
Det bör noteras att listan inte är uttömmande och Naturvårdsverket vill
understryka att synpunkterna är lämnade utifrån samrådsunderlaget.
Naturvårdsverket kan således under processens gång både återkomma med andra
synpunkter eller förändra sin inställning utifrån det underlagsmaterial och de
uppgifter som senare kan inkomma till Naturvårdsverket.
1.

Beskrivning av verksamheten och alternativredovisning

1.1. Tydlig beskrivning av nuvarande tillstånd och beslut
Ansökan bör innehålla en tydlig genomgång av gällande tillstånd, beslut och
anmälningar som verksamheten idag lyder under. Naturvårdsverket har uppfattat
det som att samtliga av bolagets tidigare tillstånd för vattenverksamhet har gått
ut, om så inte är fallet bör samtliga gällande tillstånd också redovisas.

B E S ÖK : S T O C KH O L M
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1.2.
Beskrivning av planerad verksamhet
Naturvårdsverket vill framhålla vikten av en tydlig beskrivning av den planerade
verksamheten. Detta gäller såväl vilka fartyg och gods som planeras komma och
var godset hanteras. Erforderliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått beror på
vilket gods som hanteras och användningen av hamnens ytor bör planeras för att
uppnå minsta negativa miljöpåverkan.
I samrådsunderlaget redogörs för en planerad verksamhet år 2025. Förväntade
godsflöden bör även redovisas längre fram i tiden när SSAB är klar med sin
omställning. Naturvårdsverket bedömer att en lämplig tidshorisont är fram till
2040.
Ansökan bör också innehålla en sammanställning av förslag på villkor för den
planerade verksamheten. Där föreslagna villkor skiljer sig från befintliga villkor
och förelägganden bör detta motiveras.
1.3.
Alternativredovisning
Beskrivningen av alternativ lokalisering bör vara mer omfattande än vad som
redogörs för i samrådsunderlaget. Den bör innehålla en utredning både av
möjligheterna att bygga en ny hamn för all planerad verksamhet och
möjligheterna att delar av den planerade verksamheten förläggs till annan
befintlig hamn. Skälet för val av plats med hänsyn till skillnader i miljöeffekter
bör framgå.
Utöver alternativ utformning av kajer och kajkonstruktioner bör ansökan
innehålla en redogörelse för alternativ användning av hamnens ytor. Detta
kopplar till det vi skrivit ovan om beskrivning av verksamheten och vikten av en
miljömässig optimering av hamnytorna.
2.

Miljökonsekvenser av planerad hamnverksamhet

2.1.
Buller från verksamheten inklusive fartyg vid kaj
Naturvårdsverket bedömer att buller är en av de mest problematiska
konsekvenserna av den sökta verksamheten och vill särskilt betona vikten av att
bolaget tar fram en detaljerad och genomarbetad bullerutredning som belyser
konsekvenserna av den planerade verksamheten, samt att ansökan innehåller
ambitiösa skyddsåtgärder för att minska de störningar som kommer att uppstå.
Särskild vikt bör läggas vid buller från hantering av skrot, interna transporter och
fartyg vid kaj.
Ansökan bör innehålla en bullerutredning med redovisning av beräknade nivåer
utomhus, på markplan och vid fasad, för nuläge, nollalternativ,
anläggningsskede och planerad verksamhet. Utredningen bör också redovisa
antal berörda boende, alternativt antalet exponerade bostäder för respektive
alternativ. Vård- och utbildningslokaler som exponeras för buller från
verksamheten bör pekas ut särskilt. Redovisningen bör gå ned till 5 dB under
riktvärdena i Naturvårdsverkets vägledning om industribuller (rapport 6538).
Utredningen bör även omfatta lågfrekvent buller och bedöma risken för att
Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent buller inomhus
(FoHMFS 2014:13) överskrids.
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Kumulativa effekter med närliggande industri- och hamnverksamheter måste
beaktas.
Ansökan bör även innehålla en redovisning av skyddsåtgärder. Det måste framgå
vilka skyddsåtgärder som bolaget avser att vidta på en gång och vilka
skyddsåtgärder man kan vidta om så visar sig vara nödvändigt. Skyddsåtgärder
som bör beaktas är elanslutning av fartyg, dämpning av fartygsramper,
lokalisering av bullrande moment till mindre störningskänsliga platser, akustisk
övervakning, skonsamma metoder för lastning och lossning, dämpning av
dumperflak och transportband, avskärmningar, inbyggnader, tidsbegränsningar
m.m.
2.2. Hantering och lagring av avfall
En korrekt klassificering är en förutsättning för att avfall ska kunna hanteras på
ett lämpligt sätt utan att påverka människors hälsa och miljön. Därför är
avfallsklassificering en förutsättning för efterlevnaden av 15 kap. 11 §
miljöbalken. Enligt denna bestämmelse ska den som hanterar avfall se till att
hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa och
miljön. Avfallsklassificering är en bedömning av avfallets inneboende
egenskaper och avfallets farlighet. Det är således en analys av avfallets
inneboende egenskaper som ska göras och inte en riskbedömning utifrån hur
omgivningen exponeras eller betydelsen av omgivningens påverkan på avfallet
som ska göras i klassificeringssteget.
Verksamhetsutövaren ska alltid ha kontroll på om det mottagna godset är avfall
eller icke-avfall. Både produktlagstiftningen och avfallslagstiftningen innehåller
krav på farliga ämnen men kraven ställs på olika sätt och det är därför av stor
vikt att verksamhetsutövaren har kontroll på vilken lagstiftning som är
tillämplig.
Det behöver därför tydligt framgå om det gods som bolaget mottar är avfall eller
icke-avfall. Det är otydligt för i vart fall det som bolaget benämner
kretsloppsprodukter och skrotråvara.
De massor som används vid utbyggnaden måste klassificeras enligt gällande
bestämmelser som följer av 13 a och 13 b §§ avfallsförordningen.
2.3. Utsläpp till luft och damning
Verksamheten har fått återkommande klagomål rörande damning och
nedsmutsning från verksamheten. Ansökan bör innehålla en tydlig redovisning
av om dessa olägenheter kommer att kvarstå samt av befintliga och möjliga
åtgärder för att minska risk för damning. Redovisningen bör innehålla en
beskrivning av hårdgjorda områden, upplagsområden för dammande massor och
material, var och hur bevattning av massor sker, skärmar och vegetation för att
minska blåst och damning samt övriga rutiner och åtgärder för att minska
damning.
Ansökan bör innehålla en redovisning av utsläpp till luft inklusive koldioxid.
Naturvårdsverket önskar en särskild redovisning av koldioxidutsläpp från
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transporter och arbetsfordon inom området och till och från SSAB.
Redovisningen bör även inkludera eventuella underentreprenörer. Utsläppen bör
redovisas i koldioxidekvivalenter, förslagsvis används GWP100.
Ansökan bör innehålla redovisning av skyddsåtgärder för att minska utsläpp till
luft inklusive elanslutning av fartyg samt differentierade hamnavgifter för att
öka incitament att utnyttja elanslutning.
2.4. Utsläpp till vatten
Ansökan bör innehålla en tydlig redogörelse av befintligt dagvattensystem.
Bolaget bör också utreda och redovisa möjliga förbättringar av
dagvattensystemet för att leva upp till bästa möjliga teknik. Dagvattensystemet
för lagringsytor ska anpassas för det gods som lagras. Centrerade funktioner för
uppsamling och rening av dagvatten fungerar ofta bättre än många små brunnar.
För tekniker och aktuellt kunskapsläge rekommenderar Naturvårdsverket SVUrapport 2016–05, ”Kunskapssammanställning dagvattenrening” av GodeckeTobias Blecken, Luleå Tekniska universitet.
Naturvårdsverket uppfattade på samrådsmötet att det är tänkbart att hamnen ska
börja hantera gods i form av gödsel. HELCOM har identifierat spridning av
näringsämnen från lastning och lossning av gödsel vid hamnar som en betydande
källa till övergödande utsläpp till Östersjön. Om gödsel ska hanteras vid hamnen
bör skyddsåtgärder för att minimera spridning av näringsämnen till vatten
redovisas i ansökan.
Ansökan ska innehålla en bedömning av den planerade verksamhetens påverkan
på miljökvalitetsnormerna för vatten.
Bedömningen bör motiveras så att sambandet mellan den planerade ändringen
och utökningen av verksamheten, eventuella skyddsåtgärder och påverkan på
vattenmiljön i recipienten tydligt framgår.
2.5. Följdverksamheter - transporter
Ansökan bör innehålla en redovisning av vilka externa transporter, med
förväntande godsmängder och antal rörelser fördelat på vägtrafik, spårtrafik och
fartyg. som den planerade verksamheten förväntas generera i de olika skedena.
Redovisningen bör också innehålla vilka möjligheter det finns att fördela
transporter till transportslag som ger upphov till lägre nivåer av luftutsläpp och
buller.
Ansökan bör innehålla beräkningar av buller och luftutsläpp från externa
transporter på land och till sjöss för de olika skedena inom den geografiska
avgränsningen som anges i MKB:n.
3.
Muddring och dispens för dumpning
Naturvårdsverket noterar att undersökningarna av botten och sediment inom
muddringsområdet och på dumpningsplatsen är 10 år gamla eller mer. Innan
planerade vattenarbeten påbörjas måste nya undersökningar göras.
Naturvårdsverket vill i detta sammanhang informera om att rapport NV 4914 har
ersatts av SGU-rapport 2017:12.
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Ansökan bör redogöra för alternativa dumpningsplatser och även alternativ till
dumpning. Bolaget fick visserligen tidigare tillstånd till att dumpa massor på den
föreslagna dumpningsplatsen men det tillståndet har gått ut. Ett nytt
ställningstagande om dispens för dumpning måste göras baserat på aktuella
uppgifter om sediment och bottenfauna.
4.
Generell vägledning
Vad Naturvårdsverket generellt anser ska beaktas vid tillståndsprövning av
hamnar framgår av handboken ” Hamnar - Om hälso- och miljöpåverkan, MKB,
tillståndsprövning m.m. Handbok med allmänna råd, 2003:7” Notera dock att
delar av handboken är inaktuell, särskilt vad gäller författningshänvisningar.
Naturvårdsverket planerar att uppdatera vägledningen om tillståndsprövning av
hamnar.

___________________________
Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschef Karin Dunér.
Vid den slutliga handläggningen har miljöjuristerna Lina Tengvar och Lina
Österberg samt tekniska handläggaren Lisa Johansson deltagit, den sistnämnde
föredragande.

För Naturvårdsverket
Karin Dunér
Lisa Johansson
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner
SV: Synpunkter - Samråd Oxelösunds Hamn
den 26 februari 2020 23:35:24

Angående Samråd om Befintligt och framtida verksamhet i Oxelösunds hamn, Oxelösunds
kommun
·
·

·

·
·
·

·
·

I den framtida hanteringen ska minst 1/3 av de begärda volymerna av kol förvaras och
hanteras utan risk för damning på omgivande fastigheter.
En total utredning av trafiksituationen (med avseende på personsäkerhet) på Gamla
Oxelösundsvägen måste genomföras om skrottransport ska ske från Stadshamnen till
SSAB med bil eller tåg (eller annat fordonsslag).
Enligt detaljplan för Gamla Oxelösund ska anslutningsväg till Stegeludden via
Söderkvistsväg stängas. Det innebär att framtida användning av Stegeluddens ytor måste
tillgängliggöras på annat sätt.
Trafikutredning måste genomföras om ytor på norra sidan om Gamla Oxelösundsvägen
ska användas för hamnens verksamhet.
Vägbunden trafik saknas under punkt 8.4 Avgränsning i sak.
Vid plansprängning av ytor på Stegeludden inom 7:67, villkorades att kvarvarande
bergsrygg mot Oxelösundet/farleden ska bevaras som buller och insynsskydd mot
industriområdet. Det framgår inte i samrådsunderlaget att bergsryggen är skyddad.
Befintliga grönytor inom 7:67 är utpekade som viktiga rekreationsområden i Oxelösunds
översiktsplaner för Gamla Oxelösund. Lokala grönytor är viktiga för lokalsamhället.
Befintligt grönstråk (Stegeludden - Gamla Vattentornet - Oxelösunds centrum) är viktigt
som faunapassage och dammskydd. Grönstråket bör förstärkas och dess funktion
säkerställas i kommande verksamhetstillstånd.

Med vänlig hälsning

PS vänligen bekräfta att ni mottagit detta mail med synpunkter Ds

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner
Samråd Oxelösunds hamn
den 9 februari 2020 16:40:19

Hej
Tack för ett bra informationsmöte.
Jag vill uppmärksamma er på det buller som med stor sannolikhet kommer att öka i och
med ökad trafik på riksväg 53 och järnväg p g a förändrade fokusområden för Oxelösunds
hamn. Riksväg 53 går förbi stora delar av Oxelösund och påverkar således många boende.
Buller påverkar människor och djur på många negativa sätt och det finns nivåer som inte
får överskridas. Hur ska Oxelösunds hamn säkerställa att nivåerna inte överskrider dagens
nivåer som på vissa platser redan är höga/för höga?
Jag vill att Oxelösunds hamn gör följande:
genomför bullerkartläggning kring riksväg 53 och järnvägen hur det ser ut i dagsläget
gällande buller vid olika tidpunkter och dagar.
tillsammans med Oxelösunds kommun och SSAB ser till att trafikverket får tillgång till
denna kartläggning samt föreslår bulleråtgärder som behöver genomföras i och med
den ökade trafiken framöver.
trycker på trafikverket gällande genomförande av bulleråtgärder
Jag pratade om detta med flera av er på informationsmötet. Behöver ni prata mer så hör
av er.
MVH

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner;
Ang samrådsmöte om Oxhamns framtida verksamhet.
den 20 februari 2020 10:49:10

Hej!
Här följer våra synpunkter på detta:
Redan nu Har omgivningen blivit betydligt smutsigare av nedskräpning och damm från
soporna som passerar hamnen.
Kommer det nu ännu mera skrot som ska lastas om inne i stadshamnen, kommer det att bli
betydligt mera oljud både dag och natt. Skrotet måste därför flyttas betydligt närmare
SSAB. Det är redan nu ett avsevärt oväsen av denna behandling.
Avseende miljön måste hamnen kräva att ALLA fartyg måste ansluta sig till landström och
inte ligga vid kaj och köra med sina generator under tiden de ligger vid kaj. Detta både stör
och påverkar miljön, då dessa motorer oftast har sämre miljöklassning och alltid går på ett
betydligt smutsigare bränsle. Det är anmärkningsvärt att inte detta redan gäller!
Vi som absolut närmast boende och med ett unikt q-märkt hus från 1882, som idag
fungerar som ett fint riktmärke när man närmar sig stadens gästhamn.
Kommer att störa både oss och båtarna, med allt buller och damm.
Detta då staden arbetar för att bli ännu mer inriktade mot turism i framtiden. Kommunen
har redan nekat ytterligare byggnation i parken där vi bor på grund av för högbullernivå
från hamnen vid tidigare gjorda mätningar, då skrothanteringen var mindre än idag.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner
SAMRÅD OXELÖSUNDS HAMN
den 24 februari 2020 11:50:30

SAMRÅD OXELÖSUNDS HAMN
Det är positivt med den utveckling som planeras för, men det finns många faktorer som bör
beaktas. Här kommer några:
VATTENMILJÖ
Klara regler för muddring måste ställas. Lämpligen skalas de ytliga sedimenten bort först
och deponeras på land om de inte är analyserade med godkänt resultat. Först när man
kommit djupare och inga miljögifter mätts upp får dumpning ske till havs. Hänsyn till
lektider måste tas. Uppföljning att reglerna följs är viktigt.
UTSLÄPP TILL LUFT
Även om stoftnedfallet har blivit mindre genom åren så är det fortfarande ett mycket stort
problem bland annat i Gamla Oxelösund. Problemet kommer förhoppningsvis att minska
när skrotbaserad ståltillverkning införs, men nya problem med buller befaras.
Arbetsmaskiner i hamnen bör på sikt ha el- eller vätgasdrift.
Även bogserbåtar bör på sikt gå på el eller vätgas.
Dagens rutiner för diffus damning bör skärpas.
Stoftnedfall från Hamn och Järnverk är svåra att skilja åt. Solidariskt ansvar bör krävas.
BULLER
Bullerstörningar från skrothantering är mycket svårlöst och kan bli ett mycket stort
problem med den kraftigt ökade hantering som kommer att ske dygnet runt.
Det är inte tillräckligt med föreskrifter om att hantera mindre bullrande skrot nattetid och
sätt att släppa skrotet, något som hamnchefen föreslog på samrådet. Min erfarenhet är att
sådana regler inte följs.
Gällande regler för bullernivåer i närmaste bostadsområden måste följas och får inte höjas.
Om hamnen inte kan garantera att bullergränserna kommer att klaras måste annat alternativ
väljas. En alternativ plan måste tas fram.
Det bästa vore om Järnverkets hamn användes för skrothanteringen, något som måste
utredas. Man skulle förutom mindre bullerstörningar slippa att transportera miljontals ton
skrot över en allmän väg.
Lågfrekvent buller från fartyg i hamnen sprids mycket långt som infraljud. Det kan nå
höga nivåer och borde mätas.
Om det inte redan finns så måste det ordnas el på kajerna så att båtarna inte behöver köra
på tomgång.
RISK OCH SÄKERHET
Alla cisterner för olja och diesel måste vallas in så att vid totalhaveri ingen förorening av
vatten sker.
Plan för totalhaveri, läckage och/eller storbrand, måste finnas och övas regelbundet

Observera att diesel/eldningsolja och konstgödning är explosivt tillsammans och måste
lagras med tillräckligt säkerhetsavstånd. De får inte kunna komma i kontakt med varandra
vid ett cisternhaveri.
Domen bör ange maximal mängd av farligt avfall som får hanteras samt regler hur
hantering/lagring får ske.
MARK/VATTEN/NEDSKRÄPNING
Hantering av balat avfall med papper och plast medför idag nedskräpning i såväl vatten
som på land. Nedskräpningen måste upphöra! Städrutiner för vatten och land behövs
tydligen samt åtgärder för att förebygga nerskräpning.
Oljerester, sopor och ev. bulkvatten ska kunna tas om hand av hamnen.
Jag vill till sist önska Oxelösunds Hamn lycka till med att lösa de hårda miljökraven!
Oxelösund 2020-02-24

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner
Samråd Oxelösunds Hamn
den 17 februari 2020 16:46:48

Redan i nuläget upplever vi som närboende en hel del med besvär såsom doft- och dammnedsmutsning av i synnerhet flis- och kolhanteringen.
I dagsläget finns önskemål om att filter/mätare sätts upp vid Strandvägen och Motorbåtsvägen
för att se om/vad och i vilken mängd det finns föroreningar som kommer med i vår
inandningsluft. Finns inga idag vad vi vet?
Nu känns det extra viktigt att ha utgångsvärden, som senare kan jämföras med ”vad som komma
skall” då vi förstod på samrådsmötet att alla transporter bara ska öka framledes!
Ljudet från skrothanteringen är redan idag vid vissa perioder störande hur tänker ni där
framöver, någon form av bulleråtgärd?
Här är det ju lika viktigt att veta hur/när mäts det och hur göra jämförelser framöver samt att
informera oss boende så att vi är delaktiga och att det är möjligt med dialog så att närboendet
känns attraktivt, kommunen vill väl inte bara blir en hamn? Utan önskemålet från kommunens
sida är möjligen att det finns personer som vill bo här i framtiden också?
Det händer relativt ofta i dag att en hel del skräp blåser av lastbilar längs motorvägen(ser
bedrövligt ut)bilar som kör flis och annat material från hamnen, då de flesta bil och
släptäckningar är otäta.
Viktigt att det hanteras redan nu då vi också förstod att trafiken på vägen skulle utökas betydligt.
Vi förstår dock inte riktigt ert miljötänk varken i nuläget eller på sikt, miljöfarligt avfall finns redan
nog av i Oxelösund, det behöver inte köras hit mera av, utan bör stanna i sina hemkommuner
för omhändertagande i stället!
Det bästa för Oxelösund är att bygga attraktiva bostäder för att få flera skattebetalare till
Kommunen i stället för utbyggnad av hamnen den är fullt tillräcklig som den är idag.
Med vänlig hälsning

Skickades från E-post för Windows 10

Oxelösund 2020-02-21

Till: Struktor Miljöbyrån Sth. AB

Samråd Oxelösunds Hamn

Synpunkter på befintlig och framtida verksamhet i
Oxelösunds Hamn
Jag har inga direkta tekniska synpunkter på den planerade utbyggnaden av Oxelösunds Hamn.
Miljöaspekter på befintlig verksamhet och den ökande volymen.
•
Hamnens nära läge till bebyggelse, centrum och friluftsliv gör att dess
verksamhet måste sättas i fokus.
Redan idag är det störande med kraftig dammbildning vid lossning av ex. flis/pellets,
lastning av säd till båt och till bil. Torrsopning av kaj förekommer regelbundet.
Listan på exempel över hamnens nuvarande miljöavtryck och kommuninnevånarens syn
kan göras lång. Här kommer ett exempel (ej unikt) hur det kan se ut.
Bildexempel: Lossning av flis 26 juni 2019
Vinden var då NO=dammet gick rakt mot Restaurang Läget, gästhamnen och närboende.
Notera det blanka vattnet vilket är damm och flis som då flyter in mot Badhusviken.

•
Biltransport från hamnen till kund.
På motorvägen mot Nyköping ligger det mycket skräp (flis och sopor).

Orsaken är dåligt täckta och överfulla bilar. En del bilar har så stor råge lastat så bilen
kommer inte under motorvägsbron vid Frösäng, utan den måste åka över viadukten. Hela
transportkedjan måste belysas och lyftas som ett problem och lösas.

Mvh

•

Miljöutvecklingen kan delas upp i två delar.
o Tekniskt: Använd bästa möjliga teknik.
o Arbetssätt: Starta ett projekt för att komma överens om bästa möjliga
arbetssätt.

•

Uppföljning
o Kontraktera ”miljöobservatörer” från kommuninnevånare med löpande uppföljning.
o Investera i mätsystem i olika riktningar från hamnen för partiklar i luft, skit i vattnet,
buller, etc.
o Presentera resultaten löpande på ex. kommunens hemsida.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner
Samråd Oxelösunds Hamn
den 6 februari 2020 16:14:08

Hej, först vill jag tacka för ett bra samrådsmöte med bra information och goda diskussioner med alla experter.
För att få en så positiv inställning som möjligt till utbyggning av hamnen är det viktigt att få fram så många
miljöförbättringar som möjligt tidigt i processen.
En utökning av verksamheten medför ju en proportionell utökning av antal fartyg och fatygsrörelser. Fartygen
ger upphov till smutsiga utsläpp från båda framdriftsmaskineri och elgeneratorer/hjälpmotorer. Dessa utsläpp är
väl undersökta och man vet att de ger upphov till båda cancer och hjärt/kärlsjukdomar (NOX, svaveloxider,
partiklar och oförbränd bränsle och olja). Dessa utsläpp färdas i vindriktningen och spridningen blir inte alltid
så stor (Man kan få höga koncentrationer relativt långt från utsläppskällan). Exempelvis känns avgaslukten
ibland starkt längs med Femörekanalen och vid kanotklubben. Detta är kommunens nya fashionabla
bostadsområden. Även buller från fartygens hjälpmotorer hörs ibland tydligt nattetid.
Därför är det viktigt att begränsa dessa störningar så mycket det går. Jag vill därför föreslå att man gör en plan
för att få fartygen att gå över till landström, det bör gälla de fartyg som har frekvent trafik till hamnen. Detta
skulle lösa båda buller och utsläppsproblematiken. Då jag förstått att det finns vissa problem med standarder för
landström vill jag föreslå att man som ett alternativ har krav på LNG som drivmedel och i sista hand kräver att
riktigt rent bränsle används i hamnen och närområdet.
För bogserbåtarna som ständigt används i hamnen bör man kräva konvertering till eldrift eller LNG. Åtminstone
rent bränsle.
Detta är problem som inte kommer vara lösta när ett eventuellt tillstånd behandlas, men en tidsatt plan visar på
ett bra miljötänk och bra ansvarstagande.
För att klimatkompensera för utökningen av verksamheten bör hamnen också gå över till eldrift eller LNG på
alla fordon där det är möjligt. Jag tänker då på lastmaskiner och rangerloken. Rangerloken (båda de som går på
SSABs område och Green Cargo rangerloken)spyr ut stora mängder smutsiga avgaser. Green Cargo loken står
ofta på tomgång (med en förbrukning på 90 liter/timme!? Källa lokförare på SJ)). Dessa lok används ofta i
området strax intill centrum så att avgaserna spys rakt upp på den som går över bron och vidare in över
centrum. Ibland blir man spyfärdig av stanken och funderar på om man ska behöva ta bilen in till centrum för
att slippa lokens avgaser.
Skrothanteringen kommer att öka radikalt. Detta medför mer buller och risk för förstörd nattsömn.
Jag vill föreslå att allt skrot hanteras på SSABs egen kaj, då blir det längre avstånd till bebyggelse och färre
restriktioner behövs. Man kan ju då flytta över utskeppning av färdigprodukter till stora hamnen istället. Om
detta byte inte blir genomfört måste hamnen ge oss oxelösundare garantier för att vi får en ostörd nattsömn,
oavsett vindriktning. Om nödvändigt måste all skrothantering stoppas kl 23-07. Även under dagtid måste stort
hänsyn tas för att minimera spridning av buller från skrothanteringen.
Ett annat störningsmoment är en utökat lastbilstrafik, det är därför avgörande att förbättra vägarna till/från
hamnen med antigen en ny väg som knyter ihop hamnen med Aspaleden eller en ombyggnad av befintliga
vägar/korsningar. Jag tänker speciellt på korsningen vid av/påfarten motorvägen/Björntorpsvägen/Femörevägen
och vidare till hamnen. Detta är en mycket oöverskådlig och farlig korsning. Åtgärder måste också vidtas för att
minska spridningen av skräp från dessa transporter. Idag var det rätt mycket träbitar på trottoaren över
järnvägsbron, under en längre tid i sommar låg det krökt armeringsjärn i ovan nämnda korsning på motorvägen.
Rutiner för regelbunden kontroll och städning behövs.
Vid lastbilstransport av LNG och andra typer farligt gods anser jag att hamnen måste ställa extremt höga krav
på transportören med avseende på säkerhet, till exempel kräva att alla fordon har all tillgänglig teknik för att
undvika olyckor (autobroms, vinterdäck på alla hjul vid halka, mm). För att reducera olycksrisken kan man
även tänka sig ett samarbete med polisen, där hamnen meddelar polisen om det dyker upp fordon som har
bristfälliga däck eller ser risiga ut.
Ju mer av detta nytänkande som genomförs, ju lättare blir det att få med sig befolkningen, kanske vi till och
med kan bli stolta över att ha sveriges bästa hamn?
Med vänlig hälsning

Handläggare

Jim Johannesson
Administrativa enheten

Datum
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Yttrande över remiss - Samråd Tillståndsansökan för
Oxelösunds hamn
Oxelösunds hamn är av stor vikt för Sörmlands utveckling. Den finns
utpekad i Region Sörmlands förslag till Strukturbild Sörmland, vilken efter
fastställande kommer att utgöra det fysiska perspektivet på
Sörmlandsstrategin, vår regionala utvecklingsstrategi. Hamnen bidrar till
storregional och internationell tillgänglighet för godstransporter vilket är av
betydelse för näringslivet och för regionens utveckling.
Region Sörmland ser därför positivt på den framtida utvecklingen av
hamnen för att möjliggöra hantering av ökad mängd gods. Det kommer även
att möjliggöra förflyttning av godstransporter till sjöfarten, som är ett mer
hållbart alternativ och i enlighet med nationella mål, samt bidra till SSABs
omställning.
REGION SÖRMLAND
Jan Grönlund
Regiondirektör

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
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WilhelmRankka oxelösunds,Hamn AB
Mömer

Structor Miljöbyrå Stockholm AB
elisabeth.momer(%structor.se

Avgränsningssamråd om befintlig och framtida verksamhet i Oxelösunds hamn, Oxelösunds kommun.
Statens geotekniska institut (SGI) har från Oxelösunds Hamn AB erhållit rubricerat ärende för kommentärer. Oxelösunds Hamn AB avser ansöka om nytt tillstånd till befintlig och framtida verksamhet enligt
9 kap. miljöbalken. Planerad verksamhet omfattar vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken bestående av bland annat anläggande av kaj och nytt RoRo-läge samt muddring. Verksamheten innebär bety-

dande miljöpåverkan.
Tillståndsansökan avses omfatta i huvudsak följande verksamhet:
• Mottagande av fartyg, lagring av gods samt drift av Hamnens anläggningar inklusive intransport

av gods till SSAB via Hamnens bandanläggning, för upp till 10,5 miljoner ton gods (Gällande
tillstånd omfattar 5,5 miljoner ton).
• Fördjupning av hamnbassäng och vattenområde vid Stegeludden genom muddring och sprängning, anläggande av ny kaj samt nytt RoRo-läge. Detta inkluderar även åtgärder så som till exempel behandling och återanvändning av muddermassor, spontning, schaktning samt utfyllnad.
• Dumpning av muddermassor. Dispens mot förbud enligt 15 kap miljöbalken kommer att sökas.
• Mottagande, hantering och lagring av icke-farligt och farligt avfall.
SGI:s ansvarsområde omfattar geotekniska stabilitets- och säkerhetsfrågor, som ras, skred och erosion
samt miljögeotekniska frågor rörande förorenade sediment och markområden. Observera att SGI:s
bedömning har enbart omfattat ansökan enligt 11 kap. i MB, om vattenverksamhet.

Underlag
l. Tillståndsansökan Oxelösunds hamn, Samrådsunderlag enligt 6 kap miljöbalken, jan- feb 2020,
upprättad 2020-01-14 av Stmctor
SGI:s synpunkter
Föreslagna muddringar och anläggningsarbeten kan påverka stabiliteten i de aktuella områdena. Därför
anser SGI att det fortsatta arbetet med MKB bör klarlägga stabilitetsförhållanden och inkludera ett avsnitt om säkerhet och stabilitet.
Den västra delen av verksamhetsområdet gränsar delvis till områden som SGU karterat som "Fömtsättningar för skred i fmkomig jordart strandnära". Detta bör beaktas vid val av avgränsning.

Statens geotekniska institut
Huvudkontor Regionkontor Göteborg
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B Bankgiro 5211-0053

581 93 LINKÖPING Postadress: 412 96 GÖTEBORG Org nr 20 21 00-0712
Tel 013-201800 Tel 031-7786560 E-post sgi@swedgeo.se
Fax 013-201914 Fax 031-7785940

^

Datum

Beteckning

2020-02-28

5.3.2-2001-0039

Vidare anser vi att en ansökan bör innehålla geotekniska underlag samt ritningar och beskrivningar över
planerade arbeten och föreslagna åtgärder, så att det går att bedöma miljökonsekvenser.

I övrigt har vi inga synpunkter i detta skede.

Ärendets handläggning
Beslut i detta ärende har tagits av Stefan Turesson efter föredragning av geotekniker Wilhelm Rankka,
som handlagt ärendet tillsammans med miljöingenjör Jenny Vestin. Enhetschef Maria Kristensson har
bistått med synpunkter.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten, infrastruktur

^-^
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Wilhelm Rankka

Stefan Turesson
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Lovisa Zillén Snowball
Elisabeth Mörner
SGU Diariet
Samråd Oxelösunds Hamn SGU Dnr 33-157/2020
den 31 januari 2020 16:27:15

SGU avstår från att lämna synpunkter i ovanstående ärende.
Vi föreslår istället att ni följer SGUs Rekommendationer om muddring och deponering av
muddermassor i havet
Länk till SGUs Rekommendationer:
https://www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-kust/anlaggning-till-havs/muddring-ochdeponering/
samt Havs- och vattenmyndighetens vägledning om Muddring och hantering av muddermassor
Länk till Havs- och vattenmyndighetens vägledning
https://www.havochvatten.se/download/18.4c271c50163bf560e38ec76c/1545057890966/rapport2018-19-muddring-och-hantering-av-muddermassor.pdf

Vänligen,
Lovisa Zillén Snowball, PhD
Enhetschef, Samhällsplanering Marin miljö
Sveriges geologiska undersökning
_________________________________
Box 670, 751 28 Uppsala
Besök: Villavägen 18 Tel: 018 – 17 90 33
E-post: lovisa.zillen@sgu.se

Ebba Sundberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Linder Terese <terese.linder@nykoping.se>
den 10 februari 2020 13:59
Johansson Magdalena; Ebba Sundberg
SV: Inbjudan till samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn

Hej,
Jag ber om ursäkt för att vi inte svarade gällande inbjudan till samrådet den 5 februari. Det föll tyvärr mellan
stolarna.
Men vi har inga kommentarer på den föreslagna åtgärden.
Ha en bra dag!

Vänliga hälsningar
Terese Linder | Brandingenjör | Sörmlandskustens räddningstjänst
Nyköpings kommun | 611 83 Nyköping
Vxl kommunen 0155‐24 80 00 | Vxl räddningstjänst 0155‐24 75 10
direkt: 0155‐24 75 73
terese.linder@nykoping.se | www.nykoping.se| www.skrtj.se
facebook.com/nykopingskommun
facebook.com/sormlandskustensraddningstjanst

Från: Nyköpings Kommun ‐ Räddningstjänsten <raddningstjansten@nykoping.se>
Skickat: den 10 februari 2020 12:24
Till: Linder Terese <terese.linder@nykoping.se>
Ämne: VB: Inbjudan till samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn

Från: Ebba Sundberg <ebba.sundberg@structor.se>
Skickat: den 15 januari 2020 16:09
Till: Elisabeth Mörner <elisabeth.morner@structor.se>; Johansson Magdalena <Magdalena.Johansson@oxhamn.se>
Ämne: Inbjudan till samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn
Hej,
Bifogat hittar ni samrådsinbjudan samt samrådsunderlag för kommande tillståndsansökan för Oxelösunds hamn.
Hälsning,
Ebba Sundberg
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
072‐144 09 83
1

Solnavägen 4
113 65 Stockholm
www.structor.se
Instagram Facebook LinkedIn
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

catrin.englund@trafikverket.se
Elisabeth Mörner
plan.sodermanland@lansstyrelsen.se
Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om nytt tillstånd för befintlig och framtida verksamhet i Oxelösunds
hamn
den 26 februari 2020 16:26:09
Sjöfartsverkets yttrande angående - samråd för tillståndsansökan utbyggnad av Oxelösunds hamn.pdf

Trafikverkets dnr: TRV 2020/5088

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om nytt tillstånd för befintlig och framtida
verksamhet i Oxelösunds hamn
Trafikverket och Sjöfartsverket har båda ansvar för sjöfartsfrågor. Trafikverket ansvarar för den
strategiska infrastrukturplaneringen i samråd med Sjöfartsverket. Sjöfartsverket har det
operativa ansvaret för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. Trafikverket bedömer
också vilka områden som är av riksintresse för trafikslagens anläggningar, vilket omfattar de fyra
trafikslagen – väg, järnväg, luftfart och sjöfart.
Oxelösunds hamn är utpekad som riksintresse för kommunikationer, liksom väg 53 och SalaOxelösundsbanan vilka ansluter till hamnområdet. Detta redovisas i samrådsunderlaget.
Trafikverket ser positivt på att Oxelösunds Hamn AB möjliggör för överflyttning av
godstransporter från väg till i det här fallet sjöfart. Som Sjöfartsverket framför i sitt yttrande, är
det önskvärt med en beskrivning av hur den ökade godsmängden förhåller sig till regeringens
mål om att föra över godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Hur påverkas
transportarbetet på anslutande vägar och järnväg med hänsyn till den utökade
hamnverksamheten?
Trafikverket har utifrån det nuvarande remissunderlaget inga ytterligare synpunkter att
framföra, utan hänvisar till Sjöfartsverkets yttrande i ärendet (se bilaga).

Med vänliga hälsningar
Catrin Englund
Samhällsplanerare

catrin.englund@trafikverket.se
Direkt: 010-123 57 88
Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Yttrande
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Datum

Dnr/Beteckning

2020-02-24

TSS 2020-272

Ert datum

2020-01-16

elisabeth.morner@structor.se

Samråd – utökad hamnverksamhet i
Oxelösunds hamn, Oxelösunds kommun
Bakgrund
Oxelösunds Hamn AB önskar samråd med Transportstyrelsen med
anledning av bolaget avser ansöka om ett nytt hamntillstånd enligt
miljöbalken samt tillstånd för anläggande av ny kaj, RoRo-läge samt
muddring och dumpning av muddermassor.
Den största skillnaden mellan planerad och dagens verksamhet är att
tillståndsgiven mängd hanterat gods avses öka från 5,5 miljoner till 10,5
miljoner ton. Hanterat gods förväntas också delvis vara av annat slag än
idag då SSAB planerar en omställning av verksamheten. För utbyggnad av
kaj och nytt RoRo-läge överväger hamnen olika alternativ.
Yttrande
Transportstyrelsen har tagit del av samrådsunderlaget lämnar följande
sjöfartsrelaterade synpunkter.
Utformning av kaj, hamnbassäng, tillfartsleder och farledsutmärkning
Utformning av kaj, hamnbassäng, tillfartsled och farledsutmärkning bör ske
med beaktande av Transportstyrelsen rekommendationer för utformning av
farleder1. I riktlinjerna nämns bl.a. vilka säkerhetsmarginaler som bör finnas
mellan botten och fartygens köl, hur farleds- och manöverytor bör
dimensioneras och vilka andra aspekter som bör beaktas vid farleds- och
hamnutformning.
Vi vill även betona vikten av att pollare och övrigt förtöjningsarrangemang
utformas och dimensioneras utifrån förekommande fartygstrafik och att
kajer och anläggningar utrustas med för sjöfarten icke bländande belysning.

TS1004, v2.0, 2016-12-19

1

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Sjotrafik-och-hamnar/Farleder/Riktlinjer-forutformning-av-farleder/

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping
Besöksadress

Olai kyrkogata 35, Norrköping

Telefon
Telefax

0771-503 503
011-185 256

transportstyrelsen.se
sjofart@transportstyrelsen.se

Johan Pettersson
Infrastrukturenheten
Sektionen för sjötrafik

Datum

Dnr/Beteckning

2020-02-24

TSS 2020-272

Sjöfartsrelaterade risker
Den planerade verksamheten innebär en betydande ökning av mängden
hanterat gods i hamnen samt helt nya kaj och RoRo-läge. Vi saknar dock en
analys av hur risker kopplade till sjötrafiken kan komma att påverkas av de
planerade åtgärderna. En nautisk riskanalys bör genomföras där påverkan
för sjöfarten och riskreducerande åtgärder analyseras mer ingående och där
myndigheter och berörda aktörer bereds tillfälle att bidra med synpunkter.
Vi rekommenderar även att en fartygssimulering genomförs för att verifiera
att förslag på ny kaj och RoRo-läge samt tillfartsleder är korrekt utformade
och utmärkta i förhållande till den planerade fartygstrafiken (se även
Transportstyrelsens rekommendationer för simulering av farleder2).
Risker förenade med anläggningsfasen, dumpning av muddermassor m.m.
och som kan komma att påverka den övriga sjötrafiken bör även analyseras.
Utifrån denna analys bör projektet föreslå eventuella åtgärder för att höja
säkerheten under anläggningsfasen.
Sjömätning
En förutsättning för att kunna bedöma hamnars och farleders utformning i
förhållande till sjötrafiken är att vattenområdena är sjömätta enligt modern
sjömätningsstandard dvs. FSIS-44 (Finsk/Svensk realisering av S-44
internationell standard för sjömätning).
Förändringar av strandlinje, bottentopografi samt nya anläggningar i
hamnen och farleden ska efter genomförande av projektet sjömätas och
mätas in enligt sjömätningsstandard FSIS-44 och delges Sjöfartsverket.
Övrigt
Många av de sjöfartsrelaterade aspekter som omnämnts i detta yttrande t.ex.
utformning och dimensionering av hamn och farled, utmärkning, sjömätning
bör behandlas i fortsatt samråd mellan hamnen Transportstyrelsen och
Sjöfartsverket.
Vi rekommenderar att genomförda riskanalyser bifogas som en del i den
fortsatta ansökningsprocessen.
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https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/tss-2016-646rekommendation-for-simulering-av-farleder.pdf
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Datum

Dnr/Beteckning

2020-02-24

TSS 2020-272

Detta ärende har avgjorts av sektionschef Johan Skogwik. I den slutliga
handläggningen av ärendet deltog nautisk handläggare Johan Pettersson,
föredragande.

Johan Skogwik
Sektionen för sjötrafik
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Caruso Jenny
Elisabeth Mörner
Löfgren Hannes
Samråd Oxelösunds hamn
den 26 februari 2020 11:47:26

Hej!
Länsstyrelsen i Västmanlands län, som är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt,
har fått möjlighet att yttra sig under avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken.
Vattenmyndigheten avstår från att yttra sig i detta skede.
Med vänlig hälsning

Jenny Caruso
Vattensamordnare
Vattenmyndighetens kansli
Telefon: 010-224 92 33
E-post: jenny.caruso@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås
För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Helena Bergström
Elisabeth Mörner
Remissvar "Samråd Oxelösunds hamn"
den 16 januari 2020 13:07:01

H20-02932-1 - Inbjudan till samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn
Kemikalieinspektionen avstår från att svara på remissen.
Ärendet har beslutats av senior utredare Helena Bergström.

Vänliga hälsningar
Helena Bergström

Senior utredare
Utveckling\Strategier och uppdrag
Kemikalieinspektionen
Tel dir: 08 519 41 220
Tel vx: 08 519 41 100
www.kemikalieinspektionen.se
Så behandlar vi dina personuppgifter

Från: Ebba Sundberg <ebba.sundberg@structor.se>
Skickat: den 15 januari 2020 16:09
Till: Elisabeth Mörner <elisabeth.morner@structor.se>; Johansson Magdalena
<Magdalena.Johansson@oxhamn.se>
Ämne: Inbjudan till samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn
Hej,
Bifogat hittar ni samrådsinbjudan samt samrådsunderlag för kommande tillståndsansökan för
Oxelösunds hamn.
Hälsning,
Ebba Sundberg
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
072-144 09 83
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
www.structor.se
Instagram Facebook LinkedIn

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Blidner, Monica
Elisabeth Mörner
Torstensson, Johan; Koivula, Mikael
Samråd enligt 6 kap miljöbalken angående befintlig och framtida verksamhet i Oxelösunds Hamn
(Kustbevakningens dnr 2020-163.)
den 24 februari 2020 09:03:18

Hej!
Kustbevakningen har inga synpunkter eller invändningar när det gäller innehållet i
samrådshandlingen.
Kustbevakningen har dock, utifrån vårt verksamhetsområde, intresse av att vara remissinstans
även i den fortsatta tillståndsprocessen.
Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss vid utsläpp av olja och andra miljöfarliga
ämnen i vattnet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Vidare ansvarar myndigheten för
att förmedla civil sjöinformation enligt 15 § i förordningen (2019:84) med instruktion för
Kustbevakningen. Information om verksamhet i och omkring hamnarna är viktigt underlag för
Kustbevakningens planering av beredskap för miljöräddning och verksamhet i övrigt.
Kustbevakningen har en kuststation i Fiskhamnen på Femöre. Vi har behov av att kunna komma
in och ut ur hamnen med våra fartyg under dygnets alla timmar. Händer det att farleden stängs
av delar av dygnet kan detta påverka vår verksamhet på ett sätt som vi måste förhålla oss till.
Som arbetsgivare kan Kustbevakningen behöva vidta åtgärder med hänsyn till ökat buller vid vår
kuststation och vi är därför tacksamma för fortsatt information även när det gäller
bullerutredningen.
Med vänliga hälsningar

Monica Blidner
Verksjurist
Kustbevakningen
Verksledningsstaben
+46 (0)723-510172

För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR
DEN CIVILA LUFTFARTEN

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller
sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller
bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om
uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.
Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den
civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för
obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar
Luftfartsverkets remissvar.
Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var
kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och
övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för
sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och
liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk
information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller
militära luftfarten).
Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.
Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist Charlotte
Rydberg på telefon 011-19 21 76 alt charlotte.rydberg@lfv.se.

2020-01-17
Elisabeth Mörner
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
Dokumentnummer
D-2020-189389

LFV:s yttrande angående tillståndsansökan i Oxelösunds hamn enligt 6 kap.
Miljöbalken

Ärendenummer
Ä-2020-011192

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss.

Ert datum
2020-02-17
Er beteckning

Med vänlig hälsning
Handläggare
Carlsson, Gert
Sekretess
OSL 18 kap 8 § Bevakning &
säkerhet

för Johan Arvik
Operativa System

2020-01-17
Remissvar:
LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande yttrande:
Om master, torn, silos, cisterner, kranar, byggnader etc. som överstiger 20 meter
över omgivande mark eller vattenytan skall uppföras inom verksamhetsområdet
skall dessa remitteras till LFV innan uppförande sker. Byggherren skall i så fall
efterhöra hos LFV Flyghinderanalys, telefon 011-19 20 00 vx, begär
flyghinderanalys, om en flyghinderanalys är nödvändig. LFV avgör detta från fall
till fall. Om en flyghinderanalys anses nödvändig skall denna beställas och
bekostas av byggherren. Om flyghinderanalysen innehåller anmärkningar skall
dessa åtgärdas innan bygglov får beviljas. Om anmärkningarna är av sådan natur
att de ej kan åtgärdas får bygglov ej beviljas. LFVs flyghinderanalys baseras på
ICAO:s regelverk som enligt beslut av EU-kommissionen skall gälla som lag inom
EU.
I övrigt har LFV inget att erinra i ärendet.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och
övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem
mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli
påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.
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Datum

Diarienummer

2020-02-21

551-331-2020

Structor
e-post

Synpunkter inför ansökan nytt tillstånd för Oxelösunds hamn
Länsstyrelsen tar i detta yttrande endast översiktligt upp miljöaspekter och frågor där det
underlättar för Länsstyrelsen vid senare yttrande över ansökan om de är utredda.
Länsstyrelsen bedömer i stort att de frågor som sökande tagit upp i samrådsunderlaget är
de för vilka miljöaspekterna/konsekvenserna behöver utredas. Utöver detta hänvisar
Länsstyrelsen till det som framfördes under samrådsmötet.
Hamnverksamheten
Yrkanden/beskrivning av ansökt verksamhet
Ansökan behöver vara tydlig i fråga om vilken verksamhet som sökande yrkar på att
bedriva.
För att kunna ta ställning till om hanteringen och lagringen av gods/produkter/avfall/farligt
avfall kan ske och om med vilka villkor och åtgärder så behöver Länsstyrelsen få en så
tydlig bild som möjligt av vilken verksamhet som är tänkt att bedrivas.
Detta inkluderar att beskriva godset så att det går att ta ställning till om det rör sig om
avfall eller produkt. Länsstyrelsen behöver även veta vilka mängder det är fråga om att
lagra i hamnen, både mängden avfall och annat gods. När det gäller gods och avfall som
kan innehålla föroreningar och ämnen som kan läcka via dagvatten behöver detta
beskrivas.
Miljökonsekvenser
Länsstyrelsen bedömer att de miljöaspekter som behöver vara grundligt utredda när det
gäller verksamheten är i första hand störningar för närboende i form av buller, damm, lukt
och trafiksituationen, utsläpp till vatten, luftutsläpp och markföroreningar samt kumulativa
effekter av de nämnda aspekterna samt risk och säkerhet.
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att alternativa utformningar för att minska de olika
miljöaspekterna finnas med i ansökan. T.ex. alternativa vägval för transporter och
möjligheten att transportera gods på annat sätt än med fordon (framförallt godset som ska
över till SSAB), utformning av verksamheten för att få så låga bullernivåerna som möjligt,
förhindring av förorening av dagvatten och utformning av dagvattenreningen.
Bullerutredningen i ansökan ska visa vad som behöver göras för att klara strängare villkor
än Oxelösunds hamns nuvarande bullervillkor. Bullerutredningen ska utöver vad som
redovisa i samrådsunderlaget även innehålla vilka verksamheter som kan ge upphov till
momentana ljud och i vilken omfattning. Buller som alstras av fartyg och vid
muddring/dumpning behöver också vara med i utredningen samt hur detta påverkar
vattenlevande organismer.
Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
010-223 40 00

E-post

Organisationsnummer
202100-2262

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
838 73 FRÖSÖN

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

sodermanland@lansstyrelsen.se
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Vattenverksamhet
Kajbygge
När sökande har valt något/några av de alternativ som presenterades i samrådsunderlaget
behöver de tydligare beskriva kajens utformning och storlek samt konsekvenser av bygget
av detta.
Om sökande väljer att söka om bygge av ett nytt RoRo-läge behöver storleken och
utformningen av denna beskrivas samt konsekvenserna av bygget av detta.
Muddring
Gällande muddringen behöver sökande få med berörd storlek på vattenområdet, massornas
uppskattade volym samt hur djupt de tänker muddra, föroreningshalterna i massorna och
konsekvenserna av detta.
Länsstyrelsen vill som framgick vid samrådsmötet få möjlighet redan innan ansökan
kommer in få möjlighet att påverka provtagningsplanen för sedimentet rörande vilka
ämnen som ska ananlyseras och andra undersökningar som behöver göras.
Kulturmiljö
Ansökan innebär markingrepp på såväl land som i vattnet. Två verksamhetsområden inom
mark- och vatten berörs. Länsstyrelsen bedömer att det behövs en arkeologisk utredning
för att ta reda på om fornlämningar berörs av det planerat arbetsföretaget, en större
vattenverksamhet (2 kap 11 § KML).
År 2013 genomfördes den första etappen av en marinarkeologisk utredning av huvuddelen
av det aktuella området (lst dnr 431-5590-2012). Resultatet visade sammanlagt 20
indikationer på fornlämningar vilka erhållits genom analys av side scan sonar bilder. 14 av
indikationerna låg inom berörda muddringsytor och/eller tillhörande påverkansområden.
De resterande 6 inom muddertipplatsen.
Länsstyrelsen begär att den marinarkeologiska utredningen slutförs genom en etapp 2, i
god tid inför den planerade exploateringen enligt ansökan, inklusive eventuell provtagning.
Utredningen innebär att de aktuella sonarindikationerna besiktigas av antikvarisk personal.
Syftet med en etapp 2 är att avgöra lämningarnas antikvariska status som fornlämning eller
icke fornlämning. Det är först när etapp 2 är genomförd som utredningen utgör ett fullgott
planeringsunderlag.
Länsstyrelsen kommer inte att begära några arkeologiska insatser för de planerade
markingreppen på land. Ingen känd fornlämning finns inom det västra
verksamhetsområdet. På Stegeludden har det funnits en, eventuellt flera förmodade
järnåldergravar (L1984:3750 tidigare RAÄ Oxelösund 22:1-3). Dessa undersöktes
arkeologiskt och togs bort på 1980-talet. Vid vattenbrynet finns ett stridsvärn (L1982:2455,
tidigare RAÄ Oxelösund 120), en husgrund (L1982:2251, tidigare RAÄ Oxelösund 123)
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och en stenmur (L1982:2149, tidigare RAÄ Oxelösund 121). Ingen av dessa är
lagskyddade fornlämningar.
I texten i samrådshandlingen saknas delar som bör kompletteras till ansökan med
information om kraven enligt KML.
5.4.3. Kulturmiljö
Inom Hamnens verksamhetsområde finns fyra kulturhistoriska lämningar, tre av dessa
är belägna på Stegeludden se Figur 9. Två av lämningarna utgörs av en ”övrig
kulturhistorisk lämning”, dessa är en husgrund och ett stridsvärn på Stegeludden.
Övriga två lämningar är ej antikvariskt bedömda. Lämning på Stegeludden är utpekad
som eventuell stensättning och lämning i den västra delen av verksamhetsområdet är
nämnd som runristning men aldrig återfunnen på plats.

Mellan hamnområdet och Stegeludden ligger Gamla Oxelösund. Områdets
bebyggelsehistoria är förknippad med sjöfarleden och Oxelösunds historia av sjöfart,
lots och sommarnöjen. Gamla Oxelösund är utpekad i Oxelösunds kommuns
kulturhistoriska områdesbeskrivning. I nära anslutning till det västra
verksamhetsområdets norra del ligger ett byggnadsminne, det gamla vattentornet som
byggdes år 1899. Byggnadsminnet skyddas enligt 3 kap Kulturmiljölagen.
I Riksantikvarieämbetets register över fornlämningar finns ingen marinarkeologisk
lämning inom vattenområdet för planerad verksamhet. Närmaste lämning är strax sydost
i Djupviken (övrig kulturhistorisk lämning). I samband med en tidigare
tillståndsansökan för muddring och dumpning inom aktuella områden genomfördes en
marinarkeologisk utredning etapp 1 av Bohusläns museum (2013). Utredningen visade
på att ett 20-tal möjliga fartygslämningar finns inom området. I samband med det nu
aktuella projektet begär Länsstyrelsen att den antikvariska statusen för dessa
indikationer klargörs genom en marinarkeologisk utredning etapp 2.
Kontaktperson på Länsstyrelsen för de arkeologiska insatserna är Agneta Scharp,
010-223 43 41.
I yttrandet har vattenhandläggare Sophia Sandås, kulturmiljöhandläggare Agneta Scharp
och miljöskyddshandläggare Anette Bergström deltagit. Sistnämnda beslutande

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Elisabeth Mörner
Samråd Oxelösunds Hamn
den 13 februari 2020 16:12:10

Dnr: MIL.2020.61
Ärende: Samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn
Översänder kommunicering i ärendet ovan.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter i dagsläget gällande
samrådsunderlaget för tillståndsansökan för Oxelösunds Hamn.
Hälsningar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun

Ärende hos kommunen: MIL.2020.61
Mottagare: [elisabeth.morner@structor.se]

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Ryen Pär
Elisabeth Mörner
Samråd Oxelösunds Hamn
den 22 januari 2020 11:07:22

Hej Elisabeth,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mottagit inbjudan till samrådsmöte samt
samrådsunderlag från Oxelösunds Hamn AB rörande planerad ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken för befintlig och framtida verksamhet vid Oxelösunds hamn i Oxelösunds kommun.
MSB kommer inte att närvara vid samrådsmötet och lämnar följande synpunkter i samrådet:
MSB ser positivt på att det i bilagan ”Innehållsförteckning MKB” anges att det kommer ingå avsnitt
rörande risker för människa och miljö både för driftskedet och byggskedet. Det framgår även av
samrådsunderlaget att en riskbedömning som omfattar den tillståndssökta verksamheten kommer att
genomföras och bolaget listar frågeställningar kopplat till risk som kommer att utredas i detta fortsatta
arbete. MSB bedömer samtliga dessa frågeställningar som relevanta. Bland dessa frågeställningar
återfinns risker förknippade med storbrand och tillhörande släckvattenhantering som bolaget anger
kommer att analyseras övergripande och kvalitativt. Rörande storbrand anges i underlaget att
konsekvensen av ett sådant scenario bedöms kunna bli spridning av brandrök samt stora mängder
kontaminerat släckvatten till omgivningen. MSB anser att utredningen om släckvattenhanteringen ska
innefatta bl.a. bedömningar rörande släckvattenmängder, innehåll av farliga ämnen, möjligheter att
tillfälligt ta hand om och lagra, miljökonsekvenser såsom påverkan på känsliga/skyddsvärda
områden, påverkan på avloppsrening och möjliga skyddsåtgärder. Rörande storbrand bör även
frågeställningen rörande giftig brandrök utredas. Denna utredning bör inriktas på vilka områden som
kan drabbas, bedömda ämnen som kan uppstå, hur människor i omgivningen kan påverkas och
möjliga skyddsåtgärder.
I samrådsunderlaget framgår att bolaget samordnar säkerhetsinstruktioner och åtgärder för att
förebygga tillbud och olyckor med alla övriga verksamhetsutövare inom hamnen. MSB anser att det i
den kommande ansökan ska framgå om sådan samordning finns, eller om samordning planeras, när
det gäller hanteringen av förorenat släckvatten vid en brand i hamnområdet. MSB anser att ett sådant
hamngemensamt initiativ rörande släckvattenhanteringen ska finnas.
Med vänlig hälsning
Pär Ryen
MSB:s dnr 2020-00585

______________________________________
Pär Ryen
Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för hantering av industriella risker
651 81 KARLSTAD
Växel: 0771-240 240
010-240 54 01
E-post: par.ryen@msb.se
www.msb.se
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YTTRANDE
2020-02-26

Ärendenr:
NV-00536-20

Oxelösunds Hamn AB
elisabeth.morner@structor.se

Samråd avseende ansökan om tillstånd för hamnverksamhet och
vattenverksamhet vid Oxelösunds Hamn.
Med anledning av Oxelösunds Hamn AB:s (bolagets) inbjudan till samråd vill
Naturvårdsverket framhålla följande.
Naturvårdsverkets syfte med att lämna ett samrådsyttrande är att ge bolaget tidig
kunskap om omständigheter som kan utgöra hinder för tillstånd, klargöra
problemställningar och visa på alternativa lösningar som närmare behöver
utredas och redovisas.
En väl grundad tillståndsansökan som ger tillståndsmyndigheten ett tillräckligt
beslutsunderlag gör tillståndsprocessen enklare för alla parter. Naturvårdsverket
har därför nedan listat punkter som beskriver vad vi tycker är viktigt att en
kommande ansökan innehåller.
Det bör noteras att listan inte är uttömmande och Naturvårdsverket vill
understryka att synpunkterna är lämnade utifrån samrådsunderlaget.
Naturvårdsverket kan således under processens gång både återkomma med andra
synpunkter eller förändra sin inställning utifrån det underlagsmaterial och de
uppgifter som senare kan inkomma till Naturvårdsverket.
1.

Beskrivning av verksamheten och alternativredovisning

1.1. Tydlig beskrivning av nuvarande tillstånd och beslut
Ansökan bör innehålla en tydlig genomgång av gällande tillstånd, beslut och
anmälningar som verksamheten idag lyder under. Naturvårdsverket har uppfattat
det som att samtliga av bolagets tidigare tillstånd för vattenverksamhet har gått
ut, om så inte är fallet bör samtliga gällande tillstånd också redovisas.
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1.2.
Beskrivning av planerad verksamhet
Naturvårdsverket vill framhålla vikten av en tydlig beskrivning av den planerade
verksamheten. Detta gäller såväl vilka fartyg och gods som planeras komma och
var godset hanteras. Erforderliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått beror på
vilket gods som hanteras och användningen av hamnens ytor bör planeras för att
uppnå minsta negativa miljöpåverkan.
I samrådsunderlaget redogörs för en planerad verksamhet år 2025. Förväntade
godsflöden bör även redovisas längre fram i tiden när SSAB är klar med sin
omställning. Naturvårdsverket bedömer att en lämplig tidshorisont är fram till
2040.
Ansökan bör också innehålla en sammanställning av förslag på villkor för den
planerade verksamheten. Där föreslagna villkor skiljer sig från befintliga villkor
och förelägganden bör detta motiveras.
1.3.
Alternativredovisning
Beskrivningen av alternativ lokalisering bör vara mer omfattande än vad som
redogörs för i samrådsunderlaget. Den bör innehålla en utredning både av
möjligheterna att bygga en ny hamn för all planerad verksamhet och
möjligheterna att delar av den planerade verksamheten förläggs till annan
befintlig hamn. Skälet för val av plats med hänsyn till skillnader i miljöeffekter
bör framgå.
Utöver alternativ utformning av kajer och kajkonstruktioner bör ansökan
innehålla en redogörelse för alternativ användning av hamnens ytor. Detta
kopplar till det vi skrivit ovan om beskrivning av verksamheten och vikten av en
miljömässig optimering av hamnytorna.
2.

Miljökonsekvenser av planerad hamnverksamhet

2.1.
Buller från verksamheten inklusive fartyg vid kaj
Naturvårdsverket bedömer att buller är en av de mest problematiska
konsekvenserna av den sökta verksamheten och vill särskilt betona vikten av att
bolaget tar fram en detaljerad och genomarbetad bullerutredning som belyser
konsekvenserna av den planerade verksamheten, samt att ansökan innehåller
ambitiösa skyddsåtgärder för att minska de störningar som kommer att uppstå.
Särskild vikt bör läggas vid buller från hantering av skrot, interna transporter och
fartyg vid kaj.
Ansökan bör innehålla en bullerutredning med redovisning av beräknade nivåer
utomhus, på markplan och vid fasad, för nuläge, nollalternativ,
anläggningsskede och planerad verksamhet. Utredningen bör också redovisa
antal berörda boende, alternativt antalet exponerade bostäder för respektive
alternativ. Vård- och utbildningslokaler som exponeras för buller från
verksamheten bör pekas ut särskilt. Redovisningen bör gå ned till 5 dB under
riktvärdena i Naturvårdsverkets vägledning om industribuller (rapport 6538).
Utredningen bör även omfatta lågfrekvent buller och bedöma risken för att
Folkhälsomyndighetens riktvärden avseende lågfrekvent buller inomhus
(FoHMFS 2014:13) överskrids.
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Kumulativa effekter med närliggande industri- och hamnverksamheter måste
beaktas.
Ansökan bör även innehålla en redovisning av skyddsåtgärder. Det måste framgå
vilka skyddsåtgärder som bolaget avser att vidta på en gång och vilka
skyddsåtgärder man kan vidta om så visar sig vara nödvändigt. Skyddsåtgärder
som bör beaktas är elanslutning av fartyg, dämpning av fartygsramper,
lokalisering av bullrande moment till mindre störningskänsliga platser, akustisk
övervakning, skonsamma metoder för lastning och lossning, dämpning av
dumperflak och transportband, avskärmningar, inbyggnader, tidsbegränsningar
m.m.
2.2. Hantering och lagring av avfall
En korrekt klassificering är en förutsättning för att avfall ska kunna hanteras på
ett lämpligt sätt utan att påverka människors hälsa och miljön. Därför är
avfallsklassificering en förutsättning för efterlevnaden av 15 kap. 11 §
miljöbalken. Enligt denna bestämmelse ska den som hanterar avfall se till att
hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa och
miljön. Avfallsklassificering är en bedömning av avfallets inneboende
egenskaper och avfallets farlighet. Det är således en analys av avfallets
inneboende egenskaper som ska göras och inte en riskbedömning utifrån hur
omgivningen exponeras eller betydelsen av omgivningens påverkan på avfallet
som ska göras i klassificeringssteget.
Verksamhetsutövaren ska alltid ha kontroll på om det mottagna godset är avfall
eller icke-avfall. Både produktlagstiftningen och avfallslagstiftningen innehåller
krav på farliga ämnen men kraven ställs på olika sätt och det är därför av stor
vikt att verksamhetsutövaren har kontroll på vilken lagstiftning som är
tillämplig.
Det behöver därför tydligt framgå om det gods som bolaget mottar är avfall eller
icke-avfall. Det är otydligt för i vart fall det som bolaget benämner
kretsloppsprodukter och skrotråvara.
De massor som används vid utbyggnaden måste klassificeras enligt gällande
bestämmelser som följer av 13 a och 13 b §§ avfallsförordningen.
2.3. Utsläpp till luft och damning
Verksamheten har fått återkommande klagomål rörande damning och
nedsmutsning från verksamheten. Ansökan bör innehålla en tydlig redovisning
av om dessa olägenheter kommer att kvarstå samt av befintliga och möjliga
åtgärder för att minska risk för damning. Redovisningen bör innehålla en
beskrivning av hårdgjorda områden, upplagsområden för dammande massor och
material, var och hur bevattning av massor sker, skärmar och vegetation för att
minska blåst och damning samt övriga rutiner och åtgärder för att minska
damning.
Ansökan bör innehålla en redovisning av utsläpp till luft inklusive koldioxid.
Naturvårdsverket önskar en särskild redovisning av koldioxidutsläpp från
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transporter och arbetsfordon inom området och till och från SSAB.
Redovisningen bör även inkludera eventuella underentreprenörer. Utsläppen bör
redovisas i koldioxidekvivalenter, förslagsvis används GWP100.
Ansökan bör innehålla redovisning av skyddsåtgärder för att minska utsläpp till
luft inklusive elanslutning av fartyg samt differentierade hamnavgifter för att
öka incitament att utnyttja elanslutning.
2.4. Utsläpp till vatten
Ansökan bör innehålla en tydlig redogörelse av befintligt dagvattensystem.
Bolaget bör också utreda och redovisa möjliga förbättringar av
dagvattensystemet för att leva upp till bästa möjliga teknik. Dagvattensystemet
för lagringsytor ska anpassas för det gods som lagras. Centrerade funktioner för
uppsamling och rening av dagvatten fungerar ofta bättre än många små brunnar.
För tekniker och aktuellt kunskapsläge rekommenderar Naturvårdsverket SVUrapport 2016–05, ”Kunskapssammanställning dagvattenrening” av GodeckeTobias Blecken, Luleå Tekniska universitet.
Naturvårdsverket uppfattade på samrådsmötet att det är tänkbart att hamnen ska
börja hantera gods i form av gödsel. HELCOM har identifierat spridning av
näringsämnen från lastning och lossning av gödsel vid hamnar som en betydande
källa till övergödande utsläpp till Östersjön. Om gödsel ska hanteras vid hamnen
bör skyddsåtgärder för att minimera spridning av näringsämnen till vatten
redovisas i ansökan.
Ansökan ska innehålla en bedömning av den planerade verksamhetens påverkan
på miljökvalitetsnormerna för vatten.
Bedömningen bör motiveras så att sambandet mellan den planerade ändringen
och utökningen av verksamheten, eventuella skyddsåtgärder och påverkan på
vattenmiljön i recipienten tydligt framgår.
2.5. Följdverksamheter - transporter
Ansökan bör innehålla en redovisning av vilka externa transporter, med
förväntande godsmängder och antal rörelser fördelat på vägtrafik, spårtrafik och
fartyg. som den planerade verksamheten förväntas generera i de olika skedena.
Redovisningen bör också innehålla vilka möjligheter det finns att fördela
transporter till transportslag som ger upphov till lägre nivåer av luftutsläpp och
buller.
Ansökan bör innehålla beräkningar av buller och luftutsläpp från externa
transporter på land och till sjöss för de olika skedena inom den geografiska
avgränsningen som anges i MKB:n.
3.
Muddring och dispens för dumpning
Naturvårdsverket noterar att undersökningarna av botten och sediment inom
muddringsområdet och på dumpningsplatsen är 10 år gamla eller mer. Innan
planerade vattenarbeten påbörjas måste nya undersökningar göras.
Naturvårdsverket vill i detta sammanhang informera om att rapport NV 4914 har
ersatts av SGU-rapport 2017:12.
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Ansökan bör redogöra för alternativa dumpningsplatser och även alternativ till
dumpning. Bolaget fick visserligen tidigare tillstånd till att dumpa massor på den
föreslagna dumpningsplatsen men det tillståndet har gått ut. Ett nytt
ställningstagande om dispens för dumpning måste göras baserat på aktuella
uppgifter om sediment och bottenfauna.
4.
Generell vägledning
Vad Naturvårdsverket generellt anser ska beaktas vid tillståndsprövning av
hamnar framgår av handboken ” Hamnar - Om hälso- och miljöpåverkan, MKB,
tillståndsprövning m.m. Handbok med allmänna råd, 2003:7” Notera dock att
delar av handboken är inaktuell, särskilt vad gäller författningshänvisningar.
Naturvårdsverket planerar att uppdatera vägledningen om tillståndsprövning av
hamnar.

___________________________
Beslut om detta yttrande har fattats av enhetschef Karin Dunér.
Vid den slutliga handläggningen har miljöjuristerna Lina Tengvar och Lina
Österberg samt tekniska handläggaren Lisa Johansson deltagit, den sistnämnde
föredragande.

För Naturvårdsverket
Karin Dunér
Lisa Johansson
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner
SV: Synpunkter - Samråd Oxelösunds Hamn
den 26 februari 2020 23:35:24

Angående Samråd om Befintligt och framtida verksamhet i Oxelösunds hamn, Oxelösunds
kommun
·
·

·

·
·
·

·
·

I den framtida hanteringen ska minst 1/3 av de begärda volymerna av kol förvaras och
hanteras utan risk för damning på omgivande fastigheter.
En total utredning av trafiksituationen (med avseende på personsäkerhet) på Gamla
Oxelösundsvägen måste genomföras om skrottransport ska ske från Stadshamnen till
SSAB med bil eller tåg (eller annat fordonsslag).
Enligt detaljplan för Gamla Oxelösund ska anslutningsväg till Stegeludden via
Söderkvistsväg stängas. Det innebär att framtida användning av Stegeluddens ytor måste
tillgängliggöras på annat sätt.
Trafikutredning måste genomföras om ytor på norra sidan om Gamla Oxelösundsvägen
ska användas för hamnens verksamhet.
Vägbunden trafik saknas under punkt 8.4 Avgränsning i sak.
Vid plansprängning av ytor på Stegeludden inom 7:67, villkorades att kvarvarande
bergsrygg mot Oxelösundet/farleden ska bevaras som buller och insynsskydd mot
industriområdet. Det framgår inte i samrådsunderlaget att bergsryggen är skyddad.
Befintliga grönytor inom 7:67 är utpekade som viktiga rekreationsområden i Oxelösunds
översiktsplaner för Gamla Oxelösund. Lokala grönytor är viktiga för lokalsamhället.
Befintligt grönstråk (Stegeludden - Gamla Vattentornet - Oxelösunds centrum) är viktigt
som faunapassage och dammskydd. Grönstråket bör förstärkas och dess funktion
säkerställas i kommande verksamhetstillstånd.

Med vänlig hälsning

PS vänligen bekräfta att ni mottagit detta mail med synpunkter Ds

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner
Samråd Oxelösunds hamn
den 9 februari 2020 16:40:19

Hej
Tack för ett bra informationsmöte.
Jag vill uppmärksamma er på det buller som med stor sannolikhet kommer att öka i och
med ökad trafik på riksväg 53 och järnväg p g a förändrade fokusområden för Oxelösunds
hamn. Riksväg 53 går förbi stora delar av Oxelösund och påverkar således många boende.
Buller påverkar människor och djur på många negativa sätt och det finns nivåer som inte
får överskridas. Hur ska Oxelösunds hamn säkerställa att nivåerna inte överskrider dagens
nivåer som på vissa platser redan är höga/för höga?
Jag vill att Oxelösunds hamn gör följande:
genomför bullerkartläggning kring riksväg 53 och järnvägen hur det ser ut i dagsläget
gällande buller vid olika tidpunkter och dagar.
tillsammans med Oxelösunds kommun och SSAB ser till att trafikverket får tillgång till
denna kartläggning samt föreslår bulleråtgärder som behöver genomföras i och med
den ökade trafiken framöver.
trycker på trafikverket gällande genomförande av bulleråtgärder
Jag pratade om detta med flera av er på informationsmötet. Behöver ni prata mer så hör
av er.
MVH

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner;
Ang samrådsmöte om Oxhamns framtida verksamhet.
den 20 februari 2020 10:49:10

Hej!
Här följer våra synpunkter på detta:
Redan nu Har omgivningen blivit betydligt smutsigare av nedskräpning och damm från
soporna som passerar hamnen.
Kommer det nu ännu mera skrot som ska lastas om inne i stadshamnen, kommer det att bli
betydligt mera oljud både dag och natt. Skrotet måste därför flyttas betydligt närmare
SSAB. Det är redan nu ett avsevärt oväsen av denna behandling.
Avseende miljön måste hamnen kräva att ALLA fartyg måste ansluta sig till landström och
inte ligga vid kaj och köra med sina generator under tiden de ligger vid kaj. Detta både stör
och påverkar miljön, då dessa motorer oftast har sämre miljöklassning och alltid går på ett
betydligt smutsigare bränsle. Det är anmärkningsvärt att inte detta redan gäller!
Vi som absolut närmast boende och med ett unikt q-märkt hus från 1882, som idag
fungerar som ett fint riktmärke när man närmar sig stadens gästhamn.
Kommer att störa både oss och båtarna, med allt buller och damm.
Detta då staden arbetar för att bli ännu mer inriktade mot turism i framtiden. Kommunen
har redan nekat ytterligare byggnation i parken där vi bor på grund av för högbullernivå
från hamnen vid tidigare gjorda mätningar, då skrothanteringen var mindre än idag.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner
SAMRÅD OXELÖSUNDS HAMN
den 24 februari 2020 11:50:30

SAMRÅD OXELÖSUNDS HAMN
Det är positivt med den utveckling som planeras för, men det finns många faktorer som bör
beaktas. Här kommer några:
VATTENMILJÖ
Klara regler för muddring måste ställas. Lämpligen skalas de ytliga sedimenten bort först
och deponeras på land om de inte är analyserade med godkänt resultat. Först när man
kommit djupare och inga miljögifter mätts upp får dumpning ske till havs. Hänsyn till
lektider måste tas. Uppföljning att reglerna följs är viktigt.
UTSLÄPP TILL LUFT
Även om stoftnedfallet har blivit mindre genom åren så är det fortfarande ett mycket stort
problem bland annat i Gamla Oxelösund. Problemet kommer förhoppningsvis att minska
när skrotbaserad ståltillverkning införs, men nya problem med buller befaras.
Arbetsmaskiner i hamnen bör på sikt ha el- eller vätgasdrift.
Även bogserbåtar bör på sikt gå på el eller vätgas.
Dagens rutiner för diffus damning bör skärpas.
Stoftnedfall från Hamn och Järnverk är svåra att skilja åt. Solidariskt ansvar bör krävas.
BULLER
Bullerstörningar från skrothantering är mycket svårlöst och kan bli ett mycket stort
problem med den kraftigt ökade hantering som kommer att ske dygnet runt.
Det är inte tillräckligt med föreskrifter om att hantera mindre bullrande skrot nattetid och
sätt att släppa skrotet, något som hamnchefen föreslog på samrådet. Min erfarenhet är att
sådana regler inte följs.
Gällande regler för bullernivåer i närmaste bostadsområden måste följas och får inte höjas.
Om hamnen inte kan garantera att bullergränserna kommer att klaras måste annat alternativ
väljas. En alternativ plan måste tas fram.
Det bästa vore om Järnverkets hamn användes för skrothanteringen, något som måste
utredas. Man skulle förutom mindre bullerstörningar slippa att transportera miljontals ton
skrot över en allmän väg.
Lågfrekvent buller från fartyg i hamnen sprids mycket långt som infraljud. Det kan nå
höga nivåer och borde mätas.
Om det inte redan finns så måste det ordnas el på kajerna så att båtarna inte behöver köra
på tomgång.
RISK OCH SÄKERHET
Alla cisterner för olja och diesel måste vallas in så att vid totalhaveri ingen förorening av
vatten sker.
Plan för totalhaveri, läckage och/eller storbrand, måste finnas och övas regelbundet

Observera att diesel/eldningsolja och konstgödning är explosivt tillsammans och måste
lagras med tillräckligt säkerhetsavstånd. De får inte kunna komma i kontakt med varandra
vid ett cisternhaveri.
Domen bör ange maximal mängd av farligt avfall som får hanteras samt regler hur
hantering/lagring får ske.
MARK/VATTEN/NEDSKRÄPNING
Hantering av balat avfall med papper och plast medför idag nedskräpning i såväl vatten
som på land. Nedskräpningen måste upphöra! Städrutiner för vatten och land behövs
tydligen samt åtgärder för att förebygga nerskräpning.
Oljerester, sopor och ev. bulkvatten ska kunna tas om hand av hamnen.
Jag vill till sist önska Oxelösunds Hamn lycka till med att lösa de hårda miljökraven!
Oxelösund 2020-02-24

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner
Samråd Oxelösunds Hamn
den 17 februari 2020 16:46:48

Redan i nuläget upplever vi som närboende en hel del med besvär såsom doft- och dammnedsmutsning av i synnerhet flis- och kolhanteringen.
I dagsläget finns önskemål om att filter/mätare sätts upp vid Strandvägen och Motorbåtsvägen
för att se om/vad och i vilken mängd det finns föroreningar som kommer med i vår
inandningsluft. Finns inga idag vad vi vet?
Nu känns det extra viktigt att ha utgångsvärden, som senare kan jämföras med ”vad som komma
skall” då vi förstod på samrådsmötet att alla transporter bara ska öka framledes!
Ljudet från skrothanteringen är redan idag vid vissa perioder störande hur tänker ni där
framöver, någon form av bulleråtgärd?
Här är det ju lika viktigt att veta hur/när mäts det och hur göra jämförelser framöver samt att
informera oss boende så att vi är delaktiga och att det är möjligt med dialog så att närboendet
känns attraktivt, kommunen vill väl inte bara blir en hamn? Utan önskemålet från kommunens
sida är möjligen att det finns personer som vill bo här i framtiden också?
Det händer relativt ofta i dag att en hel del skräp blåser av lastbilar längs motorvägen(ser
bedrövligt ut)bilar som kör flis och annat material från hamnen, då de flesta bil och
släptäckningar är otäta.
Viktigt att det hanteras redan nu då vi också förstod att trafiken på vägen skulle utökas betydligt.
Vi förstår dock inte riktigt ert miljötänk varken i nuläget eller på sikt, miljöfarligt avfall finns redan
nog av i Oxelösund, det behöver inte köras hit mera av, utan bör stanna i sina hemkommuner
för omhändertagande i stället!
Det bästa för Oxelösund är att bygga attraktiva bostäder för att få flera skattebetalare till
Kommunen i stället för utbyggnad av hamnen den är fullt tillräcklig som den är idag.
Med vänlig hälsning

Skickades från E-post för Windows 10

Oxelösund 2020-02-21

Till: Struktor Miljöbyrån Sth. AB

Samråd Oxelösunds Hamn

Synpunkter på befintlig och framtida verksamhet i
Oxelösunds Hamn
Jag har inga direkta tekniska synpunkter på den planerade utbyggnaden av Oxelösunds Hamn.
Miljöaspekter på befintlig verksamhet och den ökande volymen.
•
Hamnens nära läge till bebyggelse, centrum och friluftsliv gör att dess
verksamhet måste sättas i fokus.
Redan idag är det störande med kraftig dammbildning vid lossning av ex. flis/pellets,
lastning av säd till båt och till bil. Torrsopning av kaj förekommer regelbundet.
Listan på exempel över hamnens nuvarande miljöavtryck och kommuninnevånarens syn
kan göras lång. Här kommer ett exempel (ej unikt) hur det kan se ut.
Bildexempel: Lossning av flis 26 juni 2019
Vinden var då NO=dammet gick rakt mot Restaurang Läget, gästhamnen och närboende.
Notera det blanka vattnet vilket är damm och flis som då flyter in mot Badhusviken.

•
Biltransport från hamnen till kund.
På motorvägen mot Nyköping ligger det mycket skräp (flis och sopor).

Orsaken är dåligt täckta och överfulla bilar. En del bilar har så stor råge lastat så bilen
kommer inte under motorvägsbron vid Frösäng, utan den måste åka över viadukten. Hela
transportkedjan måste belysas och lyftas som ett problem och lösas.

Mvh

•

Miljöutvecklingen kan delas upp i två delar.
o Tekniskt: Använd bästa möjliga teknik.
o Arbetssätt: Starta ett projekt för att komma överens om bästa möjliga
arbetssätt.

•

Uppföljning
o Kontraktera ”miljöobservatörer” från kommuninnevånare med löpande uppföljning.
o Investera i mätsystem i olika riktningar från hamnen för partiklar i luft, skit i vattnet,
buller, etc.
o Presentera resultaten löpande på ex. kommunens hemsida.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Elisabeth Mörner
Samråd Oxelösunds Hamn
den 6 februari 2020 16:14:08

Hej, först vill jag tacka för ett bra samrådsmöte med bra information och goda diskussioner med alla experter.
För att få en så positiv inställning som möjligt till utbyggning av hamnen är det viktigt att få fram så många
miljöförbättringar som möjligt tidigt i processen.
En utökning av verksamheten medför ju en proportionell utökning av antal fartyg och fatygsrörelser. Fartygen
ger upphov till smutsiga utsläpp från båda framdriftsmaskineri och elgeneratorer/hjälpmotorer. Dessa utsläpp är
väl undersökta och man vet att de ger upphov till båda cancer och hjärt/kärlsjukdomar (NOX, svaveloxider,
partiklar och oförbränd bränsle och olja). Dessa utsläpp färdas i vindriktningen och spridningen blir inte alltid
så stor (Man kan få höga koncentrationer relativt långt från utsläppskällan). Exempelvis känns avgaslukten
ibland starkt längs med Femörekanalen och vid kanotklubben. Detta är kommunens nya fashionabla
bostadsområden. Även buller från fartygens hjälpmotorer hörs ibland tydligt nattetid.
Därför är det viktigt att begränsa dessa störningar så mycket det går. Jag vill därför föreslå att man gör en plan
för att få fartygen att gå över till landström, det bör gälla de fartyg som har frekvent trafik till hamnen. Detta
skulle lösa båda buller och utsläppsproblematiken. Då jag förstått att det finns vissa problem med standarder för
landström vill jag föreslå att man som ett alternativ har krav på LNG som drivmedel och i sista hand kräver att
riktigt rent bränsle används i hamnen och närområdet.
För bogserbåtarna som ständigt används i hamnen bör man kräva konvertering till eldrift eller LNG. Åtminstone
rent bränsle.
Detta är problem som inte kommer vara lösta när ett eventuellt tillstånd behandlas, men en tidsatt plan visar på
ett bra miljötänk och bra ansvarstagande.
För att klimatkompensera för utökningen av verksamheten bör hamnen också gå över till eldrift eller LNG på
alla fordon där det är möjligt. Jag tänker då på lastmaskiner och rangerloken. Rangerloken (båda de som går på
SSABs område och Green Cargo rangerloken)spyr ut stora mängder smutsiga avgaser. Green Cargo loken står
ofta på tomgång (med en förbrukning på 90 liter/timme!? Källa lokförare på SJ)). Dessa lok används ofta i
området strax intill centrum så att avgaserna spys rakt upp på den som går över bron och vidare in över
centrum. Ibland blir man spyfärdig av stanken och funderar på om man ska behöva ta bilen in till centrum för
att slippa lokens avgaser.
Skrothanteringen kommer att öka radikalt. Detta medför mer buller och risk för förstörd nattsömn.
Jag vill föreslå att allt skrot hanteras på SSABs egen kaj, då blir det längre avstånd till bebyggelse och färre
restriktioner behövs. Man kan ju då flytta över utskeppning av färdigprodukter till stora hamnen istället. Om
detta byte inte blir genomfört måste hamnen ge oss oxelösundare garantier för att vi får en ostörd nattsömn,
oavsett vindriktning. Om nödvändigt måste all skrothantering stoppas kl 23-07. Även under dagtid måste stort
hänsyn tas för att minimera spridning av buller från skrothanteringen.
Ett annat störningsmoment är en utökat lastbilstrafik, det är därför avgörande att förbättra vägarna till/från
hamnen med antigen en ny väg som knyter ihop hamnen med Aspaleden eller en ombyggnad av befintliga
vägar/korsningar. Jag tänker speciellt på korsningen vid av/påfarten motorvägen/Björntorpsvägen/Femörevägen
och vidare till hamnen. Detta är en mycket oöverskådlig och farlig korsning. Åtgärder måste också vidtas för att
minska spridningen av skräp från dessa transporter. Idag var det rätt mycket träbitar på trottoaren över
järnvägsbron, under en längre tid i sommar låg det krökt armeringsjärn i ovan nämnda korsning på motorvägen.
Rutiner för regelbunden kontroll och städning behövs.
Vid lastbilstransport av LNG och andra typer farligt gods anser jag att hamnen måste ställa extremt höga krav
på transportören med avseende på säkerhet, till exempel kräva att alla fordon har all tillgänglig teknik för att
undvika olyckor (autobroms, vinterdäck på alla hjul vid halka, mm). För att reducera olycksrisken kan man
även tänka sig ett samarbete med polisen, där hamnen meddelar polisen om det dyker upp fordon som har
bristfälliga däck eller ser risiga ut.
Ju mer av detta nytänkande som genomförs, ju lättare blir det att få med sig befolkningen, kanske vi till och
med kan bli stolta över att ha sveriges bästa hamn?
Med vänlig hälsning

Handläggare

Jim Johannesson
Administrativa enheten

Datum

Dokumentnummer

2020-02-04
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Yttrande över remiss - Samråd Tillståndsansökan för
Oxelösunds hamn
Oxelösunds hamn är av stor vikt för Sörmlands utveckling. Den finns
utpekad i Region Sörmlands förslag till Strukturbild Sörmland, vilken efter
fastställande kommer att utgöra det fysiska perspektivet på
Sörmlandsstrategin, vår regionala utvecklingsstrategi. Hamnen bidrar till
storregional och internationell tillgänglighet för godstransporter vilket är av
betydelse för näringslivet och för regionens utveckling.
Region Sörmland ser därför positivt på den framtida utvecklingen av
hamnen för att möjliggöra hantering av ökad mängd gods. Det kommer även
att möjliggöra förflyttning av godstransporter till sjöfarten, som är ett mer
hållbart alternativ och i enlighet med nationella mål, samt bidra till SSABs
omställning.
REGION SÖRMLAND
Jan Grönlund
Regiondirektör

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
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WilhelmRankka oxelösunds,Hamn AB
Mömer

Structor Miljöbyrå Stockholm AB
elisabeth.momer(%structor.se

Avgränsningssamråd om befintlig och framtida verksamhet i Oxelösunds hamn, Oxelösunds kommun.
Statens geotekniska institut (SGI) har från Oxelösunds Hamn AB erhållit rubricerat ärende för kommentärer. Oxelösunds Hamn AB avser ansöka om nytt tillstånd till befintlig och framtida verksamhet enligt
9 kap. miljöbalken. Planerad verksamhet omfattar vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken bestående av bland annat anläggande av kaj och nytt RoRo-läge samt muddring. Verksamheten innebär bety-

dande miljöpåverkan.
Tillståndsansökan avses omfatta i huvudsak följande verksamhet:
• Mottagande av fartyg, lagring av gods samt drift av Hamnens anläggningar inklusive intransport

av gods till SSAB via Hamnens bandanläggning, för upp till 10,5 miljoner ton gods (Gällande
tillstånd omfattar 5,5 miljoner ton).
• Fördjupning av hamnbassäng och vattenområde vid Stegeludden genom muddring och sprängning, anläggande av ny kaj samt nytt RoRo-läge. Detta inkluderar även åtgärder så som till exempel behandling och återanvändning av muddermassor, spontning, schaktning samt utfyllnad.
• Dumpning av muddermassor. Dispens mot förbud enligt 15 kap miljöbalken kommer att sökas.
• Mottagande, hantering och lagring av icke-farligt och farligt avfall.
SGI:s ansvarsområde omfattar geotekniska stabilitets- och säkerhetsfrågor, som ras, skred och erosion
samt miljögeotekniska frågor rörande förorenade sediment och markområden. Observera att SGI:s
bedömning har enbart omfattat ansökan enligt 11 kap. i MB, om vattenverksamhet.

Underlag
l. Tillståndsansökan Oxelösunds hamn, Samrådsunderlag enligt 6 kap miljöbalken, jan- feb 2020,
upprättad 2020-01-14 av Stmctor
SGI:s synpunkter
Föreslagna muddringar och anläggningsarbeten kan påverka stabiliteten i de aktuella områdena. Därför
anser SGI att det fortsatta arbetet med MKB bör klarlägga stabilitetsförhållanden och inkludera ett avsnitt om säkerhet och stabilitet.
Den västra delen av verksamhetsområdet gränsar delvis till områden som SGU karterat som "Fömtsättningar för skred i fmkomig jordart strandnära". Detta bör beaktas vid val av avgränsning.

Statens geotekniska institut
Huvudkontor Regionkontor Göteborg
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B Bankgiro 5211-0053

581 93 LINKÖPING Postadress: 412 96 GÖTEBORG Org nr 20 21 00-0712
Tel 013-201800 Tel 031-7786560 E-post sgi@swedgeo.se
Fax 013-201914 Fax 031-7785940

^

Datum

Beteckning

2020-02-28

5.3.2-2001-0039

Vidare anser vi att en ansökan bör innehålla geotekniska underlag samt ritningar och beskrivningar över
planerade arbeten och föreslagna åtgärder, så att det går att bedöma miljökonsekvenser.

I övrigt har vi inga synpunkter i detta skede.

Ärendets handläggning
Beslut i detta ärende har tagits av Stefan Turesson efter föredragning av geotekniker Wilhelm Rankka,
som handlagt ärendet tillsammans med miljöingenjör Jenny Vestin. Enhetschef Maria Kristensson har
bistått med synpunkter.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten, infrastruktur

^-^

'^•^'^^^i-^^

Wilhelm Rankka

Stefan Turesson
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Till:
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Datum:

Lovisa Zillén Snowball
Elisabeth Mörner
SGU Diariet
Samråd Oxelösunds Hamn SGU Dnr 33-157/2020
den 31 januari 2020 16:27:15

SGU avstår från att lämna synpunkter i ovanstående ärende.
Vi föreslår istället att ni följer SGUs Rekommendationer om muddring och deponering av
muddermassor i havet
Länk till SGUs Rekommendationer:
https://www.sgu.se/samhallsplanering/hav-och-kust/anlaggning-till-havs/muddring-ochdeponering/
samt Havs- och vattenmyndighetens vägledning om Muddring och hantering av muddermassor
Länk till Havs- och vattenmyndighetens vägledning
https://www.havochvatten.se/download/18.4c271c50163bf560e38ec76c/1545057890966/rapport2018-19-muddring-och-hantering-av-muddermassor.pdf

Vänligen,
Lovisa Zillén Snowball, PhD
Enhetschef, Samhällsplanering Marin miljö
Sveriges geologiska undersökning
_________________________________
Box 670, 751 28 Uppsala
Besök: Villavägen 18 Tel: 018 – 17 90 33
E-post: lovisa.zillen@sgu.se

Ebba Sundberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Linder Terese <terese.linder@nykoping.se>
den 10 februari 2020 13:59
Johansson Magdalena; Ebba Sundberg
SV: Inbjudan till samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn

Hej,
Jag ber om ursäkt för att vi inte svarade gällande inbjudan till samrådet den 5 februari. Det föll tyvärr mellan
stolarna.
Men vi har inga kommentarer på den föreslagna åtgärden.
Ha en bra dag!

Vänliga hälsningar
Terese Linder | Brandingenjör | Sörmlandskustens räddningstjänst
Nyköpings kommun | 611 83 Nyköping
Vxl kommunen 0155‐24 80 00 | Vxl räddningstjänst 0155‐24 75 10
direkt: 0155‐24 75 73
terese.linder@nykoping.se | www.nykoping.se| www.skrtj.se
facebook.com/nykopingskommun
facebook.com/sormlandskustensraddningstjanst

Från: Nyköpings Kommun ‐ Räddningstjänsten <raddningstjansten@nykoping.se>
Skickat: den 10 februari 2020 12:24
Till: Linder Terese <terese.linder@nykoping.se>
Ämne: VB: Inbjudan till samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn

Från: Ebba Sundberg <ebba.sundberg@structor.se>
Skickat: den 15 januari 2020 16:09
Till: Elisabeth Mörner <elisabeth.morner@structor.se>; Johansson Magdalena <Magdalena.Johansson@oxhamn.se>
Ämne: Inbjudan till samråd för tillståndsansökan i Oxelösunds hamn
Hej,
Bifogat hittar ni samrådsinbjudan samt samrådsunderlag för kommande tillståndsansökan för Oxelösunds hamn.
Hälsning,
Ebba Sundberg
Structor Miljöbyrån Stockholm AB
072‐144 09 83
1

Solnavägen 4
113 65 Stockholm
www.structor.se
Instagram Facebook LinkedIn
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

catrin.englund@trafikverket.se
Elisabeth Mörner
plan.sodermanland@lansstyrelsen.se
Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om nytt tillstånd för befintlig och framtida verksamhet i Oxelösunds
hamn
den 26 februari 2020 16:26:09
Sjöfartsverkets yttrande angående - samråd för tillståndsansökan utbyggnad av Oxelösunds hamn.pdf

Trafikverkets dnr: TRV 2020/5088

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om nytt tillstånd för befintlig och framtida
verksamhet i Oxelösunds hamn
Trafikverket och Sjöfartsverket har båda ansvar för sjöfartsfrågor. Trafikverket ansvarar för den
strategiska infrastrukturplaneringen i samråd med Sjöfartsverket. Sjöfartsverket har det
operativa ansvaret för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. Trafikverket bedömer
också vilka områden som är av riksintresse för trafikslagens anläggningar, vilket omfattar de fyra
trafikslagen – väg, järnväg, luftfart och sjöfart.
Oxelösunds hamn är utpekad som riksintresse för kommunikationer, liksom väg 53 och SalaOxelösundsbanan vilka ansluter till hamnområdet. Detta redovisas i samrådsunderlaget.
Trafikverket ser positivt på att Oxelösunds Hamn AB möjliggör för överflyttning av
godstransporter från väg till i det här fallet sjöfart. Som Sjöfartsverket framför i sitt yttrande, är
det önskvärt med en beskrivning av hur den ökade godsmängden förhåller sig till regeringens
mål om att föra över godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Hur påverkas
transportarbetet på anslutande vägar och järnväg med hänsyn till den utökade
hamnverksamheten?
Trafikverket har utifrån det nuvarande remissunderlaget inga ytterligare synpunkter att
framföra, utan hänvisar till Sjöfartsverkets yttrande i ärendet (se bilaga).

Med vänliga hälsningar
Catrin Englund
Samhällsplanerare

catrin.englund@trafikverket.se
Direkt: 010-123 57 88
Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Yttrande
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Datum

Dnr/Beteckning

2020-02-24

TSS 2020-272

Ert datum

2020-01-16

elisabeth.morner@structor.se

Samråd – utökad hamnverksamhet i
Oxelösunds hamn, Oxelösunds kommun
Bakgrund
Oxelösunds Hamn AB önskar samråd med Transportstyrelsen med
anledning av bolaget avser ansöka om ett nytt hamntillstånd enligt
miljöbalken samt tillstånd för anläggande av ny kaj, RoRo-läge samt
muddring och dumpning av muddermassor.
Den största skillnaden mellan planerad och dagens verksamhet är att
tillståndsgiven mängd hanterat gods avses öka från 5,5 miljoner till 10,5
miljoner ton. Hanterat gods förväntas också delvis vara av annat slag än
idag då SSAB planerar en omställning av verksamheten. För utbyggnad av
kaj och nytt RoRo-läge överväger hamnen olika alternativ.
Yttrande
Transportstyrelsen har tagit del av samrådsunderlaget lämnar följande
sjöfartsrelaterade synpunkter.
Utformning av kaj, hamnbassäng, tillfartsleder och farledsutmärkning
Utformning av kaj, hamnbassäng, tillfartsled och farledsutmärkning bör ske
med beaktande av Transportstyrelsen rekommendationer för utformning av
farleder1. I riktlinjerna nämns bl.a. vilka säkerhetsmarginaler som bör finnas
mellan botten och fartygens köl, hur farleds- och manöverytor bör
dimensioneras och vilka andra aspekter som bör beaktas vid farleds- och
hamnutformning.
Vi vill även betona vikten av att pollare och övrigt förtöjningsarrangemang
utformas och dimensioneras utifrån förekommande fartygstrafik och att
kajer och anläggningar utrustas med för sjöfarten icke bländande belysning.

TS1004, v2.0, 2016-12-19

1

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Sjotrafik-och-hamnar/Farleder/Riktlinjer-forutformning-av-farleder/

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping
Besöksadress

Olai kyrkogata 35, Norrköping

Telefon
Telefax

0771-503 503
011-185 256

transportstyrelsen.se
sjofart@transportstyrelsen.se

Johan Pettersson
Infrastrukturenheten
Sektionen för sjötrafik

Datum

Dnr/Beteckning

2020-02-24

TSS 2020-272

Sjöfartsrelaterade risker
Den planerade verksamheten innebär en betydande ökning av mängden
hanterat gods i hamnen samt helt nya kaj och RoRo-läge. Vi saknar dock en
analys av hur risker kopplade till sjötrafiken kan komma att påverkas av de
planerade åtgärderna. En nautisk riskanalys bör genomföras där påverkan
för sjöfarten och riskreducerande åtgärder analyseras mer ingående och där
myndigheter och berörda aktörer bereds tillfälle att bidra med synpunkter.
Vi rekommenderar även att en fartygssimulering genomförs för att verifiera
att förslag på ny kaj och RoRo-läge samt tillfartsleder är korrekt utformade
och utmärkta i förhållande till den planerade fartygstrafiken (se även
Transportstyrelsens rekommendationer för simulering av farleder2).
Risker förenade med anläggningsfasen, dumpning av muddermassor m.m.
och som kan komma att påverka den övriga sjötrafiken bör även analyseras.
Utifrån denna analys bör projektet föreslå eventuella åtgärder för att höja
säkerheten under anläggningsfasen.
Sjömätning
En förutsättning för att kunna bedöma hamnars och farleders utformning i
förhållande till sjötrafiken är att vattenområdena är sjömätta enligt modern
sjömätningsstandard dvs. FSIS-44 (Finsk/Svensk realisering av S-44
internationell standard för sjömätning).
Förändringar av strandlinje, bottentopografi samt nya anläggningar i
hamnen och farleden ska efter genomförande av projektet sjömätas och
mätas in enligt sjömätningsstandard FSIS-44 och delges Sjöfartsverket.
Övrigt
Många av de sjöfartsrelaterade aspekter som omnämnts i detta yttrande t.ex.
utformning och dimensionering av hamn och farled, utmärkning, sjömätning
bör behandlas i fortsatt samråd mellan hamnen Transportstyrelsen och
Sjöfartsverket.
Vi rekommenderar att genomförda riskanalyser bifogas som en del i den
fortsatta ansökningsprocessen.

2

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/tss-2016-646rekommendation-for-simulering-av-farleder.pdf
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Detta ärende har avgjorts av sektionschef Johan Skogwik. I den slutliga
handläggningen av ärendet deltog nautisk handläggare Johan Pettersson,
föredragande.

Johan Skogwik
Sektionen för sjötrafik
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Caruso Jenny
Elisabeth Mörner
Löfgren Hannes
Samråd Oxelösunds hamn
den 26 februari 2020 11:47:26

Hej!
Länsstyrelsen i Västmanlands län, som är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt,
har fått möjlighet att yttra sig under avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken.
Vattenmyndigheten avstår från att yttra sig i detta skede.
Med vänlig hälsning

Jenny Caruso
Vattensamordnare
Vattenmyndighetens kansli
Telefon: 010-224 92 33
E-post: jenny.caruso@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås
För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilaga D.2
RAPPORT
Handläggare
Per Åke Nilsson
Tel
0701-847432
Fax
031-7 747474
Mail: per.ake.nilsson@afconsult.com
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Sammanfattning
Det externa bullret från Oxelösunds Hamn AB (Hamnen) har beräknats för ett tänkt maximalt driftfall
vid:
•

Befintlig verksamhet inom nuvarande tillstånd som medger en årlig hantering av 5,5 miljoner
ton gods över kaj.

•

Nollalternativet, vilket skulle innebära att det nuvarande tillståndet till största delen utnyttjas
för att lossa järn- och skrotråvara avsett för SSAB:s planerade ljusbågsugn.

•

Ansökt verksamhet vilket innebär som mest en årlig hantering av 10,5 miljoner ton gods, och
utgörs av den utökade befintliga verksamheten kompletterad med lossning av järn- och
skrotråvara för bl.a. SSAB:s planerade verksamhet

De beräknade ljudnivåerna jämförs med det nuvarande bullervillkoret för verksamheten (nattetid
45 dBA ekvivalent resp. 55 dBA momentan ljudnivå) och med riktvärdena som anges i
Naturvårdsverkets vägledning för externt industribuller (nattetid 40 dBA ekvivalent resp. 55 dBA
momentan ljudnivå). I nedanstående tabell redovisas de högsta beräknade ekvivalenta ljudnivåerna
vid närmaste bostäder utmed Strandvägen väster om hamnen. Ljudnivåerna är beräknade utan
bullerbegränsande åtgärder.
Tid
Dagtid (06-18)
Kvällstid (18-22)
Nattetid (22-06)

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA)
Befintlig verksamhet
Nollalternativet
Ansökt verksamhet
54
53
55
51
49
54
50
48
52

Tabellen visar att de ekvivalenta ljudnivåerna beräknas öka i den ansökta verksamheten beroende på
ökad drift och att alla skrottyper förutses hanteras dygnet runt. Bullret för nollalternativet beräknas
vara något lägre än för den befintliga verksamheten beroende på att en del av verksamheten kommer
att upphöra samtidigt som lossning av grovt skrot inte kommer att pågå nattetid.
Driften vid hamnen är idag varierande vilket också innebär att bullret i omgivningen varierar mycket.
Resultatet i den här rapporten bygger, såsom angetts ovan, på ett maximalt antaget driftfall. Vid
tidigare kontrollmätningar utförda inom ramen för kontrollprogrammet har bullervillkoren innehållits.
Den ekvivalenta ljudnivån från själva fartygen, som Hamnen har svårt att kunna påverka, beräknas som
högst till ca 43 dBA för alla driftfall.
De högsta momentana ljudnivåerna nattetid beräknas till ca 62 dBA för den befintliga verksamheten
och nollalternativet. Något högre momentanljud kan förväntas från den ansökta verksamheten då
beräkningarna är gjorda utifrån att all lossning av skrot kan pågå dygnet runt.
Nedan redovisas ljuddämpningsbehoven vid maximala driftfall för att kunna innehålla det nuvarande
bullervillkoret (B) och Naturvårdsverkets riktvärden (NV) med avseende på ekvivalenta ljudnivåer.
Ljuddämpningsbehov
för driftfall (dBA)
Befintlig verksamhet
Nollalternativet
Ansökt verksamhet

Dag (06-18)
B
NV
4
3
5

Kväll (18-22)
B
NV
1
6
4
4
9

Natt (22-06)
B
NV
5
10
3
8
7
12

Ljuddämpningsbehoven vid ansökt verksamhet är således som högst 7 dBA (nuvarande villkor) och 12
dBA (Naturvårdsverkets riktvärden). Ljuddämpningsbehoven för momentana ljudnivåer är mer än
10 dBA.
Beräkningarna visar också att ca 170 fastigheter kan komma att exponeras för ekvivalenta ljudnivåer
på mellan 45 och 50 dBA nattetid vid ansökt verksamhet. Motsvarande antal fastigheter som
exponeras för ljudnivåer på mellan 40 och 45 dBA nattetid är ca 600 fastigheter.
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I rapporten redovisas förslag på åtgärder med syfte att minska bullret. Förslagen avser bl.a. akustiskt
varningssystem för att underlätta ett tyst arbetssätt, utbildningsinsatser, anslutning till landel för fartyg
i ”ruttrafik,” dämpning av RoRo ramper samt avskärmningar av mellanlager.
Det kan dock vara svårt att innehålla det nuvarande villkoret (även med åtgärder eller begränsningar
av drifttider) och det bedöms i princip som omöjligt att komma ner till de värden som
Naturvårdsverket anger nattetid. Eftersom ljuddämpningsbehovet är så stort, bullernivåerna så
varierande över tid och att det är fråga om komplexa åtgärder med svårbedömd effekt bör
bullerbegränsade åtgärder införas etappvis med uppföljning av erhållet resultat efter varje
åtgärdsetapp.
Lågfrekvent buller alstras i första hand av fartygens hjälpmaskiner. I Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om lågfrekvent buller anges riktvärden inomhus. Nivåerna är således beroende av bulleralstringen
och av de närliggande bostadshusens ljudisolering. Med antagande om normala ljudisoleringsvärden
bedöms att överskridanden relativt riktvärdena inte kan uteslutas i samband med att bulleralstrande
fartyg ligger vid kaj i kombination med goda ljudutbredningsförhållanden, t.ex. i samband med
vindriktning från fartygen mot närliggande bostäder. För att kontrollera om aktuella riktvärden
innehålls krävs att ljudmätningar utförs inomhus vid representativa drift och väderleksförhållanden.

1

Inledning

I denna rapport redovisas beräknade ekvivalenta och momentana ljudnivåer samt lågfrekvent buller
från Oxelösunds hamn till närmaste bostäder i omgivningen. Beräkningarna har utförts i enlighet med
den nordiska beräkningsmodellen för externt industribuller och avser ett tänkt maximalt driftfall vid:
•

Befintlig verksamhet inom nuvarande tillstånd som medger en årlig hantering av 5,5 miljoner
ton gods över kaj.

•

Nollalternativet, vilket skulle innebära att det nuvarande tillståndet till största delen utnyttjas
för att lossa järn- och skrotråvara avsett för SSAB:s planerade ljusbågsugn.

•

Ansökt verksamhet vilket innebär som mest en årlig hantering av 10,5 miljoner ton gods, och
utgörs av den utökade befintliga verksamheten kompletterad med lossning av järn- och
skrotråvara för bl.a. SSAB:s planerade verksamhet.

De beräknade ekvivalenta- och momentana ljudnivåerna jämförs med bullervillkoret för den befintliga
verksamheten och med de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets vägledning för externt
industribuller. Det lågfrekventa bullret jämförs med Folkhälsomyndighetens riktvärden för ljudnivåer
inomhus.
Principiella åtgärdsförslag redovisas i syfte att minska bullret i omgivningen så långt det är tekniskt
och ekonomiskt rimligt.
Beräkningarna avser tänkta maximala driftfall under dag- kvälls- och nattetid för resp.
beräkningsalternativ. Driften vid hamnen är varierande vilket också innebär att bullret i omgivningen
varierar mycket. Detta innebär att bullret normalt är lägre än vad som redovisas i denna rapport.
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Bedömningsgrunder
Bullervillkor

I beslut av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län, dat 2004-05-14 anges
följande bullervillkor för verksamheten.
”Buller från verksamheten skall begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som
riktvärde* utomhus vid närmaste bostäder än
55 dBA
45 dBA
50 dBA

vardagar mån-fre
nattetid
övrig tid

(kl. 07.00-18.00))
(kl. 22.00-07.00)

Momentana (maximala) ljud nattetid (kl. 22-07) får inte överskrida 55 dBA.
*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids mer än tillfälligt, medför en skyldighet för
verksamhetsutövaren att snarast vidta åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas.”

2.2

Naturvårdsverkets vägledning

I Naturvårdsverkets vägledning. ISBN 978-91-620-6538-6 om industri- och annat verksamhetsbuller
anges följande riktvärden i Tabell 1.

Tabell 1. Ekvivalent ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde
För momentana ljud nattetid anges värdet (22-06) 55 dBA
Bullervillkoret anges som ekvivalenta och högsta momentana (maximala) ljudnivåer. Med ekvivalenta
ljudnivåer menas den genomsnittliga ljudnivån under en viss tidsperiod. Den högsta momentana
(maximala) ljudnivån är den högsta ljudnivån under samma tidsperiod (Figur 1).

Figur 1. Ekvivalent och maximal ljudnivå. Exemplet är inte hämtat från hamnen
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Lågfrekvent buller

Fartygens hjälpmaskiner genererar vanligtvis lågfrekvent buller. Vid hamnverksamhet brukar de
lågfrekventa ljudnivåerna jämföras med de riktvärden som redovisas i Folkhälsomyndighetens
allmänna råd (FoHMFS 2014:13). I Tabell 2 redovisas dessa värden. Observera att dessa avser
inomhusvärden.
Tersband (Hz)
Ljudtrycksnivå (dB)
31,5
56
40
49
63
43
80
41,5
100
40
125
38
160
36
200
32
Tabell 2. Riktvärden för lågfrekvent buller inomhus i bostadsrum enl. FoHMFS 2014:13

3

Allmänt om utförda beräkningar

3.1

Underlag
•

Topografisk karta över aktuellt område.

•

Buller från hamnen. Ljudmätningar nära de aktuella bullerkällorna utförda i december 2012
samt mätning av lågfrekvent buller redovisad i ÅF rapport 582026 -A01, dat. 2014-03-12.

•

Beräkning av externt buller från planerad LNG terminal redovisad i ÅF rapport 745339-r-A,
dat 2017-11-30

•

Buller från hamnen. Ljudmätningar utförda i november och december 2019.

•

Kumulativt buller från SSAB avseende beräknade ljudnivåer från nuvarande och framtida
verksamhet. Brekke och Strand Rapport 5815390-0021, dat. 2019-09-18

•

Kumulativt buller från Kuusakoski. ÅF PM 599426-01, dat. 2014-08-25.

•

Kumulativt buller från Oljeanläggningen. ÅF rapport 550673-A01 dat. 2011-05-04.

•

Information om driftförhållanden i hamnen.

3.2

Utförda beräkningar

Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller,
DAL32 (Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: ”Environment noise from industrial plants. General prediction
method.” Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Beräkningsgången kan kort
beskrivas enligt följande:
•

Digitalt kartunderlag, över industriområdet och dess omgivning, har använts som grunddata i
programmet.

•

Utgående från kartunderlaget har samtliga betydande externbullerkällor matats in i kartans
koordinatsystem.
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•

Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå Lw har lagts in som källdata.

•

Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i närheten av
källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen.

•

Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av avståndet,
atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk mark), inverkan av ljudutbredning över
vatten, vegetationsdämpning samt skärmning.

•

Beräkningarna avser medvind från bullerkällor till mottagarpunkter vid barmarksförhållanden.

•

Beräkningarna har utförts i enlighet med nordiska beräkningsmodellen för beräkning av externt
industribuller (DAL 32). Som hjälpmedel har använts datorprogrammet Sound Plan där denna
beräkningsmodell ingår.

•

Resultatet redovisas som beräknade totala ljudimmissionsnivåer vid mottagarpunkt samt som
så kallade bullerspridningskartor i färg där nivågränser i steg om 5 dBA redovisas.

Beräkningsnoggrannheten bedöms normalt till ca ± 2 dBA. Osäkerheten är något större när det gäller
den ansökta verksamheten eftersom det inte är bestämt i detalj hur verksamheten kommer att
bedrivas med avseende på t.ex. lastning/lossning, transporter, lagringsplatser, etc. Det är heller inte
säkert att skrothantering kommer att ske inom alla ytor vid ansökt verksamhet, om vissa moment
kommer att ske simultant, med vilken frekvens viss skrothantering kommer att ske, etc.

3.3

Mottagarpunkter

I Figur 2 redovisas valda mottagarpunkter (beräkningspunkter) som alla är belägna vid närmast
kringliggande permanent- eller fritidsbostäder.

Figur 2. Mottagarpunkter i omgivningen
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Beräknade ljudnivåer-befintlig verksamhet
Driftförhållanden och beräkningsförutsättningar

I Figur 3 visas lagerytor och kajer inom Oxelösunds hamn. De buller och verksamheter som ingår i
beräkningarna av det externa bullret redovisas i Tabell 3. Alla dessa verksamheter presenteras i
Bilaga 776818-01 i form av uppmätta ljudnivåer på nära avstånd, beräknade ljudnivåer i
mottagarpunkterna, etc.

Figur 3. Kajer och lagerytor på hamnområdet (lageryta J och K är i dagsläget inte ianspråktagna)
Kaj/område
2
4
7a
7b

Terminalområdet

Verksamhet
Lastning/lossning av RoRo fartyg
Alt. lossning av flisfartyg
Lastning av grovt skrot, inkl. lastmaskin
Lastning av fragmenterat skrot, inkl.
lastmaskin. Pågår inte samtidigt som 7a
Körning av skrot med dumper
Lossning av cementbåt
Lossning av torrbulk
Fyllning av fickor och kompaktering med 3
lastmaskiner
Körning med containertruck

Terminalområdet
Terminalområdet

Lastmaskiner, 2 i drift samtidigt
En gaffeltruck

Hamnområdet
8
9,5
Lageryta B

Drifttid
Hela dygnet
Hela dygnet
Dagtid (06-18)
Hela dygnet
Dagtid (06-18)
Hela dygnet
Hela dygnet
Hela dygnet
30% av dag och kvällstid (0622)
Dag och kvällstid (06-22)
50% av dag och kvällstid (0622)
Ca 1h dagtid (06-18)
Dag och kväll (06-22)

Hamnplanen
Tågrangering, 1 tågset per dag
Transportrörelser inom
Lastbilar 63 500 per år (in och ut)
verksamhetsområdet1
Stegeludden
Lossning/lastning av flis med lastmaskin
Dagtid (06-18)
1 Transporterna till och från stegeludden ingår i trafikbullerberäkningarna för allmänna vägar, se PM 776818-02.

Tabell 3. Verksamheter som ingår i utförda beräkningar
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Beräkningsresultat – befintlig verksamhet

Ekvivalenta ljudnivåer
De beräknade ekvivalenta ljudnivåerna från den befintliga verksamheten i mottagarpunkterna
redovisas i Tabell 4. Redovisade ljudnivåer avser höjden 1,5 m ovan mark. Värdena inom parentes
anger skillnaden i ljudnivå på höjden 5-10 m relativt höjden 1,5 m. Resultatet redovisas även som s.k.
bullerkartor i bilaga 776818 A02-A04 (höjd 1,5m).
Mottagarpunkt

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA)
Dag (06-18)
Kväll (18-22)
Natt (22-06)
1
54 (±0)
51 (±0)
50 (±0)
2
54 (+1)
48 (±0)
46 (±0)
3
47 (+2)
44 (+1)
43 (+2)
4
48 (+1)
46 (+1)
46 (+1)
5
47 (+2)
46 (+2)
46 (±0)
6
50 (+1)
48 (+1)
48 (+1)
Tabell 4. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer – befintlig verksamhet
Tabellen visar att bullervillkoret dagtid (55 dBA) beräkningsmässigt innehålls. Under kväll beräknas
endast ett marginellt överskridande i punkt 1. Nattetid mellan kl. 22 och 06 beräknas villkoret
överskridas med som mest 5 dBA (punkt 1). Mellan kl. 06 och 07 gäller bullervillkoret för natt som är
45 dBA. Under denna tid överskrids bullervillkoret beräkningsmässigt med som mest ca 9 dBA i punkt
1 och 2. Skillnaden i beräknade ljudnivåer mellan höjderna 1,5 resp. 5-10 m uppgår till som mest 2
dBA.
Driften vid hamnen är idag varierande vilket också innebär att bullret i omgivningen varierar mycket.
Resultaten i den här rapporten bygger, såsom angetts ovan, på ett maximalt antaget driftfall. Vid
tidigare kontrollmätningar utförda inom ramen för kontrollprogrammet har riktvärden enligt
bullervillkoret innehållits.
Ekvivalenta ljudnivåer från enskilda bullerkällor
De beräknade ekvivalenta ljudnivåerna från de olika bullerkällorna (se bilaga 776818-A01) redovisas i
Tabell 5. Beräknade ljudbidrag på 40 dBA eller mer är markerade i fet stil.
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Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
44
43
38
12
16
17
33
29
28
17
18
21
40
35
35
19
29
32
30
27
22
20
21
23
48
42
36
40
38
41
28
24
23
21
22
25
47
43
36
40
36
35
20
18
15
15
14
14
44
32
37
38
38
39
27
25
25
28
29
29
42
25
28
30
27
36
20
18
15
15
14
14
31
26
23
29
28
32
27
24
22
23
24
27
42
30
35
44
43
45
39
37
37
40
41
42
30
30
23
11
13
17
28
28
20
6
11
15
27
27
20
8
10
13
25
25
27
24
29
25
43
51
44
31
32
32
41
43
34
29
28
30
29
28
17
35
38
32
54
54
47
48
47
50

1a. RORO fartyg, lastning och lossning
1b RORO fartygsbuller SCA ortviken
2a Lossning av flis, mobilkran
2b. Flisfartyg Sydgaard
3a. Lastning av HMS skrot på fartyg
3b. Fartygsbuller Ronja
3c. Lastmaskin hantering av HMS skrot
3d. Körning av grovt skrot med dumper
Alt 3a. Lossning av fragmenterat skrot
Alt. 3b. Fartygsbuller
Alt. 3c. Lastmaskin, fragmenterat skrot
Alt.3d. Körning av fragmenterat skrot
4a. Cementfartyg, lossning
4b. Fartygsbuller, Cemsea
6a. Torrbulk, lossning
6b. Fartygsbuller Peney
7a Terminalområde, lastmaskiner
7b Terminalområde, containertruck
7c Terminalområde, gaffeltruckar
8. Lageryta, lastmaskiner
9. Tågrangering
10 Lastbilstrafik
11. Stegeludden, flishantering
Total ekvivalent ljudnivå dagtid
Förklaring – drifttider:
Dagtid
Dag + kväll
Hela dygnet
Tabell 5 Beräknade ekvivalenta ljudnivåer på 1,5 m höjd i mottagarpunkterna från bullerkällorna

Kommentarer: Bullerkälla 3 dvs. lastning och hantering av fragmenterat skrot, kan pågå hela dygnet.
Ljudbidraget från denna verksamhet är lägre jämfört med dagfallet då även grovt skrot (HMS skrot)
hanteras (källa 3). De ekvivalenta ljudnivåerna från fartygen dvs. i första hand från hjälpmaskiner,
maskin- och lastrumsventilation, som Hamnen har svårt att kunna påverka, beräknas kunna uppgå till
som mest ca 43 dBA i mottagarpunkterna.
Momentana ljudnivåer nattetid
I tabell 6 redovisas beräknade högsta momentana ljudnivåer (maximala ljudnivåer) nattetid
(22-06) i mottagarpunkterna. Dessa härrör från RoRo-rampen och från materialhantering. Bullret från
fartygen är konstant utan märkbara nivåvariationer. Beräkning av momentana ljudnivåer är rel. osäkra
beroende på att dessa orsakas av enskilda händelser som är svåra att förutsäga.
Punkt

Beräknade max nivåer
Dominerande bullerkälla
(dBA)
1
62
1a. RoRo, körning över ramp samt 3a och 3c skrothantering
2
61
Se ovan
3
56
Se ovan
4
52
5a. Lossning av kol och 3a och 3c skrothantering
5
51
Se ovan
6
53
Se ovan
Tabell 6. Beräknade maximala ljudnivåer nattetid – befintlig verksamhet
Momentana ljud nattetid överstigande nattkravet 55 dBA beräknas i punkterna 1-3.
Beräkningsresultatet redovisas även som en bullerkarta i bilaga 776818-A05.
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Kumulativt buller - nuläge

I Tabell 7-9 redovisas beräknade översiktliga totala ekvivalenta ljudnivåer dag-, kvälls- och nattetid i
mottagarpunkterna från verksamheter vid hamnen (hamnverksamhet och fartyg), SSAB, Kuusakoski
och Oljeanläggningen. Beräkningarna avser höjden 1,5 m.
Dagtid (06-18)
Verksamhet

Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Hamnen
54
54
47
48
47
50
SSAB
38
41
47
51
46
43
Kuusakoski
28
30
24
37
36
28
Oljeanläggningen
39
37
37
41
42
42
Total ekvivalent ljudnivå
54
54
50
52
50
51
Tabell 7. Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer dagtid kl. 06-18
Kvällstid (18-22)
Verksamhet

Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Hamnen
51
48
44
46
46
48
SSAB
34
39
45
44
40
38
Kuusakoski
Oljeanläggningen
39
37
37
41
42
42
Total ekvivalent ljudnivå
51
49
48
49
48
49
Tabell 8 Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer kvällstid kl. 18-22
Nattetid (22-06)
Verksamhet

Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Hamnen
50
46
43
46
46
48
SSAB
34
38
44
43
39
37
Kuusakoski
Oljeanläggningen
39
37
37
41
42
42
Total ekvivalent ljudnivå
50
47
47
49
48
49
Tabell 9. Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer nattetid kl. 22-06
Ovan redovisade ljudnivåer avser maximal drift i hamnen med 5 st. fartyg som lastar och lossar
samtidigt i hamnen och vid Oljeanläggningen. Bullret är därför vanligtvis lägre. Tabellerna visar att
bullret från SSAB förhöjer det kumulativa bullret främst i punkt 3 och 4. Bullret från Oljeanläggningen i
samband med lastning och lossning av tankers påverkar det totala bullret i främst punkterna 4-6.
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Beräknade ljudnivåer - nollalternativet

5.1

Driftfall och beräkningsförutsättningar

Beräkningarna avser maximalt utnyttjad kapacitet vid befintligt tillstånd dag-, kvälls resp. nattetid i de
valda mottagarpunkterna. De verksamheter som ingår i beräkningarna redovisas i Tabell 10.
Kaj/område
2
4

7

9,5

Hamnområdet
Lageryta B
Terminalområdet
Terminalområdet
Terminalområdet
Hamnplanen
Transportrörelser inom
verksamhetsområdet1
Stegeludden

Verksamhet
Lastning/lossning av RoRo fartyg
Skrotfartyg, typ Coaster. Lossning av HMS
skrot med hamnkran. Körning med
lastmaskin till lageryta E. Skrothantering
med plockkran och lastmaskin
Skrotfartyg typ Handysize. Lossning av HMS
skrot med hamnkran. Körning med
lastmaskin till lageryta A. Skrothantering
med plockkran och lastmaskin
Skrotfartyg typ Panmax. Lossning av
fragmenterat skrot med hamnkran. Körning
med lastmaskin till lageryta C.
Skrothantering med materialhanterare och
lastmaskin
Körning av skrot med dumper
Fyllning av fickor och kompaktering med 3
lastmaskiner
Körning med containertruck
Lastmaskiner, 2 i drift samtidigt
En gaffeltruck
Tågrangering 1 tågset per dag
Lastbilar 292 000 per år (in och ut)

Drifttid
Hela dygnet
Dagtid (06-18)

Lossning/lastning av flis med lastmaskin

Dagtid (06-18)

Dagtid (06-18)

Hela dygnet

Dagtid (06-18)
Hela dygnet
Dag och kvällstid (06-22)
Dag och kvällstid (06-22)
Dag och kvällstid (06-22)
Ca 1h dagtid (06-18)
Dag och kväll (06-22)

1 Transporterna till och från Stegeludden ingår i trafikbullerberäkningarna för allmänna vägar, se PM 776818-02

Tabell 10. Verksamheter som ingår i utförda beräkningar

5.2

Beräkningsresultat – nollalternativet

Ekvivalenta ljudnivåer
De beräknade ekvivalenta ljudnivåerna i nollalternativet med maximalt utnyttjad kapacitet vid
befintligt tillstånd dag-, kvälls resp. nattetid i de valda mottagarpunkterna redovisas i Tabell 11.
Beräkningarna avser högsta tänkbara buller. Redovisade värden avser höjden 1,5 m och värdena inom
parentes hur mycket högre ljudnivå som beräknas på höjden 5-10 m. Resultatet redovisas även som
s.k. bullerkartor i bilaga 776818-A06-A08 (höjd 1,5m)
Mottagarpunkt

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA)
Dag (06-18)
Kväll (18-22)
Natt (22-06)
1
53 (±0)
49 (±0)
48 (±0)
2
53 (+1)
47 (±0)
44 (±0)
3
49 (+2)
42 (+1)
41 (+2)
4
48 (+1)
46 (+1)
46 (+1)
5
48 (+2)
46 (+2)
46 (±0)
6
49 (+1)
47 (+1)
47 (+1)
Tabell 11. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer – befintlig verksamhet
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Tabellen visar att bullervillkoret dagtid och kvällstid beräkningsmässigt innehålls. Det högsta bullret
beräknas från skrothanteringen, se Tabell 12. Nattetid mellan kl. 22 och 06 beräknas villkoret
överskridas med som mest 3 dBA. Mellan kl. 06 och 07 gäller bullervillkoret för natt som är 45 dBA.
Under denna tid beräknas bullervillkoret överskridas med som mest ca 8 dBA i punkt 1 och 2.
Skillnaden i beräknade ljudnivåer mellan höjderna 1,5 resp. 5-10 m uppgår till 0-2 dBA.
Ekvivalenta ljudnivåer från enskilda bullerkällor
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från de olika bullerkällorna redovisas i Tabell 12. Beräknade
ljudbidrag på 40 dBA eller mer är markerade i fet stil.
Verksamhet/bullerkälla

Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna
(dBA)
1
2
3
4
5
6
44
43
38
12
16
17
33
29
28
17
18
21
48
43
43
27
37
38
33
30
24
23
24
26
28
29
27
18
17
19
34
33
35
29
28
36
46
41
35
39
37
40
38
35
34
31
32
35
30
30
28
22
22
24
37
37
41
40
34
37
44
32
37
44
43
46
27
25
25
28
29
29
40
25
28
30
27
36
20
18
15
15
14
14
19
18
19
23
22
21
23
28
27
30
35
25
29
28
17
35
38
32
43
51
42
34
34
34
43
46
39
26
27
32
28
28
20
6
11
16
30
30
23
11
13
17
29
28
17
35
38
32
53
53
49
48
48
49

1a. RORO fartyg, lastning och lossning
1b RORO fartygsbuller SCA ortviken
2a. Lossning av HMS-skrot
2b. Fartygsbuller
2c. Lastmaskin körning till lageryta E
2d. Skrothantering Lageryta E
3a. Lossning av HMS-skrot
3b. Fartygsbuller
3c. Lastmaskin körning till lageryta A
3d. Skrothantering Lageryta A
4a. Lossning av fragmenterat skrot
4b. Fartygsbuller
4c. Lastmaskin, fragmenterat skrot
4d. Körning av fragmenterat skrot
4c. Lastmaskin körning till lageryta C
4d. Skrothantering Lageryta C
5. Hantering av flis med lastmaskin
6. Tågrangering
7. Lastbilar
8. Containertruck
9. Lastmaskin
10. Stegeludden, flishantering
Total ekvivalent ljudnivå dagtid
Förklaring – drifttider:
Dagtid
Dag + kväll
Hela dygnet
Tabell 12. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer på 1,5 m höjd i mottagarpunkterna från bullerkällorna
Kommentarer: Bullerkälla 4, dvs. lastning och hantering av fragmenterat skrot, kan pågå hela dygnet.
De beräknade ljudbidragen från denna verksamhet är lägre jämfört med lastning och lossning av HMS
skrot som bara utförs dagtid. Nattetid ger även RoRo verksamheten (körning över rampen) högt buller
till punkt 1 och 2. Denna verksamhet kan pågå under några timmar per fartyg. Det totala bullret från
fartygen, dvs. i första hand från hjälpmaskiner, maskin- och lastrumsventilation, som Hamnen har svårt
att kunna påverka beräknas kunna uppgå till som mest ca 43 dBA i mottagarpunkterna. De beräknade
ekvivalenta ljudnivåerna från fartygen är relativt likvärdiga med de nivåer som beräknas i dagsläget.
Momentana ljudnivåer nattetid
De momentana ljudnivåerna beräkna vara likvärdiga jämfört med den befintliga verksamheten. De
beräknade nivåerna redovisas i Tabell 6 och i form av en bullerkarta i bilaga 776818-A05. Momentana
ljud nattetid överstigande nattkravet 55 dBA orsakade av skrothantering och körning över RoRo
rampen beräknas i punkterna 1-3.
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Kumulativt buller - nollalternativet

I Tabell 13-15 redovisas beräknade översiktliga totala ekvivalenta ljudnivåer dag-, kvälls- och nattetid i
mottagarpunkterna från verksamheter i hamnen (hamnverksamhet och fartyg), SSAB, Kuusakoski och
Oljeanläggningen. Beräkningarna avser höjden 1,5 m.
Redovisade ljudnivåer från SSAB (Brekke och Strand Rapport 5815390-0021) är något osäkra beroende
på att den framtida verksamheten inte är bestämd i detalj t.ex. var de olika skrotupplagen och
körvägar ska placeras etc. Skillnaden mellan de högsta och lägsta ljudnivåerna som har redovisats av
SSAB uppgår till som mest 4 dBA. Redovisade ljudnivåer från SSAB utgör medelvärden av högsta resp.
lägsta ljudnivån i resp. mottagarpunkt.
Dagtid (06-18)
Verksamhet

Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Hamnen
53
53
49
49
48
47
SSAB
38
40
48
52
47
43
Kuusakoski
28
30
24
37
36
28
Oljeanläggningen
39
37
37
41
42
42
Total ekvivalent ljudnivå
53
53
51
53
51
49
Tabell 13. Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer dagtid kl. 06-18
Kvällstid (18-22)
Verksamhet

Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Hamnen
49
47
42
46
46
47
SSAB
34
39
45
43
39
38
Kuusakoski
Oljeanläggningen
39
37
37
41
42
42
Total ekvivalent ljudnivå
50
48
47
49
48
49
Tabell 14. Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer kvällstid kl. 18-22
Nattetid (22-06)
Verksamhet

Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Hamnen
47
44
41
46
46
47
SSAB
33
39
45
44
40
37
Kuusakoski
Oljeanläggningen
39
37
37
41
42
42
Total ekvivalent ljudnivå
48
46
46
49
48
49
Tabell 15. Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer nattetid kl. 22-06
Ovan redovisade ljudnivåer avser maximal drift i hamnen med 4 st. fartyg som lastar och lossar
samtidigt i Hamnen och vid Oljeanläggningen. Bullret är därför vanligtvis lägre. Tabellerna visar att
bullret från SSAB förhöjer det kumulativa bullret främst i punkt 3 och 4. Bullret från Oljeanläggningen
påverkar det totala bullret i främst punkterna 4-6.
LNG terminalen
I samband med projekteringen av den planerade LNG terminalen beräknades det externa bullret.
Dessa beräkningar visade att bullret inte kommer att överstiga 40 dBA vid de närmaste bostäderna i
samband med normal drift under förutsättning att erforderliga bullerdämpande åtgärder vidtas. Detta
innebär att de beräknade kumulativa ljudnivåerna vid nollalternativet och vid ansökt verksamhet inte
kommer att påverkas i någon nämnvärd grad av bullret från LNG terminalen.
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Beräknade ljudnivåer-ansökt verksamhet
Driftfall och beräkningsförutsättningar

Beräkningen har gjorts utifrån bedömd maximalt utnyttjad kapacitet vid ansökt verksamhet vilket
innebär som mest en årlig hantering av 10,5 miljoner ton gods, och utgörs av den utökade befintliga
verksamheten kompletterad med lossning av järn- och skrotråvara för bland annat SSABs planerade
verksamhet, dvs övergång till järn- och skrotbaserad ståltillverkning. De verksamheter som ingår i
beräkningarna redovisas i Tabell 16.
Kaj/område
2
3
4

7

8
9,5

Hamnområdet
Lageryta B
Terminalområdet
Terminalområdet
Terminalområdet
Hamnplanen
Transportrörelser inom
verksamhetsområdet1
Stegeludden
Lagerytor J och K

Verksamhet
Lastning/lossning av RoRo fartyg
Flisfartyg, lossning med mobilkran
Skrotfartyg, typ Coaster. Lossning av HMS
skrot med hamnkran. Körning med
lastmaskin till lageryta E. Skrothantering
med plockkran och lastmaskin
Skrotfartyg typ Handysize. Lossning av HMS
skrot med hamnkran. Körning med
lastmaskin till lageryta A. Skrothantering
med plockkran och lastmaskin
Cementbåt, lossning
Skrotfartyg typ Panmax. Lossning av
fragmenterat skrot med hamnkran. Körning
med lastmaskin till lageryta C.
Skrothantering med plockkran och
lastmaskin
Körning av skrot med dumper
Fyllning av fickor och kompaktering med 3
lastmaskiner
Körning med contatinertruck
Lastmaskiner, 2 i drift samtidigt
En gaffeltruck
5 ankommande tåg per dag, inkl. rangering
av ett tågset per dag
Lastbilar ca 257 000 per år (in och ut)

Drifttid
Hela dygnet
Hela dygnet
Hela dygnet

Lossning/lastning av flis med lastmaskin
Hantering av flis med lastmaskiner

Dagtid (06-18)
Dagtid (06-18)

Hela dygnet

Hela dygnet
Hela dygnet

Dagtid (06-18)
Hela dygnet
Dag och kvällstid (06-22)
Dag och kvällstid (06-22)
Dag och kvällstid (06-22)
Dag och kvällstid
(rangering dagtid)
Dag och kväll (06-22)

1 Transporterna till och från Stegeludden ingår i trafikbullerberäkningarna för allmänna vägar, se PM 776818-02

Tabell 16. Verksamheter som ingår i utförda beräkningar
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Beräkningsresultat ansökt verksamhet

Ekvivalenta ljudnivåer
De beräknade ekvivalenta ljudnivåerna vid sökt verksamhet redovisas i Tabell 17. Beräkningarna avser
högsta tänkbara buller vid ansökt verksamhet. Redovisade värden avser höjden 1,5 m och värdena
inom parentes hur mycket högre ljudnivå som beräknas på höjden 5-10 m. Resultatet redovisas även
som s.k. bullerkartor i bilaga 776818 A09-A011 (höjd 1,5m)
Mottagarpunkt

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA)
Dag (06-18)
Kväll (18-22)
Natt (22-06)
1
55 (±0)
54 (±0)
52 (±0)
2
55 (+1)
53 (+2)
48 (+2)
3
50 (+1)
49 (+1)
48 (+1)
4
49 (+1)
48 (+1)
48 (±0)
5
48 (+2)
47 (+2)
47 (+2)
6
50 (+1)
47 (+2)
49 (+2)
Tabell 17. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid ansökt verksamhet
Tabellen visar att dagens bullervillkor dagtid (07-18) på 55 dBA beräkningsmässigt tangeras. Det
högsta bullret beräknas från skrothanteringen, se Tabell 18. Under kväll (krav 50 dBA) beräknas ett
överskridande på som mest 4 dBA i punkt 1. Mellan kl. 06 och 07 gäller bullervillkoret för natt som är
45 dBA. Under denna tid beräknas bullervillkoret överskridas med som mest ca 10 dBA i punkt 1 och 2.
Nattetid mellan kl. 22 och 06 beräknas villkoret överskridas med som mest 7 dBA. Skillnaden i
beräknade ljudnivåer mellan höjderna 1,5 resp. 10 m uppgår till 0-2 dBA. Eftersom beräkningarna
utgår från att alla skrottyper förutsätts kunna hanteras hela dygnet beräknas högre ljudnivåer nattetid
jämfört med nuläge och med nollalternativet.
Ekvivalenta ljudnivåer från enskilda bullerkällor
De beräknade ekvivalenta ljudnivåer från de olika bullerkällorna redovisas i Tabell 18. Beräknade
ljudbidrag på 40 dBA eller mer är markerade i fet stil.
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Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna
(dBA)
1
2
3
4
5
6
44
43
38
12
16
17
33
29
28
17
18
21
40
35
35
19
29
32
30
27
22
20
21
23
48
43
43
27
37
38
33
30
24
23
24
26
28
29
27
18
17
19
34
33
35
29
28
36
46
41
35
39
37
40
38
35
34
31
32
35
30
30
28
22
22
24
37
37
41
40
34
37
44
32
37
46
45
47
27
25
25
28
29
29
19
18
19
23
22
21
23
28
27
30
35
25
29
28
17
35
38
32
43
51
42
34
34
34
43
46
39
26
27
32
28
28
20
6
11
16
30
30
23
11
13
17
29
28
17
35
38
32
33
33
39
33
35
31
55
55
50
49
48
50

1a. RORO fartyg, lastning och lossning
1b RORO fartygsbuller SCA ortviken
2a. Lossning av flis
2b. Flisfartyg
3a. Lossning av HMS-skrot
3b. Fartygsbuller
3c. Lastmaskin körning till lageryta E
3d. Skrothantering Lageryta E
4a. Lossning av HMS-skrot
4b. Fartygsbuller
4c. Lastmaskin körning till lageryta A
4d. Skrothantering Lageryta A
5a. Lossning av fragmenterat skrot
5b. Fartygsbuller
5c. Lastmaskin körning till lageryta C
5d. Skrothantering Lageryta C
6. Hantering av flis med lastmaskin
7. Tågrangering
8. Lastbilar
9. Containertruck
10. Lastmaskin
11. Stegeludden, flishantering
12. Lageryta J och K, flishantering
Total ekvivalent ljudnivå dagtid
Förklaring – drifttider:
Dagtid
Dag + kväll
Hela dygnet
Tabell 18. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer på 1,5 m höjd i mottagarpunkterna från bullerkällorna

Kommentarer: Av tabellen framgår att den största delen av all verksamhet inkl. skrothanteringen
kommer att pågå dygnet runt. Fartygsbullret beräknas till som mest ca 43 dBA i mottagarpunkterna
även för detta alternativ. Detta buller ger relativt låg påverkan i omgivningen jämfört med det övriga
bullret.
Momentana ljudnivåer nattetid
I tabell 19 redovisas beräknade högsta momentana ljudnivåer (maximala ljudnivåer) nattetid
(22-06) i mottagarpunkterna. Dessa bestäms till övervägande del av lossning av främst HMS skrot och
övrig skrothantering.
Punkt

Beräknade max nivåer
Dominerande bullerkälla
(dBA)
1
67
RoRo ramp och skrothantering
2
66
Se ovan
3
62
Skrothantering
4
60
Se ovan
5
56
Se ovan
6
59
Se ovan
Tabell 19. Beräknade maximala ljudnivåer nattetid – ansökt verksamhet
Beräkningarna visar att villkoret 55 dBA nattetid beräkningsmässigt överskrids i alla mottagarpunkter.
De högsta överskridandena beräknas i punkt 1 och 2.
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Kumulativt buller - ansökt verksamhet

I Tabell 20-22 redovisas beräknade översiktliga totala ekvivalenta ljudnivåer dag-, kvälls- och nattetid i
mottagarpunkterna från verksamheter vid hamnen (hamnverksamhet och fartyg), SSAB, Kuusakoski
och Oljeanläggningen. Beräkningarna avser höjden 1,5 m.
Redovisade ljudnivåer från SSAB (Brekke och Strand Rapport 5815390-0021) är något osäkra beroende
på att SSABs framtida verksamhet inte är bestämd i detalj t.ex. var de olika skrotupplagen och
körvägar ska placeras etc. Skillnaden mellan de högsta och lägsta ljudnivåerna som har redovisats av
SSAB uppgår till som mest 4 dBA. Redovisade ljudnivåer från SSAB utgör medelvärden av högsta resp.
lägsta ljudnivån i resp. mottagarpunkt.
Dagtid (06-18)
Verksamhet

Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Hamnen
55
55
50
49
48
50
SSAB
38
40
48
52
47
43
Kuusakoski
28
30
24
37
36
28
Oljeanläggningen
39
37
37
41
42
42
Total ekvivalent ljudnivå
55
55
53
54
51
51
Tabell 20. Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer dagtid kl. 06-18
Kvällstid (18-22)
Verksamhet

Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Hamnen
54
53
49
48
47
47
SSAB
34
39
45
44
40
38
Kuusakoski
Oljeanläggningen
39
37
37
41
42
42
Total ekvivalent ljudnivå
54
53
50
49
48
49
Tabell 21. Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer kvällstid kl. 18-22
Nattetid (22-06)
Verksamhet

Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Hamnen
52
48
48
48
47
47
SSAB
33
39
45
44
40
37
Kuusakoski
Oljeanläggningen
39
37
37
41
42
42
Total ekvivalent ljudnivå
52
49
50
50
48
49
Tabell 22. Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer nattetid kl. 22-06
Beräkningarna av det kumulativa bullret visar att Hamnen ger det dominerande bullret i alla
mottagarpunkter under hela dygnet. I punkt 3 och 4 beräknas bullret från SSAB ge något förhöjda
ljudnivåer medan Oljeanläggningen påverkar ljudnivåerna i punkt 5 och 6.
LNG terminalen
Den planerade LNG terminalen beräknas inte ge något tillskott till det kumulativa bullret,
se avsnitt 5.3
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Buller under övergångsperioden

Med övergångsperioden menas att SSAB har tagit ljusbågsugnen i drift men att en masugn
fortfarande är igång. Under denna tid kan följande verksamhet antas motsvara maximalt driftfall.
•
•
•
•
•

Kaj 2. RoRo fartyg
Kaj 3. Flisfartyg.
Kaj 7. Skrotfartyg.
Kaj 9,5. Pelletsfartyg.
Terminalområdet och Stegeludden motsvarande befintlig verksamhet, se Tabell 3

Driftfallet överensstämmer till stor del med beräkningarna av bullret från den nuvarande
verksamheten, se Tabell 4. Där framgår att den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder (mottagarpunkt 1)
beräknas till som högst 54 dBA (dag), 51 (kväll) samt 50 dBA (natt). Den momentana ljudnivån nattetid
beräknas till som högst 62 dBA

8

Lågfrekvent buller – alla driftfall

Det lågfrekventa bullret alstras till största delen av fartygens hjälpmaskiner. Olika fartyg ger olika
bulleralstring. Eftersom det lågfrekventa bullret är oberoende av godshanteringen i hamnen beräknas
liknande nivåer för alla tre driftfall.
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) se avsnitt 2.2, anges riktvärden för
lågfrekvent buller inomhus. De lågfrekventa ljudnivåerna inomhus bestäms dels av ljudnivåerna
utanför bostaden, dels av vilken ljudisolering som bostadens fasad ger. För att kunna fastställa
störningsnivåerna inomhus krävs att mätningar utförs inomhus vid representativa driftförhållanden i
hamnen och vid godkända väderleksförhållanden. Hamnen har för närvarande inget villkor
beträffande lågfrekvent buller. Hamnen kan idag erbjuda elanslutning för fartyg av 400 V upp till 32 A,
efterfrågan på elanslutning är dock liten i nuläget.
I syfte att bedöma de lågfrekventa ljudnivåerna utfördes i samband med externbullerutredning från
2014-03-12 ljudmätningar i mottagarpunkt 1 som är den mest bullerexponerade punkten med
avseende lågfrekvent buller. Vid mättillfället låg fartygen Ronja (skrot), Sydgaard (flis) samt Riona
(småbulk) inne samtidigt i hamnen. Detta driftfall bedöms vara ett representativt driftfall både i
dagsläget, nollalternativet och för ansökt verksamhet. Variationen beträffande bulleralstring mellan
olika fartyg är dock stor. De uppmätta lågfrekventa ljudnivåerna jämförs med Folkhälsomyndighetens
riktvärden varigenom husfasadernas ljudisoleringsbehov kan bedömas.
I tabell 23 redovisas uppmätta lågfrekventa ljudnivåer, från främst avgasbullret, utomhus i punkt 1 i
förhållande till Folkhälsomyndigheten riktvärden. Skillnaden mellan dessa ljudnivåer är
ljudisoleringsbehovet för att riktvärdena ska innehållas inomhus.
Tersband
(Hz)
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200

Uppmätt ljudnivå
utomhus i mp 1(dB)
55
63
62
62
65
52
43
41
36

Tabell 23. Beräknade lågfrekventa ljudnivåer

Riktvärden
(dB)
56
49
43
41,5
40
38
36
34
32

Ljudisoleringsbehov
(dB)
14
19
20,5
25
14
7
7
4
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Ljuddämpningsbehovet är som högst i frekvensområdet 50 till 80 Hz med ett ljudisoleringsbehov på
mellan 19 och 25 dB, vilket motsvarar en relativt god fasadisolering. Det är fråga om ett tiotal
fastigheter som är belägna kring mottagarpunkt 1 utmed Strandvägen som berörs. Det lågfrekventa
bullret bedöms vara likartat under hela dygnet. I övriga mottagarpunkter beräknas lågfrekventa
ljudnivåer som bedöms innehålla Folkhälsomyndighetens riktvärden vid antagande om normalgod
fasadisolering. Det lågfrekventa bullret bedöms inte öka vid ansökt verksamhet.
Kännedom om fasadisolering på bostadshus kring mottagarpunkt 1 saknas. Det är således inte möjligt
att med dessa beräkningar avgöra om bullerdämpande åtgärder krävs. Om ett ljuddämpningsbehov
föreligger är en teoretisk möjlig åtgärd att speciellt bullriga fartyg som inte ansluts till landel förses
med effektiva avgasljuddämpare. Alternativt kan fasadisoleringen förbättras på de mest exponerade
bostadshusen.

9

Beräkningsresultat, sammanfattning

Nedan sammanfattas beräkningsresultatet i form av ljuddämpningsbehov för att innehålla befintliga
villkor/riktvärden redovisade i avsnitt 2, dvs. det nuvarande bullervillkoret och Naturvårdsverkets
riktvärden vid alla bostäder och antalet fastigheter som exponeras av ekvivalenta ljudnivåer
överstigande 35 dBA. Dessutom diskuteras rena toner och impulsbuller.

9.1

Ljuddämpningsbehov

I tabell 24 redovisas ljuddämpningsbehoven för att kunna innehålla det nuvarande bullervillkoret (B)
och Naturvårdsverkets riktvärden (NV) med avseende på ekvivalenta ljudnivåer.
Ljuddämpningsbehov
Dag (06-18)
Kväll (18-22)
Natt (22-06)
för driftfall (dBA)
B
NV
B
NV
B
NV
Befintlig verksamhet
4
1
6
5
10
Nollalternativet
3
4
3
8
Ansökt verksamhet
5
4
9
7
12
Tabell 24. Ljuddämpningsbehov för att innehålla det nuvarande bullervillkoret (B) alternativt
Naturvårdsverkets riktvärden (NV) avseende ekvivalenta ljudnivåer
Av tabellen framgår att bullerdämpningsbehovet avseende framtida driftförhållanden är störst
nattetid. För att innehålla det nuvarande villkoret (45 dBA) krävs att bullret dämpas med 7 dBA och
med 12 dBA för att klara Naturvårdsverkets riktvärde på 40 dBA.

9.2

Bullerexponerade fastigheter

I Tabell 25-27 redovisas ungefärliga antalet bostäder samt antalet vård- och undervisningslokaler som
förväntas exponeras för ekvivalenta ljudnivåer från verksamheten inom olika ljudnivåintervall från 5
dBA under riktvärdena i Naturvårdsverkets vägledning för industri- och verksamhetsbuller, för befintlig
verksamhet (B), för nollalternativet (N) och för ansökt verksamhet (A). Antalet byggnader inom
respektive ljudnivåintervall är framtaget genom beräkningar av ljudnivån (frifältsvärde) vid samtliga
fasader för alla bostadsbyggnader samt vård- och undervisningslokaler inom det aktuella området.
Grupperingen av byggnader i nivåintervall är sedan gjord utifrån beräknad ljudnivå vid byggnadens
mest bullerexponerade fasad.
Dagtid
Byggnadstyp

Antal fastigheter inom olika ljudnivåintervall
45-50 dBA
51-55 dBA
B
N
A
B
N
Bostad
816
799
822
43
40
Skola
14
14
14
6
Vårdinrättning
2
2
2
Tabell 25. Antal bullerexponerade fastigheter, dagtid

A
52
2

RAPPORT 776818-R-A

2020-10-23

21 (23)

Kvällstid
Byggnadstyp

Antal fastigheter inom olika ljudnivåintervall
40-45 dBA
46-50 dBA
51-55 dBA
B
N
A
B
N
A
B
N
Bostad
400
249
720
61
28
259
1
Skola
7
3
11
5
Vårdinrättning
2
2
2
2
Tabell 26. Antal bullerexponerade fastigheter, kvällstid

A30
-

Nattetid
Byggnadstyp

Antal fastigheter inom olika ljudnivåintervall
35-40 dBA
41-45 dBA
46-50 dBA
B
N
A
B
N
A
B
N
A
Bostad
783
635
876
367
171
614
54
23
169
Skola
12
7
15
5
9
2
Vårdinrättning
2
2
2
2
2
2
Tabell 27. Antal bullerexponerade fastigheter, nattetid

9.3

B
-

51-55 dBA
N
A
12
-

Rena toner och impulsbuller

Bullret från hamnen bedöms normalt inte innehålla rena toner om bromsskrik från tågen kan undvikas.
Bullret från främst skrothanteringen och RoRo-rampen innehåller slagljud, vilket kan uppfattas som
impulsartat buller.
I Naturvårdsverkets övergångsvägledning anges att ljudkravet ska skärpas med 5 dB om följande
förutsättningar gäller:
1) Man hör impulsljudet tydligt över rådande bakgrundsljudnivå och
2) Man upplever impulsljuden som "ofta återkommande".
Definitionen av ”ofta återkommande” skall enligt Naturvårdsverket göras subjektivt på plats av berörd
mätpersonal och det kan därför endast göras under pågående drift. Det finns således ingen objektiv
metod för att fastställa detta. Att en övre gräns för momentana ljudnivåer bestäms bör därför räcka för
att begränsa störningar från verksamheten till följd av impulsartat buller.
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Bullerdämpning

Hamnens verksamhet varierar över tid. Det finns dessutom osäkerheter i beräknat maximalt driftfall
och hur ofta detta kommer att inträffa. Även vid beräknat maximalt driftfall för befintlig verksamhet
överskrids riktvärdena i nuvarande villkor. Några sådana överskridanden har dock inte noterats vid
immissionsmätningar enligt kontrollprogrammet. Sammantaget innebär detta att bedömningen av
buller vid ansökt verksamhet är svårbedömt och bör följas upp.

10.1 Möjliga åtgärder
Generellt sett är det mycket svårt att utföra effektiva bullerdämpande åtgärder vid hamnar beroende
på att:
•

Huvuddelen av verksamheten bedrivs utomhus.

•

Inbyggnader och avskärmningar är svåra att utföra.

•

Svårigheter att ställa krav på bullret från fartygen.

•

Ljudutbredningen sker till stor del över vatten utan någon tillskottsdämpning av vegetation,
avskärmningar, etc.

Nedan redovisas principiella åtgärdsförslag för de bullrande momenten som i första hand syftar till att
innehålla bolagets nuvarande bullervillkor också för ansökt verksamhet. Som framgår av Tabell 24
beräknas ljuddämpningsbehovet till 7 dBA vilket kommer att kräva mycket omfattande insatser. För att
klara Naturvårdsverkets riktvärden krävs åtgärder som beräkningsmässigt minskar bullret med ca 14
dBA vilket inte bedöms vara en realistisk målsättning.
Skrothantering
Bullret från hantering av skrot, dvs. vid lossning, transport och hantering inom området, beräknas
alstra det högsta bullret. Bullret kan till viss del påverkas av personalen. Exempel på åtgärder är:
•

Ett akustiskt övervakningssystem som hjälpmedel för personalen (t.ex. kran- och
lastmaskinförare) för att kunna arbeta så tyst som möjligt. Ett sådant system registrerar
ljudnivån kontinuerligt och ger aktuell personal direkt feedback svid höga momentana ljud
som riskerar att överskrida kravet på momentana ljud nattetid
(55 dBA) eller orsaka andra störningar.

•

Utbildning av aktuell personal i syfte att arbeta så tyst som möjligt, t.ex. att minimera
fallhöjder vid skrothantering, ”eco driving” för att minska buller och bränsleförbrukning, etc.

•

Välja så tysta lossnings- hanterings- och transportmetoder som möjligt. Detta kräver en
omfattande projektering så att även övriga funktionskrav tillgodoses.

•

Avskärmning av mellanlagringsplatser för att minska hanteringsbuller till närliggande
bostäder.

•

Utvärdering och planering av verksamheten, exempelvis för att minska behovet av att utföra
särskilt bullrande moment samtidigt

•

Utreda effekten av hantering av olika godsslag inom olika ytor på området.

•

Planering av verksamheten så att så mycket som möjligt av den bulleralstrande
skrothanteringen kan utföras dagtid och därigenom minska bullret under kvälls- och nattetid
då ljuddämpningsbehovet är störst.

•

Utreda möjligheterna att uppföra en lång bullerdämpande skärm vid det nya fartygsläget.
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Fordon
•
Välja tystast möjliga lastmaskiner, truckar dumpers, etc.
•

Undersöka möjligheterna till varvtalsbegränsning nattetid.

•

Optimera körvägarna.

RoRo fartyg
•

Elastiska mellanlägg vid rampens anslutning mot kajen och vid fartyget.

•

Begränsa hastigheten vid körning över rampen.

Lossning av flis från fartyg
Bullret alstras till största delen av hydraulikutrustningen på mobilkranen. Det bör utredas om det är
möjligt att dämpa detta buller. I annat fall måste en ny tystare kran användas alternativt att undvika
denna verksamhet nattetid.
Fartygen
Fartygsbullret beräknas ge högst påverkan i punkt 1 och 2 (ca 43 dBA). Detta innebär att det är svårt
att klara 45 dBA nattetid om inte detta buller dämpas. Bullret orsakas av fartygens hjälpmaskiner och
ventilation. Detta buller skulle kunna elimineras genom att fartygen använder landel istället för
egenproducerad el. Detta kräver insatser både vid kajplatser och på fartygen. Det är fråga om mycket
stora investeringar både för Hamnen och för berörda rederier. I takt med ökade miljökrav på
fartygsutsläpp, undersöker dock Hamnen att i framtiden kunna erbjuda landanslutning med el till de
fartyg som är lämpade för detta. Bäst lämpade för elanslutning är sannolikt de fartyg som varje gång
ligger vid samma kajplats, t ex ett rorofartyg. I och med att bullret från avgasskorstenarna och
maskinrumsventilationen förvinner när fartygen är anslutna till landel kommer det lågfrekventa bullret
att bli försumbart från dessa fartyg.
Det är ovanligt att fartyg utan fasta rutter utnyttjar landel. Bullret från sådana fartyg kan inte rimligen
vara Hamnens ansvar. Genom att upprätta ett kontrollprogram för verksamheten och utföra
regelbundna ljudmätningar på dessa fartyg ges möjligheter att i samråd med redare sträva efter att
särskilt bullrande fartyg åtgärdas eller undviks.

10.2 Rekommendation
Översiktliga beräkningar visar att det kan vara möjligt att minska de ekvivalenta ljudnivåerna med
minst 4 dBA om samtliga nämnda åtgärder ger erforderligt resultat. Detta innebär i så fall att
ljudnivåerna nattetid vid de närmaste bostäderna kommer att uppgå till ca 48 dBA vid antaget
maximalt driftfall vid ansökt verksamhet, dvs. 3 dBA högre än nuvarande villkor nattetid. De
momentana ljudnivåerna kommer att minska med som mest ca 10 dBA. Detta innebär att det kan bli
svårt att innehålla det nuvarande bullervillkoret nattetid både med avseende på ekvivalenta och
momentana ljudnivåer. Det är speciellt svårt att innehålla krav på momentana ljudnivåer eftersom
dessa beror av enstaka händelser.
Det är mycket svårt att i dagsläget bedöma om alla ovanstående åtgärder är praktiskt genomförbara
och vilken ljuddämpande effekt som kan uppnås. Det är också osäkert hur bullret från verksamheten
kommer att variera över tid och förhålla sig till antaget maximalt driftfall. För att bättre kunna bedöma
vilka åtgärder som är möjliga att utföra och vilken bullerdämpning som kan uppnås krävs en
noggrann förprojektering och en närmare uppföljning av bulleremissionen från verksamheten.
Eftersom effekterna av ovan redovisade principiella åtgärdsförslag är svåra att bedöma bör åtgärderna
utföras etappvis inom ramen för ett åtgärdsprogram. Effekten av varje åtgärdsetapp utvärderas
varefter åtgärderna i kommande etapp kan detaljprojekteras.
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Befintlig verksamhet
Källa nr 1. Kaj 2

PÅN/GÅN

Roro fartyg, SCA Ortviken, lastning och lossning

Bullerkällor och beräknade ljudeffektnivåer (Lw):
1a. Körning över ramen:
Lw:
101 dBA
1b. Fartygsbuller:
Lw:
88 dBA

(även buller från dragarna)

Drifttid: Hela dygnet

Uppmätt A vägd ljudnivå på 10 m avstånd från rampen:
Frekvens (Hz)
31,5
63
125
250
500 1000
Ljudnivån (dB)
45
55
64
64
67
68

2000
65

4000
59

8000
52

dBA
73

Kommentar:

Ljudmätningar utförda i november 2019. Körning över rampen generade momentana ljkudnivåer på
max 90 dBA på 10 m avstånd

Källans beräknade delbidrag i mottagarpunkter (dBA):
Mätpunkt nr.
1a; Lastning/lossning
1b: Fartyg

1
44
33

2
43
29

3
38
28

4
12
17

5
16
18

6
17
21

776818-A01.2

Oxelösunds Hamn AB

2020-10-22

Befintlig verksamhet
Källa nr 2. Kaj 3

PÅN/GÅN

Flisfartyg Sydgaard, lossning

Bullerkällor och beräknade ljudeffektnivåer (Lw):
2a. Mobilkran:
Lw: 101 dBA
2b. Fartygsbuller:
Lw: 92 dBA
Drifttid: Hela dygnet

Uppmätt A vägd ljudnivå på 20 m avstånd från mobilkranen:
Frekvens (Hz)
31,5
63
125
250
500 1000
Ljudnivån (dB)
32
53
50
60
62
60

2000
59

Kommentar:

Ljudmätningar utförda i december 2012.

Källans beräknade delbidrag i mottagarpunkter (dBA):
Mätpunkt nr.
2a: Mobilkran
2b: Fartyg

1
40
30

2
35
27

3
35
22

4
19
20

5
29
21

6
32
23

4000
54

8000
46

dBA
67
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Oxelösunds Hamn AB
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Befintlig verksamhet
Källa nr 3. Kaj 7

PÅN/GÅN

Skrotfartyg Ronja. Lastning

Bullerkällor och beräknade ljudeffektnivåer (Lw):
3a.Lastning med kran 451:
Lw: 109 dBA
3b. Fartygsbuller:
Lw: 92 dBA

3c. Lastmaskin vid skrothög:

Lw:111 dBA

Drifttid: Dagtid (06-18)

Uppmätt A vägd ljudnivå på 30 m avstånd från lastning:
Frekvens (Hz)
31,5
63
125
250
500 1000
Ljudnivån (dB)
46
55
61
60
61
66

2000
64

Kommentar:

Ljudmätningar utförda i december 2012.

Källans beräknade delbidrag i mottagarpunkter (dBA):
Mätpunkt nr.
3a: Lastning
3b: Fartyg
3c: Lastmaskin

1
48
28
47

2
41
24
43

3
36
23
36

4
37
21
40

5
38
22
36

6
34
25
35

4000
62

8000
57

dBA
71
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Oxelösunds Hamn AB
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Befintlig verksamhet
Källa nr 4. Kaj 8

PÅN/GÅN

Cementfartyg. Cemsea, lossning

Bullerkällor och beräknade ljudeffektnivåer (Lw):
4a.Lossning:
Lw: 98 dBA
4b. Fartygsbuller:
Lw: 93 dBA
Drifttid: Hela dygnet

Uppmätt A vägd ljudnivå på 10 m avstånd från lossning:
Frekvens (Hz)
31,5
63
125
250
500 1000
Ljudnivån (dB)
40
52
59
61
64
66

2000
63

Kommentar:

Ljudmätningar utförda i november 2019.

Källans beräknade delbidrag i mottagarpunkter (dBA):
Mätpunkt nr.
4a: Lossning
4b: Fartyg

1
31
27

2
26
24

3
23
22

4
29
23

5
28
24

6
32
27

4000
56

8000
45

dBA
70
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Oxelösunds Hamn AB
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Befintlig verksamhet
Källa nr 5. Kaj 9,5

PÅN/GÅN

Torrbulkfartyg Peney, lossning av kol

Bullerkällor och beräknade ljudeffektnivåer (Lw):
5a.Lossning:
Lw: 111 dBA
5b. Fartygsbuller:
Lw: 105 dBA
Drifttid: Hela dygnet

Uppmätt A vägd ljudnivå på 50 m avstånd från lossning:
Frekvens (Hz)
31,5
63
125
250
500 1000
Ljudnivån (dB)
32
47
55
60
65
63

2000
60

4000
54

8000
41

Kommentar:

Ljudmätningar utförda i november 2019. Transportbanan alstrar momentanljud på max
77 dBA på 50 m avstånd.

Källans beräknade delbidrag i mottagarpunkter (dBA):
Mätpunkt nr.
5a: Lossning
5b: Fartyg

1
42
39

2
30
37

3
35
37

4
44
40

5
43
41

6
45
42

dBA
69

776818-A01.6

Oxelösunds Hamn AB

2020-10-22

Befintlig verksamhet
Källa nr 6. Terminlområdet

PÅN/GÅN

Intern trafik

Bullerkällor och beräknade ljudeffektnivåer (Lw):
6a.Lastmaskiner:
Lw: 101 dBA
6b.Containertruck:
Lw: 102 dBA

Gaffeltruck:

Lw: 98 dBA

Drifttid: Dag och kvällstid (06-22)

Uppmätt A vägd ljudnivå på 7m avstånd från containertrucken:
Frekvens (Hz)
31,5
63
125
250
500 1000 2000
Ljudnivån (dB)
33
52
62
65
69
72
74

4000
64

8000
54

dBA
77

Kommentar:

Ljudmätningar utfördes i november 2019. Enligt uppgift är två lastmaskiner och gaffeltrucken i drift
samtidigt och containertrucken under ca 30 % av den totala drifttiden. Fordonen kör vanligtvis i
terminalområdet.
Källans beräknade delbidrag i mottagarpunkter (dBA):
Mätpunkt nr.
6a: Lastmaskiner
6b: Containerytruck
6C: Gaffeltruckar

1
30
28
27

2
30
28
27

3
23
20
20

4
11
6
8

5
13
11
10

6
17
15
13

776818-A01.7

Oxelösunds Hamn AB

2020-10-22

Befintlig verksamhet
Källa nr 7. Lageryta B

PÅN/GÅN

Fyllning av fickor och kompaktering

Bullerkällor och beräknade ljudeffektnivåer (Lw):
7. Lastmaskiner:

Lw: 101 dBA

Drifttid: Dag och kvällstid (06-22)

Uppmätt A vägd ljudnivå på 7m avstånd från containertrucken:
Frekvens (Hz)
31,5
63
125
250
500 1000 2000
Ljudnivån (dB)
32
51
61
64
68
71
73

4000
53

8000
53

Kommentar:

Verksamheten utförs med tre lastmaskiner. Ljudmätningar utfördes i december 2012.

Källans beräknade delbidrag i mottagarpunkter (dBA):
Mätpunkt nr.
7: Lastmaskiner

1
25

2
25

3
27

4
24

5
29

6
25

dBA
76

776818-A01.8

Oxelösunds Hamn AB

2020-10-22

Befintlig verksamhet
Källa nr 8. Järnvägsspår

PÅN/GÅN

Rangering av tåg

Bullerkällor och beräknade ljudeffektnivåer (Lw):
8. Rangering:

Lw: 123 dBA

Drifttid: Dagtid (06-18)

Uppmätt A vägd ljudnivå på 50 m avstånd från rangering:
Frekvens (Hz)
31,5
63
125
250
500 1000
Ljudnivån (dB)

2000

4000

8000

dBA
81

Kommentar:

Ljudmätningar utfördes i mars 2013. Bullret varierar. Bromsskrik generarar det högsta bullret.Den
momentana ljudnivån uppmättes till max 99 dBA på 50 m avstånd Vanligtvis rangeras ett tågset per
dag, dvs ett tågset in och ut per dag. Verksamheten antas pågå ca 1h.
Källans beräknade delbidrag i mottagarpunkter (dBA):
Mätpunkt nr.
8: Rangering

1
43

2
51

3
44

4
31

5
32

6
32

776818-A01.9

Oxelösunds Hamn AB

2020-10-22

Befintlig verksamhet
Källa nr 9.Hamnområdet

PÅN/GÅN

Lastbilstrafik i

Bullerkällor och beräknade ljudeffektnivåer (Lw):
8. Lastbilar:

Lw: 100 dBA

Drifttid: Inom hamnområdet dag och kvällstid (06-22), till Stegeludden dagtid (06-18)

Uppmätt A vägd ljudnivå på 7m avstånd från containertrucken:
Frekvens (Hz)
31,5
63
125
250
500 1000 2000
Ljudnivån (dB)
32
51
60
63
67
70
72
Kommentar:

Beräkningar har utförs schablonmässigt.
Antal transportrörelser ca 63 500 per år (in och ut)
.
Källans beräknade delbidrag i mottagarpunkter (dBA):
Mätpunkt nr.
9: Lastbilstrafik

1
39

2
41

3
32

4
27

5
27

6
28

4000
57

8000
56

dBA
75

776818-A01.10

Oxelösunds Hamn AB

2020-10-22

Befintlig verksamhet
Källa nr 10. Stegeludden

PÅN/GÅN

Lastning/lossning och hantering av flis

Bullerkällor och beräknade ljudeffektnivåer (Lw):
10. lastmaskin:

Lw: 101 dBA

Drifttid: Dagtid (07-18)

Uppmätt A vägd ljudnivå på 7m avstånd från containertrucken:
Frekvens (Hz)
31,5
63
125
250
500 1000 2000
Ljudnivån (dB)
32
51
61
64
68
71
73

4000
53

8000
53

dBA
76

Kommentar:

Ljuddata för liknande lastmaskin har använts. Verksamheten pågår kampanjvis. Det dominerande
bullret alstras av lastmaskinen.

Källans beräknade delbidrag i mottagarpunkter (dBA):
Mätpunkt nr.
10: Flishantering

1
29

2
28

3
17

4
35

5
38

6
32
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1
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Övriga byggnader
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Ekvivalent ljudtrycksnivå
Leq i dBA (1,5m ovan mark)

<= 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
> 60
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5
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Maxnivåer nattetid kl. 22 - 06.
Bullerspridningen gäller både
dagsläge och nollalternativ
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Vårdinrättning
Övriga byggnader
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60 - 65
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Nollalternativ. Dagtid kl. 06 - 18
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OHAB. Beräkning av byggbuller
1

Inledning

I detta PM redovisas översiktliga beräkningar av bullret från den planerade byggverksamheten i
samband med:
•
•
•

Utbyggnad av kaj mellan kaj 7 och kaj 9,5
Anläggning av RoRo kaj väster om kaj 2.
Muddring i tre olika områden (A, B och C) vid olika tillfällen.

De olika verksamheterna redovisas i Figur 1.

Figur 1. Planerade anläggningsarbeten och områden för muddringsverksamhet
Beräknade ljudnivåer jämförs med relevanta bedömningsgrunder.

Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001
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Bedömningsgrunder

Riktvärden vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser redovisas i Naturvårdsverkets
allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:1). Värdena för ekvivalent ljudnivå är angivna
som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. Aktuella riktvärden för bostäder, vård- och
undervisningslokaler under vardagsdygn redovisas i Tabell 1.
Ljudnivåer
Ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad
Ekvivalent ljudnivå inomhus i bostadsrum
Maximal ljudnivå utomhus vid fasad
Maximal ljudnivå inomhus i bostadsrum
Tabell 1. Riktvärden för byggbuller

Dag (07-19)
60
45
-

Kväll (19-22)
50
35
-

Natt (22-07)
45
39
70
45

Följande tillägg gäller beträffande riktvärdena:
•

Inga riktvärden föreligger kvälls och nattetid för undervisningslokaler.

•

För lördag, söndag och helgdag tillämpas 5 dBA lägre ekvivalenta ljudnivåer för dag och
kväll jämfört med Tabell 1.

•

I de fall verksamhet pågår endast del av period bör den ekvivalenta ljudnivån beräknas
för den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. under en sekvens/cykel för
byggaktiviteter med intermittent buller.

•

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex spontning och
pålning, bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas.

•

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, bör upp till 10 dBA högre
nivåer kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla kvälls- och nattetid.

•

I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör
höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dBA.

3

Beräkningsförutsättningar

3.1

Ljuddata och genomförandetider

I Tabell 2 redovisas de ljudeffektnivåer (LW) som har använts vid beräkningarna.
Ljudeffektnivåerna är hämtade från vår bullerdatabas baserad på tidigare mätningar av liknande
bullerkällor. Värdena avser ekvivalenta ljudeffektnivåer under en timme, vilket innebär att
ljudnivåerna under kortare perioder kan vara något högre. Dessutom redovisas uppskattade
genomförandetider för resp. arbetsmoment.
Bullerkälla

Vattenbilningsaggregat
Spontning
Pålning
Betongarbeten
Muddring
Tabell 2. Ljudeffektnivåer

Ljudeffekt
LW (dB A)
103
102
112
105
107

Genomförandetider(dagar)
Utbyggnad av
Anläggning av
kaj 7–9,5
RoRo
5
80
20
20
80
120
240
20
20
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Drifttider

Byggverksamheten på kajerna förutsätts utföras endast dagtid, kl. 07-19 medan
muddringsverksamheten kan pågå dygnet runt.

3.3

Mottagarpunkter

I Figur 2 redovisas valda mottagarpunkter (beräkningspunkter) som alla är belägna vid närmast
kringliggande permanent- eller fritidsbostäder.

Figur 2. Mottagarpunkter i omgivningen

4

Beräknade ljudnivåer

Nedan redovisas beräknade ljudnivåer under dagtid resp. under kvälls- och nattetid.
Beräkningarna avser totala ekvivalenta ljudnivåer i samband med att alla verksamheter pågår
samtidigt, vilket innebär att ljudnivåerna vanligtvis är något lägre. Resultatet för
byggverksamheterna redovisas i form av totala ekvivalenta ljudnivåer samt beräknade ljudbidrag
från de dominerande bullerkällorna i de valda mottagarpunkterna.

4.1

Ljudnivåer dagtid

I Tabell 3 och 4 redovisas beräkningsresultatet för byggverksamheterna. Vi har räknat med att
muddring utförs i området närmast bostäder, se Figur 1.
Utbyggnad av kaj mellan kaj 7 och kaj 9,5
Muddring kan förekomma i alla tre delytor (A-C), dock ej samtidigt. Ljudbidragen från
muddringen i Tabell 3 avser de högsta ljudnivåerna i mottagarpunkterna från denna verksamhet.
Bullerkälla

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Spontning
38
22
27
16
29
35
Muddring läge A-C
53
47
40
40
39
48
Vattenbilning
48
44
36
32
32
45
Betongarbeten
42
38
30
22
27
39
Total ekvivalent ljudnivå
54
49
42
41
40
50
Tabell 3. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer dagtid, utbyggnad av kaj mellan kaj 7 och kaj 9,5
Beräknade ljudnivåer redovisas även i Bilaga 01.
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Efter att ovanstående arbeten är slutförda kommer pålning med borrning att utföras under
ca 20 dagar. Denna typ av pålning bedöms vara tystare än pålning med slag. Under denna tid
kommer också betongarbeten att utföras. Bullret beräknas inte överstiga värdena i Tabell 3 under
denna tid.
Nytt RoRo läge
Bullerkälla

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Spontning
45
44
36
8
23
31
Pålning
57
53
44
32
38
40
Betongarbeten
48
48
39
12
31
20
Total ekvivalent ljudnivå
58
55
46
32
39
41
Tabell 4. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer dagtid, utbyggnad av nytt RoRo läge
Beräknade ljudnivåer redovisas även i Bilaga 02.
Kommentarer:
Riktvärdet är 60 dBA under dagtid vilket beräkningsmässigt innehålls i alla mottagarpunkter
under hela byggperioden.

4.2

Ljudnivåer kvälls- och nattetid

Endast muddring i tre olika områden (A, B och C) kommer att pågå kvälls- och nattetid. Dessa
områden visas i Figur 1. I Tabell 5 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer i
mottagarpunkterna.
Muddringsområde

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
6
Område A
53
47
33
33
33
37
Område B
45
42
40
24
36
40
Område C
41
37
34
40
39
48
Tabell 5. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer kvälls-och nattetid från muddring
Beräknade ljudnivåer redovisas även i Bilaga 03-05.
Kommentarer.
Aktuella riktvärden kvälls- och nattetid är 50 respektive 45 dBA ekvivalent ljudnivå. Riktvärdet för
maximal ljudnivå nattetid är 70 dBA (se Tabell 1). För verksamhet med begränsad varaktighet,
högst två månader anges också att 5 dBA högre värden bör tillåtas, dvs riktvärden på 55 dBA
kvällstid och 50 dBA nattetid. Muddringen bedöms pågå kortare tid vilket innebär att riktvärdet
överskrids beräkningsmässigt nattetid i mottagarpunkt 1 med ca 3 dBA i samband med
muddring i område A.
Riktvärdena innehålls beräkningsmässigt om muddring i område A kan undvikas kvälls- och
nattetid.
Pålning och spontning genererar höga momentana ljudnivåer. Vi beräknar dock att riktvärdet
70 dBA innehålls vid närliggande bostäder.
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Hantering av bergmassor

Det kan bli aktuellt att ta upp morän, sorterad sprängstensfyllning och losshållet berg på land
och lagra dessa i väntan på användning för anläggningsändamål. Om stora mängder losshållet
berg tas upp på land kan det också bli aktuellt att krossa och sortera dessa massor på plats.
Möjlig plats för lagring och eventuell krossning av massorna är ytor vid Stegeludden. Krossning
genererar buller till omgivningen. I Figur 3 visas de ytor där denna verksamhet kan komma att
bedrivas.

Figur 3. Ytor för hantering av bergmassor
Följande ljudeffektnivåer har antagits:
Krossverk:
122 dBA
Skutknackning: 116 dBA
Krossning och skutknackning kan pågå samtidigt under en begränsad period som omfattar ett
15-tal dagar under de båda byggverksamheterna (utbyggnad av kaj samt utbyggnad av RoRo
läge). Hanteringen av massorna kommer endast att pågå dagtid. I Tabell 6 redovisas beräknade
ekvivalenta ljudnivåer från bergshanteringen (krossning och skutknackning), högsta beräknade
ljudnivåer från den övriga byggverksamheten som kan uppkomma (se Tabell 3 och 4) samt den
totala ljudnivån i samband med hanteringen av bergmassor.
Verksamhet

Beräknade ekv. ljudnivåer i mottagarpunkter (dBA)
1
2
3
4
5
6
44
40
38
55
53
45

Hantering av bergmassor
(krossning och skutknackning)
Högsta ljudnivåer från övrig
58
55
46
41
40
byggverksamhet
Högsta beräknade totala ljudnivåer
58
55
47
55
53
Tabell 6. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i samband med krossning och skutknackning

50
51

Beräkningarna visar att bullret kommer att öka framför allt i punkterna 4 och 5 om krossning och
skutknackning krävs. Riktvärdet på 60 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls dock beräkningsmässigt
även i dessa punkter.
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Förord
Denna utredning är gjord av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys
är operatör för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds system för övervakning och utvärdering
av luftkvalitet i regionen. Uppdragsgivare för utredningen är Oxelösunds hamn AB via
Structor Miljöbyrån Stockholm AB [1].
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Sammanfattning
Miljöpåverkan till följd av utsläpp av luftföroreningar från verksamhet i Oxelösunds hamn
redovisas i denna rapport genom jämförelse med miljökvalitetsnormer och nationella
miljömålet Frisk luft samt genom jämförelser av utsläpp och haltnivåer i Oxelösund och i
vissa fall Södermanland [23, 4]. Rapporten ger en beskrivning av utsläpp till luft från
Hamnens verksamhet samt en redovisning av de haltbidrag verksamheten genererar till de
totala luftföroreningshalterna. Totala luftföroreningshalter har beräknats för att kunna
jämföra luftkvaliteten med miljökvalitetsnormer och det nationella miljömålet Frisk luft. I
totala luftföroreningshalter ingår, förutom haltbidrag orsakade av Hamnens utsläpp
inklusive följdverksamheter, även lokala haltbidrag orsakade av utsläpp från övrig
vägtrafik, industri mm samt haltbidrag från regionen och intransport av luftföroreningar
från andra länder.
Rapporten beskriver luftkvaliteten för nuläget baserat på ett typår, för ett nollalternativ år
2030 och för sökt verksamhet år 2030. Beräkningar har utförts för luftföroreningshalter av
partiklar (PM10, partiklar mindre än 10 mikrometer i diameter), kvävedioxid (NO2) och
svaveldioxid (SO2). En bedömning av halten PM2.5 (partiklar mindre än 2,5 mikrometer i
diameter) görs utifrån spridningsberäkningarna av PM10. Vidare finns en bedömning av
förväntade luftföroreningshalter under en övergångsperiod. Damningseffekter och risk för
lukt från verksamheten diskuteras. Rapporten innehåller även ett avsnitt om utsläpp av
växthusgaser.
Beräknade utsläpp och luftföroreningshalter utgör ett maxscenario för nollalternativet och
för sökt verksamhet år 2030 och utgår från att Hamnens hela tillstånd för gods över kaj
utnyttjas. Konsekvenser av eventuella framtida bränslen och framtida krav på rening av
utsläpp år 2030 ingår inte i beräkningarna. Utsläpp och luftföroreningshalter från Hamnens
verksamhet bedöms därför representera de högsta utsläppen respektive halterna som
bedöms kunna uppstå vid respektive scenario.
Utsläpp till luft
Hamnens utsläpp till luft sker vid lossning, lastning och övrig hantering av gods inom
verksamhetsområdet samt via transporter till Stegeludden. Verksamheten omfattar utsläpp
från fartyg i hamn samt utsläpp från transporter med lastbil och arbetsmaskiner inom
verksamhetsområdet. De transporter som sker till och från verksamhetsområdet med fartyg
eller lastbil, samt transporter på järnväg, räknas som följdverksamhet. Verksamhetens mest
betydande utsläpp till luft är utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och
partiklar (PM10 och PM2,5).
Utsläpp från fartyg i hamn är betydligt större än utsläpp från lastbilar och arbetsmaskiner
inom verksamhetsområdet, både i nollalternativet och vid sökt verksamhet. Utsläppen av
kväveoxider är betydligt större än utsläppen av övriga ämnen.
I nollalternativet respektive sökt verksamhet härrör ca 95 % respektive 96 % av Hamnens
utsläpp av kväveoxider och nästan 100 % av utsläppen av SO2 från fartyg i hamn. Cirka
78 % av utsläppen av PM10 härrör från fartyg i hamn i nollalternativet respektive 81 % vid
sökt verksamhet.
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Sökt verksamhet bedöms medföra cirka 40 % ökning av Hamnens utsläpp av kväveoxider
(NOx) jämfört med nollalternativet, främst på grund av att antal fartygsanlöp ökar med ca
500 per år.
För utsläpp från följdverksamheter är förhållandena lika som för Hamnens utsläpp.
Utsläppen av NOx dominerar och utsläpp från fartyg är största utsläppskällan. I
nollalternativet respektive vid sökt verksamhet står utsläppen i farled för 93 % respektive
91 % av utsläppen av NOx, och nästan 100 % av SO2 utsläppen. Cirka 70 % av utsläppen
av PM10 härrör från fartyg i farled i nollalternativet respektive 77 % vid sökt verksamhet.
Utsläppen av NOx från följdverksamheter bedöms öka med ca 38 % vid sökt verksamhet
jämfört med nollalternativet.
Jämfört med nuläget bedöms utsläppen av NOx från Hamnens verksamhet och från
följdverksamheter öka i båda scenarierna främst på grund av ett ökat antal fartygsanlöp.
Utsläppsförändringar av övriga ämnen bedöms som små jämfört med nuläget.
Luftföroreningshalter
Totala luftföroreningshalter
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna (MKN)
för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön och är rättsligt
bindande. Dessutom finns det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft som är definierat av
Sveriges riksdag. Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger en långsiktig målbild för
miljöarbetet och ska vara vägledande.
I dagsläget visar mätningar och beräkningar att miljökvalitetsnormen för NO2, SO2 och
partiklar (PM10 och PM2,5) klaras i Oxelösunds kommun [4].
Genomförda haltberäkningar för nollalternativet och för sökt verksamhet visar att Hamnens
verksamhet, inklusive följdverksamheter, inte förväntas bidra till att miljökvalitetsnormen
eller nationella miljömålet Frisk luft överskrids. I beräkningarna för totala halter
luftföroreningar klaras miljökvalitetsnormen med god marginal för samtliga beräknade
ämnen. Även de nationella miljömålen för Frisk luft uppnås. Miljökvalitetsnormen för
skydd av växtlighet klaras med god marginal i både nollalternativet och sökt verksamhet.
Beräkningarna av totala halter luftföroreningar visar att dygnsmedelhalten av kvävedioxid
i luften är som mest 8 µg/m3 högre vid sökt verksamhet än i nollalternativet. Skillnaden är
som störst inom Hamnens verksamhetsområde och norr därom. Vid bostadsbebyggelsen i
Gamla Oxelösund och längs delar av Gamla Oxelösundsvägen är haltskillnaden i total
dygnsmedelhalt av kvävedioxid som mest ca 3 - 6 µg/m3 respektive ca 5 - 8 µg/m3 mellan
scenarierna.
Skillnaden mellan scenarierna orsakas främst till följd av skillnad i utsläpp från sjöfart och
till viss del av utsläpp från ett ökat antal dieseldrivna lok och mobila kranar vid sökt
verksamhet.
För SO2 och PM10 är haltskillnaderna mellan sökt verksamhet och nollalternativet
betydligt mindre än för NO2. Skillnaden är mindre än 0,3 µg/m3 för totala
dygnsmedelhalten av både SO2 och PM10 i hela beräkningsområdet.
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Hamnens bidrag till halten luftföroreningar
Haltbidraget från Hamnens verksamhet till den totala luftföroreningshalten är störst inom
verksamhetsområdet och norr därom och avtar snabbt med avståndet. Ca 3 - 4 km utanför
verksamhetsområdet är det haltbidraget från Hamnen i stort sett noll.
Haltbidraget orsakade av Hamnens utsläpp är i båda scenarierna betydligt större för NO2
än för PM10 i förhållande till totala halter. Detta speglas av storleken på Hamnens utsläpp
som domineras av utsläpp av kväveoxider. Totala halten PM10 i beräkningsområdet
orsakas till större del av andra källor än Hamnens utsläpp. Hamnens haltbidrag av SO2 är
lågt men även totala halter av svaveldioxid är låga i Södermanland varför Hamnens
haltbidrag procentuellt blir ca 15 – 20 % i båda scenarierna.
Hamnens haltbidrag av NO2 och SO2 domineras i både nollalternativet och vid sökt
verksamhet av halter orsakade av utsläpp från fartyg i hamn.
Hamnens haltbidrag är inom verksamhetsområdet ca 7 µg/m3 högre för dygnsmedelvärdet
av kvävedioxid vid sökt verksamhet jämfört med nollalternativet. För PM10 och SO2 är
motsvarande skillnad mindre än 0,2 µg/m3 för båda ämnena.
Vid bostadsbebyggelsen i Gamla Oxelösund och längs delar av Gamla Oxelösundsvägen
är haltskillnaden i dygnsmedelhalt av kvävedioxid mellan scenarierna som mest 2 - 4 µg/m3
respektive 4 - 6 µg/m3. För PM10 och SO2 är skillnaden mindre än 0,1 µg/m3 för båda
platserna.
Diffus damning
Det har inte varit möjligt att genomföra några specifika beräkningar för att fastställa det
kvantifierbara haltbidraget till PM10-halterna från dammande verksamheter inom
Hamnens område. Observera därför att den diffusa damningen inte ingår i de beräkningar
som genomförts för PM10-halterna i denna rapport. Diffus damning är oftast begränsad till
kortare perioder och till lokal skala, vilket innebär att det extra bidraget från damning till
de totala dygnsmedelhalterna av PM10 bedöms vara litet. Dammande aktiviteter inom
verksamhetsområdet kan dock ge betydande bidrag till de lokala PM10-halterna under
enstaka timmar.
Hantering och lagring av mängden gods bestående av finkornigt material beräknas att öka
i sökt verksamhet jämfört med framförallt nuläget, men även jämfört med nollalternativet.
Detta innebär i sin tur ökad risk för damning vid lossning, lastning och lagring. Den ökade
mängden gods i sökt verksamhet kan även komma att innebära en ökning av uppvirvlat
damm från vägbanan från fordonsrörelser med lastbil och arbetsmaskiner, både inom
verksamhetsområdet och på delar av Gamla Oxelösundsvägen.
För att sökt verksamhet inte ska leda till ökad spridning av damm till omgivningen är det
viktigt att Hamnen fortsätter med befintliga åtgärder för att motverka damning. Sopning
och bevattning av lagerytor och vägar, samt vattenbegjutning av torrt, finkornigt material
är de åtgärder som bedöms ge störst damningsreducerade effekt. Dessa åtgärder är extra
viktiga vid torrt och blåsigt väder. Om det på grund av frysgrader inte går att använda
bevattning som metod rekommenderas utökad sopning av vägar och lagerytor. Vid hård
nordostlig vind bör man om möjligt undvika hantering av finkornigt material vid de södra
lagringsytorna vid kajområdet. Liksom i befintlig verksamhet kommer Hamnen avbryta
lasthantering då man anser att damningen påverkar omgivningen.
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Lukt
Den största risken för störande lukt från Hamnens verksamhet är kopplad till hantering av
gods som avger lukt. I såväl nuläget som i sökt verksamhet kan hantering av bark, bioolja
och balat avfall förekomma. Bark hanteras öppet vid lossning från fartyg och transport ut
ur området. I nuläget sker detta 1 - 2 dagar per år. Vid solig och varm väderlek kan lukt
avges från barkhögarna i väntan på transport ut från Hamnen. Bioolja hanteras i ett slutet
system, från fartyg till cistern och sedan ut med lastbil. Lukt kan förekomma vid fyllnad
från cistern och/eller tank. Balat avfall avger normalt inte lukt, men vid vissa tillfällen kan
lukt uppkomma som följd av otäta balar med dåligt material. Sökt verksamhet förväntas
inte medföra ökad hantering av bark och bioolja, medan hantering av balat avfall kan
komma att öka.
I sökt verksamhet kan även lossning av bitumen tillkomma under ca 3 – 4 dagar per år.
Produkten planeras ankomma Hamnen med fartyg, lagras i cistern på området och gå ut via
lastbil. Hamnen kommer bara hantera produkten över kaj och inte ansvara för när den ligger
lagrad i cistern. Tillstånd för lagring av bitumen kommer att sökas separat av annan
verksamhetsutövare. I sökt verksamhet ingår även hantering och lagring av jord-, schaktoch rivningsmassor. Dessa massor kan komma att utgöras av både farligt och icke-farligt
avfall. Beroende på massornas föroreningsinnehåll finns viss risk för lukt. Vilka
skyddsåtgärder som är motiverade kommer att bedömas inför varje enskilt lagringstillfälle.
Vid ogynnsamma meteorologiska förhållanden kan luktpåverkan i samband med hantering
av luktande gods inte uteslutas utanför verksamhetsområdet, men halterna i
omgivningsluften riskerar inte att överstiga hälsofarliga nivåer. Hanteringen av gods
kopplat till lukt är begränsad och utgör en mycket liten del av Hamnens totala hantering av
gods.
Växthusgaser
Vid Oxelösunds hamn genereras utsläpp av växthusgaser från fartyg i hamn,
arbetsmaskiner och från transporter inom verksamhetsområdet. Växthusgaser genereras
även av de följdverksamheter i form av transporter som sker till och från anläggningen med
lastbil, järnväg och fartyg.
Utsläpp från fartyg i hamn står för Hamnens största utsläpp, knappt 90 % i både
nollalternativet och vid sökt verksamhet. Totalt sker en sammanlagd ökning av Hamnens
utsläpp med ca 40 % vid sökt verksamhet jämfört med nollalternativet. Beräkningen är ett
värsta scenario där effekten av lägre utsläpp av växthusgaser vid framtida användning av
förnybara bränslen och reningsutrustning inte har beaktats.
Totala utsläppet från följdverksamheter ökar ca 25 % vid sökt verksamhet jämfört med
nollalternativet. Utsläpp från fartyg i farled och lastbilstransporter står för
följdverksamheternas största utsläpp både i nollalternativet och vid sökt verksamhet.
Hamnens beräknade framtida utsläpp och utsläpp från följdverksamheter utgör mindre än
1 % av de utsläpp av växthusgaser som sker i Oxelösunds kommun i dagsläget. Utsläppen
i kommunen förväntas minska kraftigt framgent i samband med SSAB:s planerade
installation av en ljusbågsugn.
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Samlad bedömning
Miljökonsekvenser
Miljökonsekvenserna med avseende på luftkvalitet av sökt verksamhet bedöms vara små
då miljökvalitetsnormerna klaras och det nationella miljömålet Frisk luft bedöms kunna
uppnås.
Miljökonsekvenser för omkringliggande verksamheter och närboende i form av damning
kan inte uteslutas vid sökt verksamhet. För att minimera risken av spridning av damm till
omgivningen är det viktigt att Hamnen, liksom i befintlig verksamhet, arbetar aktivt med
åtgärder för att motverka damning samt avbryter lasthantering då damningen riskerar att
påverka omgivningen.
Miljökonsekvenser för omkringliggande verksamheter och närboende i form av lukt kan
inte uteslutas vid sökt verksamhet. Hantering av gods som kan medföra lukt är begränsad
och bedöms vara relativt likartad i nuläge, nollalternativ och sökt verksamhet1.
Den skillnad som beräknats i utsläpp av växthusgaser mellan nollalternativet och sökt
verksamhet är liten både i ett kommunalt och globalt sammanhang och bedöms inte ge
någon ökad miljöpåverkan. I jämförelse med nuläget bedöms utsläppen från sjöfarten vara
något högre då antal anlöp ökar jämfört med nuläget, både i nollalternativet och vid sökt
verksamhet.
Miljökvalitetsnormer
Haltberäkningarna och bedömningar i denna utredning visar att Hamnens verksamhet inte
bidrar till att miljökvalitetsnormen för NO2, SO2, PM10 eller PM2.5 överskrids. Inte heller
utsläpp från Hamnens följdverksamheter eller övriga verksamheter som ger upphov till
kumulativa effekter bedöms medföra att miljökvalitetsnormen riskerar att överskridas. I
beräkningarna av totala luftföroreningshalter för området visas att miljökvalitetsnormen
klaras med god marginal för samtliga ämnen.
Miljökvalitetsmål
Haltberäkningarna i denna utredning visar att varken Hamnens verksamhet eller dess
följdverksamheter bidrar till att det nationella miljömålet Frisk luft för NO2, eller PM10
överskrids. Det nationella miljömålet för Frisk luft bedöms uppnås i samtliga
beräkningsalternativ för verksamheten.
Osäkerheter i beräkningen
Underlaget för nu redovisade beräkningar för nollalternativet och sökt verksamhet bygger
på den information om transporter och flöden som Hamnen i dagsläget har tillgång till.
Dessa uppgifter innehåller osäkerheter, och kan komma att ändras.
Beräkningar av mängden gods över kaj för sökt verksamhet avser ett maxscenario och
medför att utsläpp och haltbidrag från Hamnens verksamhet kan ses som ett maxscenario
för påverkan på luftkvaliteten.

Risk för lukt från lagring av bitumen tillkommer i sökt verksamhet, men detta kommer hanteras i separat tillstånd som
verksamhetsutövaren ansvarar för att söka.
1
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I dagsläget använder sig ca 15 % av anlöpande fartyg till Oxelösunds hamn av scrubbers
vilket minskar utsläppen till luft. Vidare förväntas nya fartygsbränslen och utsläppskrav för
NOx påverka utsläppen och därmed luftföroreningshalter år 2030. I beräkningarna av
utsläpp och luftföroreningshalter har inte detta beaktats vilken kan ha resulterat i
överskattade utsläpp och halter från sjöfart i denna rapport.
I beräkningarna har diesel antagits som bränsle för lok och mobila kranar. Troligen kommer
dessa använda andra typer av bränslen eller el i framtida sökt verksamhet år 2030 varför
utsläpp och haltbidrag från dessa kan vara överskattade.
Vidare är antal körtimmar och bränsleförbrukningen för de interna arbetsmaskinerna i
hamnen osäker i framtidsscenarierna. Men även om man skulle anta fördubblad
förbrukning av bränsle (HVO) för arbetsmaskinerna skulle detta inte påverka möjligheten
att klara miljökvalitetsnormen för något av beräknade ämnen.
Damning och luktproblematik innebär stora osäkerheter, både gällande indata för
beräkning av emission och spridning av damm och hur människor uppfattar lukt, och vi
har därmed valt att i utredningen endast bedöma eller diskutera kring dessa parametrar.
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Inledning
Oxelösunds hamn är en allmän hamn med ett flertal fördelar jämfört med närliggande
hamnar, såsom ett djup som möjliggör att de största fartyg som trafikerar Östersjön kan tas
in, ett isfritt läge, 24 timmar service, kort insegling och goda transportmöjligheter med
direkt anslutning till både motorväg och järnväg. Hamnen bedriver hamnverksamhet och
hanterar stora mängder gods av olika slag. Hamnens huvudsakliga verksamhet består i att
ta emot fartyg för att lasta, lossa, lagra och hantera olika typer av material och varor. En
stor del av verksamheten består för närvarande i att hantera råvaror i bulk såsom bland
annat malmpellets och kol till SSAB:s verksamhet. SSAB:s verksamhet utgör idag ca 60
% av den totala volymen gods över kaj årligen. Verksamheten omfattar även lossning av
bland annat biobränslen, spannmål, cement, kemikalier, legeringar och järn-och skrotråvara
samt lastning av bland annat slagg, spannmål och ammoniumsulfat.
Hamnen ser ett behov av att kunna hantera en ökad mängd gods över kaj från delvis andra
kundkategorier jämfört med idag. Det finns av regeringen satta nationella mål om att en
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas. Med detta
som bakgrund ser Hamnen ett behov av att ansöka om ett nytt tillstånd för befintlig och
framtida verksamhet i Oxelösunds hamn.
SSAB avser att ställa om den nuvarande malmbaserade produktionen till en järn- och
skrotbaserad produktion med ljusbågsugn. Ändringen medför förändrade råvaruflöden,
från införsel av malm och kol till järn- och skrotråvara. Som en följd av SSAB:s planerade
processförändring kommer Hamnens verksamhet att behöva genomgå förändringar
avseende godshantering.
Hamnens miljöpåverkan på luftkvaliteten sker både genom de utsläpp som sker inom
verksamhetsområdet samt från de följdverksamheter som uppkommer via transporter till
och från anläggningen med lastbil, järnväg och fartyg.
Hamnens påverkan på luftkvaliteten redovisas för nuläget baserat på ett typår2, ett
nollalternativ år 2030 samt för sökt verksamhet år 2030. Tabell 1 sammanfattar
förutsättningar för dessa tre olika beräkningsscenarier.
Under en övergångsperiod kommer Hamnens verksamhet att gå från befintlig verksamhet
med hantering och lagring av stora mängder kol, koks, malm och kalksten till att hantera
och lagra en ökad mängd järn- och skrotråvara. Vid en övergångsperiod kan luftkvaliteten
påverkas, detta beskrivs i kapitel ”Övergångsperioden”.

2

Typåret representerar maximala utsläpp under perioden 2014 - 2019.
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Tabell 1. Sammanfattande tabell över förutsättningar för de tre olika beräkningsscenarierna; typår, nollalternativ och sökt verksamhet. För sökt verksamhet redovisas
alternativet med 80 % av skrottransporterna på järnväg och 20 % på lastbil mellan
hamnen och SSAB.
Typår

Nollalt

Sökt
verksamhet

Gods över kaj (milj ton)

4,2 (2019)

5,5

10,5

Antal fartygsanlöp

539 (2019)

810

1 320

63 500

342 222

322 640

Antal spårbundna/mobila kranar2

3/1

3/1

3/3

Antal transportrörelser tåg inkl
tåg från hamnen till SSAB 3

2190

2200

9856

Antal fordonsrörelser

1

In- och uttransporter (följdverksamhet) inkl hamnens transporter inom verksamhetsområdet.
20% skrot till SSAB på lastbil vid sökt verksamhet, 100% skrot på lastbil i nollalternativet.
2 Spårbundna kranar drivs med el, mobila kranar drivs med diesel.
3 80% av skrottransporter till SSAB med järnväg vid sökt verksamhet, 0% skrot på järnväg i
nollalternativet.
1

Luftföroreningssituationen i nuläget och för ett typår. Totala halter av luftföroreningar,
som tidigare har beräknats för år 2015 [4], jämförs med de mätningar av luftföroreningar
som utförts i Oxelösund och Södermanland [22, 23, 24]. En bedömning görs om
miljökvalitetsnormen och det nationella miljömålet Frisk luft klaras.
För att beskriva Hamnens nuvarande verksamhet samt för att kunna göra en jämförelse med
nollalternativet år 2030 och sökt verksamhet år 2030 har ett typår tagits fram. Typåret tar
höjd för de maximala volymerna/största antal transporter som uppstått under de senaste
fem åren.
Nollalternativ år 2030. Nollalternativet innebär att hamnens verksamhet fortgår enligt
nuvarande tillstånd. Dagens tillstånd medger 5,5 miljoner ton gods över kaj. SSAB:s
planerade omställning antas ske och skrothanteringen för SSAB:s verksamhet behöver då
hanteras genom Oxelösunds hamn. Dock går det inte att nå tillståndstaket 5,5 miljoner ton
gods över kaj enligt befintligt tillstånd, med anledning av att skrot upptar en stor kapacitet
av tillgängliga timmar och kajmeter.
Skrothantering och befintlig verksamhet beräknas slå i kapacitetstak vid ca 3,8 miljoner
ton gods över kaj, beräknat efter antal tillgängliga timmar för produktion och med
maximerade maskin- och kranresurser på befintliga kajer. Interna transporter för att frigöra
kajyta måste ske kontinuerligt dygnet runt.
Sökt verksamhet år 2030. Sökt verksamhet utgår från ansökt verksamhet bestående i en
årlig hantering av 10,5 miljoner ton gods. Hantering av gods omfattar lossning och lastning
av gods från fartyg, omlastning och lagring av gods, samt drift av hamnens anläggningar.
I den sökta verksamheten ingår också hantering och lagring av jord-, schakt- och
rivningsmassor samt hantering av flygaska, bottenaska och bitumen. Detta gods hanteras
inte inom hamnen idag. Lagring av flygaska, bottenaska och bitumen kommer att hanteras
i separat tillstånd som extern verksamhetsutövare ansvarar för att söka.
Vidare har SSAB ställt om sin produktion full ut (skrotbaserad drift med ljusbågsugn).
Allt skrot som ska till SSAB förväntas hanteras i Oxelösunds hamn. För att möjliggöra
8
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detta kapacitetsmässigt behöver hamnen ytterligare kajytor och två nya kranar. I
utredningen har det förutsatts att större delen av framtida skrottransporter mellan hamnen
och SSAB går via lastbil alt järnväg, detta för att få ett maxscenario gällande väg- och
järnvägstransporter. Detta kan dock se olika ut över tid. I framtiden kan en större andel än
antagits gå via transportband.
För mottagande och transport av skrot avsett för SSAB har två alternativ bedömts utifrån
vilka miljökonsekvenser de ger upphov till:
•

Lossning vid kaj – upplastning till materialhanterare – transport via lastbil till
lageryta och sedan till SSAB alternativt upplastning med materialhanterare och
transport med lastbil direkt till SSAB.

•

Lossning vid kaj – transport med järnväg och lastbil till SSAB, fördelning ca
80 % respektive 20 %.

Vid beräkning av utsläpp och haltbidrag till föroreningshalten i utomhusluften har
alternativ med transport av 80 % på järnväg och 20 % på lastbil valts. Skrottransporterna
mellan hamnen och SSAB räknas som en följdverksamhet. Beskrivning av
miljökonsekvenser av det andra alternativet beskrivs i kapitel ”Alternativa lösningar för
skrottransporter från Oxelösunds hamn till SSAB”.
För att utreda hur mycket Hamnens verksamhet påverkar luftföroreningshalterna i
utomhusluften har spridningsberäkningar genomförts för nollalternativet och för sökt
verksamhet. Spridningsberäkningarna visar totala halter samt haltbidraget från Hamnens
verksamhet (se Tabell 3). Spridningsberäkningarna har utförts för partiklar (PM10),
kvävedioxid (NO2) samt svaveldioxid (SO2) och utvärderas mot miljökvalitetsnormer för
utomhusluft och nationella miljömålet Frisk luft. Inga beräkningar för partiklar (PM2.5)
har utförts utan istället har en bedömning gjorts utifrån beräknade halter av PM10. PM10
är massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm (mikrometer). PM2,5 är ett mått
på partiklar mindre än 2,5 µm. När man beräknar och mäter PM10 ingår dessa mindre
partiklar i PM10-halten.
Hamnen har upprättat ett åtgärdsprogram för att minska diffus damning och en utvärdering
om risk för ökad damning redovisas i rapporten. Vidare förs ett resonemang kring eventuell
luktproblematik runt anläggningen. Rapporten innehåller även ett avsnitt om växthusgaser
där Hamnens utsläpp av koldioxidekvivalenter redovisas.

9

SLB 18:2020 - Luftkvalitetsutredning för Oxelösunds hamn

Förutsättningar och avgränsningar
Hamnens verksamhetsområde
Figur 1 visar en översiktskarta över Hamnens nuvarande verksamhetsområde. Hamnens
verksamhet bedrivs inom fastigheterna Oxelö 7:60 och Oxelö 7:67 samt Lövkojan 7 och 8.
I Figur 2 redovisas sökt verksamhetsområde. Skillnaden mellan verksamhetsområdet i
nuläget mot den sökta verksamheten är att verksamhetsområdet har utökats till att även
omfatta den fastighet som idag tillhör Sjöfartsverket (Oxelö 7:72) och det tillkommande
området norr om Gamla Oxelösundsvägen. En del av området som idag tillhör
Sjöfartsverket samt framförallt lageryta D kommer i framtiden att ianspråktas för
anläggande av en LNG-terminal. Hamnen kommer använda området inom fastigheten som
idag tillhör Sjöfartsverket för sin verksamhet t.ex. för förråd, uppställning av maskiner eller
arbetsutrymmen. Viss terminalhantering kan också bli aktuellt.

Figur 1. Karta över Hamnens nuvarande verksamhetsområde
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Stegeludden

D

Figur 2. Karta över Hamnens framtida verksamhetsområde för sökt verksamhet.
Fastighet Oxelö 7:72 som idag tillhör Sjöfartsverket planeras att vara en del av Hamnens
verksamhetsområde i framtiden. En del av området som idag tillhör Sjöfartsverket samt
framförallt lageryta D kommer i framtiden att ianspråktas för anläggande av en LNGterminal.

Elanslutning av fartyg i hamn
Hamnen kan idag erbjuda elanslutning för fartyg av 400 V upp till 32 A. Efterfrågan på
elanslutning är dock liten i nuläget. I takt med ökade miljökrav på fartygsutsläpp,
undersöker hamnen att i framtiden erbjuda de fartyg som är lämpade för landanslutning
med el. Bäst lämpade för elanslutning är sannolikt de fartyg som varje gång ligger vid
samma kajplats (linjetrafik), t ex ett Ro-Ro fartyg. Ett sådan fartyg ligger å andra sidan
förhållandevis kort tid i hamnen. Generellt sett så finns ingen standard för koppling till
landel och olika fartyg har olika behov. Beroende på vilken utrustning som måste användas
ombord så är också effektuttagen olika. Frågan om att koppla landel eller inte styrs därmed
av många olika aspekter.
Geografisk avgränsning
Utsläpp från Hamnens verksamhet begränsas till utsläpp som sker inom
verksamhetsområdet, se Figur 1, inklusive transporter av bränsleprodukter till Stegeludden
via Gamla Oxelösundsvägen. Transporter till och från Hamnen sker via lastbil, järnväg
samt sjöfart.
Vid beräkning av utsläpp till luft från transporter som utgör följdverksamhet har
avgränsningen bestämts till E4 Trafikplats Stora Kungsladugård för lastbilstransporter och
Norra Kränkan för fartyg. För järnvägstransporter har utsläppen avgränsats från
rangerbangården (med start under motorvägsbron), se Tabell 2 och Figur 3 och Figur 4.
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Figur 3. Avgränsning av geografiskt område för utsläpp från lastbilstransporter och
sjöfart. Blå linje visar körväg för lastbilstransporter (externa och interna) och streckade
svarta linjen farleden in till Oxelösunds hamn.

12

SLB 18:2020 - Luftkvalitetsutredning för Oxelösunds hamn
Tabell 2. Geografisk avgränsning för transporter.
Källa

Yttre gräns

Avstånd från Oxelösunds hamn

Lastbilstransporter

E4 trafikplats 132 St
Kungsladugård

15 km till huvudentré

Järnväg

Rangerbangården i
Oxelösund

ca 100 m

Sjöfart till Oxelösunds hamn

Norra Kränkan

18,6 km till hamn (10 nautiska mil)

Transporter - interna, externa och följdverksamheter
Hamnens verksamhet genererar utsläpp från transporter. Transporterna kan delas in som
interna transporter och externa transporter. Externa transporter utgör en följdverksamhet
till den sökta verksamheten, se Tabell 3.
Interna transporter är de transportrörelser som har sitt huvudsakliga arbetsområde inom
verksamhetsområdet. Som interna transporter räknas även transporter på Gamla
Oxelösundsvägen mellan Hamnen och Stegeludden.
De transporter som går mellan Hamnen och SSAB utgör en följdverksamhet.
Tabell 3. Transporter till/från och inom Hamnens verksamhetsområde.
Transport

Extern/

Följdverk-

intern

samhet

Kommentar

Sjöfart farled

extern

ja

Fartyg som kör i farled från Norra Kränkan till
Oxelösunds hamn

Fartyg Oxelösunds
hamn

intern

nej

Avser lossning/lastning i hamn (inkl anlöp i
oljehamnen men ej planerad LNG hamn)

Järnväg lok

extern

ja

Transporter på järnväg till och från hamnen.

Arbetsmaskiner

intern

nej

Inom Hamnens verksamhetsområde.

Lastbil

intern

nej

Transporter inom Hamnens
verksamhetsområde och transporter från
hamnen till Stegeludden via Gamla
Oxelösundsvägen.

Lastbil

extern

ja

Transporter utanför Hamnens
verksamhetsområde och transporter av skrot
från Hamnen till SSAB.
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Figur 4. Orienteringskarta över hamnområdet.

Lastbilstransporter
Transporter med lastbil till verksamhetsområdet sker från E4:an på väg 53 via
motorvägsbron/Gamla Oxelösundsvägen och Thams väg. Vägar inom hamnområdet
ansluter till allmänna vägar utanför hamnområdet.
Sjöfart
Fartyg till Oxelösunds hamn antas anlända via farleden från Norra Kränkan. Utsläpp i
farled räknas som följdverksamhet. All hantering av gods över kaj som sker inom Hamnens
område omfattas av Hamnens verksamhet. Fartygens utsläpp i farleden in till oljehamnen
ingår som följdverksamhet och i Hamnens utsläpp när fartygen ligger vid kaj. Den
planerade LNG-terminalen kommer att ha ett separat tillstånd till hamnverksamhet och
antalet fartygsanlöp till LNG-terminalen ingår inte i beräknade utsläpp, men en bedömning
av den samlade miljöpåverkan görs under kapitlet ”Tillkommande kumulativa effekter”.
Järnväg
Transporter till verksamhetsområdet med tåg sker via järnvägsspåret från Trafikverkets
rangerbangård mellan motorvägen och centrala Oxelösund.
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Inom hamnområdet finns ett omfattande spårsystem för järnväg. Genom hamnens område
går ett transitspår till SSAB:s verksamhetsområde och spårsystemet används i dag
huvudsakligen för transporter till och från SSAB. En förlängning av befintligt järnvägsspår
kan bli aktuell för att möjliggöra transporter av skrot till SSAB, se Figur 4 för en preliminär
dragning.
Arbetsmaskiner
Arbetsmaskinernas utsläpp sker vid lossning och lastning av gods vid kaj samt vid
lagerytor. Här ingår även den befintliga mobila kran som finns på kajen och ytterligare två
kranar i sökt verksamhet. De nya kranarna vid sökt verksamhet har räknats som mobila
med diesel som bränsle vilket medför en överskattning av utsläppen om Hamnen väljer att
investera i en annan typ av kran. Spårbundna kranar går på el och ingår därför inte i
beräknade utsläpp och halter.
Utsläpp från övriga källor och scenario för SSAB
För beräkningarna av totala halter har Östra Sveriges Luftvårdsförbunds länstäckande
emissionsdatabas använts, vilken beskrivs i avsnittet ”Emissionsdatabaser och
beräkningsmodeller”. Tillskottet från planerad LNG-hamn har inte beaktats vid
beräkningarna utan bedömts under avsnitt Tillkommande kumulativa effekter.
I beräkningen av totala halter i nollalternativet och vid sökt verksamhet har även utsläpp
från SSAB:s verksamhet beaktats. Utsläppen representerar ett alternativ med en framtida
verksamhet med ljusbågsugn. Utsläppen är beräknade för en maxproduktion och det
alternativ där SSAB:s utsläpp bedöms generera de högsta haltbidragen till omgivningen.
Utsläpp från vägtrafik
I beräkningarna av totala halter ingår trafik på allmänna vägar. Trafikflödena är hämtade
från Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) i maj 2020 [5]. Trafikflöden som fordon
per årsmedeldygn kan ses i Figur 5. Flödena på E4:an och väg 53 är uppmätta år 2018
respektive 2019. Trafikflödena år 2030 har antagits vara desamma som i nuläget då
trafikprognos saknas.
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Figur 5. Totala trafikflöden från NVDB [5], fordon per årsmedeldygn, på E4 (uppmätt
2018) och väg 53 (uppmätt 2019).
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Oxelösunds hamns utsläpp till utomhusluft
Luftkvaliteten i ett geografiskt område påverkas både av lokala utsläppskällor i närområdet
och av utsläpp som sker i regionen. Vidare bidrar intransport av föroreningar från andra
länder till luftföroreningshalten. Lokal miljöpåverkan från en utsläppskälla sker i allmänhet
inom några kilometer från källan till skillnad från regional miljöpåverkan som sker inom
ett större område. Hamnens verksamhet påverkar miljön och människors hälsa främst på
lokal skala. De mest långlivade föroreningarna i atmosfären ger en global miljöpåverkan.
Sådana ämnen är växthusgaser, till exempel koldioxid (CO2). Även om CO2 inte är
hälsofarligt i sig så bidrar det till den globala uppvärmningen. Utsläpp av växthusgaser
redovisas i avsnitt ”Utsläpp av växthusgaser”.
I följande avsnitt redovisas de utsläpp som sker till luft från Hamnens verksamhet samt
utsläpp från följdverksamheter. Dessa utsläpp, tillsammans med övriga utsläpp inom
regionen, utsläpp i Sverige och utsläpp i andra länder, ligger till grund för de
spridningsberäkningar som har utförts. Resultatet av spridningsberäkningarna presenteras
i kapitel ”Beräknade halter av luftföroreningar” och redovisar vilken föroreningshalt som
uppstår i utomhusluften när en viss mängd föroreningar släpps ut.
Hamnens utsläpp till luft sker vid lossning, lastning och övrig hantering inom
verksamhetsområdet samt via de transporter som sker till och från verksamhetsområdet.
Utsläppen från transporter omfattar sjöfart, hamnverksamhet, vägtransporter med lastbil,
arbetsmaskiner samt transporter på järnväg. Verksamhetens mest betydande utsläpp till luft
är utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och stoft (PM10 och PM2,5). NOx
avser summan av kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2).
Utsläpp av stoft sker genom damning från hantering, lagring och transport av finkornigt
och dammande material såsom kol, olika biobränslen och balat avfall (SRF och RDF3).
Dessa utsläpp ingår inte i nedan redovisade utsläpp av PM10 utan beskrivs i avsnittet
”Utsläpp av stoft från hantering, lagring och transport av dammande material”.
Utsläpp från sjöfart
Utsläpp från sjöfarten räknas som följdverksamhet när utsläppen sker under gång i farled.
När fartyget ligger i hamn för lossning och lastning räknas utsläppen in i Hamnens utsläpp
(se Tabell 3).
Utsläpp från fartyg som anlöper Oxelösunds hamn samt utsläpp vid lossning och lastning i
hamn har beräknats utifrån uppgifter om fartygstyper, antal anlöp, färdväg och hastighet i
farled, motorkapacitet för huvudmotor och hjälpmotor, använt bränsle i farled och hamn
samt liggtid vid kaj. En utsläppshöjd på ca 20 meter har använts. Fyra typer av fartyg har
antagits anlända till Hamnen; Panmax, Handysize, Ro-Ro och Coaster, där Panmax är den
största fartygstypen, se exempel i Figur 6, och Coaster den minsta.

3

SRF (Solid Recovered Fuel) och RDF (Refused Derived Fuel) är återvunnet avfall för användning som bränsle.
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Figur 6. Exempel på fartygstyp Panmax, den största typen av fartyg som anlöper till
Oxelösunds hamn.

För beräkning av utsläpp från sjöfarten har emissionsfaktorer från SMED (svensk miljö
emissionsdata) år 2018 använts [6]. Fartyg som angör hamnen har antagits använda
bunkerolja (HFO) till sina huvudmotorer där svavelkraven tillåter maximalt 0,1 %
svavelhalt i bränslet. I samband med att fartygen ligger vid kaj för lossning eller lastning
används en hjälpmotor där bränslet har förutsatts vara marindiesel. Hjälpmotorns
effektuttag vid kaj har satts till 30 %.
Troligen kommer inte enbart HFO eller marindiesel att användas år 2030 utan även andra
bränslen t ex LNG. Vissa fartyg använder också idag scrubbers för att rena utsläppen.
Vidare kommer skärpta gränsvärden att reducera NOx-utsläppen från fartyg framgent via
beslut som antagits av IMO/MEPC [31]. Detta innebär att beräknade utsläpp som redovisas
för år 2030 kan vara överskattade.
Liggtid vid kaj är satt till 2 - 5 dagar för Panmax, 2 - 3 dagar för Handysize och 1 dag för
Coaster. Ro-Ro fartygen beräknas ligga i hamn 3 - 5 timmar och Handysize med olja ca 1
dag. Ett medelvärde för varje fartygstyp har använts i beräkningarna. I beräkningarna antas
inga fartyg använda elförsörjning under liggtiden vid kaj. Beräkningar för utsläpp i farled
har utförts från Norra Kränkan in till Hamnen, drygt en timmes färdväg. Antalet
fartygsanlöp och fördelning på fartygstyper i nollalternativet respektive vid sökt
verksamhet anges i Tabell 4. Totala utsläpp i farled till Oxelösunds hamn samt utsläpp i
hamn anges i Tabell 5. Utsläppen ökar för sökt verksamhet då antal fartygsanlöp är fler än
i nollalternativet.
Tabell 4. Antal fartygsanlöp till Oxelösunds hamn i nollalternativet respektive sökt
verksamhet samt fartygstyper.
Alternativ

Antal

Antal fartyg per typ

fartygsanlöp
Panmax

Handysize

Coaster

Ro - Ro

Handysizeolja

Nollalternativ

810

25

175

300

260

50

Sökt verksamhet

1320

20

350

500

400

50
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Tabell 5. Utsläpp till luft från fartyg som angör Oxelösunds hamn i nollalternativet respektive
sökt verksamhet. I farled har utsläppen beräknats från Norra Kränkan in till hamn tur och
retur.
Utsläpp i farled, externa
utsläpp från följdverksamhet
(ton/år)

Utsläpp i hamn, interna
utsläpp (ton/år)

NOx

SO2

PM10

NOx

SO2

PM10

Nollalternativ

78

2,3

4,3

42

1,3

0,7

Sökt verksamhet

125

3,7

6,9

69

2,2

1,2

Alternativ

Utsläpp från järnvägstransporter
För de godstransporter som förekommer på järnväg har utsläppen beräknats på sträckan
från rangerbangården i Oxelösund C till avlastningsställe. Alla järnvägstransporter har
antagits vara följdverksamheter och har inte räknats in i utsläpp från Hamnens verksamhet.
Vid sökt verksamhet kan en förlängning av befintligt järnvägsspår bli aktuell för att
möjliggöra transporter av skrot till SSAB, se Figur 4. Loken har antagits vara dieseldrivna
för samtliga sträckor. Troligen kommer inte diesel att användas år 2030 utan andra bränslen
såsom LNG eller HVO, alternativt eldrift. Detta innebär att beräknade utsläpp kan vara
överskattade.
För beräkning av utsläpp från järnvägstransporterna har emissionsfaktorer från SMED
(svensk miljöemissions data) år 2018 använts [6]. Antagen lokmodell är Green Cargos
dieseldrivna lok Td med en utsläppshöjd på 5 meter.
Tabell 6 redovisar antal tranportrörelser med tåg vid nollalternativet och vid sökt
verksamhet. I nollalternativet sker inga transporter av skrot från hamnen till SSAB på
järnväg utan allt antas gå med lastbil. Vid sökt verksamhet redovisas alternativet där 80 %
av skrottransporterna från hamnen till SSAB sker på järnväg vilket motsvarar ca 12 tåg om
dagen, till detta tillkommer även övriga tåg. Tabell 7 redovisar beräknade utsläpp till luft
från järnvägstransporter i nollalternativet respektive vid sökt verksamhet.
Tabell 6. Antal transportrörelser på järnväg till Oxelösunds hamn i nollalternativet och
sökt verksamhet.
Alternativ

Antal transportrörelser

Nollalternativ

2200

Sökt verksamhet

9856

Tabell 7. Utsläpp till luft från järnvägstransporter i nollalternativet och vid sökt
verksamhet. Utsläppen har beräknats från rangerbangården i Oxelösund till respektive
avlämningsplats (t o r). Utsläppen räknas som följdverksamhet och ingår inte i Hamnens
verksamhetsutsläpp.
Alternativ

Järnvägstransporter utsläpp från extern följdverksamhet
(ton/år)
NOx

SO2

PM10

Nollalternativ

2,8

<0,001

0,1

Sökt verksamhet

9,1

0,001

0,3
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Utsläpp från lastbilstransporter
Huvudporten och entrén via Thams väg är hamnens huvudsakliga infartsvägar i
nollalternativet och vid sökt verksamhet, se Figur 4. Övriga portar används för Hamnens
verksamhet och för transporter till Stegeludden och till SSAB. För beräkning av utsläpp
antas transporterna ha färdats längs riksväg 53 med anknytningspunkt till E4:an vid
trafikplats 132 S:t Kungsladugård. I nollalternativet beräknas ca 590 lastbilar per dygn
trafikera sträckan. Motsvarande siffra för sökt verksamhet är ca 600 lastbilar per dygn. Till
följdverksamhet räknas även transporter av skrot från Hamnen till SSAB fördelat på två
olika körvägar, se Figur 4. I utsläppsberäkningarna tillkommer även utsläpp från
transporter inom Hamnens verksamhetsområde samt bränsletransporter till Stegeludden.
I denna utredning har skrottransporter till SSAB vid sökt verksamhet antagits fördelas
enligt följande; 80 % av skrotet transporteras på järnväg och 20 % med lastbil. För
nollalternativet antas 100 % av skrottransporterna ske med lastbil. Beskrivning av
miljökonsekvenser av annan fördelning beskrivs i kapitel ”Alternativa lösningar för
skrottransporter från Oxelösunds hamn till SSAB.
Emissionsfaktorer för lastbilarna har hämtats från HBEFA 3.3 [7] för år 2030. Lastbilarnas
utsläpp utifrån euroklass är fördelade procentuellt efter trafikverkets prognos ”Business as
usual” för år 2030. Prognosen är en åtgärdsstyrd prognos som beskriver hur fordonsflottan
förväntas vara sammansatt utifrån beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för
infrastrukturen år 2030.
I Tabell 8 redovisas beräknade årsmedeldygnstrafik på aktuella vägavsnitt. I Tabell 9
redovisas beräknade utsläpp av partiklar, PM10, och kväveoxider samt antal beräknat körda
fordonskilometer.
Tabell 8. Lastbilstransporter, angett som antal fordon per årsmedeldygn (ÅMD).
Stäcka

1

Nollalternativ (ÅMD)

Sökt verksamhet (ÅMD)

Interna

Externa

Interna

Externa

E4- till Hamnentré eller Thams väg

-

590

-

600

Skrottransporter från hamnen till SSAB1

-

211

-

42

Inom verksamhetsområdet (per
vägsträcka inom området)

113

-

154

-

Bränsletransporter Stegeludden via
Gamla Oxelösundsvägen

16

-

16

-

I nollalt 100% på lastbil, för sökt verksamhet 20% på lastbil.
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Tabell 9. Utsläpp till luft från externa/interna lastbilstransporter vid nollalternativ och sökt
verksamhet. Interna är inom verksamhetsområdet inkl bränsletransporter till Stegeludden
via Gamla Oxelösundsvägen. Följdverksamhet är transporter från E4 till Oxelösunds hamn
(huvudentré eller via Thams väg) samt skrottransporter från hamnen till SSAB.
Lastbilstransporter interna utsläpp
(ton/år)

Lastbilstransporter följdverksamhet
externa utsläpp (ton/år)

NOx

PM10

Milj fordonskm

NOx

PM10

Milj fordonskm

Nollalternativ

0,5

0,1

0,3

2,9

1,7

3,4

Sökt verksamhet

0,6

0,1

0,4

2,6

1,7

3,3

Alternativ

Utsläpp från arbetsmaskiner
Alla utsläpp från arbetsmaskiner inklusive kranar räknas som Hamnens interna utsläpp (se
Tabell 3). Utsläppen från arbetsmaskiner som trafikerar hamnen är beräknade utifrån
antagen bränsleförbrukning per år, 450 m3, för både nollalternativ och sökt verksamhet.
Alla arbetsfordon tankar i dagsläget HVO (Hydrogenated vegetable oil, biodiesel) och
antas även göra det i de båda scenarierna. Vid beräkning av utsläpp från arbetsmaskiner
har antagits att alla arbetsmaskiner klarar steg IV enligt EU:s utsläppskrav för
arbetsmaskiner (EU-direktiv 97/68/EC och dess tilläggsdirektiv samt EU-förordning
2016/1628) [8].
Bränsleförbrukningen i nollalternativet och för sökt verksamhet är osäker då antal
körtimmar i framtiden är svårt att beräkna. Ett antagande om fördubblad
bränsleförbrukning av HVO skulle öka utsläppen av kväveoxider med ca 1,6 ton. Under
kapitlet ”Osäkerheter i beräkningarna” finns ett resonemang hur luftföroreningshalterna
skulle påverkas i ett sådant scenario.
Utsläppen från mobila kranar ingår i utsläppen från arbetsmaskiner. Mobila kranar antas
köras på diesel. I nollalternativet finns en befintlig mobil kran (Sennebogen). Utsläppen
har beräknats utifrån bränsleförbrukningen och med emissionsfaktorer från SMED (svensk
miljöemissions data) år 2018 [6].
Vid sökt verksamhet planeras den befintliga kranen kompletteras med två nya spårbundna
eller mobila kranar. För de nya kranarna har antagits ett scenario med två mobila kranar
som körs på diesel. Detta medför en överskattning av utsläppen om Hamnen väljer att
investera i en annan typ av kran, t ex spårbundna kranar som förväntas gå på el. Varje kran
beräknas köra cirka 1800 timmar per år och ha en effekt på 500 kW. De nya kranarna
förutsätts klara utsläppskraven för steg IV enligt EU:s utsläppskrav för arbetsmaskiner
(EU-direktiv 97/68/EC och dess tilläggsdirektiv samt EU-förordning 2016/1628) [8].
Utsläpp från arbetsmaskiner redovisas i Tabell 10.
Tabell 10. Utsläpp till luft från arbetsmaskiner i nollalternativet och vid sökt verksamhet.
Alternativ

Arbetsmaskiner interna utsläpp (ton/år)
NOx

SO2

PM10

Nollalternativ

1,7

<0,001

0,1

Sökt verksamhet

2,4

0,001

0,2
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Sammanlagd bedömning av utsläpp till luft
I Tabell 11 och Tabell 12 redovisas en sammanställning av Hamnens utsläpp och utsläpp
från följdverksamhet i nollalternativet respektive sökt verksamhet.
Utsläpp till luft från Hamnens verksamhet
Hamnens utsläpp sker från fartyg i hamn, arbetsmaskiner inklusive mobila kranar samt
vägtransporter (se Tabell 3). Hamnens utsläpp domineras av utsläpp från fartyg i hamn för
samtliga beräknade ämnen, både i nollalternativet och vid sökt verksamhet. I
nollalternativet respektive sökt verksamhet härrör ca 95 % respektive 96 % av Hamnens
utsläpp av kväveoxid från fartyg i hamn. Resterande kväveoxidutsläpp orsakas främst av
arbetsmaskinerna, ca 4 % respektive 3 %. Vägtransporterna står för ca 1 % av
kväveoxidutsläppen i nollalternativet och ca 0,5 % vid sökt verksamhet.
Nästan 100 % av hamnens utsläpp av SO2 härrör från fartyg i hamn i båda scenarierna.
Cirka 77 % av utsläppen av PM10 härrör från fartyg i hamn i nollalternativet respektive
81 % vid sökt verksamhet. Resterande utsläpp av PM10 orsakas av interna
arbetsmaskinerna och interna vägtransporter.
Hamnens utsläpp från transporter ökar vid jämförelse mellan nollalternativet och sökt
verksamhet. Vid sökt verksamhet ökar utsläppen med 34 - 40 % jämfört med
nollalternativet. Ökningen beror främst på fler fartygsanlöp vilket resulterar i ökade utsläpp
i hamn.
Utsläpp till luft från följdverksamhet
Utsläpp från följdverksamheter till Hamnens verksamhet sker från järnvägstransporter,
fartyg i farled, och lastbilstransporter utanför Hamnens verksamhetsområde (se Tabell 3).
Utsläppen från följdverksamheter domineras av utsläpp från fartyg i farled. I både
nollalternativet och vid sökt verksamhet står utsläppen i farled för drygt 95 % av utsläppen
av NOx, nästan 100 % av SO2 utsläppen och mellan 78 och 81 % av utsläppen av PM10.
Utsläpp från transporter orsakade av externa följdverksamheter ökar vid jämförelse mellan
nollalternativet och sökt verksamhet. Vid sökt verksamhet ökar utsläppen mellan 31 – 39 %
jämfört med nollalternativet. Ökningen beror främst på fler fartygsanlöp vilket resulterar i
ökat utsläpp i farled.
Tabell 11. Sammanställning av utsläpp i nollalternativet. Interna utsläpp sker från Hamnens
egen verksamhet. Externa utsläpp sker från följdverksamheter av Hamnens verksamhet.
Källa

Nollalternativ utsläpp (ton/år)
NOx
Interna

NOx
Externa

SO2
Interna

SO2
Externa

PM10
Interna

PM10
Externa

Sjöfart

42

78

1,3

2,3

0,7

4,3

Järnväg

-

2,8

-

<0,001

-

0,1

Lastbilstransporter

0,5

2,9

-

-

0,1

1,7

Arbetsmaskiner

1,7

-

<0,001

-

0,003

-

SUMMA

44

84

1,3

2,3

0,9

6,2

SUMMA Interna+ Externa

128

4
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Tabell 12. Sammanställning av utsläpp vid sökt verksamhet. Interna utsläpp sker från
Hamnens egen verksamhet. Externa utsläpp sker från följdverksamheter av Hamnens
verksamhet.
Källa

Sökt verksamhet utsläpp (ton/år)
NOx
Interna

NOx
Externa

SO2
Interna

SO2
Externa

PM10
Interna

PM10
Externa

Sjöfart

69

125

2,2

3,7

1,2

6,9

Järnväg

-

9,1

-

0,001

-

0,3

Lastbilstransporter

0,6

2,6

-

-

0,1

1,7

Arbetsmaskiner

2,4

-

0,001

-

0,2

-

SUMMA

72

136

2,2

3,7

1,4

9

SUMMA Interna+ Externa

208

6

10

Beskrivning av nollalternativet
Nollalternativet kommer medföra fler transporter jämfört med nuläget. Nollalternativet
bedöms ge en liten miljöpåverkan genom att fler transporter genererar större utsläpp
jämfört med nuläget. Störst påverkan har det ökade antal fartygsanlöp med ca 270 fler anlöp
per år. Detta resulterar i större utsläpp från Hamnens verksamhet, främst med påverkan på
utsläppen av kväveoxider.
Konsekvenser av sökt verksamhet
Konsekvenser av utsläpp till luft vid sökt verksamhet domineras av utsläppen av
kväveoxider. Sökt verksamhet beräknas medföra cirka 28 ton, ca 40 %, ökning av Hamnens
utsläpp av kväveoxider (NOx) jämfört med nollalternativet. Ökningen orsakas främst av att
antal fartygsanlöp ökar med ca 500 anlöp per år.
För SO2 och PM10 är utsläppsskillnaderna från Hamnens verksamhet små mellan
alternativen, mindre än 1 ton.
Utsläppen kan minskas om fartyg i hamn ansluts till el (se även Elanslutning av fartyg i
hamn). Vidare kommer skärpta gränsvärden att reducera NOx-utsläppen från fartyg
framgent via beslut som antagits av IMO/MEPC. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2021
vilket innebär att nybyggda fartyg (kölsträckta) efter den 1 januari 2021 måste uppfylla
NOx Tier III-kraven för utsläpp av kväveoxider om de ska segla i Östersjön/Nordsjön. [31].
Vissa av fartygen som anlöper Hamnen har scrubbers vilket inte har tagits hänsyn till i
utsläppsberäkningarna. Vidare har inte antagits att nya bränslen tillkommer som tex LNG.
Sökt verksamhet bedöms ge en liten negativ miljöpåverkan jämfört med nollalternativet.
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Utsläpp av stoft från hantering, lagring och
transport av dammande material
Till följd av Hamnens verksamhet kan diffus damning uppkomma som en källa till främst
lokala halter av PM2.5 och PM10. Damningen kan uppstå vid hantering, lagring och
transport av finkornigt och dammande material. Damning vid transporter består både av
uppvirvling av stoft från vägbanan samt damning från last. Materialets fukthalt och
partikelstorlek har stor betydelse på förekomsten av damning, men även meteorologiska
parametrar i form av vindhastighet och nederbörd påverkar graden av damning. Vinden
kan i sig orsaka att partiklar lyfts från marken, men framförallt tar den lätt tag i och drar
iväg med damm som mekaniskt lyfts från marken vid till exempel omlastning av material.
Regn är mycket effektivt för att minska emissionen och spridningen av damm från de flesta
källor.
Figur 7 visar en karta över Hamnens lagringsytor. Lagringyta J och K, norr om Gamla
Oxelösundsvägen, används inte i nuläget. Dessa ytor är redan idag planlagda för industri
och lager/terminal och kan komma att ianspråktas inom ramen för den sökta verksamheten.
En del av lageryta D kommer i framtiden att ianspråktas för anläggande av en LNGterminal. Samtliga lagerytor, förutom lageryta N och delar av Stegeludden, är hårdgjorda.
Även tillkommande lagerytor J och K kommer sannolikt att vara hårdgjorda beroende på
vilken typ av gods som kommer att hanteras och lagras på ytorna.

Figur 7. Karta över Hamnens lagringsytor.
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Beskrivning av nuläge
Damning vid hantering av dammande material, av- och omlastning vid kaj samt vid
lagerytor. Det mesta godset inkommer till Hamnen med fartyg, men det förekommer även
transporter med lastbil. Lossning och lastning av fartyg sker med kran eller transportband.
För att minimera damning vid lagerytor regleras fallhöjden vid omlastning från
transportband till lageryta kontinuerligt och hålls så låg som möjligt. Lossningskran med
vattensprayning finns installerat vid ett av kajområdena, vilket innebär att torrt och
eventuellt dammande material kan vattenbegjutas i samband med lossning/lastning för att
förhindra damning. Lossning och lastning av cement sker enbart med sluten hantering för
att sedan lagras i cementsilo. Damning vid lossning och lastning av fartyg kan förekomma
vid alla kajer utom kaj 11, där endast olja hanteras.
Flis är ett av de mest dammande godsslagen som hanteras inom ramen för befintlig
verksamhet. Damning kan uppstå vid lossning och lastning av flismaterial, vilket hanteras
öppet. Flis som lossas innehåller normalt mellan 30 - 50 % fukt (minimum är 20 % fukt).
Ju fuktigare flisen är desto lägre är risken för att den dammar. Hamnen har två
vattenkanoner och en mobil kassettlösning för att motverka damning vid lastning och
lossning av flis vid kaj och lagerytor. Vid behov sprids vattendimma för att minimera
damning, se Figur 8. Damningen vid hanteringen av flis bedöms främst ha en lokal
påverkan, som dock kan vara betydande vid specifika tillfällen.
Utöver flis hanterar Hamnen även annat finkornigt material där det finns risk för damning
till exempel kol, pellets, SRF/RDF-balar och koks. Genom omlastning och hantering av
träpellets och SRF/RDF-balar i magasin med tak och väggar, minskar stoftspridningen, se
Figur 9

Figur 8. Användning av vattenkassett vid lastning av flis till lastbil från lageryta.

25

SLB 18:2020 - Luftkvalitetsutredning för Oxelösunds hamn

Figur 9. Hantering av dammande material inne i magasin 9.

Diffus damning från lagerytor. Vid lagring av finkornigt material i högar på öppna
lagerytor, finns risk för damning i samband med torrt och blåsigt väder [10]. Vid risk för
damning sker vattenbegjutning samt sopning vid Hamnens öppna lagerytor. Ett annat sätt
att motverka stoftspridning är att lagra materialet i magasin med tak och väggar. För att
motverka vindspridning finns plank med vindbrytande nät fast monterade vid lagerytorna.
På några platser har en del av näten dessutom kompletterats med vegetation. Figur 10 och
Figur 11 visar exempel på vindbrytande plank och nät inom Hamnens verksamhetsområde.
Plantering av vegetation pågår kring lager I.

Figur 10. Exempel på plank med vindbrytande nät vid Hamnens körvägar.
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Figur 11. Exempel på plank med vindbrytande nät vid Hamnens lagerytor.

Damning vid transporter. Diffus damning vid fordonsrörelser förekommer framför allt
då det är torr väderlek. Bevattning som åtgärd är mycket effektivt avseende uppvirvling av
damm vid vägtransporter [10, 11]. Både bevattning och sopning av körvägar ingår i
Hamnens rutiner för att minska stoftspridning. Bevattning av vägar sker dock inte om
frysrisk föreligger. Från och med våren 2021 kommer Hamnen även att ha möjlighet att
dammsuga körvägarna. För att minska risken för damning är Hamnens körvägar och
lagerytor hårdgjorda (förutom lageryta N och delar av Stegeludden).
Inom Hamnens verksamhetsområde är fordonshastigheten låg, vilket innebär mindre
damning från körvägar jämfört med högre hastigheter [11]. Även transporter på Gamla
Oxelösundsvägen mellan hamnområdet och Stegeludden sker vid låga hastigheter med en
skyltad hastighet på 30 km/h. Till viss del ingår damning från körväg i
spridningsberäkningarna för transporterna inom verksamhetsområdet (lastbilar). Dessa
emissioner är dock empiriskt framtagna för vägar med normal skötsel och representerar
inte vägarna inom Hamnens område.
Utöver damning från körvägar kan det även förekomma damning från material på
lastbilsflak. Vindskydd längs med körvägar samt befuktning av material är åtgärder som
satts in av Hamnens för att minska damning från last.
Klagomål. År 2019 inkom tre klagomål till Hamnen gällande damning. Två klagomål
berörde flishantering, varav det första inkom i samband med lossning av flis på kaj 3 vid
stark nordostlig vind. Hamnens vattenkanoner var igång, men detta var inte tillräckligt för
att förhindra att damm drev in över närliggande bostadsområde. Det andra klagomålet
berörde damning från flishögar vid upplastning på Stegeludden. Dammet drev in på
Kuusakoskis anläggning på Stegeludden. Ett klagomål uppkom i samband med upplastning
av koks till bil i stark vind. Aktiviteten ledde till stora moln av koldamm. Trots att Hamnens
mobila vattenkassett var i gång gick det inte att förhindra att dammoln drog ut i
småbåtshamnen.
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Rutiner finns för att minska stoftspridning från Hamnens verksamhet [9]. Dessa innefattar
som beskrivits ovan, bland annat sopning och bevattning av körvägar, lagerytor och kajer
samt bruk av vattenkanoner. Att motverka damning från verksamheten är under ständigt
pågående förbättringsarbete. Ett förläggande från Länsstyrelsen angående damning vid
flislossning under den torra sommaren 2018 medförde att Hamnen investerade i en mobil
kassettlösning för att skap vattendimma vid flishantering. Hamnen håller öppna allmänna
informationsmöten två gånger per år.
Beskrivning av nollalternativet
Nollalternativet kommer medföra ökad hantering och lagring av skrot jämfört med nuläget.
Viss damning kan förekomma vid hantering av rostigt skrot. Hantering och lagring av
bränsleprodukter i form av träpellets, flis, bränsleved, briketter, RDF och SRF beräknas
tredubblas i nollalternativet jämfört med nuläget. Den ökade godshanteringen kan komma
att innebära fler fordonsrörelser och därmed ökad damning från uppvirvlat stoft från
vägbanan.
Sammantaget innebär detta att för att nollalternativet inte ska leda till ökad spridning av
damm till omgivningen är det viktigt att Hamnen fortsätter med befintliga åtgärder för att
motverka damning. För att minimera risken för klagomål gällande damning bör hantering
av finkornigt material undvikas vid torrt väder och hård vind.
Konsekvenser av sökt verksamhet
Sökt verksamhet innebär ökad hantering av gods jämfört med nuläget och nollalternativet.
Största ökningen sker i form av ökad hantering av skrot. Hantering av rostigt skrot kan
medföra viss damning. Hantering och lagring av bränsleprodukter i form av träpellets, flis,
bränsleved, briketter, RDF och SRF förväntas, liksom i nollalternativet, innebära en
tredubbling jämfört med nuläget. En stor del av denna ökning kommer troligtvis utgöras av
flis, både returflis och skogsflis. I sökt verksamhet förväntas hanteringen av koks upphöra,
medan omlastning av kol förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå som i nuläget.
Flygaska och bottenaska är gods som kan komma ingå i sökt verksamhet, men dessa
kommer i likhet med cement hanteras i slutna system och därmed är risken för damning
vid lastning eller lossning liten.
De kretsloppsprodukter i form av jord-, schakt- och rivningsmassor som kan komma att
hanteras och lagras inom ramen för tillståndet utgörs främst av jord och schaktmassor från
den inhemska bygg- och anläggningsindustrin och kan antingen komma direkt från en
markentreprenör eller från en aktör inom avfallsbranschen. Massorna kan komma att
utgöra både farligt och icke-farligt avfall. Med hantering avses exempelvis lastning,
lossning och transport inom området. Det är inte aktuellt med någon behandling av avfall
inom området.
Massorna kommer att komma in i hamnen främst med fartyg men även med lastbil eller
tåg. Massorna förväntas anlända till hamnen framförallt allt som lösa massor/bulk. Från
fartyg alternativt lastbil/järnväg lyfts massorna med kran ner på kajen.
Massornas miljöpåverkande egenskaper utgörs till största del av risk för utlakning av
förorenande ämnen till mark och vatten men även utsläpp till luft från massorna kan
förekomma framförallt till följd av damning.
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Vid lagring inom området transporteras massorna till avsedd lageryta. Massorna kommer
att lagras efter klassning för att undvika sammanblandning. Lagring ska vid alla tillfällen
ske på ett miljömässigt godtagbart sätt och kommer att anpassas efter föroreningsinnehållet
i de mottagna massorna.
Eftersom det kan bli aktuellt med lagring av massor med påtagligt olika föroreningsinnehåll
varierar behovet av skyddsåtgärder beroende på vilken typ av massor som lagras. Vilka
skyddsåtgärder som är motiverade kommer att bedömas inför varje enskilt lagringstillfälle.
All lagring kommer dock att ske på hårdgjorda och täta ytor. Ytan kommer att vara invallad
om så krävs samt under tak vid risk för spridning av föroreningar till följd av damning. Vid
behov kommer skyddsåtgärder för begränsning av damning att vidtas. Detta kan
exempelvis bestå av skyddsbarriärer mot omgivande lagerytor.
Sammantaget förväntas hantering och lagring av mängden gods bestående av finkornigt
material öka i sökt verksamhet jämfört med framförallt nuläget, men även jämfört med
nollalternativet. Detta innebär i sin tur ökad risk för damning vid lossning, lastning och
lagring. Den ökade mängden gods i sökt verksamhet kan även komma att innebära en
ökning av uppvirvlat damm från vägbanan från fordonsrörelser med lastbil och
arbetsmaskiner, både inom verksamhetsområdet och på Gamla Oxelösundsvägen. Denna
risk kan minskas genom frekvent sopning samt vattenbegjutning av körvägar vid torrt
väder. Från och med våren 2021 kommer Hamnen även att ha möjlighet att dammsuga
körvägarna.
Utöver idag använda lagringsytor omfattas verksamhetsområdet även av ytor som idag inte
är ianspråktagna, se Figur 7. Dessa ytor är redan idag planlagda för industri.
Ianspråktagande av lageryta J och K, norr om Gamla Oxelösundsvägen ingår i den sökta
verksamheten. Vid nya lagerytor planteras vegetation. Även lagring vid Stegeludden kan
komma att utökas i sökt verksamhet.
För att utreda om det finns någon lageryta som är bättre eller sämre lämpad för att lagra
dammande material har schabloniserade spridningsberäkningar genomförts. I litteraturen
förekommer beräkningar av damning i mycket begränsad omfattning. Vi har inte hittat
några emissionsfaktorer som kan appliceras för Hamnens verksamhet. Beräkningarna visar
därmed enbart skillnaden i spridningsmönster från olika lagerytor, utan att kvantifiera
utsläppen. Vidare har det inte varit möjligt att ta hänsyn till byggnader, topografi,
vindskydd och växtlighet. Dessa parametrar har en avgörande inverkan när det gäller
lämplighet av olika lagerytor. Vid lagring av finkornigt material är lämpligt att välja en
vindskyddad yta.
Figur 12, Figur 13 och Figur 14 visar spridningsmönster för ett antal utvalda lagerytor inom
Hamnens verksamhet. Beräkningarna har gjorts för ett meteorologiskt normalt år. Sydliga
till västliga vindar är vanligast förekommande, se Figur 15, vilket medför att den största
spridningen ses nordost om respektive lageryta. Observera att beräkningar visar
medelspridning för ett helt år, vilket innebär att för vissa timmar, vid till exempel hård
nordlig vind, ser spridningsmönstret annorlunda ut. Beräkningarna ska ses som en
indikation på var det finns högst risk för olägenhet vid eventuell damning. Beräkningarna
visar att ca 100 meter från lagerytan är damningen 25% av det maximala haltbidraget. Då
det inte varit möjligt att inkludera vindskyddande effekt från byggnader, topografi,
vindskydd och växtlighet så ska detta ses som en överskattning av spridningen. Vid normal
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vind sker spridning från Hamnens lagerytor främst inom eget verksamhetsområde. Från
lagerytorna J och K kan även spridning till SSAB:s verksamhetsområde förekomma.
Förekomsten av berg och skog norr om lagringsytorna J och K verkar dock reducerande
vid sydliga vindar, vilket inte tagits hänsyn till i spridningsberäkningarna. Inte heller
vindskydd i form av plank eller vegetation har inkluderats i beräkningarna.

Figur 12. Beräknat spridningsmönster från lageryta J, lageryta K och Stegeludden för ett
normalt meteorologiskt år. Siffrorna anger procent av maximala haltbidraget.
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Figur 13. Beräknat spridningsmönster från lageryta E och D för ett normalt meteorologiskt
år. Siffrorna anger procent av maximala haltbidraget.

Figur 14. Beräknat spridningsmönster från lageryta N och F för ett normalt meteorologiskt
år. Siffrorna anger procent av maximala haltbidraget.

De flesta klagomål som inkommer Hamnen vad gäller damning rör Gamla Oxelösund och
Oxelösunds gästhamn. Vid hård nordostlig vind är risken för spridning av stoftpartiklar till
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Oxelösunds gästhamn störst från lagerytorna närmst kajen, till exempel lageryta N, se Figur
14. Lageryta N är belägen uppe på en höjd, vilket innebär att det är långt och kostsamt att
dra upp last dit. Denna lagringsyta används därmed sparsamt, och lagring av till exempel
flis är inte aktuellt.
Den största risken för damning bedöms inte vara vid lagring av gods utan vid hantering av
material vid lastning och lossning. Störst risk för olägenhet i form av damning i Gamla
Oxelösund bedöms komma från lagringsyta D, vid hård västlig vind, samt lagringsyta F,
vid hård sydvästlig vind. På lagringsyta D planeras en LNG-terminal att anläggas.
Lagringsytorna på Stegeludden är delvis skyddade från vind från omgivande berg och skog,
vilket innebär mindre risk för spridning av stoft från Stegeludden mot Gamla Oxelösund.
För att sammanfatta bedömningen av vilken lageryta som är mest lämpad för lagring av
finkornigt material så visar beräkningarna att alla lagerytor i de flesta fall endast påverkar
det egna verksamhetsområdet. Lageryta J och K kan även beröra SSAB:s
verksamhetsområde. Vid hårda nordostliga vindar kan dock lagerytorna nere vid kajen vara
mindre lämpade då risk finns för spridning av damm till Oxelösunds gästhamn. Vid dessa
vindförhållanden är det viktigt att vidta damningsreducerande åtgärder såsom
vattenbegjutning av finkornigt material. Lagerytorna nere vid kajen är även mer utsatta för
vind jämfört med övriga lagringytor, vilket talar för att andra lagringsytor bör prioriteras
för långvarig lagring av damningsbenäget material.
Sammanlagd bedömning av haltbidrag till PM10 från damning
Det har inte varit möjligt att genomföra några specifika beräkningar för att fastställa det
kvantifierbara haltbidraget till PM10-halterna från dammande verksamheter inom
Hamnens område. Observera därför att den diffusa damningen inte ingår i de beräkningar
som genomförts för PM10-halterna i denna rapport. Diffus damning är oftast begränsad till
kortare perioder och till lokal skala, vilket innebär att det extra bidraget från damning till
de totala dygnsmedelhalterna av PM10 bedöms vara litet. Dammande aktiviteter inom
verksamhetsområdet kan dock ge betydande bidrag till de lokala PM10-halterna under
enstaka timmar.
För att sökt verksamhet inte ska leda till ökad spridning av damm till omgivningen är det
viktigt att Hamnen fortsätter med befintliga åtgärder för att motverka damning. Sopning
och bevattning av lagerytor och vägar, samt vattenbegjutning av torrt, finkornigt material
är de åtgärder som bedöms ge störst damningsreducerade effekt. Dessa åtgärder är extra
viktiga vid torrt och blåsigt väder. Om det på grund av frysgrader inte går att använda
bevattning som metod rekommenderas utökad sopning av vägar och lagerytor. Vid hård
nordostlig vind bör man om möjligt undvika hantering av finkornigt material vid de södra
lagringsytorna vid kajområdet. Liksom i befintlig verksamhet rekommenderas att Hamnen
avbryter lasthantering då man anser att damningen påverkar omgivningen.
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Emissionsdatabaser och beräkningsmodeller
Spridningsmodeller
Beräkningar av luftföroreningshalter har gjorts med Airviro gaussmodell [12]. Airviro
vindmodell har använts för att generera ett representativt vindfält över gaussmodellens
beräkningsområde.
Airviro vindmodell
Halten av luftföroreningar kan variera mellan olika år beroende på variationer i
meteorologiska faktorer och intransport av långväga luftföroreningar. När
luftföroreningshalter jämförs med miljökvalitetsnormer ska halterna vara representativa för
ett normalår. Som indata till Airviro vindmodell används därför en klimatologi baserad på
meteorologiska mätdata under en flerårsperiod (2000 - 2011). De meteorologiska
mätningarna har hämtats från en mast i Eskilstuna i Södermanlands län och inkluderar
horisontell och vertikal vindhastighet, vindriktning, temperatur, temperaturdifferensen
mellan tre olika nivåer samt solinstrålning. Vindmodellen tar även hänsyn till variationerna
i lokala topografiska förhållanden.
Sverige ligger i det så kallade västvindsbältet, vilket innebär att den vanligaste
vindriktningen för den ostörda vinden är västlig eller sydvästlig. På den sydöstra sidan av
Sverige är vindriktningen mer sydvästlig då havet har en nord-sydlig utbredning. Vinden
vrider sig längs havets utbredning för att det är lättare för den att blåsa över hav än över
land, då det inte finns några berg eller vegetation som hindrar. I Figur 15 visas medelvärde
av vindriktningen samt vindhastigheten för de senaste femton åren för SMHI:s station
Harstena ca 45 km söder om Oxelösund.

Figur 15. Flerårsmedelvärde 1995 - 2020 för vindriktning vid SMHI:s mätstation Harstena
[13]. Figuren visar hur många procent av tiden vinden blåser från de olika vindsektorerna
(svarta siffror inne i figuren). Färgerna beskriver vindhastigheten i respektive vindsektor
enligt färgskalan i rutan till höger i figuren.
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Airviro gaussmodell
Airviro gaussiska spridningsmodell har använts för att beräkna den geografiska
fördelningen av luftföroreningshalter två meter ovan öppen mark. I områden med tät
bebyggelse representerar beräkningarna halter två meter ovan taknivå. I beräkningarna
används en variabel gridstorlek som är beroende av emissionen från väglänkar och
skorstensutsläpp. Gridrutornas storlek varierar mellan 25 och 500 meter, där de minsta
gridrutorna skapas där det är störst utsläpp. För att beskriva haltbidragen från utsläppskällor
som ligger utanför det aktuella området har beräkningar gjorts för hela Södermanlands län.
Haltbidragen från källor utanför länet har erhållits genom mätningar.
Emissionsdatabas
Emissionsdata, dvs. utsläppsdata, utgör indata för spridningsmodellerna vid framräkning
av totala halter av luftföroreningar. I totala halter ingår förutom Hamnens utsläpp även
övriga lokala utsläpp i beräkningsområdet, påverkan från regionala och nationella utsläpp
samt haltbidrag från intransport av föroreningar från andra länder. För beräkningarna med
gaussmodellen har Östra Sveriges Luftvårdsförbunds länstäckande emissionsdatabas för år
2016 använts [14]. Där finns detaljerade beskrivningar av utsläpp från bl.a. vägtrafiken,
energisektorn, industrin och sjöfarten.
I nollalternativet och för sökt verksamhet är vägtrafikens utsläpp av kväveoxider och
avgaspartiklar beskrivna med emissionsfaktorer år 2030 för olika fordons- och vägtyper
enligt HBEFA-modellen (ver. 3.3). Det är en europeisk emissionsmodell för vägtrafik som
har anpassats till svenska förhållanden [7]. Trafiksammansättningen avseende
fordonsparkens avgasreningsgrad (olika euroklasser) gäller för år 2030. Sammansättning
av olika fordonstyper och bränslen, t ex andel dieselpersonbilar år 2030, gäller enligt
Trafikverkets prognoser för scenario BAU (”Business as usual”). Fordonens utsläpp av
avgaspartiklar och kväveoxider kommer att minska i framtiden beroende på kommande
skärpta avgaskrav som beslutats inom EU. För de haltberäkningar som redovisas från
kartläggningen år 2015 har utsläppen av kväveoxider och avgaspartiklar samt
fordonssammansättning beskrivits enligt ovan, men för år 2015.
Slitagepartiklar i trafikmiljö orsakas främst av dubbdäckens slitage på vägbanan men bildas
också vid slitage av bromsar och däck. Längs starkt trafikerade vägar utgör
slitagepartiklarna huvuddelen av PM10-halterna. Under perioder med torra vägbanor
vintertid kan haltbidraget från dubbdäckslitaget vara 80 - 90 % av totalhalten PM10.
Emissionsfaktorer för slitagepartiklar utifrån olika dubbdäcksandelar baseras på Nortripmodellen [16, 17]. Korrektion har gjorts för att slitaget och uppvirvlingen ökar med
vägtrafikens hastighet [15, 16, 17]. SLB-analys gör kontinuerliga mätningar av
dubbdäcksandelar i Stockholm samt har sammanställt andelen dubbade vinterdäck i
Södermanland [18]. För samtliga beräkningar används emissionsfaktorer motsvarande
dubbdäcksandelar på 70 % för personbilar och lätta lastbilar, vilket stöds av Trafikverkets
mätningar [19].
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Reglering av halter i utomhusluft miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna (MKN)
för utomhusluft [2]. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att
uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG. MKN för luft är rättsligt
bindande och syftar till att skydda människor hälsa. Det finns även miljökvalitetsnormer
för skydd av växtlighet. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid,
kväveoxid, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon,
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly 2 .
Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft är definierat av Sveriges riksdag [3].
Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger en långsiktig målbild för miljöarbetet och ska
vara vägledande för myndigheter, kommuner och andra aktörer. Halterna av
luftföroreningar ska senast till år 2020 inte överskrida lågrisknivåer för cancer eller
riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och
kulturföremål. Miljökvalitetsmålet Frisk luft omfattar preciseringar för kvävedioxid,
partiklar (PM10 och PM2.5), bensen, bens(a)pyren, butadien, formaldehyd marknära ozon,
ozonindex och korrosion 3.
Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålen innehåller värden för halter av
luftföroreningar både för lång och kort tid. Från hälsoskyddssynpunkt är det viktigt att
människor både har en låg genomsnittlig exponering av luftföroreningar under längre tid
(motsvarar årsmedelvärde) och att minimera antalet tillfällen då de exponeras för höga
halter under kortare tid (dygns- och timmedelvärden). För att en miljökvalitetsnorm ska
klaras får inget av normvärdena överskridas. Detsamma gäller för att miljökvalitetsmålet
Frisk luft ska uppnås.
Hamnens verksamhet berör miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålen för kvävedioxid
(NO2), kväveoxider (NOx), partiklar (PM10 och PM2,5) och svaveldioxid (SO2).
Miljökvalitetsnormer för PM10, PM2.5, NO2, NOx och SO2
Tabell 13 visar gällande miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10 till skydd för hälsa.
Värdena anges i enheten g/m3 (mikrogram per kubikmeter) och omfattar ett
årsmedelvärde och ett dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte överskridas medan
dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 gånger under ett kalenderår. För
miljökvalitetsnormen är det dygnsmedelvärdet av PM10 som är svårare att klara än
årsmedelvärdet.
Tabell 13. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10 avseende skydd av hälsa [2].
Tid för medelvärde

Normvärde (µg/m3)

Anmärkning

Kalenderår

40

Värdet får inte överskridas

Dygn

50

Värdet får inte överskridas mer är 35 dygn per
kalenderår

Tabell 14 visar gällande miljökvalitetsnorm för partiklar, PM2,5, till skydd för hälsa.
Värdena anges i enheten g/m3 (mikrogram per kubikmeter) och normen omfattar ett
årsmedelvärde som inte får överskridas.
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Tabell 14. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM2.5 avseende skydd av hälsa [2].
Tid för medelvärde

Normvärde (µg/m3)

Anmärkning

Kalenderår

25

Värdet får inte överskridas

Tabell 15 visar gällande miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO2 till skydd för hälsa.
Normvärden finns för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde och timmedelvärde.
Miljökvalitetsnormens årsmedelvärde får inte överskridas och dygns- och timmedelvärdet
får inte överskridas mer än 7 respektive 175 gånger under ett kalenderår för att normen ska
klaras. För miljökvalitetsnormen är det dygnsmedelvärdet av NO2 som är svårare att klara
än årsmedelvärdet och timmedelvärdet.
Tabell 15. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO2 avseende skydd av hälsa [2].
Tid för medelvärde

Normvärde (µg/m3)

Anmärkning

Kalenderår

40

Värdet får inte överskridas

Dygn

60

Värdet får inte överskridas mer är 7 dygn per
kalenderår.

Timme

90

Värdet får inte överskridas mer än 175 timmar per
kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig
överstiger 200 µg/m3 under en timme mer än 18
gånger under ett kalenderår

För kväveoxider (NOx) finns en norm för skydd av växtlighet, se Tabell 16. Normen
gäller i områden där det är minst 20 km till närmaste tätbebyggelse (>250 000 invånare)
eller 5 km till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg.
Tabell 16. Miljökvalitetsnorm för kväveoxid, NOx, avseende skydd av växtlighet [2].
Tid för medelvärde

Normvärde (µg/m3)

Anmärkning

Kalenderår

30

Värdet får inte överskridas

Tabell 17 visar miljökvalitetsnorm för svaveldioxid, SO2, till skydd för hälsa. Normvärden
finns för dygnsmedelvärde och timmedelvärde. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 7
gånger under ett kalenderår. Timmedelvärdet får överskridas högst 175 gånger under ett
kalenderår.
Tabell 17. Miljökvalitetsnorm för svaveldioxid, SO2, avseende skydd av hälsa [2].
Tid för medelvärde

Normvärde (µg/m3)

Anmärkning

Dygn

100

Värdet får inte överskridas mer är 7 dygn per
kalenderår*

Timme

200

Värdet får inte överskridas mer än 175 timmar per
kalenderår**

* förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 125 µg/m3 mer än 3 ggr per kalenderår.
**förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 350 µg/m3 under en timme mer än 24 ggr per
kalenderår.

För svaveldioxid finns även en norm för skydd av växtlighet, se Tabell 18. Normen gäller
i områden där det är minst 20 km till närmaste tätbebyggelse (>250 000 invånare) eller 5
km till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg.

36

SLB 18:2020 - Luftkvalitetsutredning för Oxelösunds hamn
Tabell 18. Miljökvalitetsnorm för svaveldioxid, SO2, avseende skydd av växtlighet [2].
Tid för medelvärde

Normvärde (µg/m3)

Anmärkning

Kalenderår

20

Värdet får inte överskridas

Vinterhalvår

20

Värdet får inte överskridas

Miljökvalitetsmålet Frisk luft
Tabell 19 visar miljökvalitetsmål för partiklar, PM10 till skydd för hälsa. Värdena omfattar
ett årsmedelvärde och ett dygnsmedelvärde. För att målet ska uppnås ska årsmedelvärdet
inte överskridas och dygnsmedelvärdet inte överskridas mer än 35 gånger under ett
kalenderår.
Tabell 19. Miljökvalitetsmål för partiklar, PM10 [3].
Tid för medelvärde

Målvärde (µg/m3)

Kalenderår

15

Dygn

30

Anmärkning

För att målet ska nås ska antal dygn med halt >30
µg/m3 inte vara fler än 35 per kalenderår

Tabell 20 visar miljökvalitetsmål för partiklar, PM2.5 till skydd för hälsa. I nationella
miljökvalitetsmålet Frisk luft, finns två gränsvärden preciserade för PM2.5, 10 g/m3 som
årsmedelvärde och 25 g/m3 som 4:e högsta dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet 10 µg/m3
baseras på ett riktvärde som är rekommenderat av både Institutet för Miljömedicin vid
Karolinska institutet och av Världshälsoorganisationen (WHO). Dygnsmedelvärdet 25
µg/m3 (99-percentil) är rekommenderat av WHO.
Tabell 20. Miljökvalitetsmål för partiklar, PM2.5 [3].
Tid för medelvärde

Målvärde (µg/m3)

Kalenderår

10

Dygn

25

Anmärkning

För att målet ska nås ska antal dygn med halt >25
µg/m3 inte vara fler än 3 per kalenderår

Tabell 21 visar gällande nationella miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2 till skydd för
hälsa. Miljömål finns preciserade för årsmedelvärde och timmedelvärde. För att målet ska
uppnås ska årsmedelvärdet inte överskridas och timmedelvärdet inte överskridas mer än
175 timmar under ett kalenderår.
Tabell 21. Miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2 [3].
Tid för medelvärde

Målvärde (µg/m3)

Kalenderår

20

Timme

60

Anmärkning

För att målet ska nås ska antal timmar med halt >60
µg/m3 inte vara fler än 175 per kalenderår

För SO2 saknas miljökvalitetsmål till skydd för hälsa.
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Beskrivning av luftkvaliteten i nuläget
År 2015 genomfördes en kartläggning över halterna av kvävedioxid (NO2) och partiklar
(PM10) för hela Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF) [4]. Spridningsberäkningarna
visade att luftföroreningshalterna i Oxelösunds kommun inte överskrider
miljökvalitetsnormen för dessa ämnen. Nationella miljökvalitetsmålet för NO2 uppnås men
för PM10 årsmedelvärde nås inte målet längs med väg 53. Beräknade halter för
dygnsmedelvärde av NO2 och PM10 visas i Figur 16, där även sträckningen av väg 53
framgår.
För övriga ämnen som regleras av miljökvalitetsnormer visar ÖSLVF beräkningar och
mätningar att halterna av svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, partiklar
(PM2,5), arsenik, kadmium, nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa
ämnen bedöms klaras i hela regionen [14, 20, 21].
För år 2020 bedöms luftföroreningshalterna vara i stort sett desamma som kartläggningen
från år 2015 visar. Haltbidraget av kvävedioxid från vägtrafiken kan vara något överskattat
då utsläppen har minskat på grund av en renare fordonspark år 2020. Övriga utsläpp i
regionen som kan påverka luftföroreningshalten förväntas vara i stort sett oförändrade.
Kartläggningen har inte samma noggrannhet och detaljnivå (bl a lägre upplösning på
fördelning av utsläpp) som de spridningsberäkningar som utförts för nollalternativet och
sökt verksamhet. Dock visar jämförelsen med mätdata nedan att kartläggningen väl speglar
luftföroreningshalten i området i nuläget.

< 12 µg/m³

12 - 15 µg/m³

14 - 16 µg/m³

16 - 18 µg/m³

15 - 18 µg/m³

18 - 24 µg/m³

20 - 25 µg/m³

25 - 30 µg/m³

18 - 20 µg/m³

Figur 16. Beräknade halter (µg/m3) av dygnsmedelvärde NO2 (vänster) och PM10 (höger)
för Oxelösunds kommun år 2015 [4]. Miljökvalitetsnormens gränsvärde för
dygnsmedelvärde är 60 µ/m3 för NO2 och 50 µg/m3 för PM10.

Aktuella luftkvalitetsmätningar saknas i Oxelösunds närområde för år 2019/2020. Vid
Oxelösunds motorbåtsklubb (vid Femöre, strax söder om Oxelösunds C) utfördes
mätningar av PM10 år 2015. Som årsmedelhalt uppmättes ca 8 - 9 µg/m3, se Figur 17 [22].
Beräknad årsmedelhalt av PM10 på motsvarande plats i kartläggningen år 2015 var 9 - 9,5
µg/m3. Mätningarna visar att även om allt PM10 skulle räknas som PM2.5 (vilket innebär
en överskattning av PM2,5) klaras miljökvalitetsnormen för PM2,5 med god marginal.
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Mätningar i urban bakgrund i Södermanland (ovan tak i Eskilstuna centrum) under 2018
visar på ett årsmedelvärde på 11,5 µg/m3 för PM10 [24]. Halter i regional bakgrund mäts
vid Aspvreten, ca 20 km nordost om Oxelösund [23]. Halterna vid Aspvreten representerar
den bakgrundshalt av PM10 som uppkommer på grund av regionala och nationella utsläpp
samt utsläpp i andra länder. Årsmedelhalt år 2017 av PM10 uppmättes till 7,5 µg/m3 vid
Aspvreten, se Tabell 22.
I kartläggningen år 2015 beräknades årsmedelhalten av kvävedioxid i urban bakgrund i
Oxelösunds tätort till ca 4 - 5 µg/m3. Mätningar i urban bakgrund i Södermanland (ovan
tak i Eskilstuna centrum) under 2018 visar på ett årsmedelvärde på 6,9 µg/m3 [24]. I
Aspvreten uppmättes årsmedelvärdet av kvävedioxid till 1,4 µg/m3. Halterna av
kvävedioxid består till stor del av lokala utsläpp och är i regional bakgrund betydligt lägre
än halterna i en tätort varför skillnaden mellan tätort och regional bakgrund är större för
kvävedioxid än för PM10.
Halten svaveldioxid uppmättes vid Aspvreten till 0,23 µg/m3 som årsmedelvärde för 2017.
Mätningar i urban bakgrund i Oxelösund (Oxelösunds kommunhus) utfördes senast år
2010. Årsmedelvärden uppmättes till 4 µg/m3, max dygnsmedelvärde till 38 µg/m3 och
max timmedelvärde 80 µg/m3 [23]. Halterna bedöms ha minskat i Oxelösund år 2020
jämfört med 2010.
Samtliga mätningar visar på värden långt under miljökvalitetsnormens gränsvärden.

Figur 17. Mätningar av PM10 månadsmedelvärde vid Oxelösunds motorbåtsklubb år
2015 [22].
Tabell 22. Uppmätta halter vid den regionala bakgrundsstationen Aspvreten år 2017 [23].
Ämne

Årsmedelvärde, µg/m3

Dygnsmedelvärde, µg/m3

NO2

1,4

3,9

PM10

7,4

12,5

PM2,5

3,8

SO2

0,23

1,3 (maxvärde)
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Beräknade halter av luftföroreningar
Följande avsnitt visar resultat av spridningsberäkningar för kvävedioxid (NO2),
svaveldioxid (SO2) och partiklar (PM10) för nollalternativ och sökt verksamhet. Avsnittet
visar vilka föroreningshalter i utomhusluften som har beräknats (mikrogram per
kubikmeter luft av ett visst ämne) till följd av Hamnens utsläpp som redovisas i tidigare
kapitel ”Oxelösunds hamns utsläpp till utomhusluft” och för den totala halten
luftföroreningar i området.
Totala föroreningshalter i luften har beräknats för att kunna jämföra luftkvaliteten med
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. I totala halter ingår förutom haltbidrag orsakade
av Oxelösunds hamns verksamhets utsläpp även utsläpp från följdverksamheter, från
SSAB:s hela verksamhet, haltbidrag orsakade av utsläpp från övrig vägtrafik, industri mm
samt bakgrundshalter som innefattar haltbidrag från regionen och intransport av
luftföroreningar från andra länder. Haltbidragen från SSAB är beräknade för ett scenario
där SSAB har ställt om till en järn- och skrotbaserad produktion med ljusbågsugn.
Luftföroreningshalterna är beräknade 2 meter ovan mark vid ett meteorologiskt normalt år.
Oxelösunds hamns haltbidrag har beräknats för att se hur Hamnens verksamhet bidrar till
de totala halterna av luftföroreningar. Vad som räknas som Hamnens utsläpp redovisas i
Tabell 11 och Tabell 12 samt i avsnittet ”Transporter - interna, externa och
följdverksamheter”.
I figurerna redovisas endast dygnsmedelvärde för PM10 och NO2 vilken är den
tidsupplösning för miljökvalitetsnormen som är svårast att klara. Även SO2 redovisas på
karta som dygn. Halterna redovisas för det 8:e dygnet för SO2 och NO2 och för det 36:e
dygnet för PM10. Detta beror på miljökvalitetsnormen tillåter ett visst antal dygn över
gränsvärdet innan normen anses ha överskridits. Totala halter redovisas i två figurer, en
översiktskarta för att visa halter över vatten och väg 53:s anslutning till E4:an. Den andra
figuren är inzoomad över hamnens verksamhetsområde. Haltbidraget från hamnens interna
utsläpp visas över Oxelösunds närområde då hamnens haltbidrag avtar snabbt med
avståndet från hamnen.
Beräknade års- och timmedelvärde redovisas i Tabell 23 och Tabell 25. Beräknade värden
jämförs med miljökvalitetsnormen och det nationella miljömålet Frisk luft.
Beräkningar av PM2,5 har inte utförts utan en bedömning av halten PM2.5 görs utifrån
spridningsberäkningarna av PM10. PM2.5 är ett mått på partiklar mindre än 2,5 µm i
diameter. Uppmätta halter av PM2,5 i Sverige härrör till stor del från intransport av
förorenad luft från Europa. När man beräknar och mäter PM10 ingår dessa mindre partiklar
i PM10-halten.
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Nollalternativ - beräknade halter av luftföroreningar
Följande avsnitt visar resultat av spridningsberäkningar för kvävedioxid (NO2),
svaveldioxid (SO2) och partiklar (PM10) för nollalternativet. Vidare görs en bedömning av
halterna PM2.5.
I Tabell 23 presenteras resultat för beräkningarna av totala halter. Halten som visas är det
högsta beräknade värdet inom beräkningsområdet som visas i de inzoomade kartorna över
hamnområdet (Figur 20, Figur 23, Figur 26). I Figur 18 visas var högsta totala halt har
beräknats. Tabell 23 visar att Hamnens verksamhet inte bidrar till att miljökvalitetsnormen
eller nationella miljömål överskrids i nollalternativet. Miljökvalitetsnormen klaras med god
marginal för samtliga beräknade ämnen. Även de nationella miljömålen för Frisk luft
bedöms klaras.
Tabell 23. Beräknade totala luftföroreningshalter för nollalternativet jämfört med
miljökvalitetsnormen och nationella miljömålet Frisk luft. Grön bock redovisas när
normen/målet klaras. Halterna är högsta beräknade halten inom beräkningsområdet som
visas i Figur 20, Figur 23, Figur 26. Siffrorna inom parentes anger värdet för norm/mål.
Dygn
(µg/m3)

Norm

Mål

Timme
(µg/m3)

Norm

Mål

√ (40) √ (20)

251

√ (60)

saknas

393

√ (90)

√ (60)

10,4

√ (40) √ (15)

18,42

√ (50)

√ (30)

-

saknas

saknas

0,7

saknas

1,31

√ (100)

saknas

4,43

√ (200)

saknas

Ämne

År
(µg/m3)

NO2

9,2

PM10
SO2

Norm

Mål

saknas

1 Motsvarar

8:e högsta dygnsmedelvärdet (98-percentil)
Motsvarar 36:e högsta dygnsmedelvärdet (90-percentil)
3 Motsvarar 176:e högsta timmedelvärdet (98-percentil)
2

Figur 18. Kartan visar var högst totala dygnsmedelhalter av NO2, SO2 och PM10 har
beräknats i nollalternativet och vid sökt verksamhet, värdena redovisas i Tabell 23 och
Tabell 25.
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I Tabell 24 jämförs beräknade halter med miljökvalitetsnormen för skydd av växtlighet.
Normen för skydd av växtlighet gäller i områden minst 20 km från tätbebyggelse
(>250 000 invånare) eller 5 km från annat bebyggt område, industriell anläggning eller
motorväg. Halterna i Tabell 24 är därför avlästa 5 km från hamnens verksamhetsområde.
Tabell 24. Beräknade totala luftföroreningshalter för nollalternativet jämfört med
miljökvalitetsnormen för växtlighet. Halterna representerar värden 5 km utanför hamnens
verksamhetsområde. Grön bock redovisas när normen klaras.
Ämne

År (µg/m3)

Norm skydd växtlighet

NOx

3,8

√ (30)

SO2

0,5

√ (20)

Halter av NO2 för nollalternativet
Figur 19 och Figur 20 visar beräknad total halt av kvävedioxid (NO2) som
dygnsmedelvärde under det 8:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030. Figur 21 visar
hur mycket utsläppen från Hamnens verksamhet bidrar till de totala dygnsmedelhalterna i
nollalternativet.

Figur 19. Översikt totala halter. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³)
under det 8:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030. Överskrider halten 60 µg/m3
överskrids miljökvalitetsnormen. Miljömål saknas. Vattenområden symboliseras med
streckad yta ovan respektive färg för haltintervall.
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Figur 20. Totala halter över Hamnens närområde. Beräknad dygnsmedelhalt av
kvävedioxid, NO2 (µg/m³) under det 8:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030.
Överskrider halten 60 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Miljömål saknas.

Figur 20 visar totala dygnsmedelhalter kvävedioxid över Hamnens närområde. Inom
Hamnens närområde beräknas högsta totala dygnsmedelvärde av kvävedioxid till 25 µg/m3
och återfinns strax norr om Stegeludden. Halten orsakas av en kombination av utsläpp, bl a
från fartyg i hamn och väg- och järnvägstransporter både från Hamnens och SSAB:s
verksamhet. Bakgrundshalten utgör ca 4 - 5 µg/m3 av dygnsmedelvärdet.

43

SLB 18:2020 - Luftkvalitetsutredning för Oxelösunds hamn

Figur 21. Figuren visar hur mycket utsläppen från Hamnens verksamhet bidrar till de
totala halterna. Beräknat haltbidrag som dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³)
under det 8:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030.

Figur 21 visar att i nollalternativet orsakar Hamnens utsläpp ett haltbidrag på som mest ca
11 - 12 µg/m3 NO2 räknat som dygnsmedelvärde. Utsläppen av NOx från fartyg i hamn
dominerar Hamnens utsläpp i nollalternativet (Tabell 11) och dygnshalten orsakat av
utsläppen är som mest ca 8 - 9 µg/m3 NO2. Övriga dygnshaltbidrag orsakas av utsläpp från
arbetsmaskiner, som mest ca 4 - 5 µg/m3, och Hamnens lastbilstransporter bidrar med ca 1
- 2 µg/m3 NO2. Högsta halterna orsakade av olika utsläppskällor för kvävedioxid uppträder
inte på samma geografisk plats varför summan blir högre än för det sammanlagda högsta
haltbidraget från Hamnen.
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Halter av PM10 för nollalternativet
Figur 22 och Figur 23 visar beräknad total halt av PM10 som dygnsmedelvärde under det
36:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030. Figur 24 visar hur mycket utsläppen från
Hamnens verksamhet bidrar till de totala dygnsmedelhalterna i nollalternativet.

Figur 22. Översikt totala halter. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³)
under det 36:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030. Normvärdet som ska klaras är
50 µg/m3. Miljömålet som ska uppnås är 30 µg/m3. Vattenområden symboliseras med
streckad yta ovan respektive färg för haltintervall.
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Figur 23. Totala halter över Hamnens närområde. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar,
PM10 (µg/m³) under det 36:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030. Normvärdet som
ska klaras är 50 µg/m3. Miljömålet som ska uppnås är 30 µg/m3.

Figur 23 visar att högsta totala dygnsmedelvärde av PM10 är beräknat till 18 µg/m3 i höjd
med motorvägsbron och påverkas främst av PM10-utsläpp från vägtrafiken.
Bakgrundshalten för PM10 utgör ca 12 µg/m3 av den totala dygnsmedelhalten av PM10.
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Figur 24. Figuren visar hur mycket utsläppen från Hamnens verksamhet bidrar till de
totala halterna. Beräknat haltbidrag som dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³)
under det 36:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030.

Figur 24 visar hur Hamnens utsläpp av PM10 påverkar den totala halten av PM10.
Hamnens utsläpp av PM10 är betydligt lägre än för kväveoxider och utsläpp från andra
källor än Hamnen orsakar större delen av den totala halten PM10. För PM10 bidrar Hamnen
med som mest 0,3 µg/m3 PM10 räknat som dygnsmedelvärde.
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Halter av SO2 för nollalternativet
Figur 25 och Figur 26 visar beräknad total halt av svaveldioxid (SO2) som
dygnsmedelvärde under det 8:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030. Figur 27 visar
hur mycket utsläpp från Hamnens verksamhet bidrar till de totala dygnsmedelhalterna i
nollalternativet.

Figur 25. Översikt totala halter. Beräknad dygnsmedelhalt av svaveldioxid, SO2 (µg/m³)
under det 8:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030. Normvärdet som ska klaras är
100 µg/m3. Miljömål saknas. Vattenområden symboliseras med streckad yta ovan
respektive färg för haltintervall.
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Figur 26. Totala halter över Hamnens närområde. Beräknad dygnsmedelhalt av
svaveldioxid, SO2 (µg/m³) under det 8:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030.
Normvärdet som ska klaras är 100 µg/m3. Miljömål saknas.

Figur 26 visar totala dygnsmedelvärde för svaveldioxid. Högsta halten har beräknats till
1,3 µg/m3 och återfinns inom hamnens verksamhetsområde. Största bidrag till halten ger
utsläpp från sjöfart. Bakgrundshalten utgör ca 30 % av beräknad högsta halt.
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Figur 27. Figuren visar hur mycket utsläppen från Hamnens verksamhet bidrar till de
totala halterna. Beräknat haltbidrag som av svaveldioxid, SO2 (µg/m³) under det 8:e
värsta dygnet för nollalternativet år 2030.

Figur 27 visar hur mycket Hamnens interna utsläpp påverkar dygnsmedelhalten av SO2.
Största dygnshaltbidraget från Hamnens interna utsläpp är beräknat till 0,2 µg/m3 varav
största delen orsakas av utsläpp från fartyg i hamn.
Bedömning av halter av PM2.5 för nollalternativet
Totala årsmedelhalten av PM10 har beräknats till 10 µg/m3. Antaget att alla utsläpp av stoft
från Hamnen sker i form av PM2,5 (vilket innebär en överskattning av utsläppet) kommer
miljökvalitetsnormen, 25 µg/m3 för PM2,5 årsmedelvärde, att klaras i nollalternativet.
Sammanlagd beskrivning av luftföroreningshalter i nollalternativet
Genomförda spridningsberäkningar för nollalternativet visar att Hamnens utsläpp inte
bidrar till att miljökvalitetsnormen överskrids. I beräkningarna av totala
luftföroreningshalter för området visas att miljökvalitetsnormen klaras med god marginal
för samtliga beräknade ämnen. Även de nationella miljömålen för frisk luft bedöms uppnås.
I nollalternativet orsakar Hamnens utsläpp störst haltbidrag av NO2. Detta speglar storleken
på Hamnens utsläpp där utsläppet av kväveoxider är betydligt högre än utsläppen av PM10
och SO2. Hamnen utsläpp orsakar som mest ett dygnshaltbidrag på 11 - 12 µg/m3 NO2
räknat till den totala halten NO2 som varierar mellan 12 och 25 µg/m3.
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För PM10 orsakar utsläpp från andra källor än Hamnens verksamhet större delen av den
totala halten PM10. Hamnens utsläpp orsakar som mest ett bidrag på 0,3 µg/m3 PM10
räknat som dygnsmedelvärde till den totala halten PM10. Den totala dygnsmedelhalten
varierar mellan 13 och 18 µg/m3.
För SO2 är de totala halterna i Sverige generellt mycket låga. Totala dygnsmedelhalter av
SO2 har beräknats till mellan 0,5 och 1,3 µg/m3. Största dygnshaltbidraget från Hamnens
utsläpp är beräknat till 0,2 µg/m3 varav största delen orsakas av utsläpp från fartyg i hamn.
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Sökt verksamhet - beräknade halter av luftföroreningar
Följande avsnitt visar resultat av spridningsberäkningar för kvävedioxid (NO2),
svaveldioxid (SO2) och partiklar (PM10) enligt sökt verksamhet. Spridningsberäkningar
för PM2,5 har inte utförts utan en bedömning av halten PM2.5 görs utifrån
spridningsberäkningarna av PM10. Halterna är beräknade för ett scenario med maximalt
10,5 miljoner ton gods över kaj. Detta innebär att de redovisade haltbidragen från Hamnens
verksamhet bedöms som de högsta som kan uppstå vid sökt tillstånd. Under en
övergångsperiod bedöms inte halterna bli högre än de halter som redovisas nedan, se även
kapitel ”Övergångsperioden”.
I Tabell 25 presenteras resultat för beräkningarna av totala halter för sökt verksamhet.
Halten som visas är det högsta beräknade värdet inom beräkningsområdet som visas i de
inzoomade kartorna över hamnområdet (Figur 29, Figur 32, Figur 35). De högsta totala
luftföroreningshalterna förekommer i samma områden som för nollalternativet, se Figur
18. Tabell 25 visar att Hamnens verksamhet inte bidrar till att miljökvalitetsnormen eller
nationella miljömål överskrids vid sökt verksamhet. Miljökvalitetsnormen klaras med god
marginal för samtliga beräknade ämnen. Även det nationella miljömålet Frisk luft bedöms
klaras.
Tabell 25. Beräknade totala luftföroreningshalter för sökt verksamhet jämfört med miljökvalitetsnormen och nationella miljömålet Frisk luft. Grön bock redovisas när normen/målet
klaras. Halterna är högsta halten inom beräkningsområdet som visas i Figur 29, Figur 32,
och Figur 35. Siffrorna inom parentes anger värdet för norm/mål.
Dygn
(µg/m3)

Norm

Mål

Timme
(µg/m3)

Norm

Mål

√ (40) √ (20)

271

√ (60)

saknas

423

√ (90)

√ (60)

10,5

√ (40) √ (15)

18,62

√ (50)

√ (30)

-

saknas

saknas

0,8

saknas

1,41

√ (100)

saknas

4,7

√ (200)

saknas

Ämne

År
(µg/m3)

NO2

10,2

PM10
SO2

Norm

Mål

saknas

1 Motsvarar

8:e högsta dygnsmedelvärdet (98-percentil)
Motsvarar 36:e högsta dygnsmedelvärdet (90-percentil)
3 Motsvarar 176:e högsta timmedelvärdet (98-percentil)
2

I Tabell 26 jämförs beräknade halter med miljökvalitetsnormen för skydd av växtlighet.
Normen för skydd av växtlighet gäller i områden minst 20 km från tätbebyggelse (>250
000 invånare) eller 5 km från annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg.
Halterna i Tabell 26 är därför avlästa 5 km från Hamnens verksamhetsområde.
Tabell 26. Beräknade totala luftföroreningshalter för sökt verksamhet jämfört med
miljökvalitetsnormen för växtlighet. Halterna representerar värden 5 km utanför Hamnens
verksamhetsområde. Grön bock redovisas när normen klaras.
Ämne

År (µg/m3)

Norm skydd växtlighet

NOx

3,8

√ (30)

SO2

0,5

√ (20)
52

SLB 18:2020 - Luftkvalitetsutredning för Oxelösunds hamn
Halter av NO2 för sökt verksamhet
Figur 28 och Figur 29 visar beräknad total halt av kvävedioxid (NO2) som
dygnsmedelvärde under det 8:e värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030. Figur 30 visar
hur mycket Hamnens utsläpp bidrar till de totala dygnsmedelhalterna vid sökt verksamhet.

Figur 28. Översikt totala halter. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³)
under det 8:e värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030. Överskrider halten 60 µg/m3
överskrids miljökvalitetsnormen. Miljömål saknas. Vattenområden symboliseras med
streckad yta ovan respektive färg för haltintervall.
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Figur 29. Totala halter över Hamnens närområde. Beräknad dygnsmedelhalt av
kvävedioxid, NO2 (µg/m³) under det 8:e värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030.
Överskrider halten 60 µg/m3 överskrids miljökvalitetsnormen. Miljömål saknas.

Figur 29 visar totala dygnsmedelhalter av kvävedioxid över Hamnens närområde. Inom
Hamnens närområde beräknas högsta totala dygnsmedelvärde av kvävedioxid till 27 µg/m3
och återfinns strax norr om Stegeludden. Halten orsakas liksom för nollalternativet av en
kombination av utsläpp, bl a från fartyg i hamn och väg- och järnvägstransporter, både från
Hamnens och SSAB:s verksamhet. Bakgrundshalten utgör ca 4 - 5 µg/m3 av
dygnsmedelvärdet.
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Figur 30. Figuren visar hur mycket Oxelösunds hamns interna utsläpp bidrar till de totala
halterna. Beräknat haltbidrag som dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) under det
8:e värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030.

Figur 30 visar att Hamnens utsläpp bidrar med som mest ca 15 µg/m3 NO2 räknat som
dygnsmedelvärde. Utsläppen av NOx från fartyg i hamn dominerar Hamnens utsläpp (se
Tabell 12) och dygnshaltbidraget orsakat av utsläppen är som mest ca 11 - 12 µg/m3 NO2.
Övriga dygnshaltbidrag orsakas av Hamnens utsläpp från arbetsmaskiner, som mest ca 3 4 µg/m3, och lastbilstransporter bidrar med max 2 µg/m3 NO2. Maxhalterna för kvävedioxid
uppträder inte på samma geografiska plats varför summan av maxvärdena blir högre än
maxhalten för det sammanlagda haltbidraget från Hamnen.
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Halter av PM10 för sökt verksamhet
Figur 31 och Figur 32 visar beräknad total halt av PM10 som dygnsmedelvärde under det
36:e värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030. Figur 33 visar hur mycket Hamnens utsläpp
bidrar till de totala dygnsmedelhalterna vid sökt verksamhet.

Figur 31. Översikt totala halter. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³)
under det 36:e värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030. Normvärdet som ska klaras är
50 µg/m3. Miljömålet som ska uppnås är 30 µg/m3. Vattenområden symboliseras med
streckad yta ovan respektive färg för haltintervall.
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Figur 32. Totala halter över Hamnens närområde. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar,
PM10 (µg/m³) under det 36:e värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030. Normvärdet
som ska klaras är 50 µg/m3. Miljömålet som ska uppnås är 30 µg/m3.

Figur 32 visar totala halter för PM10 dygnsmedelvärde över Hamnens närområde. För
PM10 är högsta dygnsmedelvärde beräknat till 18,6 µg/m3 i höjd med motorvägsbron och
orsakas främst av PM10-utsläpp från vägtrafiken på allmänna vägar. Bakgrundhalten för
PM10 utgör ca 12 µg/m3 av den totala dygnsmedelhalten av PM10.
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Figur 33. Figuren visar hur mycket Hamnens utsläpp bidrar till de totala halterna.
Beräknat haltbidrag som dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) under det 36:e
värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030.

Figur 33 visar hur mycket Hamnens utsläpp bidrar till de totala halterna. Hamnens utsläpp
av PM10 är lågt och utsläpp från andra källor än Hamnen orsakar större delen av den totala
halten av PM10. För PM10 bidrar hamnen med som mest 0,3 µg/m3 PM10 räknat som
dygnsmedelvärde.
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Halter av SO2 för sökt verksamhet
Figur 34 och Figur 35 visar beräknad total halt av svaveldioxid (SO2) som
dygnsmedelvärde under det 8:e värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030. Figur 36 visar
hur mycket Hamnens utsläpp bidrar till de totala dygnsmedelhalterna för sökt verksamhet.

Figur 34. Översikt totala halter. Beräknad dygnsmedelhalt av svaveldioxid, SO2 (µg/m³)
under det 8:e värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030. Normvärdet som ska klaras är
100 µg/m3. Miljömål saknas. Vattenområden symboliseras med streckad yta ovan
respektive färg för haltintervall.
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Figur 35. Totala halter över Hamnens närområde. Beräknad dygnsmedelhalt av
svaveldioxid, SO2 (µg/m³) under det 8:e värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030.
Normvärdet som ska klaras är 100 µg/m3. Miljömål saknas.

Figur 35 visar totala dygnsmedehalter av SO2 över Hamnens närområde. Högsta totala
dygnsmedelvärde för svaveldioxid har beräknats till 1,4 µg/m3 och återfinns inom
Hamnens verksamhetsområde, Största bidrag till halten ger utsläpp från sjöfart.
Bakgrundshalten utgör ca 30 % av beräknad högsta halt.

60

SLB 18:2020 - Luftkvalitetsutredning för Oxelösunds hamn

Figur 36. Figuren visar hur mycket utsläppen från Hamnens verksamhet bidrar till de
totala halterna. Beräknat haltbidrag som av svaveldioxid, SO2 (µg/m³) under det 8:e
värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030.

Figur 36 visar hur mycket Hamnens utsläpp påverkar dygnsmedelhalten av SO2. Största
dygnshaltbidraget från Hamnens utsläpp är beräknat till 0,3 µg/m 3 varav största delen
orsakas av utsläpp från fartyg i hamn.
Bedömning av halter av PM2.5 för sökt verksamhet
Årsmedelhalten av PM10 har beräknats till 10 µg/m3. Antaget att alla utsläpp av stoft från
hamnen sker i form av PM2,5 (vilket innebär en överskattning av utsläppet) bedöms
miljökvalitetsnormen, 25 µg/m3 för PM2,5 årsmedelvärde, att klaras vid sökt verksamhet.
Sammanlagd bedömning av luftföroreningshalter vid sökt verksamhet
Genomförda spridningsberäkningar för sökt verksamhet visar att Hamnens utsläpp inte
bidrar till att miljökvalitetsnormen överskrids. I beräkningarna av totala
luftföroreningshalter för området visas att miljökvalitetsnormen klaras med god marginal
för samtliga beräknade ämnen. Även det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft bedöms
uppnås.
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Vid sökt verksamhet, liksom i nollalternativet, orsakar Hamnens utsläpp störst haltbidrag
av NO2. Detta speglar storleken på Hamnens utsläpp där utsläppet av kväveoxider är
betydligt högre än utsläppen av PM10 och SO2. Hamnen utsläpp orsakar som mest ett
dygnshaltbidrag på 14 - 15 µg/m3 NO2. Den totala halten NO2 varierar mellan 12 och 27
µg/m3. Utsläpp från fartyg i hamn orsakar större delen av Hamnens haltbidrag.
För PM10 orsakar utsläpp från andra källor än Hamnens utsläpp större delen av den totala
halten av PM10. Hamnens utsläpp orsakar som mest ett bidrag på 0,3 µg/m3 PM10 räknat
som dygnsmedelvärde till den totala halten av PM10. Den totala dygnsmedelhalten varierar
mellan 13 och 19 µg/m3.
För SO2 är de totala halterna i Sverige generellt mycket låga. Totala dygnsmedelhalter av
SO2 har beräknats till mellan 0,5 och 1,4 µg/m3. Största dygnshaltbidraget från Hamnens
utsläpp är beräknat till 0,3 µg/m3 varav största delen orsakas av utsläpp från fartyg i hamn.
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Skillnadskartor luftföroreningshalter
För att beskriva hur dygnsmedelhalterna av kvävedioxid (NO2) skiljer sig åt vid sökt
verksamhet jämfört med nollalternativet har Hamnens haltbidrag jämförts med
motsvarande för sökt verksamhet. Hamnens haltbidrag orsakas av utsläpp från fartyg i
hamn, arbetsmaskiner och lastbilstransporter, se Tabell 3. Figur 37 visar hur hamnens
haltbidrag för dygnsmedelvärdet av kvävedioxid skiljer sig åt vid sökt verksamhet jämfört
med nollalternativet. Hamnens haltbidrag är som mest 7 µg/m3 högre vid sökt verksamhet
än i nollalternativet. Skillnaden i haltbidrag är som störst inom Hamnens
verksamhetsområde och norr därom. Skillnaden beror främst på skillnad i utsläpp från
fartyg i hamn då antal anlöp är ca dubbelt så många vid sökt verksamhet som i
nollalternativet.
För svaveldioxid (SO2) och partiklar (PM10) är skillnaderna i luftföroreningshalt mellan
sökt verksamhet och nollalternativet små, mindre än 0,2 µg/m3 för dygnsmedelhalten av
både SO2 och PM10.

Figur 37. Figuren visar skillnad mellan haltbidrag genererade av Hamnens utsläpp vid sökt
verksamhet jämfört med nollalternativet. Skillnad i beräknat haltbidrag som dygnsmedelhalt
av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), under det 8:e värsta dygnet. Figuren visar att haltbidraget
från Hamnen är högre för sökt verksamhet än för nollalternativet.
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Skillnaden av summan av Hamnens haltbidrag och halter orsakade av utsläpp från
följdverksamhet jämförs på samma sätt mellan sökt verksamhet och nollalternativet. I
följdverksamhet ingår utsläpp från järnväg, fartyg i farled och lastbilstransporter (se Tabell
3). Figur 39 och Figur 39 visar hur Hamnens dygnshaltbidrag av kvävedioxid inklusive
haltbidrag från följdverksamhet skiljer sig år mellan sökt verksamhet och nollalternativet.
Figurerna kan även ses som skillnad i totala halter kvävedioxid eftersom halter orsakade
av Hamnens och följdverksamheters utsläpp är de enda som skiljer alternativen åt.
Figurerna visar att det sammanlagda utsläppet från Hamnen inklusive följdverksamheter
orsakar högre kvävedioxidhalter vid sökt verksamhet jämfört med nollalternativet.
Dygnsmedelhalten av kvävedioxid är som mest 8 µg/m3 högre vid sökt verksamhet än i
nollalternativet. Skillnaden i haltbidrag är som störst inom Hamnens verksamhetsområde
och norr därom. Skillnaden beror främst på skillnad i utsläpp från fartyg då antal anlöp är
ca dubbelt så många som i nollalternativet. I farled skiljer ca 0,5 - 1 µg/m3 mellan
alternativen och i hamnområdet som mest ca 3 - 4 µg/m3 som dygnsmedelhalt av
kvävedioxid.
Vidare ökar antal tågtransporter vid sökt verksamhet (se Tabell 6) vilket kan ses som en
effekt av det sammanlagt högre halterna runt järnvägsspåret i Figur 39. I beräkningarna har
antagits att loken körs på diesel vilket troligen ger en överskattning av haltbidraget, se
kapitel ”Järnväg”. Antal externa lastbilstransporter med skrot från hamnen till SSAB är fler
i nollalternativet (se Tabell 8) och dessa genererar ca 1 µg/m3 högre dygnshaltbidrag av
kvävedioxid längs transportvägen i nollalternativet jämfört med sökt verksamhet. Detta är
dock svårt att utskilja i figurerna då skillnad i haltbidrag från fartyg dominerar.
För svaveldioxid (SO2) och partiklar (PM10) är skillnaderna mellan sökt verksamhet och
nollalternativet små, mindre än 0,3 µg/m3 för dygnsmedelhalten av både SO2 och PM10.

Figur 38. Skillnadskarta översikt. Figuren visar skillnad mellan haltbidrag genererande av
Oxelösunds hamns inklusive följdverksamheters utsläpp vid sökt verksamhet jämfört med
nollalternativet. Skillnad i beräknat haltbidrag som dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2
(µg/m³), under det 8:e värsta dygnet.
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Figur 39. Skillnadskarta Hamnens närområde. Figuren visar skillnad mellan haltbidrag
genererande av Hamnens inklusive följdverksamheters utsläpp vid sökt verksamhet
jämfört med nollalternativet. Skillnad i beräknat haltbidrag som dygnsmedelhalt av
kvävedioxid, NO2 (µg/m³), under det 8:e värsta dygnet.

Sammanlagd bedömning av luftföroreningshalter och skillnader mellan
nollalternativ och sökt verksamhet
Genomförda spridningsberäkningar för nollalternativet och för sökt verksamhet visar att
Hamnens verksamhet inte bidrar till att miljökvalitetsnormen eller nationella miljömålet
Frisk luft överskrids. I beräkningsområdet klaras miljökvalitetsnormen med god marginal
för samtliga beräknade ämnen. Även de nationella miljömålen för Frisk luft bedöms
uppnås.
Miljökvalitetsnormen för skydd av växtlighet klaras med god marginal för båda
scenarierna.
Hamnens haltbidrag
Hamnens utsläpp sker inom verksamhetsområdet och påverkar främst halterna i
närområdet. Hamnens haltbidrag är störst inom verksamhetsområdet och avtar snabbt med
avståndet. Ca 3 - 4 km utanför verksamhetsområdet är haltbidraget i stort sett noll. Inom
verksamhetsområdet vistas framförallt människor som jobbar i hamnen och
miljökvalitetsnormen gäller inte för arbetsplatser.
Hamnens haltbidrag är som mest ca 7 µg/m3 högre för dygnsmedelvärdet av kvävedioxid
vid sökt verksamhet jämfört med nollalternativet. För PM10 och SO2 är motsvarande
skillnad mindre än 0,2 µg/m3 för båda ämnena.
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I områden där människor ska vistas är haltskillnaden mellan scenarierna mindre. Hamnens
dygnshaltbidrag av NO2 är vid sökt verksamhet ca 2 - 4 µg/m3 högre vid bebyggelsen i
Gamla Oxelösund och 4 - 6 µg/m3 högre längs Gamla Oxelösundsvägen än i
nollalternativet. För PM10 och SO2 är skillnaden mindre än 0,1 µg/m3 för båda platserna.
Haltbidraget orsakade av Hamnens utsläpp i båda scenarierna är betydligt större för NO2
än för PM10 i förhållande till totala halter. Detta speglas av storleken på Hamnens utsläpp
som domineras av utsläpp av kväveoxider. Totala halten av PM10 i beräkningsområdet
orsakas till större del av andra källor än Hamnens utsläpp.
Hamnens haltbidrag av SO2 är lågt men även totala halter av svaveldioxid är låga i Sverige
varför haltbidraget procentuellt blir ca 15 - 20% i båda scenarierna.
Hamnens haltbidrag av NO2 och SO2 domineras i både nollalternativet och vid sökt
verksamhet av halter orsakade av utsläpp från fartyg i hamn. Utsläppen sker på en
koncentrerad yta längs hamnens kajer och liggtiden i hamn kan vara upp till 2 - 5 dagar för
vissa fartyg.
Totala luftföroreningshalter
Totala föroreningshalter i luften beräknas för att kunna jämföra luftkvaliteten med
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. I totala halter ingår förutom haltbidrag orsakade
av Hamnens utsläpp även utsläpp från följdverksamheter, från SSAB:s hela verksamhet,
haltbidrag orsakade av utsläpp från övrig vägtrafik, industri mm samt haltbidrag från
regionen och intransport av luftföroreningar från andra länder. Skillnaden i beräknad
luftföroreningshalt mellan beräknade totala halter vid sökt verksamhet och beräknade totala
halter i nollalternativet orsakas av skillnaden i utsläpp från Hamnens utsläpp och utsläpp
från Hamnens följdverksamheter (se Tabell 3).
Vid sökt verksamhet ökar den totala halten av kvävedioxid i luften i Hamnens närområde
jämfört med nollalternativet. Halterna av kvävedioxid är som mest 8 µg/m3 högre vid sökt
verksamhet än i nollalternativet och är som störst inom Hamnens verksamhetsområde och
norr därom. Skillnaden orsakas främst på skillnad i utsläpp från sjöfart och till viss del av
utsläpp från ett ökat antal dieseldrivna lok vid sökt verksamhet. I beräkningarna har antagits
att loken körs på diesel vilket troligen ger en överskattning av haltbidraget. Antal externa
lastbilstransporter med skrot från hamnen till SSAB är fler i nollalternativet (100 % sker
på lastbil mot 20 % vid sökt verksamhet) och orsakar ca 1 µg/m3 högre dygnshaltbidrag av
kvävedioxid längs transportvägen i nollalternativet jämfört med sökt verksamhet.
I områden där människor ska vistas är haltskillnaden i dygnsmedelhalt av kvävedioxid
mellan scenarierna som mest ca 3 - 6 µg/m3 vid bebyggelsen i Gamla Oxelösund och
ca 5 - 8 µg/m3 längs delar av Gamla Oxelösundsvägen.
Transporter mellan Hamnen och E4 bidrar i båda scenarierna bara i liten skala till de totala
halterna av PM10 och NO2 på sträckan från E4:an längs väg 53. Istället dominerar
haltbidraget av PM10 och kvävedioxid från den totala trafiken på vägen.
För totala halten av svaveldioxid (SO2) och partiklar (PM10) är skillnaderna mellan sökt
verksamhet och nollalternativet små, mindre än 0,3 µg/m3 för dygnsmedelhalten av både
SO2 och PM10.
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Beskrivning av nollalternativet - luftföroreningshalter
Genomförda spridningsberäkningar för nollalternativet visar att Oxelösunds hamns
verksamhet inte bidrar till att miljökvalitetsnormen eller nationella miljömålet Frisk luft
överskrids. I beräkningsområdet klaras miljökvalitetsnormen med god marginal för
samtliga beräknade ämnen. Även de nationella miljömålen för Frisk luft uppnås.
Jämfört med nuläget kan ses något ökad totalhalt av kvävedioxid i hamnområdet jämfört
med beräknade halter år 2015, men detta kan till viss del förklaras med kartläggningens
sämre detaljnivå med bl a lägre upplösning på fördelning av utsläpp år 2015. Då antal
fartygsanlöp ökar i nollalternativet jämfört med nuläget bedöms dock halterna i Hamnens
närområde öka något för NO2 men vara i stort sett oförändrade för PM10 och SO2.
Konsekvensbedömning av sökt verksamhet - luftföroreningshalter
Genomförda spridningsberäkningar för sökt verksamhet visar att Oxelösunds Hamns
verksamhet inte bidrar till att miljökvalitetsnormen eller nationella miljömålet Frisk luft
överskrids. I beräkningsområdet klaras miljökvalitetsnormen med god marginal för
samtliga beräknade ämnen. Även de nationella miljömålen för Frisk luft bedöms uppnås.
Jämfört med nuläget kan ses en ökad total halt av kvävedioxid i hamnområdet jämfört med
beräknade halter år 2015. Då antal fartygsanlöp ökar jämfört med nuläget bedöms halterna
i Hamnens närområde öka något för NO2 men vara i stort sett oförändrade för PM10 och
SO2.
Jämfört med nollalternativet ökar halterna av kvävedioxid. Ökningen är störst inom
Hamnens verksamhetsområde. För PM10 och SO2 bedöms halterna vara i stort sett
oförändrade.
Sökt verksamhet bedöms ge små negativa konsekvenser genom något högre
luftföroreningshalter av kvävedioxid jämfört med nollalternativet.
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Alternativa lösningar för skrottransporter från
Oxelösunds hamn till SSAB
Olika alternativ för hantering av skrot avsett för SSAB har utretts. Till grund för ansökan
ligger att allt skrot till SSAB hanteras i Oxelösunds hamn. I utredningen har det förutsatts
att större delen av framtida skrottransporter mellan hamnen och SSAB går via lastbil
alternativt via järnväg, detta för att få ett maxscenario gällande väg- och
järnvägstransporter. Detta kan dock se olika ut över tid. I framtiden kan en större andel än
antagits gå via transportband.
För mottagande av skrot i hamnen och för vidare transport till SSAB har två alternativ
bedömts utifrån vilka miljökonsekvenser de ger upphov till:
1. Lossning vid kaj – upplastning till materialhanterare – transport via lastbil till
lageryta och sedan till SSAB alternativt upplastning med materialhanterare och
transport med lastbil direkt till SSAB.
2. Lossning vid kaj – transport med järnväg och lastbil till SSAB, fördelning ca 80 %
respektive 20 %.
Alternativ 2 har antagits i presenterade utsläpps- och haltberäkningar för sökt verksamhet
i denna rapport.
Konsekvensbedömning - påverkan på luftföroreningshalten
Luftföroreningshalten i hamnområdet vid de olika lösningarna har studerats.
Vid transport med 100 % lastbil är lokala dygnshaltbidraget från lastbilarna som mest 1 –
1,5 µg/m3 NO2 och mindre än 0,2 µg/m3 PM10 intill transportvägen. Vid 20 % lastbil är
lokala dygnshaltbidraget från lastbilarna som mest 0,5 - 1 µg/m3 NO2 och mindre än 0,03
µg/m3 PM10 intill transportvägen. Haltbidragen är beräknade med emissionsfaktorer för år
2030.
Skrottransporterna på järnväg (80 %) har beräknats ske med diesellok och
emissionsfaktorer gäller för år 2018 då framtida emissionsfaktorer saknas. Loken genererar
vid detta antagande ett haltbidrag av främst NO2 till omgivningen, ca 4 µg/m3 räknat som
dygnsmedel av NO2.
Då osäkerheten i framtida utsläpp är stor och grundar sig på emissionsfaktorer för olika år
är det mycket svårt att bedöma om något alternativ medför påtagligt mindre utsläpp till luft
och därmed lägre haltbidrag. Om hänsyn tas till att lokens framtida bränsle troligen inte
kommer vara diesel utan t ex el, alternativt att förbättrad förbränning/rening utvecklas till
år 2030 kommer jämförelsen se annorlunda ut och tågtransporterna kan då generera lägre
haltbidrag än lastbilarna.
Oavsett transportlösning klaras miljökvalitetsnormen och miljömålet Frisk luft.
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Lukt
Beskrivning av nuvarande verksamhet
Den största risken för störande lukt från Hamnens verksamhet är kopplad till hantering av
gods som avger lukt. Bark, bioolja och balat avfall är exempel på godsslag som hanteras
av Hamnen och som kan medföra lukt. Bark hanteras öppet vid lossning från fartyg och
transport ut ur området. I nuläget sker detta 1 - 2 dagar per år. Bioolja hanteras i ett slutet
system, från fartyg till cistern och sedan ut med lastbil. Lukt kan förekomma vid fyllnad
från cistern och/eller tank. Balat avfall avger normalt inte lukt, men vid vissa tillfällen kan
lukt uppkomma som följd av otäta balar med dåligt material. Balat avfall hanteras varje
vecka, ca 1000 - 1500 ton per vecka, året om.
Verksamheten registrerar alla klagomål som kommer till känna från allmänheten.
Klagomål från allmänheten på lukt är ovanliga.
Beskrivning av nollalternativ
Nollalternativet innebär att en stor del av godshanteringen kommer bestå i järn- och
skrotråvara. Befintlig verksamhet som hantering av bioolja, bark och balat avfall kommer
att fortgå. Risken för störande lukt från Hamnens verksamhet bedöms vara ungefär
densamma i nollalternativet jämfört med nuläget.
Konsekvenser av sökt verksamhet
I såväl nuläget som i sökt verksamhet kan hantering av bark, bioolja och balat avfall
förekomma. I sökt verksamhet kan även hantering av bitumen tillkomma. Produkten
planeras ankomma Hamnen med fartyg, lagras i cistern på området och gå ut via lastbil.
Bitumen tillverkas, förvaras, transporteras och hanteras normalt upphettad, vilket ger
upphov till viss lukt [25]. Lukten är i regel relaterad till bitumentyp [26]. Bitumenångorna
kan innehålla spår av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och svavelväte. Svavelväte
kännetecknas av en stark lukt av ruttna ägg vid låga koncentrationer.
Bitumenemulsion som förvaras ska vara försedda med över- och undertrycksventilering för
att förhindra utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) och lukt. Hamnen kommer
bara hantera produkten över kaj och inte ansvara för när den ligger lagrad i cistern. Detta
kommer hanteras i separat tillstånd som verksamhetsutövaren ansvarar för att söka.
Lossning av bitumen förväntas ske 3 - 4 dagar per år. Hanteringen kommer ske i slutna
system, men vid lossning kan lukt komma från lagringsanläggningen. Ingen lukt bedöms
komma från fartyget.
I sökt verksamhet ingår även hantering och lagring av jord-, schakt- och rivningsmassor.
Massorna kan komma att utgöra både farligt och icke-farligt avfall. Beroende av mängd
och vilken typ av förorening som finns i massorna finns en risk för spridning av luktande
ämnen till omgivningen. Om en eventuell lukt uppkommer och i vilka koncentrationer
avgörs av bland annat föroreningens kemiska och fysikaliska egenskaper. Eftersom det kan
bli aktuellt med lagring av massor med påtagligt olika föroreningsinnehåll varierar behovet
av skyddsåtgärder beroende på vilken typ av massor som lagras. Vilka skyddsåtgärder som
är motiverade kommer att bedömas inför varje enskilt lagringstillfälle.
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Riktvärden och hygieniska gränsvärden för svavelväte
När starkt luktande ämnen emitteras i så stora mängder att människor kan få besvär kan
lukthalterna regleras genom gränsvärden. Idag har Sverige inga fastställda gränsvärden för
lukt av den orsaken att det är svårt att avgöra luktens påverkan på människor då
luktupplevelsen skiljer sig mellan individer och olika tider på dygnet. Luktsinnet skiljer sig
bland individer där det generella luktspannet går från hyperkänsligt till okänsligt sinne.
Lukt består dessutom av ett eller flera ämnen som kan ändra karaktär eller styrka beroende
på sammansättning där den totala effekten blir svår att mäta.
WHO:s Air Quality Guidelines for Europe [27] har tagit fram riktvärden för substanser som
luktar innan de når hälsofarliga koncentrationer. Man gör en uppdelning mellan
korttidsexponering (mindre än 24 timmar), exponering över ett dygn samt
långtidsexponering (årsmedelvärde). Att känna lukten av ett ämne innebär således inte att
det är hälsofarligt, även om det naturligtvis kan orsaka obehag av olika former.
För yrkessammanhang har Arbetsmiljöverket fastställt hygieniska gränsvärden (gräns för
genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt
medelvärde) som omfattar drygt 500 farliga ämnen och gäller för alla verksamheter där
luftföroreningar förekommer eller bildas [28]. Motsvarande för svavelväte är ett
nivågränsvärde (NGV) på 5 ppm (7000 µg/m3) och ett korttidsgränsvärde (KGV) på 10
ppm (14000 µg/m3).
Sammanlagd bedömning av lukt från Hamnens verksamhet
Människans luktsinne kan i de flesta fall upptäcka kemikalier långt innan de når
koncentrationer som kan vara farliga för vår hälsa, vilket kan leda till att olika ämnen
orsakar oro redan vid låga koncentrationer. Den upplevda luktstyrkan ökar allteftersom
luktkoncentrationen tilltar, men takten avtar ju högre koncentrationen blir. En minskning
av halten för det luktande ämnet har därför sin största effekt vid låga halter.
Förutom variationer kring individuella reaktioner på lukt så finns variationer i hur lukten
sprids från en anläggning till omgivningen. Hur mycket det kommer att lukta är svårt att
förutse. Topografi (nivåskillnader, byggnader), geografi (trädridåer) och väderförhållanden
(förhärskade vindriktningar och stabilitet) i omgivningen är några av de betydande
faktorerna för spridning av lukt. Källans styrka, varaktighet och höjd på utsläppet, samt
temperaturen hos de gaser som emitteras påverkar hur mycket lukt som sprids, hur högt
utsläppsplymen lyfts och hur långt ifrån källan lukten når. Luktstyrkan runt en anläggning
avtar i alla riktningar men vindens riktning och styrka har en betydande effekt på hur
spridningsformen ser ut och hur effektivt utsläppen späds ut.
I normala fall försvinner lukt från Hamnens verksamhet genom att utsläppen späds genom
uppblandning med ren luft, och bör därför inte skapa luktobehag utanför
verksamhetsområdet. Det finns dock tillfällen när lukt kan kännas på längre avstånd. Det
gäller främst vid stabila atmosfärsförhållanden (inversionstillfällen vilket ger sämre
utspädning) som begränsar spridningen i höjdled. Att de diffusa utsläppen som kan
uppkomma vid hantering gods som avger lukt sker på låg höjd gör också att utspädningen
är sämre jämfört med utsläpp som sker genom skorstenar på hög höjd. Hur långt denna lukt
sprider sig utanför verksamhetsområdet beror på de meteorologiska förutsättningarna som
råder vid varje enskilt tillfälle. I förhärskande vindriktning i samband med inversion kan
luktpåverkan i samband med lastning och lossning av luktande gods inte uteslutas utanför
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verksamhetsområdet. Halterna i omgivningsluften riskerar dock inte att överstiga
hälsofarliga nivåer. Lukttrösklar för flyktiga ämnen är generellt låga, vilket gör att lukt kan
kännas vid nivåer långt under när hälsoeffekter kan uppstå. För svavelväte är lukttröskeln
betydligt lägre än de nivåerna där hälsoeffekter kan uppstå. Närboende kan dock tidvis
besväras av lukt. Kommunikation och öppenhet är därför viktigt för att minska risken för
oro. Hanteringen av gods kopplat till lukt är begränsad och utgör en mycket liten del av
Hamnens totala hantering av gods. Lukt från lagring av bitumen kommer hanteras i separat
tillstånd som verksamhetsutövaren ansvarar för att söka.
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Utsläpp av växthusgaser
Beskrivning av nationella, regionala och lokala utsläpp av koldioxid
Koldioxid är en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten. Koldioxid
förekommer naturligt i atmosfären men utsläpp orsakade av människan (antropogena
utsläpp) bidrar till stigande koldioxidhalter i atmosfären.
Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur ökar, vilket bland
annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs.
Förutom koldioxid finns flera klimatpåverkande gaser som har olika stor påverkan på den
globala uppvärmningen. För att få alla växthusgaser jämförbara brukar man räkna om
utsläppen till koldioxidekvivalenter. För att räkna fram koldioxidekvivalenter används
internationellt ett index för omräkning, GWP100. Indexet står för Global Warming
Potential, och beräknar hur mycket en växthusgas bidrar till växthuseffekten jämfört med
lika stort utsläpp av koldioxid. 100 står för en integrationstid på 100 år (gas med lång
livslängd får högre värde vid GWP100 än tex GWP20). För att få koldioxidekvivalenter
multiplicerar man utsläppet av växthusgasen med indexet för GWP100.
De viktigaste antropogena utsläppskällorna av koldioxid är förbränning av fossila bränslen,
cementproduktion och andra industriella processer. I Sverige härrör de största enskilda
utsläppen av koldioxid till luft från större punktkällor inom energisektorn samt från
industrier med framställning och bearbetning av papper och trä. Övriga viktiga källor är
transporter [32].
I Figur 40 redovisas hur det totala utsläppen av CO2 ekvivalenter i Södermanlands län, ca
2,6 miljoner ton, fördelas på olika samhällssektorer år 2018 [32]. I länet dominerar
utsläppen från industrisektorn följt av utsläpp från transporter.

Figur 40. Fördelning i procent av totala utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2 ekv) i
Södermanlands län år 2018 [32].
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Totala utsläppen i Oxelösunds kommun var år 2018 ca 1,5 miljoner ton
koldioxidekvivalenter och utgör knappt 60 % av totala utsläppen i Södermanlands län.
Industrins utsläpp, där SSAB:s verksamhet är dominerande i kommunen, står för ca 98 %
av utsläppen [32]. SSAB:s planerade etablering av en ljusbågsugn förväntas minska
utsläppen med ca 80 %.
Beskrivning av Oxelösunds hamns utsläpp av växthusgaser
Vid Oxelösunds hamn genereras utsläpp av växthusgaser både genom Hamnens utsläpp
samt via de följdverksamheter i form av transporter som sker till och från anläggningen
med lastbil, järnväg och fartyg.
I Tabell 27 redovisas en sammanställning av utsläpp för nollalternativet och sökt
verksamhet i CO2 ekvivalenter (GWP100).
Av tabellen framgår att Hamnens utsläpp beräknas generera totalt 3185 respektive 5425
ton CO2 ekvivalenter per år i nollalternativet respektive sökt verksamhet år 2030. Utsläpp
från fartyg i hamn står för Hamnens största utsläpp, knappt 90 % i båda scenarierna.
Totalt sker en sammanlagd ökning av utsläppen av växthusgaser, från Hamnens utsläpp
med 2 240 ton (ca 40 %) vid sökt verksamhet jämfört med nollalternativet.
Utsläpp från följdverksamheter beräknas generera 7 700 respektive 10 340 ton CO2
ekvivalenter per år i nollalternativet respektive sökt verksamhet år 2030. Utsläpp från
fartyg i farled och lastbilstransporter står för följdverksamheternas största utsläpp både
nollalternativet och vid sökt verksamhet.
Utsläpp från följdverksamhet ökar knappt 2 640 ton (ca 25 %) vid sökt verksamhet jämfört
med nollalternativet.
Hamnens utsläpp plus utsläpp från följdverksamheter genererar vid sökt verksamhet ca 30
% mer CO2 ekvivalenter än nollalternativet. Ökningen orsakas främst av en ökning av
sjöfartens utsläpp som orsakas av flera beräknade fartygsanlöp vid sökt verksamhet.
Observera att beräkningarna är ett värsta scenario där effekten av lägre utsläpp av
växthusgaser vid framtida användning av förnybara bränslen och reningsutrustning inte har
beaktats
Hamnens beräknade framtida interna och externa (följdverksamhet) utsläpp av
växthusgaser utgör en liten del, mindre än 1 %, av de utsläpp som sker i Oxelösunds
kommun i dagsläget.

73

SLB 18:2020 - Luftkvalitetsutredning för Oxelösunds hamn
Tabell 27. Sammanställning av CO2-utsläpp till luft från Hamnens verksamhet (interna)
och följdverksamheter (externa)redovisat som CO2 ekvivalenter (GWP100). Baseras på
ett värsta scenario där effekten av lägre utsläpp av växthusgaser vid framtida användning
av förnybara bränslen och reningsutrustning inte har beaktats.
KÄLLA

NOLLALTERNATIV
Internt

Externt

Internt

Externt

CO2 ekv
(ton/år)

CO2 ekv
(ton/år)

CO2 ekv
(ton/år)

CO2 ekv
(ton/år)

Arbetsmaskiner1

17

287

Sjöfart farled
Sjöfart hamn

4010
2800
225

715

Lastbilstransporter

370

3465

500

3260

SUMMA

3 185

7 700

5 425

10 340

SUMMA
Intern+extern
2

6410
4640

Järnväg 2

1

SÖKT VERKSAMHET

10 885

15 815

mobila kranar, baserat på drift med diesel.
baserat på drift med diesellok.

Sammanlagd bedömning av utsläpp växthusgaser
Beräknade framtida utsläpp av växthusgaser utgör en liten del av de utsläpp som sker i
Oxelösunds kommun i dagsläget. Utsläppen i kommunen förväntas minska kraftigt
framgent i samband med SSAB:s planer på installation av en ljusbågsugn.
Den skillnad som beräknats mellan nollalternativet och sökt verksamhet beror främst på ett
ökat antal anlöp av fartyg till hamnen. För fartyg som lastar och lossar i hamn kan utsläppen
minskas genom elanslutning (se även Elanslutning av fartyg i hamn). Vidare kan nya
fartygsbränslen, tex LNG och biogas minska utsläppen av växthusgaser i framtiden.
Konsekvensbedömning
De utsläpp och den skillnad som beräknats i utsläpp av växthusgaser mellan nollalternativet
och sökt verksamhet är liten både i ett kommunalt och globalt sammanhang och bedöms
inte ge någon ökad miljöpåverkan. I jämförelse med nuläget bedöms utsläppen från
sjöfarten vara något högre då antal anlöp ökar jämfört med nuläget, både i nollalternativet
och vid sökt verksamhet.
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Byggskedet
För den sökta verksamheten krävs anläggnings- och byggnadsarbeten. För att Oxelösunds
hamn ska kunna ta emot den ökade mängden gods behöver ytterligare kajyta anläggas.
Även ett nytt RoRo-läge ingår i den sökta verksamheten. I byggskedet ingår arbeten i vatten
och även de markarbeten som krävs för att iordningsställa lagerytorna J och K. Inom
lagerytor J och K finns berg i dagen (särskilt lageryta K) vilket innebär att sprängning kan
komma att krävas. Även lagringen vid Stegeludden kan komma att utökas i sökt verksamhet
och dessa ytor behöver i sådana fall iordningställas.
Beroende på i vilken ordning massor från arbetet med fördjupningen av hamnbassängen
tas upp, och hur man lägger upp logistiken kring hanteringen av massorna, kan de behöva
tas upp på land och lagras. Även möjligheten till hantering av skut på plats genom
knackning med hydraulhammare bör finnas. Skut är stora stenar som vanligtvis
uppkommer vid sprängning och som är för stora för att vara lämpliga som utfyllnad vid
övre lager av utfyllnaden. De material som kan bli aktuella för lagring är morän, sorterad
sprängstensfyllning och losshållet berg. Om stora mängder losshållet berg tas upp på land
kan det även vara fördelaktigt att ha möjlighet att krossa och sortera dessa massor på plats.
Detta ökar möjliga användningsområden för massorna, och undviker omfattande
transporter utanför hamnområdet om massorna skulle behöva krossas externt.
Vid vissa byggarbeten riskerar utsläppen från arbetsmaskiner öka och dammande arbeten
förekomma. Damning från fordonsrörelser och byggarbeten inom området kan lokalt intill
körväg/arbetsyta ge haltbidrag av partiklar vid framför allt torr väderlek. Vid hantering av
sprängsten och skut finns risk för damning vid krossning och sortering av massorna.
Ökningen av lokala halter kvävedioxid och partiklar orsakade av arbetsmaskinernas utsläpp
under byggskedet bedöms endast påverka luftkvaliteten inom Hamnens
verksamhetsområde och ha en försumbar inverkan på halterna utanför
verksamhetsområdet. Även dammande effekter från byggarbetet påverkar PM10-halterna
främst lokalt inom verksamhetsområdet. För att minimera risk för damning bör åtgärder
som beskrivs under stycket ”Utsläpp av stoft från hantering, lagring och transport av
dammande material” vidtas.
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Övergångsperioden
Med övergångsperioden avses den tid då den kol- och malmbaserade processen vid SSAB
sker parallellt med den järn- och skrotbaserade driften som ljusbågsugnen medför, detta för
att produktion av stål ska kunna fortgå under idrifttagande av ljusbågsugnen. Under
övergångsperioden minskas den malmbaserade produktionen vid SSAB. Vid drifttagande
av ljusbågsugnen kommer sannolikt en masugn att stängas kort därefter. När det närmar
sig uppstart av ljusbågsugnen kommer järn- och skrotråvara att börja hanteras och lagras
inom Hamnen. Till en början kommer mindre mängder järn- och skrotråvara hanteras men
ju närmare slutet på inkörningsperioden av ljusbågsugnen desto mer järn- och skrotråvara
kommer att behövas.
Under övergångsperioden kommer Hamnens verksamhet att gå från befintlig verksamhet
med hantering och lagring av stora mängder kol, koks, malm och kalksten till att hantera
och lagra en ökad mängd järn- och skrotråvara. Detta medför att godstransporter med bil,
järnväg och fartyg kommer att följa samma omställning och kommer av den anledningen
troligtvis inte nå upp till de antal som presenteras i sökt verksamhet.
Under övergångsperioden bedöms inte halterna av luftföroreningar överstiga de beräknade
luftföroreningshalterna för sökt verksamhet. Under övergångsperioden bedöms
miljökvalitetsnormen för utomhusluft klaras.
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Tillkommande kumulativa effekter
Verksamheter som kan anses vara en följd av den sökta verksamheten kan medföra en
miljöpåverkan på luft. Utöver de följdverksamheter (vägtransporter, transporter på järnväg
och fartyg i farled) samt utsläpp från SSAB:s verksamhet, som redan redovisas i tidigare
kapitel, så kan ytterligare verksamheter i närområdet bidra till kumulativa effekter. Dessa
verksamheter innefattar framför allt den nya LNG-terminal som planeras att anläggas i
Oxelösunds hamn samt oljeanläggningens verksamhet. Oljeanläggningen har ett eget
separat tillstånd och för LNG-hamnen är tillstånd meddelat och har kungjorts.
Fartygsanlöp till Oljehamnen och fartygens liggtid i Oljehamnen ingår som utsläpp från
följdverksamhet respektive utsläpp från Hamnens verksamhet. Båda utsläppen ingår i de
beräknade totala luftföroreningshalterna som redovisas i denna utredning.
Miljökonsekvenser till följd av utsläpp från den planerade LNG-terminalen har beskrivits
i en Miljökonsekvensbeskrivning upprättad i mars 2019 [30]. Utredningen konstaterar att
tillkommande fartygsutsläpp dominerar och är betydligt större än utsläpp från ökade
transporter med tåg och lastbil. De hamnnära utsläppen från fartyg kommer öka något när
terminalen tas i drift. I utredningen bedöms inte miljökvalitetsnormen för luft överskridas
när den nya terminalen tas i drift. I bedömningen har hänsyn tagits till utsläpp från befintlig
verksamhet i Oxelösunds hamn (nuläge).
Konsekvensbedömning
Den sammanlagda påverkan på den totala luftsituationen i och utanför Hamnens
verksamhetsområde till följd av utsläpp från sökt verksamhet och närliggande
verksamheter bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormen riskerar att överskridas.
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Åtgärder och beslut som kan minska
miljöpåverkan
Åtgärder och beslut som kan minska Hamnens och följdverksamheters utsläpp år 2030
och därmed haltbidrag till luftföroreningshalten i området (NOX, PM10, SO2). Vissa av
åtgärderna har dock inte hamnen rådighet över.
•

Beslutade framtida krav på NOx-utsläpp från sjöfarten kommer minska utsläppen
framgent. Vidare kan nya bränslen och reningsutrustning minska utsläppen.

•

Elanslutning av fartyg i hamn minskar hamnens utsläpp/haltbidrag av samtliga
beräknade ämnen (se även Elanslutning av fartyg i hamn).
Elektrifiering av järnvägen inom hamnen i samband med att nytt spår anläggs,
minskar haltbidraget främst av NO2 och PM10.
Nya mobilkranar som kan köras på andra bränslen än diesel. Ställ utsläppskrav vid
upphandling av nya mobila kranar och övriga arbetsmaskiner. Minskar haltbidraget
av främst NO2 och PM10.

•
•

Klimatpåverkan:
•

Diesel ersätts med biobränslen/el för dieseldrivna arbetsmaskiner och tåg.

•

Nya bränslen för fartyg, tex LNG, biogas.

•

Elanslutning av fartyg i hamn (se även Elanslutning av fartyg i hamn).

Damning:
•

Fortsatt vattenbegjutning vid hantering av finkornigt material vid torrt och blåsigt
väder.

•

Fortsatt frekvent sopning av lagerytor och körvägar, vid behov även vattning. Från
och med våren 2021 kommer Hamnen även att ha möjlighet att dammsuga
körvägarna.

•

Vindskydd i form av plank och nät vid lagerytor.

•

Lagra dammande material i silo eller lagerutrymme med tak och väggar.
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Samlad bedömning
Miljökonsekvenser
Miljökonsekvenserna för luftkvalitet av sökt verksamhet bedöms vara små. Beräknade
utsläpp och luftföroreningshalter utgör ett maxscenario för sökt verksamhet och utgår från
att hela det sökta tillståndet för gods över kaj utnyttjas. Konsekvenser av framtida bränslen
och skärpta krav på rening av utsläpp för fartyg, järnväg och arbetsmaskiner år 2030 ingår
inte i beräkningarna och utsläpp och luftföroreningshalter från Hamnens verksamhet kan
därför vara överskattade.
Miljökonsekvenser för omkringliggande verksamheter och närboende i form av damning
kan inte uteslutas vid sökt verksamhet. För att minimera risken av spridning av damm till
omgivningen är det viktigt att Hamnen, liksom i befintlig verksamhet, arbetar aktivt med
åtgärder för att motverka damning samt avbryter lasthantering då damningen riskerar att
påverka omgivningen. Detta är särskilt viktigt vid torrt och blåsigt väder.
Miljökonsekvenser för omkringliggande verksamheter och närboende i form av lukt kan
inte uteslutas vid sökt verksamhet. Halterna i omgivningsluften riskerar inte att överstiga
hälsofarliga nivåer. Hanteringen av gods kopplat till lukt är begränsad och utgör en mycket
liten del av Hamnens totala godshantering.
Den ökning av växthusgaser som sker vid sökt verksamhet är liten både i ett kommunalt
och globalt sammanhang och bedöms inte ge någon ökad miljöpåverkan.
Miljökvalitetsnormer
Haltberäkningarna och bedömningar i denna utredning visar att Hamnens verksamhet
tillsammans med följdverksamheter och andra kumulativa effekter inte bidrar till att
miljökvalitetsnormen för NO2, SO2, PM10 eller PM2.5 överskrids. Miljökvalitetsnormen
klaras med god marginal för samtliga ämnen.
Miljökvalitetsmål
Haltberäkningarna i denna utredning visar att Hamnens verksamhet inte bidrar till att det
nationella miljömålet Frisk luft för NO2, eller PM10 inte uppnås. Det nationella miljömålet
för Frisk luft bedöms uppnås.
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Osäkerheter i beräkningarna
Modellberäkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter. För att säkerställa
kvaliteten i beräkningarna jämförs beräknade halter med mätningar på en rad platser.
Baserat på dessa jämförelser justeras de beräknade halterna så att bästa möjliga
överensstämmelse kan erhållas. Det finns dock inga krav fastställda vad gäller kvaliteten
på beräkningar av framtida halter vid olika planer och tillståndsärenden. Däremot finns
krav på beräkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer och enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9) ska avvikelsen i beräknade
årsmedelvärden för NO2 vara mindre än 30 % och för dygnsmedelvärden ska den vara
mindre än 50 %. För PM10 ska avvikelsen vara mindre än 50 % för årsmedelvärden (krav
för dygnsmedelvärden saknas). Krav vad gäller SO2 saknas.
I rapporten SLB 11:2017 [29] presenteras beräkningsmetoderna som används av SLB–
analys vid konsekvensberäkningar i samband med planer och tillståndsärenden. Rapporten
redovisar också vilka osäkerheter som finns i beräkningarna samt jämförelser mellan
uppmätta halter och beräknade halter efter att korrektion genomförts. Sammanfattningsvis
konstateras att de genomsnittliga avvikelserna efter justeringar både för PM10 och NO2 är
mindre än 10 % från uppmätta halter, vilket betyder att kvalitetskraven på beräkningar för
kontroll av miljökvalitetsnormer uppfylls med god marginal.
För beräkningar av halterna i framtida scenarier appliceras samma korrigeringar av de
beräknade halterna som erhållits från jämförelserna med mätdata. Därför blir osäkerheterna
i framtidsscenarierna i hög grad beroende av förutsättningarna som scenariot baseras på,
t ex förväntade framtida verksamhetsutsläpp. För de totala halterna i framtidsscenarier
bidrar också bakgrundshalternas utveckling till osäkerheterna. SLB-analys antar
oförändrade regionala bakgrundshalter i framtiden.
Osäkerheter i utsläppsdata för beräknade framtidsscenarier
Underlaget för nu redovisade beräkningar för nollalternativet och sökt verksamhet bygger
på den information om transporter och flöden som Hamnen i dagsläget har tillgång till.
Dessa uppgifter innehåller osäkerheter, och kan komma att ändras.
Beräkningar av mängden gods över kaj för sökt verksamhet avser ett maxscenario och
medför att antal transporter kan vara överskattade för ett normalår år 2030. Antal
fartygsanlöp har stor betydelse för storleken på Hamnens beräknade haltbidrag till
luftföroreningshalterna i området.
Idag använder sig ca 15% av anlöpande fartyg till Oxelösunds hamn av scrubbers vilket
minskar utsläppen till luft. I beräkningarna av utsläpp och luftföroreningshalter har inte
detta beaktats vilken kan ha resulterat i överskattade utsläpp/halter från sjöfart i denna
rapport.
I beräkningarna har diesel antagits som bränsle för lok och mobila kranar. Troligen kommer
dessa använda andra typer av bränslen eller el i framtida sökt verksamhet år 2030 varför
utsläpp och haltbidrag från dessa kan vara överskattade.
Vidare är antal körtimmar och bränsleförbrukningen för de interna arbetsmaskinerna i
hamnen osäker i framtidsscenarierna. En antagande om fördubblad förbrukning av bränsle
(HVO) för arbetsmaskinerna bedöms inte påverka möjligheten att klar
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miljökvalitetsnormen för något av beräknade ämnen. För t ex NO2 ger en fördubblad
bränsleförbrukning en ökning av dygnshaltbidraget med max 3 - 4 µg/m3.
Damning och luktproblematik innebär stora osäkerheter, både gällande indata för
beräkning av emission och spridning av damm och hur människor uppfattar lukt, och vi har
därmed valt att i utredningen endast bedöma eller diskutera kring dessa parametrar.
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Sammanfattning
Oxelösunds Hamn AB ämnar ansöka om ett nytt tillstånd enligt 9 kap
miljöbalken och tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Denna
dagvattenutredning ska utgöra ett av de underlag som används i
tillståndsansökan. Utredningen har studerat befintligt dagvattensystem inom
Oxelösunds hamn och gjort en bedömning hur väl detta system klarar
förutsättningarna vid sökt verksamhet. Åtgärdsrekommendationer har därefter
getts för att systemet ska vara lämpligt och motsvara bästa tillgängliga teknik.
Befintligt ledningssystem och befintliga dammar har bedömts enligt
branschstandard och aktuella rekommendationer. Kapaciteten i både
ledningssystem och dammar behöver utökas för att kunna omhänderta
dagvattnet inom området både från ett flödesperspektiv och ett
reningsperspektiv. I samband med sådan projektering bör även
släckvattenhanteringen ses över.
Både nollalternativ och sökt verksamhet förväntas ge samma förändring i
dagvattnets föroreningsprofil; mindre suspenderat material och sannolikt mer
lösta metaller. Förändringen kommer att ske gradvis under en övergångsperiod
och beror på att de vanligaste godsslagen kommer att gå från järnmalm, kol och
stål till järnmalm, järnråvara (skrot och tackjärn), kretsloppsprodukter och stål.
Regelbunden provtagning rekommenderas för att avgöra om, och på vilket sätt
dagvattensystemet behöver justeras för att bättre hantera lösta metaller.
Rekommenderad åtgärd för att omhänderta lösta metaller är att i så fall anlägga
våtmarkszoner i befintliga dammar, främst damm 2 (se Figur 10 och Figur 13 i
avsnitt 3.6.2).
Sökt verksamhet innebär att två nya lagerytor kan komma att ianspråktas,
vilket då kommer att kräva att ett dagvattensystem etableras för att framförallt
rena men även fördröja vattnet från dessa ytor. Exempelvis kan dagvattnet
renas och fördröjas i makadamdiken, avsättningsmagasin eller dagvattendamm.
Kajytorna har i dagsläget endast punktinsatser för rening och det bedöms svårt
att skapa en mer uppsamlande dagvattenhantering på dessa flacka ytor nära
recipient. Enligt nuvarande villkor har Hamnen redan installerat ex. brunnsfilter
där det är möjligt och motiverat. Därmed är rekommendationen framförallt att
Hamnen fortsatt minimerar föroreningsmängderna vid källan genom att på kajen
endast lagra gods under kort tid och endast lagra gods som ej är benäget att
laka föroreningar, såsom gods i vattentäta säckar. Skulle nyttjande av kajytorna
förändras, exempelvis om ny parkeringsyta görs, så bör Hamnen se över
möjlighet att anlägga brunnsfilter eller dylikt där, likt i nuvarande villkor.
Sökt verksamhet innefattar även hantering av kretsloppsprodukter (jord-,
schakt- och rivningsmassor samt flyg- och bottenaska) och en ökning i
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hantering av gödsel. För att undvika negativ inverkan på recipienter ska bottenoch flygaska hanteras slutet och skyddsåtgärder för hantering och lagring av
jord, schakt- och rivningsmassor ska baseras på massornas egenskaper.
Befintliga hanteringsrutiner för gödning i bulk ska fortsatt följas. Dessa rutiner
innefattar exempelvis att kajen ska rengöras efter avslutat arbete vilket då
minskar risken att eventuellt spill på kajen förs till recipient med vind och regn.
Det rekommenderas att lagring av gödning i bulk främst sker under tak.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

9

Behovet av godstransport med fartyg förväntas öka till följd av Regeringens mål
om att främja godshantering via sjöfart och järnväg framför väg. Som en av
Sveriges största allmänna hamnar ser därför Oxelösunds Hamn AB (nedan kallat
Hamnen) att en utveckling av verksamheten krävs. Hamnen ser ett också ett
behov av att kunna hantera en större mängd gods över kaj för att möta
marknadens ökade efterfrågan på hamnar för djupgående fartyg för vissa
segment och större flexibilitet. Dessutom behöver verksamheten ställa om för
att möta nya behov från SSAB i samband med förändringar i deras verksamhet.
Bland annat planeras ett nytt RoRo-läge, ny kajyta och en förändrad och utökad
godshantering. Hamnen ämnar därför att ansöka om ett nytt grundtillstånd
enligt 9 kap miljöbalken och tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap
miljöbalken. Denna dagvattenutredning ska utgöra ett av de underlag som
används i tillståndsansökan.
Hamnen ligger i Oxelösunds kommun i Södermanlands län, strax söder om
Nyköping. Hamnens verksamhetsområde tillika utredningsområde för denna
dagvattenutredning ses i Figur 1 nedan och uppgår till ca 135 ha, varav ca 95 ha
är mark och resten vatten. Skrafferad röd yta anger Oxelö 7:72 och skrafferad
blå yta anger del av Oxelö 7:60, norr om Gamla Oxelösundsvägen, som inte
ingår i befintligt verksamhetsområde men som planeras ingå i framtida
verksamhetsområde.

N

Figur 1. Översiktskarta som visar Hamnens verksamhetsområde tillika denna
dagvattenutrednings fokusområde. Fastighet Oxelö 7:72 och del av Oxelö 7:60
norr om Gamla Oxelösundsvägen (ses i blått) ingår inte i befintligt
verksamhetsområde men planeras att inkluderas i framtida verksamhet.
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1.2

Uppdragsbeskrivning

COWI Sverige AB har fått i uppdrag av Oxelösunds Hamn AB via Structor
Miljöbyrån Stockholm AB att utföra en dagvattenutredning som skall utgöra
underlag till MKB för miljötillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet samt
vattenverksamt vid Oxelösunds hamn.
Dagvattenutredningen innefattar platsbesök, genomgång och analys av
befintliga system. Vidare ska effekten av verksamhetsförändringar analyseras
genom beräkning av vattenflöden och resonemang om föroreningsinnehåll.
Konsekvenser för recipienterna till följd av dagvattenutsläpp beskrivs i separat
rapport (Bilaga D.6 till Ansökan: Niras, 2020).
Tre scenarier ingår i utredningen: befintlig verksamhet, ansökt verksamhet och
nollalternativ. Dessutom beskrivs en övergångsperiod från befintlig verksamhet
till ansökt verksamhet.

1.3

Underlag

Nedan anges de dokument som varit underlag för denna utredning.

›

PM Gemensamma förutsättningar, 2020, Structor och Oxelösunds Hamn

›

PM dagvatten – detaljplan för del av fastighet Oxelö 7:60 LNG-Terminal i
Oxelösunds Hamn, februari 2019, COWI

›

Markmiljöundersökning, LNG-terminal i Oxelösunds hamn, september 2018,
COWI (a)

›

Geoteknisk och miljöteknisk undersökning, upplag inom oxelösunds hamn,
maj 2018, COWI (b)

›

Kartor över befintligt ledningssystem i pdf och till viss del i dwg

›

Analysresultat för dagvattenprovtagning 2014-2019 i excel

›

Relationsritning damm 3 i pdf

›

Utsnitt från Kontrollprogram, s. 13-15, 8 Anläggningskontroll vatten,
Oxelösunds Hamn, version från februari 2020

›

Dagvattenföreskrifter i tidigare tillstånd: Uppskjutna frågor gällande utsläpp
av föroreningar via dagvatten i tillstånd enligt miljöbalken till
hamnverksamhet fastigheten Oxelös 7:60 och 7:67 i Oxelösunds kommun,
2011, Länsstyrelsen Södermanlands län, Miljöprövningsdelegationen

›

Baskarta i dwg

›

Ortofoto

DAGVATTENUTREDNING

›

Relationsinmätning Lager I i dwg

Utöver detta har även information inhämtats genom platsbesök, inmätning av
befintligt system samt genom mejlkontakt med representanter för Oxelösunds
hamn.
Koordinatsystem SWEREF 99 16 30 och höjdsystem RH 2000 används
genomgående i denna rapport.
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2

Bedömningsgrunder

Generellt ska dagvattensystemet följa branschstandard. Rekommendationer i
Svenskt Vattens publikationer bör därmed följas.

2.1

Fördröjnings- och dimensioneringskrav

Inom hamnen finns inga fördröjningskrav eftersom dagvattensystemet i
huvudsak ägs av Hamnen själva. Men ytor norr om Gamla Oxelösundsvägen
avvattnas mot dike i vägen och denna ägs av kommunen. Om dessa ytor
bebyggs kan därmed Hamnen behöva fördröja dagvattenflödet ner till befintliga
nivåer för att fortsatt få släppa dagvatten till diket. Detta är för att inte orsaka
översvämningsproblem om dikets kapacitet överstigs.
Återkomsttid som i dagsläget rekommenderas för dimensionering av
dagvattennät i områden med gles bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vattens
P110 är 10 år för trycklinje i marknivå och 2 år för fylld ledning.
Kapacitetsbedömning av ledningar kommer därmed utgå ifrån 2-årsregn
eftersom fyllda ledningar studeras (kontroll beräkning för trycklinje i marknivå
anses inte nödvändigt då området inte är översvämningskänsligt). För
dimensioneringsberäkningar gällande nya dagvattensystem används dock 10årsregn eftersom fördröjningsmagasin dimensioneras efter trycklinje i marknivå.

2.2

Reningskrav

Några särskilda reningskrav är i dagsläget inte ställda. Däremot så har
recipienterna för dagvattnet miljökvalitetsnormer som ska uppnås vilket innebär
att dagvattenhanteringen måste ta hänsyn till recipientens status. I dagsläget
sker provtagning av dagvattnet på flera platser, vilket beskrivs i avsnitt 3.7
Kontrollprogram.

2.2.1 Miljökvalitetsnormer
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har miljökvalitetsnormer (MKN)
fastställts för alla Sveriges ytvatten, grundvatten och kustvatten. Direktivets
bestämmelser anger att försämring av statusen i yt-, grund-, och kustvatten
inte får ske och dessa bestämmelser är bindande för medlemsstaterna.
Normerna infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan från bl.a. diffusa
utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk och syftar till att reglera den
kvalitet på miljön som ska uppnås vid en viss tidpunkt. Huvudregeln har varit att
normen god status ska uppnås för alla vattenförekomster till år 2015. Många
vattenförekomster har dock bedömts ej ha tillräckligt hög status och har då fått
en tidsfrist till 2021 eller 2027.
En miljökvalitetsnorm baseras på en bedömning om vattnet är konstgjort,
kraftigt modifierat eller om ett undantag ska tillämpas. Statusen bedöms i sin
tur med hjälp av ett antal biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer. Ytvattenförekomster bedöms var sjätte år utifrån ekologisk
status/potential och kemisk status.
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Befintliga förhållanden

3.1

Områdesbeskrivning

13

Oxelösunds hamn upptar ca 95 ha i form av kajer, lagringsytor och diverse
byggnader så som hamnkontor och fordonsverkstad. De fastigheter som berörs
är Oxelö 7:60, Oxelö 7:67, Lövkojan 7 och Lövkojan 8, se Figur 2 nedan.
Hamnområdet är plansprängt, hårdgjort och utfyllt med fyllnadsmassor för att
uppnå plana ytor som är lämpliga för hantering och lagring av gods. Del av
Oxelö 7:60 som ligger norr om Gamla Oxelösundsvägen är ej ianspråktagna i
dagsläget men är planlagda som industri, lager/terminal.

N

Figur 2. Karta som visar vilka fastigheter som Hamnens befintliga verksamhet ligger inom.

I öst, inom fastighet Oxelö 7:67, ligger området Stegeludden som i huvudsak
består av lagringsytor som till stor del hyrs ut i dagsläget. I väster ligger det
som fortsättningsvis kallas det huvudsakliga hamnområdet. Det kan förenklat
delas upp i två delar som avgränsas av den järnväg som går tvärsigenom i östvästlig riktning. Spåret kan ses som en vattendelare då det ligger upphöjt
jämfört med övriga ytor, se Figur 3 och Figur 4. Norr om järnvägen finns
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framförallt lagringsytor medan området söder om järnvägen består av kajer och
körytor för avlastning.

Figur 3. Foto taget från spolplatta vid södra kanten av lageryta D. Längst fotots vänstra
kant, bakom transportbandanläggning, ses den upphöjda kant som järnvägen går
på.

Figur 4. Karta som visar de olika lagerytorna på det huvudsakliga lagringsområdet,
kajerna samt utmarkerat med röd linje var den upphöjda järnvägen går. Lageryta J
och K ingår ej i befintlig verksamhet men pekas ut då deras befintliga avrinning
kommer beskrivas i senare avsnitt.

DAGVATTENUTREDNING

3.2

15

Befintlig verksamhet

Hamnens huvudsakliga verksamhet består i att ta emot fartyg för att lasta,
lossa, lagra och hantera olika typer av material och varor. En stor del av
verksamheten består för närvarande av att hantera råvaror i bulk så som
malmpellets och kol till SSABs verksamhet (se Figur 5). SSABs verksamhet
utgör idag ca 60 % av den totala volymen gods över kaj årligen. Kol lossas,
lagras och utlastas även för andra kunder.
Verksamheten omfattar även lossning av stålprodukter, eldningsflis, spannmål,
cement, kemikalier, legeringar och skrot samt lastning av bl.a. järnsinter,
koksgrus, slagg, spannmål och ammoniumsulfat.
Hamnen är en allmän hamn vilket innebär att ankommande gods för lossning
och lasting kan utgöras av alla förekommande godsslag.
2
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Figur 5. Fördelning av olika gods mellan 2014-2019.

Ett antal lagringsytor finns inom verksamheten. Utomhus på fastighet
Oxelö 7:60 finns ett flertal lagringsytor för lagring av gods, se Figur 6. Delar av
lagringsytorna arrenderas av externa verksamhetsutövare, till exempel
arrenderar Nordic Bulkers del av lageryta H och Svenska Foder bedriver
verksamhet på lageryta F. Lageryta O används främst som
terminalyta/uppställningsyta.
Inom fastigheten Oxelö 7:67, Stegeludden, finns ytor för lagring om
totalt 70 000 m2. Stegeludden är en stor plansprängd yta som på tre sidor
omges av 3–6 m höga klippor med barrskogsbeklädd hällmark. Ytterligare
ytor på Stegeludden går vid behov att iordningsställa för lagring.
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Figur 6. Lagerytor år 2020 inklusive lageryta J och K som för närvarande inte
ianspråktagits.

3.3

Hydrogeologi och markmiljö

Hamnområdet är plansprängt och tidigare dalgångar har fyllts ut med
fyllnadsmassor av olika mäktighet (se Figur 7). I områdets norra del, vid
framtida lagerytor J och K finns kvarvarande bergsområden, som är kraftigt
svallande och delvis täckta med endast ett tunt jordlager. Den dominerande
jordarten utanför området är morän men i dalgångarna förekommer också leriga
och siltiga jordar som på sina ställen är överlagrade med torv (se Figur 7). Inom
området dominerar fyllnadsjord förutom på Stegeludden där naturliga jordar
återstår.

Figur 7. Jordartskarta över området.
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Endast två uppgifter om grundvattennivå finns att tillgå. I samband med
markmiljöundersökning sattes ett grundvattenrör mellan magasin 4 på lageryta
D och damm 2 (se Figur 6 för orientering, COWI, 2018a). Vid
installationstillfället (2017) låg grundvattenytan på 2,94 m under markytan. I
samband med markundersökning på lageryta I bedömdes att grundvattennivån
låg på 1-1,5 m under markytan (COWI, 2018b). Det är inte möjligt att dra några
definitiva slutsatser från detta, men grundvattenflödet kan antas ske i riktning
mot havet. Vidare är det sannolikt att grundvattennivån ligger en bit under
markytan även inom andra delar av hamnen på grund av att fyllnadsjordar
generellt har hög hydraulisk konduktivitet.
Gällande markmiljö så har provtagningar inom lageryta D och lageryta I visat på
att det finns förhöjda halter av bl.a. barium, nickel och PAH (COWI, 2018a;
2018b). Lageryta I har sedan provtagningen förstärkts med ett lager asfalt för
att hindra eventuell spridning.

3.4

Natur- och kulturintressen

Söder om hamnen finns några Natura 2000-områden i anslutning till öarna Furö
och Femöre. Furöns huvudsakliga bevarandevärde består i dess gamla
kusttallskog med naturskogsliknande och delvis brandpräglat utseende. Syftet
med reservatet och Natura 2000-området på Femöre är att skydda det
värdefulla frilufts- och barrskogsområdet med dess djur- och växtliv.

3.5

Recipienter

Dagvattnet från det huvudsakliga hamnområdet rinner ut i den förekomst som
benämns Oxelösunds hamnområde. Recipient för dagvattnet vid Stegeludden är
Inre Ålöfjärden.
Oxelösunds hamnområde har i dagsläget måttlig ekologisk status och uppnår ej
god kemisk status. Vattenförekomsten anges i VISS (Vatteninformationssystem
Sverige) ha problem med övergödning och sedimenten är förorenade av flera
ämnen såsom metaller, PCB, TBT och PAH. VISS är en databas som har
framtagits av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och
vattenmyndigheten för att samla information om vattenförekomster och deras
vattenkvalitet.
Inre Ålöfjärden har också måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk
status. Vattenförekomsten anges ha problem med övergödning och särskilt
förorenade ämnen, framförallt zink men även bly och PAH har hittats i
sedimenten.
En mer fullständig och djupare beskrivning av recipienterna kan erhållas i
rapport om recipient och recipientpåverkan (Bilaga D.6 till Ansökan: Niras, 2020).
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3.6

Befintliga avrinningsförhållanden och
dagvattensystem

För att kartlägga dagvattensystemet och avrinningsförhållandena har
information inhämtats på följande sätt:

›

Inmätning av huvudledningsstråk vid lagringsytor

›

Inmätning av dammarna och därifrån uppskattning av deras dimensioner.

›

Analys av rinnvägar i SCALGO Live

›

Analys av rinnvägar från platsbesök

›

Information från Hamnen om befintliga filter, stenkistor och dammar

›

Information från Hamnen om befintliga ledningsstråk

SCALGO Live är ett webbaserat beräkningsverktyg som används för att se
rinnvägar. Verktygets terrängmodell baseras på den nationella höjdmodellen
från Lantmäteriet med en upplösning på 2x2 m.
Generellt kan sägas att de flesta ytor har planats ut men att det mellan olika
delområden finns stora höjdvariationer. Järnvägen som går igenom området
ligger, som redan nämnt, högre än omgivande mark. Enligt SCALGO ligger
lageryta E, A-D på omkring +8 (RH2000) medan järnvägen ligger på ca +13,4.
Från järnvägen sluttar sedan marknivåerna ned mot kajen som ligger på
ca +2,5 (RH2000).
Befintligt dagvattensystem och avrinningsförhållanden kommer att beskrivas för
följande delområden:
1

Stegeludden

2

Huvudsakligt lagerområde

3

Nya lagerytor: J och K

4

Kajområdet, inklusive lagerytor söder om järnvägen.

5

Sjöfartsverkets område, Oxelö 7:721

1

Detta område ingår inte i hamnens befintliga verksamhetsområde men planeras att ingå i

framtiden och därmed beskrivs ytan här.
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3.6.1 Stegeludden
På Stegeludden finns inga dagvattenledningar. Istället hanteras dagvattnet
genom ytledes avrinning mot de diken som finns längs med vägen samt i
områdets östra kant. Områden sluttar från knappt +4 i sydväst mot ca +2,5 i
nordost (RH2000). Se rinnstråk i Figur 8. Skogbeklädda ytor utanför
lagringsytan avrinner direkt mot recipient mot söder och öster.

Figur 8. Ytliga rinnvägar (blå pil) och damm Stegeludden (blå punkt). Utredningsområdets
gräns ses i rött.

Samtliga diken ansluter till dagvattendammen2 som ligger längs med vägen i
områdets nordöstra del (Figur 8). Dammen är mycket avlång (ca 75 m) och
liknar ett brett dike (ca 5 m brett). Ytan på dammen uppskattas till ca 375 m²
och med ett antaget max djup på ca 1,5 m fås volymen ca 560 m3 om
släntlutningen försummas. Längs med dammen växer både träd och vass. På
vissa ställen har vass även etablerat sig mot mitten av dammen vilket kan
bromsa upp vattnet och ge bättre rening. För att säkerställa att växtligheten inte
tar över uppger Hamnen att både diken och damm rensas med jämna
mellanrum. Vattnet rinner in via ledning med dimension 400 mm från dike.

2

Från SSABs deponi Lotsängen (avslutad deponi) leds lakvattnet via våtmark vidare till

denna damm. Således är det inte enbart Hamnens dagvatten som når dammen.
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Figur 9. Foto av dammen på Stegeludden. Fotot t.v är taget från dammens utlopp och
fotot t.h. är taget ungefär mitt på dammen och visar att vass har etablerats.

3.6.2 Huvudsakligt lagerområde
Befintligt dagvattensystem på det huvudsakliga lagerområdet (lageryta I, E, A,
B, C och D) som ligger norr om järnvägsspåret utgörs framförallt av två
ledningsstråk och tre dammar. De två ledningsstråken går norr om och söder
om lagerytorna och kommer därmed kallas för norra respektive södra
ledningsstråket fortsättningsvis (se Figur 10).

Norra ledningsstråket

Södra ledningsstråket
Figur 10. Ytliga rinnvägar (blå pilar) och dagvattenledningar (grönt). Utredningsområdets
gräns ses i rött.
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Lageryta I avrinner mot damm 1a (Figur 11) som är ca 440 m3 stor och som
ansluter till det norra ledningsstråket (se Figur 10). Damm 1b är ca 690 m3 och
har också utlopp till det norra ledningsstråket (Figur 12). Lageryta E samt vägen
som går i dess västra kant avvattnas ytledes mot damm 1b. Damm 1a är
kopplad till damm 1b via en ledning under vägen (se foto t.h i Figur 11 och foto
f.v i Figur 12). När damm 1a har ovanligt hög vattenyta kommer vatten bredda
över till damm 1b. Vid normal nederbörd sker ingen fördröjning av vattnet som
når damm 1a eftersom utloppsledning går ostrypt till det norra ledningsstråket
vilket innebär att inkommande dagvatten direkt kan rinna ut till ledningsstråket.
Viss fördröjning bör dock ske från damm 1b då utloppsledningen är strypt. Detta
diskuteras mer i avsnitt 5.2 som beskriver dagvattensystemets kapacitet.

Figur 11. Foton på damm 1a.

Figur 12. Foton på damm 1b taget från nordväst.

Det norra ledningsstråket går parallellt med gamla Oxelösundsvägen från damm
1b fram till lageryta B där det viker av något i sydostlig riktning för att slutligen
nå inloppet till damm 2 (se Figur 10). Vatten från område norr om gamla
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Oxelösundsvägen rinner in i ledningsnätet på två ställen: i östra kanten av
lagringsyta E och i kanten mellan lagringsyta A och B.
Damm 2 är avlång och har fyra terrasser som avgränsas av olika reningssteg
(Figur 13 och Figur 14). Först rinner vattnet genom ett grusfilter, sedan ett
höbalsfilter och därefter två geotextildukar. Utloppet från dammen sker sedan i
en mindre fritidsbåtshamn sydöst om dammens slut. Dammens totala volym har
i tidigare utredning uppskattats till 350 m3, men utifrån inmätning av yta och
antaget vattendjup om 0,5 m fås en totalvolym på ca 580 m3 som anses vara en
rimligare uppskattning. Vattendjupet varierar dock i dammens olika delar.

Figur 13. Foto av damm 2 taget från reningssteg 1 (grusfilter) som inte ses i bild.

Figur 14. Foton på de reningssteg som finns i damm 2. Från väster: grusfilter, höbalsfilter,
två geotextildukar, sista delterassen.

Lagerytorna A, B, C och D avvattnas ca hälften norrut och hälften söderut via
diken och ytavrinning (se Figur 10 på sida 20).
Vid den södra delen av lageryta C finns en liten sedimentationsyta (ca 20 m²)
där vattnets hastighet bromsas tillfälligt i en nedsänkt yta, vilket ger
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sedimentation av partiklar, innan vattnet rinner vidare till brunn och det södra
ledningsnätet (se Figur 10 på sida 20 och Figur 15 nedan). Uppskattningsvis går
knappt 0,4 ha av lageryta C till denna sedimentationsyta.

Figur 15. Foton på sedimentationsyta vid det sydvästra hörnet av lageryta C. T.v. ses hur
vattnet rinner in till brunn och t.h ses hur vattnet rinner in till sedimentationsytan
från delar av lageryta C.

Intill lageryta D finns i den västra kanten ett dike som sträcker sig knappt
halvvägs ytans totala längd. Detta dike ansluter till ett dike som går parallellt
med damm 2 innan det ansluter i slutet av dammen innan geotextildukarna.
Lika så ansluter två ledningar från lageryta D till dammens slut, men dessa
ansluter från öster och vattnet genomgår därmed ingen större rening utöver
sedimentering i den sista delen av dammen. Dessa ledningar avvattnar
framförallt den yta som täcks av tält i lagerytans norra del enligt uppgift från
Hamnen vid platsbesök.
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Figur 16. Foton på dike från lageryta D som går parallellt med damm 2. Det högra fotot
visar hur diket ansluter till dammen.

Det södra huvudstråket har sin början vid lageryta A och går sedan i rak linje
längs med lageryta B, C och D innan den går under järnvägen och fram till
damm 3 (se Figur 10 på sida 20). Utloppet från damm 3 mynnar sedan i
recipienten strax söder om dammen.
Damm 3 är avlång och har en mindre fördämning ungefär vid 1/3 av dammens
längd som ska stoppa upp vattnet och skapa en fördamm. Dock syns inte denna
fördämning i Figur 17 eftersom vattennivån var för hög vid platsbesök. Innan
utloppet har två geodukstäckta grussäckar placerats för att hjälpa till att filtrera
vattnet. Den totala volymen på damm 3 har uppskattats till ca 203 m3 utifrån
inmätningar.

Figur 17. Foto på damm 3, taget från dammens inlopp.
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3.6.3 Nya lagerytor, J och K
Området norr om Gamla Oxelösundsvägen planeras att omvandlas till
lagringsytor i framtiden, kallade lagringsyta J och K. I dagsläget avrinner dessa
ytor i riktning mot Gamla Oxelösundsvägen och det vägdike som finns där (se
Figur 18 nedan). Som nämndes i ovanstående avsnitt rinner en del av detta
dagvatten in till det norra ledningsstråket. Befintlig rening sker därmed främst i
vägdiken och genom infiltration i grönytor men också delvis via damm 2.

Figur 18. Ytliga rinnvägar (blå pilar), och dagvattenledningar (grönt). Utredningsområdets
gräns ses i rött och ungefärlig utbredning av lagringsytor ses i gult.
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3.6.4 Kajområdet och lagerytor söder om
järnvägen
På kajområdet finns i dagsläget flera infiltrationsbrunnar som omhändertar en
del av dagvattnet. Vid kaj 3-7 finns tre infiltrationsbrunnar (även kallade
stenkistor) och vid lageryta G finns ytterligare tre. Vid kaj 4 finns även en
oljeavskiljare. Alla dessa reningsinsatser ses i Figur 19.
I de västra delarna av kajområdet, vid lageryta O och kaj 1 och 2 finns
dagvattenledningar (Figur 19). Ett utlopp sker vid kaj 2 (detta utlopp nyttjas
även av kommunen för dagvattenavledning) och ett sker nordväst om lageryta
O. Någon rening av dagvattnet finns inte här. Oljeavskiljare vid
fordonsverkstaden omhändertar endast tvättvatten (Figur 19).

Figur 19. Ytliga rinnvägar (blå pilar) och dagvattenledningar (grönt). Utredningsområdets
gräns ses i rött och ungefärlig utbredning av lagringsytor ses i gult.

I höjd med kaj 10, på lagringsyta F finns en sedimentationsyta som
omhändertar dagvatten från uppskattningsvis 0,8 ha. I övrigt rinner dagvattnet
från lagringsyta F ytligt mot recipient (Figur 19). Dagvattenfilter finns även i fyra
brunnar på parkeringen utanför produktionskontoret 34:an (Figur 19). Dessa
byts ca 3-4 ggr/år av externt företag. Vad gäller lageryta L och M så sker
avrinningen från L mot M där vatten vid skyfall blir stående i kanten mot
järnvägen (Figur 19). Vid ytorna finns några diken som kan tänkas rena
dagvattnet något.
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Sjöfartsverkets område, Oxelö 7:72

Denna fastighet ingår inte i Hamnens befintliga verksamhetsområde men
planeras att inkluderas i framtiden varför områdets avrinning och
dagvattenhantering beskrivs här. Dagvattenbrunnar finns inom fastigheten och
dessa mynnar sannolikt i recipienten (Oxelösunds hamnområde). Inga ritningar
över dagvattensystemet finns inom denna fastighet och det antas därför att
området inte har någon dagvattenrening. Ytledes rinner vattnet mot recipient
enligt Figur 20.

Figur 20. Ytliga rinnvägar (blå pilar) vid Oxelö 7:72. Utredningsområdets gräns ses i rött.
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3.7

Kontrollprogram

I dagsläget sker dagvattenprovtagning i sju punkter inom verksamhetsområdet:
tre på det huvudsakliga hamnområdet och fyra på Stegeludden (se Figur 21 och
Tabell 1).
Tabell 1. Beskrivning av provpunkternas placering.
Provpunkt

Placering

VP1

I brunn vid inlopp till Damm Stegeludden

VP1B

Vid Damm Stegeluddens utlopp

VP1C

I dike innan inlopp till Damm Stegeludden

VP1D

I dike längre uppströms Damm
Stegeludden

VP2

Utlopp till Damm 2

VP3

Utlopp till Damm 3

VP4

Spolplatta intill lageryta D

Enligt kontrollprogram daterat 2020-02-04 tas dagvattenprover två gånger per
år i form av stickprov. Det finns inga reningskrav som villkor i befintligt tillstånd
men resultaten jämförs i kontrollprogrammet med värden från StormTac (för
känsliga och mindre känsliga recipienter, stora sjöar och hav), NFS 1995:7 och
LIVFS 2005:10. Jämförelsevärdena har endast överskridits enstaka gånger för
ett fåtal ämnen och medelvärdet för samtliga föroreningar ligger långt under
jämförelsevärdet från StormTac (se avsnitt 6.3).

Figur 21. Provtagningspunkter för kontrollprogram.
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Framtida förhållanden

4.1

Framtida verksamhet
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Hamnens verksamhet planeras förändras på flera sätt. Här beskrivs de
huvudsakliga förändringar som kan påverka dagvattnets flöde och kvalitet. Även
nollalternativet beskrivs utifrån vad som kan tänkas påverka dagvattnet.

4.1.1 Sökt verksamhet
Hanteringen av olika typer av gods är tänkt att öka totalt sett då Hamnens
verksamhet ska utökas. Tillståndsansökan avses bland annat omfatta en årlig
hantering av upp till 10,5 miljoner ton gods över kaj (varav en del kan vara
omlastning) istället för de 5,5 miljoner ton som omfattas av aktuellt tillstånd.
Även mottagning, hantering och lagring av både icke-farligt och farligt avfall
planeras. Antalet fordonsrörelser har uppskattats till ca 320 000 per år vilket
antas motsvara en ÅDT om ca 880. Detta innefattar både interna transporter
och transporter till och från hamnen och utgår ifrån ett antagande om att 80 %
av skrottransporterna mellan hamnen och SSAB görs via järnväg. Om dessa
transporter istället görs med lastbil ökar ÅDT till ca 1050.
Framförallt kommer råvaruflödena att ändras som en konsekvens av att SSAB
avser ställa om sin produktion från malmbaserad till järn- och skrotbaserad
produktion. Det innebär att hantering och lagring av järn- och skrotråvara
kommer bli mycket vanligare (Figur 22).

Figur 22. Uppskattad mängd gods över kaj, dagsläge jämfört med sökt verksamhet.

Mark norr om Gamla Oxelösundsvägen kan komma att ianspråktas och
användas som lagringsytor. Dessa ytor benämns lageryta J och K, är ungefär 4
ha respektive 5 ha stora och kommer sannolikt hårdgöras och jämnas ut om de
tas i anspråk (se ungefärlig placering i Figur 18 i avsnitt 3.6.3). Även
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Sjöfartsverkets område, Oxelös 7:72, planeras inkluderas i Hamnens
verksamhetsområde och en utvidgning av kajyta tillkommer
verksamhetsområdet genom att kaj 7 och 9,5 byggs ihop.
Användning av magasin för att skydda gods eller minska risken för förorening av
dagvatten är beroende av vilken typ av gods som kommer att hanteras och är
därmed inte bestämd i dagsläget.
Förändringen i verksamhet kommer ske gradvis under en övergångsperiod.
Under denna period kommer godshanteringen sannolikt motsvara ett mellanting
av befintlig hantering och framtida hantering.

4.1.2 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att Hamnens verksamhet fortgår enligt nuvarande
tillstånd. SSAB:s planerade omställning antas ske och hela skrothanteringen för
SSAB:s verksamhet behöver då hanteras genom Oxelösunds hamn. En stor del
av kapaciteten upptas därmed av skrothantering, främst på yttre kajen.
Befintliga verksamheter som hamnen har idag beräknas vara kvar, men kol och
järnmalm för SSAB Oxelösund har ersatts med järn- och skrotråvara.
Skrothantering och befintlig verksamhet beräknas slå i kapacitetstak vid ca 3,8
miljoner ton gods över kaj, beräknat efter antal tillgängliga timmar för
produktion och med maximerade maskin- och kranresurser på befintliga kajer.
Lageryta J och K byggs inte.

4.2

Framtida avrinningsförhållanden

Framtida avrinningsområden kommer i stort att vara lika som i dagsläget. Dock
kommer den södra delen av lageryta D att omvandlas i samband med
byggnation av LNG-terminal och dagvattnet från dessa ytor kommer då att
fördröjas och renas med nytt dagvattenmagasin. Vidare kommer
avrinningsförhållandena att förändras på området norr om Gamla
Oxelösundsvägen där lageryta J och K planeras, om dessa ytor exploateras. Om
ytorna ianspråktas förväntas marken planas ut och sannolikt hårdgöras.
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Dimensionerande flöden och
fördröjningsbehov

Dimensionerande flöden kan i stort sett anses vara lika vid både befintlig
verksamhet, sökt verksamhet och nollalternativ. Enda skillnaden är att för
nollalternativet byggs inga nya lagerytor. Samtliga flöden har beräknats med
klimatfaktor 1,25 eftersom klimatförändringarna sker oavsett Hamnens framtida
verksamhet.
Flödes- och fördröjningsberäkningar har främst utförts för de nya lagerytorna (J
och K) då graden av hårdgjord yta kommer att förändras, vilket påverkar
dagvattenflödena. För att utvärdera befintligt ledningssystem har även
flödesberäkningar gjorts för de ytor som belastar huvudledningsnäten på det
huvudsakliga lagringsområdet samt för det ledningssystem som finns i
kajområdets västra del.
Flödesberäkningarna har utförts med rationella metoden, se ekvation 1 nedan
(Svenskt Vatten, 2016).

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟 ) ∙ 𝑘𝑓

(Ekvation 1)

qdag dim = dimensionerande flöde

[l/s]

A = Avrinningsområdets (ytans) area

[ha]

φ = Avrinningskoefficient

[-]

i(tr) = Dimensionerande regnintensitet

[l/s・ha]

tr =regnets varaktighet, som är rationella metoden är lika med områdets
koncentrationstid, tc

[minuter]

kf = Klimatfaktor

[-]

Den dimensionerande regnintensiteten i sin tur erhålls genom ekvation 2:
3

i(tr) = 190 ∙ √Å ∙

𝑙𝑛 (𝑡𝑟 )
𝑡𝑟0,92

+2

(Ekvation 2)

där
i(tr) = dimensionerande regnintensitet

[l/s・ha]

tr = regnets varaktighet (koncentrationstid)

[minuter]

Å = återkomsttid

[månader]

Koncentrations-/rinntiden avser den tid det tar för hela området att bidra till
flödet i beräkningspunkten. Koncentrations-/rinntider har uppskattats utifrån
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den längsta sträcka som vattnet rinner i varje delområde och ifrån
vattenhastigheter på olika typer av underlag, hämtade dels från Svenskt Vattens
publikation P110 (Svenskt Vatten 2016) och dels från uppskattning genom
Mannings ekvation.
Beräkningarna för nytt dagvattensystem på lageryta J och K har utförts med en
återkomsttid på 10 år vilket motsvarar kravet som en VA-huvudman har för
glesbostadsbebyggelse för trycklinje i marknivå (Svenskt Vatten, 2016). För
dessa nya ytor antas en avrinningskoefficient på 0,8 (motsvarande asfalt).
Kapacitetsberäkningarna för befintliga ledningsstråk utförs för 2-årsregn då det
är fyllda ledningar som studeras och inte trycklinje i marknivå. En generell
avrinningskoefficient på 0,7 har använts för alla ytor vilket är något lägre än vad
en asfaltsyta motsvarar. Detta värde har använts eftersom det finns en del
grönytor inom området och det kan tänkas att vissa typer av gods minskar
avrinningen. Delområdena delades in med avseende på lokal avrinning.

5.1

Flöden och fördröjningsbehov för nya
lagerytor, J och K

Beräknat flöde för lageryta J och K efter exploatering blev 910 l/s respektive
1140 l/s vilket i båda fallen är ca 10 gånger högre än vid befintlig situation
(kuperad, bergig skogsmark). Det krävs därför sannolikt fördröjning av
dagvattnet. Vilket krav som kommer att ställas på utflöde från ytorna beror på
hur dagvattnet ska ledas vidare. I dagsläget rinner vattnet in mot det norra
ledningsstråket vilket redan har kapacitetsproblem (se nästa avsnitt). Det kan
därför bli aktuellt att leda om flödet så att det fortsätter i kommunens dike utan
möjlighet att rinna in i det norra ledningsstråket, för att avlasta det norra
ledningsstråket. Alternativet är att uppdimensionera ledningarna så att dessa
kan omhänderta dagvattnet från lageryta J och K.
Om dagvattenflödet från området inte ska öka jämfört med nuvarande situation
krävs fördröjningsåtgärder motsvarande 700 m3 respektive 880 m3 inom
lageryta J respektive K. Om ytterligare strypning (till utflöde lägre än befintligt
flöde) önskas kan nya beräkningar utföras i samband med exploatering.
Tabell 2. Beräknat flöde och fördröjningsbehov för lageryta J och K vid ett 10-årsregn
baserat på angivna rinntider, area och avrinningskoefficient.
Delområde

Area
(ha)

Φ
(-)

Reducerad
area (ha)

Rinntid
(min)

Flöde vid
10-årsregn
(l/s)

Lageryta J - befintligt

4

0,1

0,1

10

90

Lageryta J - framtida

4

0,8

3,2

10

910

Lageryta K - befintligt

5

0,1

0,5

10

110

Lageryta K - framtida

5

0,8

4,0

10

1140

Fördröjnings
-behov (m3)

700

880
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Flöden och kapacitet norra ledningsstråket

Flöden vid 2-årsregn från lageryta I respektive E beräknades till 240 l/s
respektive 370 l/s (Tabell 3). Ledningen från damm 1a har kapaciteten 130 l/s,
vilken alltså kommer att fyllas direkt av flödet från lageryta I eftersom dammen
inte har någon fördröjande funktion (ledning stryper inte flödet) (se Tabell 4).
Damm 1b kommer att strypa flödet från lageryta E från 370 l/s till 70 l/s men
ledningen efter att damm 1b ansluter har fortsatt kapacitet 130 l/s vilket ju
motsvarar flödet som damm 1a redan belastat ledningen med. Detta innebär att
ledningsnätet i den här delen är underdimensionerat.
Ledningskapaciteten minskar ytterligare österut längs med ledningsnätet ned
mot 62 l/s vid damm 2 (Tabell 4). Lageryta A-C har en uppskattat rinntid på
knappt 20 minuter vilket innebär att dagvatten från dessa ytor kommer att nå
fram till ledningsnätet innan vattnet från lageryta I och E, men även flödet
endast från dessa ytor (530 l/s) överstiger ledningskapaciteten. Hela norra
ledningsstråket kan därför ses som underdimensionerat.
Tabell 3. Beräknat flöde för lageryta I, E samt halva lageryta A-C vid ett 2-årsregn baserat
på angivna rinntider, area och avrinningskoefficient.
Delområde

Area
(ha)

Φ
(-)

Reducerad
area (ha)

Rinntid
(min)

Flöde vid
2-årsregn
(l/s)

Lageryta I

4,0

0,7

3,8

28

240

Lageryta E och en del
omgivande mark

6,4

0,7

4,5

31

370

Halva lageryta A-C

6,5

0,7

4,6

17

530

Tabell 4. Beräknad maxkapacitet (full ledning) för angivna punkter på det norra
ledningsstråket.
Ledningssträcka

Kapacitet (l/s)

Ledning från damm 1a

130

Ledning från damm 1b

70

Ledning efter damm 1a och 1b

130

Ledning efter lageryta A

63

Ledning in till damm 2

62
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5.3

Flöden och kapacitet södra ledningsstråket

Flöde från halva lageryta A-C samt delar av järnvägen i söder vid ett 2-årsregn
har beräknats till ca 600 l/s (Tabell 5). Detta bör vara det totala flödet ungefär
halvvägs på ledningsstråket (även om flödet rinner från de olika ytorna till olika
brunnar) där kapaciteten är 76 l/s (Tabell 6). Kapaciteten ökar i höjd med
lageryta D till 625 l/s men eftersom ytterligare flöde tillkommer ifrån lageryta D
och körytor mellan lagerytorna och damm 3 kommer ledningskapaciteten ändå
inte räcka (Tabell 6). Det är därmed tydligt att även det södra ledningsstråket är
underdimensionerat.
När LNG-anläggningen som ska byggas på lageryta D är på plats kommer denna
att ha egen fördröjning och eget utlopp till recipient och därmed kommer den
inte att belasta det södra ledningssystemet. Dock tillkommer fortfarande flöde
från körytor och väg mellan lageryta D och damm 3, uppskattningsvis 140 l/s.
Därmed uppgår totala flödet till ca 740 l/s vilket överstiger ledningens kapacitet
(ca 625 l/s).
Tabell 5 Beräknat flöde för halva lageryta A-C, lageryta D samt körytor i närheten av
lageryta D och damm 3 vid ett 2-årsregn baserat på angivna rinntider, area och
avrinningskoefficient.
Delområde

Area
(ha)

Φ
(-)

Reducerad
area (ha)

Rinntid
(min)

Flöde vid
2-årsregn
(l/s)

Halva lageryta A-C

7,6

0,7

5,3

20

600

Lageryta D

2,3

0,7

1,6

30

230

Körytor och väg mellan
lageryta D och damm 3

1,8

0,7

1,3

18

140

Tabell 6 Beräknad maxkapacitet (full ledning) för angivna punkter på det södra
ledningsstråket.
Ledningssträcka

Kapacitet (l/s)

Första ledningen (väster)

83

Mitt på ledningsstråket

76

I höjd med lageryta D fram till damm 2

625
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Flöden och kapacitet västra ledningsstråket

Det västra ledningsstråket, som ligger vid kaj 1 och 2, har inte mätts in inom
ramen för detta uppdrag men det finns pdf-ritningar med dimensioner och
vattengång. Ledningsnätets sträckning har även erhållits i dwg-format. Utifrån
detta har kapaciteten på ledningen mellan dagvattenbrunn 1 och 2 kontrollerats
(se Figur 23). Avståndet är uppskattat till 38 m vilket ger en lutning på ca 3‰.
Ledningen har dimension 600 vilket ger ett flöde på ca 380 l/s (utläst från
Colebrook-diagram).
Beräknat flöde till denna punkt är ca 510 l/s vilket tyder på att även detta
ledningsstråk är underdimensionerat.
Tabell 7. Beräknat flöde för lageryta H och N, väg ner till kaj samt del av kajyta 1 och 2,
vid ett 2-årsregn baserat på angivna rinntider, area och avrinningskoefficient.
Delområde

Area
(ha)

Φ
(-)

Reducerad
area (ha)

Rinntid
(min)

Flöde vid
2-årsregn (l/s)

Lageryta H och N, väg
ner till kaj samt del av
kajyta 1-2

8,8

0,7

6,1

31

510

Figur 23. Karta som visar brunn 1 och 2 som användes för kapacitetsberäkning av det
västra ledningsstråket.
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6

Rening av dagvatten

6.1

Befintliga reningsanläggningar

Inom området finns flera reningsanläggningar som sammanfattas i Tabell 8. På
det huvudsakliga lagerområdet sker rening främst genom fyra stycken dammar.
På kajområdet finns flertalet stenkistor och brunnsfilter samt en mindre öppen
sedimenterings-/infiltrationsyta. Vid Stegeludden renas dagvattnet i diken och
damm. I Tabell 8 anges också troliga reningseffekter. I dagsläget kan
konstateras att de flesta reningsanläggningar har störst effekt på partikelbundna
föroreningar, t.ex. bly, koppar och till viss del fosfor (baserat på undersökning
av dagvatten från parkeringar, WRS, 2015). Då suspenderat material är vanligt
förekommande i dagvattnet i dagsläget är befintlig dagvattenhantering lämplig.
Anläggningar som möjliggör infiltration kan tänkas rena även lösta ämnen,
exempelvis zink, genom filtrering genom jord.
De områden som i dagsläget inte har någon tydlig rening är delar av lageryta F
samt större delar av kajområdet och Oxelö 7:72 (Sjöfartsverkets område).
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Tabell 8. Sammanställning av befintliga reningsanläggningar inom verksamhetsområdet.
Område

Reningsanläggning

Trolig reningseffekt

Huvudsakligt
lagerområde

Sedimentationsyta vid
lagringsyta C

Minskar mängden partikelbundna
ämnen som når damm 2

Oljeavskiljare vid
spolplatta

Omhändertar eventuella oljespill från
spolplatta

Damm 1a, vid lageryta I

Minskar mängden partikelbundna
ämnen som når damm 2

Damm 1b, vid lageryta E

Fördröjer vatten från lageryta I och E
samt minskar partikelbundna ämnen
som når damm 2

Damm 2, vid lageryta D

Minskar främst partikelbundna ämnen

Damm 3, sydöst om
järnvägen

Minskar främst partikelbundna ämnen

Vägdike vid gamla
Oxelösundsvägen

Störst inverkan på partikelbundna
föroreningar

Damm 2, vid lageryta D

Minskar främst partikelbundna ämnen

Sedimentationsyta vid
lageryta F (kaj)

Störst inverkan på partikelbundna
föroreningar

Brunnsfilter vid
infiltrationsbrunnar vid
34-ans parkering

Renar dagvattnet från metaller och
suspenderat material

Infiltrationsbrunnar vid
lageryta G och vid kaj 3-7

Renar sannolikt dagvattnet främst
från partikelbundna föroreningar men
ytterligare rening och
fastläggning/filtrering kan tänkas ske
när vattnet filtrerar genom jorden.

Oljeavskiljare vid
fordonsverkstad vid kaj 1

Omhändertar eventuella oljespill från
verkstad

Oljeavskiljare vid kaj 4

Omhändertar eventuella oljespill från
kaj 4

Diken vid lagerytor L, M,
N och H

Störst inverkan på partikelbundna
föroreningar

Damm

Minskar främst partikelbundna ämnen

Diken som leder till
damm

Störst inverkan på partikelbundna
föroreningar

Nya lagerytor, J och K

Kajområde och lagerytor
söder om järnvägen

Stegeludden

För att förtydliga hur stor andel av verksamhetsytorna som i dagsläget renas i
dammar respektive renas lokalt eller inte har någon rening har en
sammanställning gjorts i Tabell 9. Sammanställningen inkluderar ytorna norr om
Gamla Oxelösundsvägen (för framtida lageryta J och K). Ungefär 40 % av ytorna
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renas i dammar och dessa ytor är just de ytor som är i störst behov av rening,
det vill säga lagerytorna. Totalt sett renas ca 60% av verksamhetsytorna och
ca 20 % behöver i dagsläget ingen rening då ytorna består av naturmark (Tabell
9). Endast ca 20 % av det totala verksamhetsområdet saknar rening och utgörs
av stora delar av kajytorna där det är praktiskt svårt att etablera uppsamling
och samlad rening av dagvatten (Tabell 9).
Tabell 9. Sammanställning av hur stor andel av Hamnens verksamhetsytor som i dagsläget
renas i dammar, på annat sätt eller inte alls.
Typ av
rening

Yta
(ha)

% av
total yta

Kommentar

Renas i
dammar

37

41

Det huvudsakliga lagringsområdet och
lagringsområdet på Stegeludden

Renas på
annat sätt

19

21

Exempelvis lageryta L och M som renas i diken,
delar av kajområdet där
stenkistor/sedimentationsyta/filterbrunnar finns.

Ingen
rening,
naturmark

16

17

Ytor norr om gamla Oxelösundsvägen (framtida
lageryta J och K) samt grönytor närmast recipient
på Stegeludden. Anses rena.

Ingen
rening,
verksamhets
ytor

20

21

Stora delar av kajytorna, Sjöfartsverkets område.
Anses inte rent.

Totalt

92

100

6.2

Bedömning av befintliga dammar

De befintliga dammarna har utvärderats utifrån de
dimensioneringsrekommendationer som anges i Svenskt Vatten Utvecklings
(SVU) senaste rapport inom ämnet: Utformning och dimensionering av
anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten (2019).
Vad gäller reningsanläggningar anges följande i rapporten (SVU, 2019):
"Reningsanläggningar måste dimensioneras baserat på att behandla flöden från
mindre avrinningstillfällen (WEF och ASCE, 2012). Den största delen av årligt
transporterad föroreningsmängd kommer under mindre regn och deras
avrinning."
För en anläggning vars huvudsyfte är att rena dagvatten rekommenderas att
dimensionering sker utifrån 80-90% av årsnederbördensvolym (SVU, 2019). I
Svenskt Vattens publikation P104 finns ett diagram (figur 3.9) för Stockholm där
det kan utläsas att för Stockholm innebär det att dimensionering ska ske för 10
– 15 mm nederbörd. Då Stockholm har en något högre årsmedelnederbörd (ca
600 mm/år) jämfört med Oxelösund (543 mm/år, enligt nederbördsdata från
SMHI) anses det rimligt i detta fall att använda 10 mm.
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Regn som överstiger detta behöver bräddas antingen förbi anläggningen eller
genom bräddavlopp i anläggningen. Risken med att tillåta större flöden in i
dammar är att höga flöden kan virvla upp sediment som sedan flödar ut.
Nyckeln blir då att se till att vattnet inte rinner för fort. Eftersom bräddning sker
vid regn som i genomsnitt är ovanliga behandlas fortfarande majoriteten av
dagvattnet.
Några ytterligare tumregler som anges specifikt för dammar är (SVU, 2019):

›

Minsta yta för en damm är 150 m2

›

Rekommenderat permanent djup ca 1-1,5 m. Minimum 0,8 m. För stort
djup ger risk för syrefria bottnar och för litet djup ökar risken för
uppvirvling av sediment.

›

Längd:bredd förhållande ca 2,5:1

›

Släntlutning <1:3, men det beror även på markens stabilitet

›

Utloppet rekommenderas dimensioneras för en tömningstid på 12-24 h

För att rena lösta ämnen, såsom lösta metaller, behöver en damm kompletteras
med någon typ av filtrerande reningssteg (SVU, 2019). Det kan exempelvis
uppnås genom att grunda växtzoner anläggs längs med en damms kanter.
För att bedöma dammarnas funktion beräknades den erforderliga volym som
krävs för att fördröja 10 mm regn för varje damms avrinningsområde. Det
antogs att dagvatten från lageryta I inte fördröjs i damm 1a utan att
uppehållstiden är så kort (på grund av att utloppet inte är strypt) att vattnet
huvudsakligen måste omhändertas i damm 2. Däremot beräknades även
volymerna för damm 1a för att se ifall den faktiskt är tillräckligt stor för att
kunna rena dagvattnet från den tilltänkta ytan. Resultaten ses i Tabell 10.
Resultatet visar att damm 1a och 1b är tillräckligt stora (se Tabell 10). Dessa
dammar har en relativt cirkulär form, vilket är sämre ur reningssynpunkt.
Dessutom har damm 1a knappt någon fördröjningsförmåga då utloppet inte är
strypt, vilket gör att dess uppehållstid troligen är mycket kort. Dessa dammar är
dock inte det sista reningssteget då vattnet rinner vidare till damm 2. Däremot
gör detta det extra viktigt att se över damm 2 eftersom den kommer att
behandla vattnet från 1a och 1b som sannolikt inte renats tillräckligt. Damm 2
är i dagsläget för liten men utformningen i övrigt är enligt rekommendation (se
Tabell 10). Dammen är avlång och har flera "smådammar" avskilda av olika
filterlösningar vilket både sänker vattenhastigheten och ger ytterligare rening.
Även damm 3 är underdimensionerad och har enligt ritning ett permanentdjup
på ca 0,5 vilket innebär att risken för sedimentflykt ökar (se Tabell 10). Dock
har ett sten-filter lagts innan utlopp, vilket skulle kunna tänkas fånga upp
sediment som virvlats upp.
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Dammen på Stegeludden är också mindre än önskvärt (se Tabell 10). Dammen
är dock avlång, vilket är positivt ur reningssynpunkt. Ytterligare volym kan antas
finnas i diken innan dammen. Utifrån foton från platsbesök samt flygfoton
uppskattas diket innan dammen vara ca 60 m långt, 1,5 m brett och 1 m djupt
vilket ger en teoretisk volym om 90 m3. Vilket därmed skulle ge tillräcklig volym
för omhändertagande av 10 mm regn.
Tabell 10. Dammarnas erforderliga volym baserat på fördröjning av 10 mm nederbörd
inom dess avrinningsområde jämfört med befintlig uppskattad volym. Volymer
som är mindre än vad som behövs har färgats röda medan övriga färgats grönt.
Damm

Avrinningsområde [ha]

Reducerad
area [hared]

Erforderlig
uppskattad
volym [m3]

Befintlig
uppskattad
volym [m3]

Damm 1a

4,0

2,8

280

440

Damm 1b

6,4

4,4

450

690

Damm 2 – om tillräcklig renings
sker i damm 1a och 1b

33,1

8,5

850

580

Damm 2 -utan rening i damm 1a
och 1b

43,5

15,8

1580

580

Damm 3 - idag

11,7

8,2

820

200

Damm 3 – när LNG byggts

9,4

6,6

660

200

Damm - Stegeludden

9,1

6,3

630

560

6.3

Befintliga dagvattenutsläpp

I detta avsnitt redovisas uppskattningar på befintliga utsläpp till recipienterna
från Hamnens verksamhetsområde.
I Tabell 11 ses en sammanställning av medelhalter under perioden 2014-2019
för de provpunkter som ligger i utloppet av dammarna på området. För dammen
på Stegeludden tas även prov i dammens inlopp och därmed har denna damms
förmåga att reducera föroreningshalten uppskattats. Reduceringsgraden varierar
mellan 9 och 77 % avskiljning beroende på ämne. Detta återspeglar även
undersökningar som gjordes i två dagvattendammar i USA på
skrotåtervinningsstationer (ISRI, 2017) där dammarna reducerade suspenderat
material med mellan ca 50-70 %, bly med ca 55-70 %, koppar med ca 50-65 %
och zink med ca 30-60 %.
Samtliga medelvärden för utgående halter ligger under det jämförelsevärde som
har använts i kontrollprogrammet (se Tabell 11). Även ingående halter till
dammen på Stegeludden understiger jämförelsevärdena. Dessa resultat baseras
på stickprov vilket endast ger en ögonblicksbild av föroreningssituationen men
osäkerheten i detta har reducerats genom att studera medelvärden.
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Provresultaten för nickel, zink, bly, koppar och krom har varierat en del under
perioden 2014-2019 men övriga föroreningshalter har varit relativt stabila.
Endast enstaka prover av nickel (en gång för damm 3) och PAH (en gång för
damm 3) har överstigit något av jämförelsevärdena.
Tabell 11. Sammanställning av medelhalter (µg/l) från provresultat 2014-2019 för de fyra
provtagningspunkter som är i anslutning till någon av dammarna på området. I
tabellen anges även hur många procent som dammen på Stegeludden har
reducerat föroreningshalten.
Ämne

Stegeludden
inlopp (VP1)

Stegeludden
utlopp
(VP1B)

Rening i
damm på
Stegeludden

Damm 2
utlopp
(VP2)

Damm 3
utlopp
(VP3)

Jämförelsevärde*

Enhet

µg/l

µg/l

%

µg/l

µg/l

µg/l

As

2,1

1,9

9

1,1

0,9

-

Pb

9,4

2,7

71

2,1

1,8

40

Cd

0,9

0,6

37

0,05

0,1

1,5

Cu

17,8

11,9

33

4,9

4,9

75

Cr

3,1

0,7

77

2,3

1,9

75

Ni

23,6

18,0

23

5,6

9,9

225

Zn

107,8

72,4

33

25,1

49,2

300

Hg

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,2

Olja

<1

<1

<1

1500

PAH∑canc

<1

<1

0,9

2

PAH∑övr.

<1

1,1

1,1

2

PCB

0,01
*Från befintligt kontrollprogram

Från halterna i Tabell 11 har befintliga föroreningsmängder till recipient från
dammarna uppskattats genom att multiplicera medelhalterna för varje damm
med dess avrinningsområde och med årsmedelnederbörden, enligt ekvation 3
nedan
𝑀 = 𝑃å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 × 𝐴 × 𝑐

(ekvation 3)

där M är mängd (kg/år), Pårsmedel är årsmedelnederbörden (mm/år), A är area
(m²) och c är koncentrationen (kg/l). Resultaten ses i Tabell 12 och är
uppdelade per recipient.
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Tabell 12. Uppskattad föroreningsbelastning från dammarna inom verksamhetsområdet
(kg/år) till respektive recipient.
Föroreningsbelastning via dammarna (kg/år)
Ämne

Till Inre Ålöfjärden

Till Oxelösunds
hamnområde

As

0,1

0,2

Pb

0,1

0,3

Cd

0,03

0,01

deCu

0,6

0,8

Cr

0,04

0,4

Ni

0,9

1,2

Zn

3,6

5,7

Hg

0,005

0,02

Olja

0,05

0,2

PAH

0,1

0,3

På Stegeludden går nästan allt dagvatten, även vägdagvatten, via damm vilket
gör att föroreningsmängderna som anges i Tabell 12 nästintill är den totala
belastningen som verksamhetsområdet tillför till Inre Ålöfjärden. Det som
saknas är belastningen från naturmarken som omgärdar lagerytan.
Naturmarkens yta är ca 7 ha stor och dess belastning (kg/år) har beräknats i
StormTac från schablonvärden för "skogsmark". Denna belastning har sedan
adderats till belastningen från damm från Tabell 12 och slutligt resultat för
uppskattad föroreningsbelastning till Inre Ålöfjärden från Hamnens verksamhet
ses i Tabell 13. För jämförelse gjordes även en beräkning i StormTac med
antagandet att hela verksamhetsområdet som avvattnas till respektive recipient
utgörs av ett typiskt hamnområde. Det är inte specificerat vad som utgör
hamnområde i StormTac och vilken typ av gods som kan tänkas hanteras men
en stor skillnad mellan detta schablonområde och Oxelösunds hamn är att
schablonområdet inte inkluderar någon rening.
Även gällande belastning till recipienten Oxelösunds hamnområde behövs
ytterligare beräkningar då inte alla ytor avrinner via någon av dammarna. Det är
ca 20 ha som inte renas alls (se Tabell 9 i avsnitt 6.1) och ytterligare ca 20 ha
som renas på annat sätt än via damm. Därutöver tillkommer ca 9 ha skogsmark
för ytorna norr om gamla Oxelösundsvägen (framtida lageryta J och K). För att
få ett hum om belastningen från de ytor som inte går till damm gjordes en
beräkning i StormTac där naturmarken angavs vara "skogsmark", orenade ytor
uppgavs vara väg med ÅDT 170 (utifrån Hamnens uppskattning av befintliga
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transportrörelser inom hamnen) och ytor som renas på annat sätt uppgavs
också utgöra väg – detta för att ge ett värstafallscenario gällande ytorna som
renas på annat sätt än damm. Resultatet av den totala föroreningsbelastningen
till Oxelösunds hamnområde från verksamhetsområdet är därmed överskattad
med avseende på exempelvis olja, se Tabell 13. Beräkningarna har inte tagit
hänsyn till oljeavskiljare, filterbrunnar och sedimentationsytor vilka alla bidrar
till att minska belastningen. En oljeavskiljare kan avskilja upp mot 80 % av olja i
dagvatten och är mest effektiv vid höga oljehalter (StormTac). Ett brunnsfilter
med fokus på hantering av olja kan avskilja olja i ungefär lika hög grad
(StormTac). Med tanke på att oljeavskiljare och brunnsfilter finns på de ställen
inom hamnen som har högre risk för oljeutsläpp bör oljeutsläppen vara betydligt
lägre än uppskattade 140 kg/år. I en teoretisk beräkning i fallet att allt
dagvatten från kajytorna skulle gå igenom en gigantisk oljeavskiljare skulle
oljemängden till recipienten Oxelösunds hamnområde nå ner mot 20 kg/år.
Alltså kan det tänkas sannolikt att den verkligen belastningen är någonstans
mellan 20 och 140 kg/år, troligen åt det lägre hållet.
Eftersom en större andel av verksamhetsområdet avrinner till Oxelösunds
hamnområde än till Inre Ålöfjärden är föroreningsbelastningen större till just
Oxelösunds hamnområde.
Tabell 13. Total uppskattad föroreningsbelastning från verksamhetsområdet (kg/år) till
respektive recipient i dagsläget tillsammans med jämförelsevärde motsvarande
typiskt hamnområde i StormTac.
Recipient

Inre Ålöfjärden

Ämne

Uppskattad
belastning*

Oxelösunds hamnområde
Jämförelse**
(typiskt

Uppskattad
belastning*

Jämförelse**
(typiskt hamnområde)

hamnområde)

As

0,1

0,026

0,6

0,12

Pb

0,2

0,91

1,0

4,3

Cd

0,03

0,011

0,06

0,054

Cu

0,6

2,8

4,7

13

Cr

0,06

0,27

1,7

1,3

Ni

0,9

0,36

2,3

1,7

Zn

3,7

14

8,3

65

Hg

0,005

0,00073

0,03

0,0035

Olja

1,0

54

140

250

PAH

0,1

0,023

0,4

0,11

*Baserat på halter i dammars utlopp och approximering av övriga ytor som väg i StormTac. Motsvarar
ett värstafallscenario där annan rening än via dammar ej tagits med. Det vill säga, effekt av
oljeavskiljare, brunnsfilter mm. har inte tagits med.
** Baserat på att hela verksamhetsområdet skulle motsvara hamnområde i StormTac, utan någon
rening.
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Kompletterande mätningar i damm 2, 3 och på Stegeludden har utförts under
sommaren 2020 för att få en bild av dammarnas förmåga att avskilja
näringsämnen. Enligt Stockholm Vattens (2017c) sammanställning av
reningseffektivitet kan dammar generellt avskilja ca 35 % av kväve och
30-50 % av fosfor (den första siffran avser löst fosfor och den senare total
fosfor). Medelhalter för ett antal metaller och för kväve och fosfor från mätning i
juli, september och oktober 2020 i dammarnas in- och utlopp ses i Tabell 14.
Eftersom medelvärdena endast baseras på tre mätningar bör slutsatser dras
med försiktighet. Men resultaten indikerar att avskiljningsgraden av kväve och
fosfor i dammarna tycks vara något i underkant jämfört med Stockholm Vattens
sammanställning (2017c). Särskilt utmärker sig kväveavskiljningen i damm 2
(Tabell 14). Denna utstickare kan bero på att resultaten i tabellen endast
baseras på tre mätningar, vilket gör att osäkerheten från att endast studera
stickprover blir relativt stor. Men det kan likväl vara så att denna damm är
sämre på att avskilja kväve. Det kan även noteras att damm 2 tycks ha
genomgående sämre avskiljningsgrad jämfört med de två andra dammarna
förutom för fosfor. Men det är damm 3 som generellt har högst ingående och
utgående halter medan damm 2 generellt har lägst (Tabell 14).
Tabell 14. Ingående och utgående föroreningshalter (µg/l eller mg/l) från Hamnens
dagvattendammar. Halterna är medelvärde för mätning i juli 2020 och i
september 2020.
Ämne

As

Pb

Cd

Cu

Cr

Ni

Zn

Hg

N,
total

P,
total

Enhet

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

mg/l

mg/l

2,2

7,8

0,6

11,5

1,3

13,7

66,0

<0,1

3,3

0,05

VP1B Stegeludden
utlopp

1,7

1,4

0,4

7,7

0,5

11,3

47,7

<0,1

2,3

0,04

Rening Stegeludden
(%)

22

82

38

33

62

17

28

?

29

26

1,3

2,1

0,1

8,4

2,0

9,1

39

<0,1

2,2

0,2

1,1

1,4

0,1

6,1

0,9

7,3

33,3

<0,1

1,9

0,1

16

33

19

28

55

20

15

?

13

43

3,6

19,6

0,44

31,6

15,9

31,9

293,3

0,1

3,7

0,5

2

6

0,36

14

6

21

170

<0,1

3,0

0,4

34

67

19

56

62

33

42

?

19

21

VP1 Stegeludden inlopp

VP5 damm 2 inlopp

VP2 damm 2 utlopp

Rening i damm 2 (%)

VP6 damm 3 inlopp

VP3 damm 3 utlopp

Rening i damm 3 (%)

* Går ej att beräkna pga. att inloppshalt och/eller utloppshalt understiger detektionsvärdet.
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Förväntade förändringar i dagvattnets
föroreningsinnehåll

För att avgöra vilka ämnen som i sökt verksamhet sannolikt blir mer eller
mindre vanliga i dagvattnet har befintlig godshantering jämförts med den sökta
enligt Figur 22 i avsnitt 4.1.1. Eftersom total lagringsyta kommer att behållas
relativt konstant antas ökade mängder gods innebära att lagringstiden minskar
något. Det innebär att en ökning i godshantering för ett specifikt godsslag inte
nödvändigtvis innebär att ämnen som kan laka från det godsslaget blir
vanligare.
Det som snarare är intressant är den totala godsprofilen för hamnen, det vill
säga, vilka gods blir generellt vanligare på lagringsytorna och vilka som blir
mindre vanliga. Vid befintlig situation är de vanligaste godsslagen järnmalm, kol
och stål. Vid sökt verksamhet är de vanligaste godsslagen järnmalm, järnråvara
(skrot och tackjärn), kretsloppsprodukter och stål. För nollalternativet är det
järn- och skrotråvara som är vanligast.
Nedan beskrivs vilka ämnen som bedöms bli vanligare vid sökt verksamhet och
vid nollalternativ. Diskussionen gäller dagvattnets föroreningsprofil innan rening
men då rening aldrig är 100% effektiv kan samma resonemang föras även för
renat dagvatten.

6.4.1 Sökt verksamhet
För sökt verksamhet är det sannolikt att dagvattnets föroreningsprofil ändras.
Suspenderat material kommer sannolikt att minska eftersom kol och koks inte
kommer att lagras lika länge (då andra gods blir vanligare). På grund av
ökningen av hantering av järn- och skrotråvara kan halter av vissa metaller
komma att öka i dagvattnet. Enligt skrotboken ska skrot vara fritt från skrot
överdraget med annan metall än krom, nickel och zink (Erasteel Kloster m.fl.
2000). Därmed bör just krom, nickel och zink vara i mest kontakt med ytvatten.
Flera av de skrotklasser (11 och 36B) som Hamnen väntas hantera består av
olegerat stål- eller plåtskrot vilket innebär att stålet i skrotet har låga halter av
legeringsämnen, exempelvis endast 0,1% Bly (Erasteel Kloster m.fl., 2000).
Därmed bör det vara relativt låg risk för att andra metaller än järn, krom, nickel
och zink kommer att förekomma i dagvattnet.
Även järnoxid (rost) och olja kan tänkas bli vanligare i dagvattnet. Dock så ska
skrot från klass 11 och 36B inte innehålla starkt förrostat skrot, så rost kommer
endast att kunna komma från skrotklass 117: fragmenterat skrot från bilar och
vitvaror mm. Gällande olja så bör det handla om små oljerester då oljerör och
oljefyllda detaljer i bilar ska tas bort innan bearbetning (Erasteel Kloster m.fl.,
2000).
I en studie från 2010 anges att särskilt vanliga ämnen i dagvattnet från
återvinningsstationer för skrot (scrap recycling facilities) är järn, aluminium,
koppar, zink och bly (ISRI, 2017). Medianhalter i dagvatten från studerade
skrotåtervinningsstationer i 19 delstater i USA, Columbiadistriktet och Puerto
Rico under perioden 1995- 2009 sammanställdes (ISRI, 2017). Järnhalter
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uppgick där till ca 2 mg/l, zink till 0,2 mg/l och krom till 0,0155 mg/l. Det
bedöms dock inte sannolikt att dagvatten från hamnen kommer innehålla
samma nivåer då endast vissa klasser av skrot kommer hanteras och att skrot
inte kommer utgöra den enda godstypen. Dessutom finns flera
reningsanläggningar som reducerar föroreningsinnehållet i dagvattnet från
verksamhetsområdet.
Eftersom recipienterna är känsliga mot näringsämnen bör det även påpekas att
jordbruksprodukter (gödsel och spannmål) främst hanteras i storsäck som är
vattentät vilket gör att utlakning av näringsämnen inte sker. Ibland hanteras
dock gödsel i bulk och vid lagring finns då risk för lakning av näringsämnen. Men
då Hamnen idag, liksom i framtiden, lagrar gödsel i bulk i täckta magasin
elimineras lakningsrisken vid lagring.
Kretsloppsprodukter ska också hanteras i sökt verksamhet och innefattar jord,
schakt- och rivningsmassor, botten- och flygaska. Askorna hanteras normalt
slutet, vilket gör att dessa produkter inte kommer påverka dagvattnet. Jord,
schakt- och rivningsmassor kan komma att utgöra både farligt och icke-farligt
avfall. Den kajyta där massor hanteras kommer att vara invallad för att
förhindra risk för spill och att lakvatten sprider sig till recipienten. I de fall
lakvatten förekommer kommer det att sugas upp för omhändertagande.
Hanteringen kommer att ske avskilt från övrigt gods och närliggande brunnar
kommer att täckas innan lossning/lastning påbörjas. Massorna transporteras
sedan vidare till lageryta. Eventuellt spill i samband med transport kommer att
samlas upp och fraktas till lageryta. Massorna kommer att lagras efter klassning
för att undvika sammanblandning. Lagring ska vid alla tillfällen ske på ett
miljömässigt godtagbart sätt och kommer att anpassas efter
föroreningsinnehållet i de mottagna massorna. Eftersom det kan bli aktuellt med
lagring av massor med påtagligt olika föroreningsinnehåll varierar behovet av
skyddsåtgärder beroende på vilken typ av massor som lagras. Vilka
skyddsåtgärder som är motiverade kommer att bedömas inför varje enskilt
lagringstillfälle. All lagring kommer dock att ske på hårdgjorda och täta ytor.
Ytan kommer att vara invallad om så krävs samt under tak vid risk för spridning
av föroreningar till följd av damning. Dagvattenlösningen ska också anpassas
efter massornas egenskaper och vid risk för förhöjda föroreningsnivåer i
dagvatten från ytor för lagring ska en separat lösning för uppsamling av lak- och
dagvatten etableras innan lagring påbörjas. Metod för uppsamling och/eller
vattenrening kommer att väljas utifrån bästa möjliga teknik. Eftersom massorna
kommer hanteras på ovan beskrivet sätt, där insatser kommer att göras baserat
på massornas egenskaper, förväntas ingen betydande påverkan på dagvattnet.
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Utöver ändring i godsslag kommer även sökt verksamhet innebära en ökning i
trafikintensitet inom området samt en utbyggnad av kajyta (genom att bygga
ihop kaj 7 -9,5). För att få en indikation om hur detta påverkar
föroreningsbelastningen har StormTac-beräkningar utförts. Beräkningarna utgår
ifrån att alla ytor som inte går till en damm3 antingen klassats som skogsmark
eller approximeras som väg, befintligt med ÅDT 170 och för sökt verksamhet
med ÅDT 880 eller 1050 (detta för samtliga ytor, även de ytor som har annan
rening är damm). Sjöfartsverkets område inkluderas som "väg" i beräkningarna
för både befintlig och sökt verksamhet eftersom denna yta belastar recipient
även i dagsläget (till skillnad från den nya kajytan som planeras). Belastningen
från framtida lageryta J och K har antagits motsvara skogsmark både i befintlig
och sökt verksamhet, detta eftersom dagvatten från ytorna i framtiden antas
renas till motsvarande befintliga nivåer.
Som kan ses i Tabell 15 så bedöms en ökad transport från 170 till 880 (eller
1050) i ÅDT på ytorna endast medföra en marginell ökning i mängd för en del av
ämnena, främst bly, zink och PAH. De presenterade mängderna för befintlig och
sökt verksamhet ska ses som värstafallscenarion då även ytor med låg eller
ingen trafikbelastning har approximerats som väg (till exempel byggnader eller
järnvägsspår) samt att ingen rening har tagits med (filterbrunnar, diken och
oljeavskiljare). Den relativa ökningen kan dock fortfarande studeras, även om
mängderna sannolikt är överskattade. Då beräkningarna baseras på
schablonhalter ska den relativa ökningen ses som en indikation.

3

Eftersom hela området inom Stegeludden går till damm eller består av skogsmark har beräkningarna

inte inkluderat ytorna på Stegeludden. Beräkningarna syftar endast till att belysa vilka ämnen som kan
öka pga. ändrad trafikintensitet samt utökning av kajyta och det anses därmed inte nödvändigt att
inkludera Stegeludden.
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Tabell 15. Uppskattade mängder per år från alla ytor som inte rinner till damm, beräknat i
StormTac. Röda celler indikerar en trolig ökning i mängd större än 10 % och gul
indikerar en ökning som är mindre än 10 %.
Föroreningsmängd* från ytor som ej rinner till damm (kg/år)

Ämne

Befintlig
verksamhet

Sökt verksamhet,
ÅDT 880

Sökt verksamhet,
ÅDT 1050

As

0,45

0,46

0,46

Pb

0,62

0,72

0,74

Cd

0,049

0,051

0,051

Cu

3,9

4,1

4,1

Cr

1,3

1,3

1,3

Ni

1,1

1,1

1,1

Zn

2,6

3,6

3,8

Hg

0,014

0,015

0,015

Olja

140

140

140

PAH

0,016

0,025

0,028

P

26

27

27

N

360

370

370

* Gäller värstafallscenario eftersom rening i form av diken, filterbrunnar och oljeavskiljare
ej antagits samt att även byggnader och järnväg inkluderas som vägyta trots att
föroreningsbelastningen är lägre för dessa ytor.

Om lageryta J och K byggs behövs renande och fördröjande åtgärder för att inte
riskera en stor ökning i föroreningsbelastning då naturmarken omvandlas till
lageryta. Förlag på dagvattenlösningar för rening och fördröjnings anges i
avsnitt 7.1. Med dessa eller alternativa lösningar bedöms det möjligt för lageryta
J och K att uppnå en god rening och låg föroreningsbelastning till recipient, även
om detta bör studeras närmare om det blir aktuellt att bygga ytorna.
Ökningen respektive minskningen av ovan nämnda ämnen kommer att ske
gradvis under övergångsperioden i takt med att godsprofilen förändras. Slutlig
förändring av innehållet i dagvattnet bör följas upp.

DAGVATTENUTREDNING

49

6.4.2 Byggskedet
Under byggskedet kan det att bli aktuellt att lagra bergmassor från sprängning i
vatten samt morän och äldre sprängstensmassor från hamnbassängen.
Massorna förutsätts vara rena och bedöms därmed inte påverka dagvattnet i
någon större utsträckning. Bergmassorna bedöms heller inte innehålla några
väsentliga mängder kväve från sprängmedel men bör provats i samband med
upptagning för att anpassa kontroll av ev. påverkan på dagvattenkvaliteten
under lagring. Lagring av massor under byggskedet bedöms framförallt vara
aktuellt på Stegeludden. Om lagring sker inom ytor på Stegeludden rinner
dagvattnet mot diken och damm där rening sker. Om lagring blir aktuellt
föreslås en regelbunden miljökontroll av dagvattnet under denna period,
kontrollen utarbetas utifrån lagringsmängd och lagringstid och kan t.ex. omfatta
grumling, pH och kväve.

6.4.3 Nollalternativ
Eftersom nollalternativet innebär att främst järn- och skrotråvara kommer
hanteras är det krom, nickel och zink samt järn, järnoxid och olja som sannolikt
ökar samtidigt som suspenderat material minskar. Detta enligt samma
resonemang som ovan.
Trafikintensiteten antas även öka något för nollalternativet, till ca 940 i ÅDT.
Detta ligger mellan de två beräknade fallen för sökt verksamhet (med eller utan
järnvägstransport av skrot till SSAB, se Tabell 15 ovan). Därmed bör endast en
marginell ökning av bly, zink och PAH:er ske.

6.5

Reningsbehov vid framtida förhållanden

Då förändringen i föroreningsprofil är likartad för sökt verksamhet och
nollalternativet beskrivs här framtida reningsbehov samlat.
Eftersom suspenderat material sannolikt minskar samtidigt som metaller
troligtvis blir vanligare kommer reningsbehovet att skifta från att främst behöva
avskilja suspenderat material till att avskilja metaller. Att mer gods hanteras
anses inte medföra att halterna nödvändigtvis blir högre, då gods lagras under
kortare tid, utan det handlar främst om en förändring i föroreningsprofil från
suspenderat material till metaller. Vissa metaller, t.ex. zink förekommer ofta i
löst form medan exempelvis bly binder till partiklar (Li och David, 2008).
Lösligheten beror dock på bl.a. pH och tillgänglighet av organiskt material eller
andra partiklar att binda till. Lågt pH och få tillgängliga partiklar ger generellt
högre löslighet av metaller (Naturvårdsverket, 2017).
Befintliga reningsanläggningar kan i framtiden komma att behöva justeras så att
de optimeras för att avskilja lösta metaller, snarare än suspenderat material.
Detta behov kommer sannolikt att skifta gradvis under övergångsperioden i takt
med att godshanteringen övergår från kol/koks mot en ökad skrothantering. Det
kan även tänkas finnas ett behov att kunna avlägsna oljerester från skrot.
Bedömningen av framtida föroreningsbelastning är osäker och därmed
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rekommenderas fortsatt provtagning av dagvattnet för att fortlöpande studera
behovet av eventuella åtgärder.
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Föreslagen dagvattenhantering

Nedan i avsnitt 7.1 beskrivs först förslag på dagvattenhantering för de nya
lagerytorna och därefter i avsnitt 7.2 beskrivs rekommenderade åtgärder på
befintligt dagvattensystem. Några generella designaspekter av ytor som
hanterar skrot är (ISRI, 2017):

›

Användning av asfalterade eller på annat sätt hårdgjorda ytor för att
underlätta sopning och kontroll av avrinning

›

Skrot i små fraktioner och som annars lätt sprids med vind eller regn kan
täckas över.

›

Ha ett fungerande dagvattensystem som kan leda dagvattnet mot renande
anläggningar

›

Dela upp "rent" och "icke-rent" dagvatten (dvs. om möjligt, blanda inte
takvatten med dagvatten från lagerytor)

7.1

Beskrivning av föreslagna lösningar för
lageryta J och K

Dagvattenhanteringen på lageryta J och K kan utformas på flera olika sätt. Om
förutsättningen är att inte öka flöden från området krävs fördörjningsvolymer på
ca 700 m3 för yta J och ca 880 m3 för yta K. Då det finns risk att vatten rinner in
från områden norr om de framtida lagerytorna kan det finnas behov av
avskärande diken. Dessa skulle kunna utformas som gräsdiken eller
makadamdiken, vilka båda har en viss reningsfunktion. Beroende på hur ytorna
utformas, exempelvis om magasin byggs och i vilken utsträckning området
planas ut, kan olika dagvattenlösningar vara optimala. Val av dagvattenlösning
beror även på grundvattennivå.
För att omhänderta lösta ämnen från lageryta J och K på ett effektivt sätt
föreslås att någon typ av filter finns med i dagvattenhanteringen, till exempel
biofilter, brunnsfilter eller liknande. Nedan anges några exempel på
dagvattenlösningar som skulle kunna anläggas i kombination med någon typ av
filter. Anläggning av damm är beroende på djup till grundvatten och till berg och
är endast att rekommendera om de principer för dimensionering av
dagvattendamm som anges i avsnitt 6.2 kan följas.

7.1.1 Underjordiskt avsättningsmagasin
Ett underjordiskt magasin kan utformas på flera olika sätt, exempelvis som
rörmagasin (Figur 24, Stockholm Vatten och Avfall, 2017a). Magasinen
möjliggör fördröjning av dagvatten till dagvattennätet genom strypt utlopp.
Underhåll består i spolning för att få ur sedimenterat material som annars
begränsar magasineringsförmågan. Att material sedimenterar bidrar dock till
viss rening av dagvattnet.
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Figur 24. Foto som visar rörmagasin i plast (Stockholm Vatten och Avfall, 2017).

7.1.1 Makadamdiken
Ett makadamdike anläggs ofta genom att ett meterdjupt grävt dike fylls med
makadam, se Figur 25. Magasineringsvolymen i diket, utgörs av porvolymen i
fyllnadsmassorna, vanligtvis ca 30-40%. Utflödet genom makadamdikena sker
antingen genom att vattnet från magasinet perkolerar ut i omgivande marklager
(om jordmånen tillåter) eller genom kontrollerad avtappning via ett anlagt
dräneringssystem. Rening sker i första hand genom sedimentation och
fastläggning.
Diket kräver en måttlig skötselinsats. Igensättning sker på sikt vilket gör att
materialet i anläggningen kommer att behöva bytas ut efter mellan ca 15–30 år
beroende på de platsspecifika förutsättningarna. Särskilt kan igensättning ske
snabbare om flis lagras nära dikena. Regelbunden kontroll av dikena är därför
nödvändig. Även genomspolning av dränrör och rensning av brunnar kan behöva
ske med jämna mellanrum.

Figur 25. Skiss av makadamdike med dräneringsledning.

7.1.1 Dammar
Dammar är en vanligt förekommande dagvattenlösning för att omhänderta stora
volymer dagvatten (Stockholm Vatten och Avfall, 2017). Ofta har de en
uppsamlande funktion. Dammar renar även dagvatten, främst genom
sedimentering men även genom växtupptag eller andra biologiska processer om
våtmarkszoner anläggs. Våtmarkszoner är grundare delar i dammen, exempelvis
växtbeklädda kanter. Dammens form är viktig för att upprätthålla en god
reningsförmåga då vattnet måste få en tillräckligt låg hastighet och uppehållstid
för att tillåta sedimentering och motverka uppvirvling av sediment (SVU, 2019).
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En lång och smal damm är att föredra framför en bred och kort både av hänsyn
till rening och underhållsarbete. Dammen behöver nämligen med jämna
mellanrum (beroende på dagvattnets föroreningsgrad och föroreningstyp)
tömmas på sediment och det är därmed viktigt att det går att enkelt komma
fram till dammen med grävmaskin. Underhåll består även i regelbunden kontroll
av in- och utlopp så att dessa hålls fria samt eventuell rensning av växter om
vegetationen hotar att ta över dammen och förstöra dessa fördröjande funktion
(Stockholm Vatten och Avfall, 2017).

7.2

Rekommenderade åtgärder på befintligt
dagvattensystem

Dagvattensystemet inom hamnen är i behov av justeringar. Nedan beskrivs först
grundläggande åtgärder som bör införas oavsett hur framtida verksamhet ser
ut. Därefter beskrivs ytterligare åtgärder som rekommenderas att införas när
behov uppstår. Dessa åtgärder berör främst rening och rekommenderas att
införas om/när provtagning visar på ändrat behov i reningen.

7.2.1 Grundläggande åtgärder
Ledningssystemen är underdimensionerade vilket bör justeras för att systemet
ska fungera. Visserligen är ytorna inte känsliga för översvämning när
ledningssystemet är fullt och uppdämning skapas, men det är viktigt att vattnet
kan rinna dit det är tänkt så att orenat dagvatten inte riskerar att ta en annan
väg mot recipient utan rening. Justering av västra ledningsstråket är inte lika
kritiskt då vattnet inte leds till någon reningsanläggning.
Även dammarna bör ses över om de ska kunna omhänderta 10 mm regn enligt
rekommendation för reningsanläggningar (SVU, 2019). Endast damm 1b kan
anses vara tillräckligt stor och kan faktiskt fördröja dagvattnet. Både damm 1a
och 1b är egentligen tillräckligt stora för att hantera 10 mm, men för damm 1a
finns ingen strypning vilket gör att dammens kapacitet för rening minskar och
ingen fördröjning sker. Möjligheten att strypa utflödet bör ses över så att damm
1a kan fördröja vattnet och avlasta damm 2. Även ytterligare strypning av
utflöde från damm 1b bör övervägas så att båda dessa dammar uppnår sin fulla
potential.
Damm 2 behöver göras större. Hur mycket större beror på eventuella
förbättringsåtgärder i damm 1a och 1b samt om dagvatten från området norr
om gamla Oxelösundsvägen fortsatt ska omhändertas i hamnens dagvattennät.
Utan ytor norr om gamla Oxelösundsvägen krävs en volym om ca 1430 m 3 och
om dessutom damm 1a och 1b fördröjer tillräckligt krävs endast 610 m 3.
Det dike som idag går parallellt med damm 2 bör ansluta tidigare till dammen
för att säkerställa reningen av det vattnet.
Även damm 3 bör utökas eller kompletteras med ytterligare reningssteg då det
saknas ca 460 m3.
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För dammen på Stegeludden bör tillräcklig volym finnas om volymen i dikena
innan dammen räknas in.
Det finns i dagsläget vissa ytor inom området som inte har någon rening. Dessa
ytor utgörs främst av kajytor. Det är dock svårt att implementera effektiva
lösningar för dagvattenrening på just kajytorna eftersom de är relativt flacka
vilket innebär att t.ex. en stenkista eller brunnsfilter i sämsta fall endast mottar
vatten från en mycket begränsad yta eftersom avrinningen kan vara mycket
lokal. Tumregeln för dessa ytor är att identifiera områden där det är större risk
för t.ex. oljespill och säkerställa att dagvattenfilter eller oljeavskiljare installeras
där det är praktiskt möjligt. Befintliga brunnsfilter på parkering är ett utmärkt
exempel. Viktigt är även att om sådana ytor byggs om eller utökas så måste
brunnsfilter eller oljeavskiljare uppdateras så att de klarar den nya belastningen.
För lagringsytor på kajen (främst F och G men även O) samt lagringsyta L och M
rekommenderas att reningsmöjligheter ses över men eftersom det kan vara
svårt att ha effektiv rening på kajen så kan förebyggande åtgärder användas.
Hamnen bör även fortsatt tillämpa följande rutiner som minimerar
föroreningsbelastningen:

›

Lagra ej lakningsbenägna gods på kajytor

›

Lagra endast under kort tid på kajytor (på så sätt hinner inte upprepade
regn laka ur eventuella föroreningar)

För lagringsyta L och M sker viss rening i befintliga svackdiken.
Rekommendationen är att se över dessa svackdiken och säkerställa deras
funktion så att vatten från ytorna rinner mot dikena och att dikena underhålls
regelbundet (slå gräs, rensa bort sediment).
Hamnens planerade hantering och lagring av jord, schakt- och rivningsmassor
(ingår i kretsloppsprodukter) beskrevs i avsnitt 6.4.1 och bedöms innebära att
dagvattnet inte kommer att förorenas i någon betydande omfattning.
Exempelvis ska all lagring ske på hårdgjorda och täta ytor och lagringsyta kommer

att vara invallad samt under tak om massornas egenskaper kräver detta.
Dagvattenlösningen ska också anpassas efter massornas egenskaper och vid risk
för förhöjda föroreningsnivåer i dagvatten från ytor för lagring ska en separat
lösning för uppsamling av lak- och dagvatten etableras innan lagring påbörjas.
Gällande hantering av flyg- och bottenaska (ingår i kretsloppsprodukter) så
kommer dessa hanteras slutet och därmed inte påverka dagvattnet.
Lika så rekommenderas att gödsel i bulk fortsatt lagras under tak eller
åtminstone på ytor som leder till någon av dammarna så att näringsämnena kan
avskiljas innan vattnet rinner till recipient. Eventuellt spill av gödsel i bulk på kaj
bör sopas upp omgående innan vind och regn hinner föra näringen till recipient.
Sopning på övriga ytor kan också vara aktuellt då ISRI (2017) anger att
skrotåtervinningsstationer bör sopa sina lagerytor minst en gång i veckan. Detta
är dock främst aktuellt om skrothanteringen utgörs av skrot i mindre fraktioner.
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7.2.2 Ytterligare åtgärder
Då de flesta dammar är i behov av justering föreslås att även dammarnas
uppehållstid kontrolleras i samband med justeringen. Denna kontroll kan då
även göras för dammen på Stegeludden. Uppehållstiden bör vara mellan 1224 h. Detta görs då genom att ta reda på utflödet (kan antas baserat på
utloppsledningens dimension och lutning). Även hantering av släckvatten bör
studeras i samband med att dammar ses över.
Dagvattensystemet är idag optimerat för dagvatten innehållande stora mängder
suspenderat material och partikelbundna föroreningar. Eftersom lösta metaller
sannolikt kommer att bli vanligare är det rimligt att justera reningen med detta i
åtanke. Som ses i Figur 26 är dammar inte optimalt anpassade för att
omhänderta just lösta föroreningar (Blecken, 2016). Däremot är våtmarker och
biofilter bättre lämpade (Blecken, 2016 och Stockholm Vatten, 2017b). I en
sammanställning om dammar och våtmark från Stockholm vatten anges:
"Våtmarker och dammar med en vegetationszon har som regel god förmåga att
avskilja fosfor (30–65 procent) och metallföroreningar (runt 60 procent). "
(Stockholm Vatten, 2017b).
Rekommendationen är därför att skapa våtmarkszoner i befintliga dammar om
provtagning vid dammarna visar på ökad andel lösta metaller. Särskilt är denna
åtgärd rekommenderat för damm 2 som mottar en stor del av flödet från
befintliga lagerytor och som dessutom bedöms vara placerad så att justering är
lättare att åstadkomma än för övriga dammar. Dammen på Stegeludden bör
också gå att enkelt justera för att skapa våtmarkszoner då den redan idag har
viss växtlighet.
Våtmarkszoner kan anläggas som ett steg i dammen. Det första
steget/sektionen av dammen bör alltid vara en djupzon där partikelbunda
föroreningar kan avskiljas. Efter detta steg föreslås att en grundare zon med
mycket växtlighet anläggs så att de mer lösta föroreningarna kan omhändertas.

Figur 26. Ungefärlig uppdelning över vilka anläggningar som är anpassade för avskiljning
av olika kornstorlekar. Illustration från Kunskapssammanställning
Dagvattenrening (figur 3.1) (Blecken, 2016).

Ses en ökning av olja i provtagningen kan dammarna eventuellt justeras
ytterligare. Avskiljning av olja kan bland annat hanteras genom att dammarna
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har nedsänkta utlopp eller genom någon typ av filter. Damm 2 och 3 har filter
och Stegeludden har ett nedsänkt utlopp, därmed bör dammarnas befintliga
utformning fungera för en eventuell ökning av oljeutsläpp men detta kan
verifieras genom fortsatt regelbunden provtagning.
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Osäkerheter

I denna utredning har flera beräkningar och bedömningar gjorts. Dessa har
naturligtvis sina osäkerheter vilka belyses i detta avsnitt.
Flödesberäkningarna har utförts enligt rationella metoden i enlighet med
branschstandard (Svenskt Vattens publikation P110, 2016). Osäkerheter med
denna metod är främst kopplat till val av avrinningskoefficient och beräkning av
rinntid. Lika så baseras regnintensiteten på statistisk bearbetning av
observerade regn. Dock bör dessa osäkerheter kunna accepteras då det är
branschstandard.
Bedömningen av de befintliga dammarna utgick ifrån en jämförelse av
rekommendationer i Svenskt Vatten Utvecklings senaste rapport om
dimensionering av reningsanläggningar (SVU, 2019) mot dammarnas befintliga
dimensioner. I bedömningen finns viss osäkerhet i de befintliga dammarnas
dimensioner vilket påverkar den slutliga bedömningen. Dock är volymskillnaden
för vad som enligt rekommendation är acceptabelt och dammarnas uppskattade
volym så pass stor att slutsatserna kvarstår även om någon av dammarnas
volym har underskattats. Att dammarna inte är dimensionerande enligt
rekommendation betyder dock inte nödvändigtvis att de inte bidrar med
tillräcklig rening med hänsyn till recipienten men det ger en indikation om att
dammarnas fulla potential inte är nådd.
Beräkningar på befintliga dagvattenutsläpp har flera osäkerheter. Dels bör lyftas
att beräkningarna på uppskattad föroreningsbelastning till recipient (kg/år)
baseras på halter från stickprov snarare än flödesproportionell provtagning. Det
innebär att provtagningen bara visar en ögonblicksbild. Dock minskar
osäkerheten genom att beräkningarna har använt medelhalter (under perioden
2014-2019). Utöver detta finns även en viss osäkerhet i avrinningsområdena
men framförallt en osäkerhet i hur föroreningsbelastningen ser ut från ytor som
inte avrinner mot damm. Vissa av dessa ytor har annan typ av rening,
exempelvis diken eller stenkistor, eller så har de en låg föroreningsbelastning
från början (exempelvis takytor) men samtliga ytor har approximerats i
StormTac som "väg" utan någon rening. Detta antagande kan endast ge en
fingervisning om föroreningsbelastning från trafiken på ytorna och motsvarar ett
värstafallscenario. Eventuell föroreningsbelastning från gods som lagras på
dessa ytor (exempelvis på kajytorna) går inte att beräkna. Uppskattningen av
föroreningsbelastning till recipient bör därmed endast användas som en
fingervisning om storleksordning och vanligt förekommande ämnen vid befintlig
situation.
Gällande framtida föreoreningsbelastning och föroreningsprofil är det inte möjligt
att utföra några beräkningar förutom rörande trafikbelastningen. Det går i
StormTac att justera trafikintensiteten för väg, vilket därmed har gjorts i denna
utredning. StormTac baseras på schablonhalter och dessutom har
markanvändningen satts till väg, vilket inte är en perfekt matchning av bl. a
kajytor men anses vara en acceptabel approximering. Dessa beräkningar ger då
en uppskattning om hur föroreningsbelastningen påverkas av den ökade
trafikintensiteten. Bedömningen av vilka ämnen som kan tänkas bli mer eller
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mindre vanliga i dagvattnet beroende på ändrad godshantering baseras på vilka
ämnen som godset kan tänkas bestå av. Godsens lakbarhet har inte tagits
hänsyn till då det är mycket svårt att bedöma detta utan laktester. Det anses
därmed bättre att anta att de ämnen som bedöms finnas i godset kan laka, så
att en eventuell risk för lakning kan hanteras. Utgångspunkten för framtida
föroreningsbelastning är alltså konservativt satt och därmed rekommenderas att
regelbunden provtagning utförs så att resultaten kan ligga som grund för beslut
om vilka åtgärder som är nödvändiga när.
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Sammanfattande
konsekvensbedömning

Sökt verksamhet och nollalternativ har liknande effekt på dagvattnet. Att mer
gods hanteras anses inte innebära en direkt ökning i föroreningshalt då godset
kommer att hanteras på ungefär samma yta som tidigare och därmed ha en
kortare uppehållstid på lagringsytorna. Konsekvensen i båda fall blir sannolikt en
förändrad föroreningsprofil för dagvattnet snarare än en markant ökning i
föroreningsbelastning. Mindre suspenderat material och mer metaller, troligtvis i
löst form. Denna förändring kommer sannolikt att ske gradvis under
övergångsperioden.
Skattningar av framtida föroreningsbelastning är osäker och därmed
rekommenderas att regelbunden provtagning fortsätter, så att åtgärder kan
införas om behov uppstår.
De grundläggande åtgärder som behövs för både sökt verksamhet och
nollalternativet är:

›

Befintligt ledningssystem behöver uppdateras då det är underdimensionerat
enligt branschstandard för denna typ av markanvändning (Svenskt Vattens
publikation P110 och utgivna rekommendationer av Svenskt Vatten
Utveckling) vilket innebär att det finns en förhöjd risk för bräddning av
vatten direkt till recipient.

›

Befintliga dammars storlek behöver justeras eller kompletteras med
ytterligare fördröjningsmagasin/damm för att uppnå rekommendationer för
dimensionering av reningsanläggningar.

›

Dike som går parallellt med damm 2 bör justeras så att vatten rinner in i
början av damm 2.

›

Vid projektering av dagvattensystemet bör även släckvattnets
omhändertagande ses över.

›

Oljeavskiljare eller brunnsfilter bör anläggas på kajytor som anses ha ökad
risk för t.ex. oljespill, där det är praktiskt möjligt.

›

Befintliga diken vid lageryta L och M bör ses över så att dess funktion som
reningslösning säkerställs.

›

Flyg- och bottenaska bör hanteras slutet för att inte förorena dagvattnet
och i förlängningen riskera att förorena recipient.

›

Hantering och skyddsåtgärder för jord, schakt- och rivningsmassor ska
baseras på massornas egenskaper.

Hanteringsrutiner som är särskilt viktiga för Hamnen att behålla:
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›

Gods som är benäget att laka bör inte lagras på kajytorna och lika så bör
gods inte lagras under lång tid på kajytorna

›

Gödsel i bulk bör lagras under tak eller på lagringsytor som leder till någon
av dammarna så att näringsämnena kan avskiljas innan vattnet rinner till
recipient.

›

Eventuellt spill av gödsel i bulk på kaj bör sopas upp omgående innan vind
och regn hinner föra näringen till recipient.

Åtgärder som kan införas om provtagning visar på ett behov:

›

Där det är möjligt, men särskilt för damm 2, anlägga våtmarkszoner i
befintliga dammar för att avskilja lösta metaller.

›

Anlägga filter eller nedsänkt utlopp på dammar, för att bättre avskilja olja.

För sökt verksamhet tillkommer att de nya lagerytorna behöver fördröjning och
rening. Förslag på lösningar är underjordiskt avsättningsmagasin,
makadamdiken eller dagvattendamm. Vilka lösningar som är bäst bör studeras
vidare i senare skede när områdets förutsättningar (t.ex. grundvattendjup och
djup till berg) är tydliga.
Med ovan angivna åtgärder och rekommendationer bedöms att
dagvattensystemet kommer följa aktuella branschstandarder och
rekommendationer. Dagvattensystemet bedöms därmed vara utformat med
bästa tillgängliga teknik och ses som en rimlig insats för att minimera påverkan
på recipienterna.
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Sammanfattning
Oxelösunds Hamn AB söker tillstånd för utökad verksamhet, ny kaj och nytt RoRo-läge
samt fördjupning i delar av hamnområdet. I denna rapport presenteras en bedömning av
förutsättningar och miljökonsekvenser för vattenmiljön av den sökta verksamheten samt
av följdverksamhet. Rapporten utgör ett underlag för den samlade miljökonsekvensbeskrivningen.
Den verksamhet som berör vattenmiljön under byggskedet är muddring, sprängning,
dumpning, pålning och spontning, hantering av förorenade muddermassor samt utsläpp
av överskottsvatten. Dessa verksamheter påverkar vattenmiljön genom grumling, bottenpåverkan, utsläpp av förorenat vatten samt undervattensbuller. Påverkan bedöms huvudsakligen vara begränsad till vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde, förutom dumpning som planeras i ett djupområde ca 5 km söder om hamnen. Under driftskedet kommer dagvatten släppas till Oxelösunds hamnområde och Inre Ålöfjärden och därtill kan
fartygstrafik påverka med buller. Samtliga berörda områden är belägna nära eller i öppet
hav och har hög vattenomsättning. Till följd av storskaliga förhållanden råder viss övergödning i regionen och i Oxelösunds hamnområde är bottnarna i vissa områden förorenade. Särskilda naturvärden i Oxelösunds hamnområde förekommer främst i grundare
områden där makrofyter och musselbankar tidigare konstaterats.
Konsekvenser av byggskedet bedöms för vattenmiljön vara små och övergående vad avser vattenkvalitet, växtplankton, makrofyter och fisk. Bottenfaunan kommer att slås ut i
muddringsområdena och i dumpningsområdet men förutsättningarna för återkolonisering
bedöms goda och konsekvensen är därför inte bestående. För bottenförhållandena medför
muddringen en viss positiv och bestående konsekvens då förorenade sediment tas bort
och ersätts av en botten utan föroreningar.
Under driftskedet kommer dagvatten släppas till recipient. Det har inte varit möjligt att ge
en kvantitativ skattning av framtida dagvattenutsläpp. Men med utgångspunkt från dagens belastning, en möjlig ökning av vissa metaller samt vid behov förändrad rening, så
bedöms dagvattenbelastningen medföra små lokala konsekvenser för vattenmiljön. Fartygstrafiken är en följdverksamhet som bedöms öka i omfattning. Sjöfarten kan ge upphov till visst undervattensbuller som förväntas uppträda något mer frekvent i sökt alternativ. Undervattenbuller förväntas dock inte förändras till sin karaktär och därmed inte
medföra konsekvenser för djurlivet. Det bedöms inte föreligga någon risk för att sjöfarten
orsakar erosion av stränderna, främst eftersom stränderna har låg erosionskänslighet.
Slutligen har det utretts hur konsekvenserna av den sökta verksamheten förhåller sig till
de krav som följer av miljökvalitetsnormerna för kustvattenförekomster. Merparten av påverkan under byggskedet är tillfällig och bedöms varken påverka möjligheten att uppnå
god ekologisk och kemisk status eller innebära en otillåten försämring. Utsläpp av dagvatten under driftskedet bedöms ha en mycket lokal betydelse för vattenkvalitén som inte
påverkar status i vattenförekomsterna. Långsiktig fysisk påverkan uppstår till följd av nya
kajlinjer, fördjupning i muddringsområdena, utfyllnad och nytt RoRo-läge samt möjlig påverkan på vågregimen från dessa anläggningar. Fysisk påverkan berör huvudsakligen redan påverkade områden och innebär endast i liten omfattning påverkan på referensförhållanden. Denna påverkan bedöms inte vara väsentlig och bedöms inte medföra s.k. otillåten försämring av någon kvalitetsfaktor. Sammantaget bedöms den sökta verksamheten
inte äventyra möjligheten att uppnå MKN för god ekologisk eller kemisk status. Det bedöms inte heller föreligga en risk för otillåten försämring av någon kvalitetsfaktor. Att förorenade sediment tas bort bidrar till att uppnå god kemisk status.
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1 Inledning
Bakgrund
Oxelösunds hamn är en av Sveriges största allmänna hamnar och hanterar stora mängder
gods av olika slag. Oxelösunds hamn har ett flertal fördelar jämfört med närliggande hamnar,
såsom ett djup som möjliggör att de största fartyg som trafikerar Östersjön kan tas in, ett isfritt läge, 24 timmar service, kort insegling och goda transportmöjligheter med direkt anslutning till både motorväg och järnväg. Genom åren har Hamnen satsat resurser på att utveckla
den befintliga hamnen i Oxelösund för att kunna öka flexibiliteten och kapaciteten och på så
vis utnyttjat befintligt läge.
Hamnen har ett tillstånd till hamnverksamhet från 2004. Sedan tillståndet erhölls har verksamheten utvecklats och Hamnen ser ett behov av att kunna hantera en ökad mängd gods
över kaj från delvis andra kundkategorier jämfört med idag. Hamnen ser också ett behov av
att kunna möta marknadens ökade efterfrågan på hamnar för djupgående fartyg för vissa segment och för större flexibilitet. Det finns av Regeringen satta mål om att en överflyttning av
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas. Med detta som bakgrund ser
Hamnen ett behov av att ansöka om ett nytt tillstånd för befintlig och framtida verksamhet i
Oxelösunds hamn. För att kunna ta in och hantera en ökning av mängden gods behöver Hamnen anlägga ny kajyta samt ett nytt RoRo-läge.
I närområdet ligger SSAB som tar in råvaror via Oxelösunds Hamn. SSAB avser att ställa om
den nuvarande malmbaserade produktionen till en järn- och skrotbaserad produktion med
ljusbågsugn. Ändringen medför förändrade råvaruflöden, från införsel av malm och kol till
järn- och skrotråvara. Som en följd av SSABs planerade processförändring kommer Hamnens
verksamhet att behöva genomgå förändringar avseende godshantering. Införsel av önskad
mängd järn- och skrotråvara ryms inom Hamnens gällande tillstånd men tar då upp merparten
av kapaciteten som kan hanteras över kaj per år. Med anledning av SSABs omställning samt
det faktum att kommande järnråvara skiljer sig från dagens i form av egenskaper och hanteringsform, samtidigt som Hamnen fortsätter växa inom andra kategorier behöver tillståndstaket för hantering av gods öka. Även detta är skäl till att Hamnen behöver söka ett nytt grundtillstånd för verksamheten.
Lokalisering
Oxelösunds hamn ligger i Oxelösunds kommun i Södermanlands län. Oxelösunds kommun ligger på en halvö strax söder om Nyköping och cirka 10 mil söder om Stockholm. Oxelösunds
hamn ligger på halvöns yttersta spets på ett område om cirka 135 hektar. Hamnverksamhet
har bedrivits på platsen i minst 500 år (Figur 1.1). Väster om hamnen ligger Oxelösunds centrala delar och norrut ligger SSABs anläggning för ståltillverkning. I området öster om hamnområdet, sydväst om Stegeludden, ligger bostads- och fritidsbebyggelsen Gamla Oxelösund. I
skärgården sydost om hamnen finns fritidsbebyggelse.
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Figur 1.1. Översiktskarta av Oxelösund hamn samt omgivningar. Ungefärlig utbredning av hamnområdet samt områden som berörs av vattenverksamhet anges i röd ruta. Hamnens lagerytor vid
Stegeludden markeras ungefärligt med grön ruta.

5

9 november 2020

www.niras.se

2 Verksamhet med påverkan på vattenmiljön
2.1 Nuvarande verksamhet
Dagens verksamhet vid Oxelösunds hamn utgörs av fartygsanlöp, lossning och lastning, lagring och transporter. De dominerande godsslagen har under perioden 2014-2019 varit järnmalmspellets och kol som tillsammans svarat för ca 70% av godsmängden. Därefter kommer
stål och diverse bulkprodukter. Påverkan på recipienten, dvs vattenmiljön, från denna verksamhet bedöms vara begränsad till fysisk påverkan i form av fartygsgenererade strömmar
samt utsläpp av dagvatten. Utsläppet av dagvatten och associerade föroreningar har skattats
av COWI (2020) baserat på uppgifter från hamnens kontrollprogram. Utsläppet av metaller,
PAH och olja är relativt begränsat och bedöms sakna betydelse för den samlade omsättningen
eller belastningen av dessa ämnen på vattenförekomstnivå.

2.2 Sökt verksamhet
Hamnen ansöker om tillstånd enligt miljöbalken enligt följande:
1.

2.

3.
4.

Hamnverksamhet omfattande en årlig hantering av upp till 10,5 miljoner ton gods
över kaj (varav en del kan vara omlastning). Hanteringen av gods omfattar mottagande av fartyg och lagring av gods samt drift av hamnens anläggningar inklusive
intransport av gods till SSAB via transportbandanläggning.
Vattenverksamhet i form av fördjupning av hamnbassäng genom muddring och
sprängning, anläggande av ny kaj samt nytt RoRo-läge. Detta inkluderar även åtgärder så som till exempel behandling och återanvändning av muddermassor, pålning
och spontning, schaktning samt utfyllnad.
Dumpning av muddermassor. Dispens mot förbud enligt 15 kap miljöbalken kommer
att sökas.
Mottagande, hantering och lagring av icke-farligt och farligt avfall.

De verksamheter som berör vattenmiljön beskrivs i det följande.
I den sökta verksamheten ingår muddring av sediment med en omfattning på ca 160 000
tfm3(1). Sedimenten i blivande muddringsområden har undersökts avseende föroreningsgrad
och sedimenttyp (NIRAS, 2020) och det finns även en tidigare yttäckande geofysisk undersökning av massornas allmänna egenskaper (MMT 2010). De massor som ska muddras rör huvudsakligen lösa massor av lera, sandig silt (delvis förorenad ca 20 000 tfm3) samt morän,
sprängstensmassor och berg. Några lösa massor av typen gyttjelera har inte konstaterats.
Uppskattningsvis 19 000 tfm3 utgörs av berg som behöver sprängas loss. Sedimenten i muddringsområdena har klassats utifrån föroreningsgrad (se avsnitt 4.2) vilket illustreras i Figur
2.1. Muddermassornas volymer och egenskaper i varje delområde beskrivs i Tabell 2.1. Muddermassorna avses, beroende på föroreningsgrad och fysiska egenskaper, att dumpas eller
nyttjas för anläggande av ny kaj. Nyttjandet av förorenade massor kommer att ske som s.k.
stabilisering och solidifiering vilket ger hållfasta massor. Det praktiska utförandet att hantera
muddermassor beskrivs i den tekniska beskrivningen (Structor och ELU, 2020 – bilaga C till
ansökan). Muddringen bedöms genomföras på ca 2 månader.
I vissa områden behöver erosionsskydd läggas ut på bottnarna i anslutning till muddrade områden. Detta rör det s.k. RoRo-läget i nordväst samt i muddrade slänter. Slutligen avses ett
1400 m2 stort kajläge för RoRo-fartyg anläggas i nordväst och utformas som s.k.

tfm3: teoretiskt fast mått, dvs den volym som kan beräknas geometriskt där sedimenten ligger på plats.
Verklig volym kan bli något högre bl.a. beroende på uppdrag av vatten vid muddringen.
1
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påldäcksramp med fartygsläget som en rad dykdalber (Figur 2.2). Sammanlagd genomförandetid för pålning och spontning bedöms till ca tio månader.
Under driftskedet kan vattenmiljön beröras genom utsläpp av dagvatten samt mer frekvent
fartygstrafik. Dagvattnets sammansättning skulle kunna förändras mot nuvarande då godshanteringen ökar och delvis förändras till sin karaktär. Den ökade godshanteringen förväntas
också innebära ökad fartygstrafik vilket skulle kunna påverka vattenmiljön.

Tabell 2.1. Muddringsområdens omfattning och egenskaper.

Område

Ungefärlig volym, tfm3

1:1

34 000

1:2

4000

1:3

19 000

2

4000

Material
Lera 19 000; sprängstensfyllning 15 000
Lera
Förorenad lera och sandig silt (8500), lera 7000
och berg 3000
Lera 3800 och berg 200

3:1 & 3:2

12 300

Förorenad lera, sand och grus: 5200
Lera 2000; Morän 1100; Berg 5000

4:1

33 400

Förorenad lera och sandig silt: 5400;
Lera 8000; morän 10 000, berg 10 000

4:2

6500

Lera 6000; berg 500
Lera 400; sprängstensfyllning 400; berg 100

5

900

Slänter
mm

45 000

Summa

ca 160 000

Huvudsakligen icke förorenade kompakta leror
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Figur 2.1. Muddringsytor i Oxelösunds hamnområde. Delområdena anges med olika beteckningar
(1:1 etc). I rödmarkerade ytor uppvisar de ytliga sedimenten högre föroreningsnivåer och massorna
i intervallet 0-50 cm planeras att användas för kajbyggnad. De grönmarkerade ytorna visar muddringsområden utan särskilda föroreningar. Rödstreckade områden visar muddring för slänter.

Figur 2.2. Nytt fartygsläge för RoRo-fartyg (det vänstra) innefattande ett planerat påldäck och fartygsläge. Det befintliga RoRo-läget är vid kaj till höger i figuren.
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3 Avgränsning och allmänna förutsättningar
3.1 Avgränsning i sak
Utredningen avser konsekvenser för vattenmiljön av sökt verksamhet och av ett nollalternativ.
Den sökta verksamheten som kan påverka vattenmiljön, under byggskede eller driftskede, beaktas både med avseende på fysisk störning, kemisk påverkan eller buller. Dessutom bedöms
eventuella konsekvenser av följdverksamhet, dvs verksamhet som är en följd av den sökta
verksamheten.
För byggskede bedöms påverkan från muddring, dumpning, hantering av förorenade muddermassor, utsläpp av överskottsvatten, sprängning, pålning samt eventuell annan störande
verksamhet. För driftskede bedöms utsläpp av dagvatten och som följdverksamhet bedöms
konsekvenser av fartygstrafik avseende stranderosion och undervattensbuller.
I vattenmiljön bedöms konsekvenser av förändrade fysiska och kemiska förhållanden (t.ex.
vattendjup, sedimentation, grumlighet och föroreningsnivåer i ytvatten och sediment) på utbredningen av vissa habitat (t.ex. lekområden för fisk, vattenvegetation) och organismer
(t.ex. bottenfauna) samt på vattenkvalitet och bottnars egenskaper. Risken att verksamheten
kan påverka MKN för kemisk och ekologisk status bedöms också.
Nollalternativet innebär att hamnens verksamhet fortgår enligt nuvarande tillstånd. SSABs planerade omställning antas ske och järn-och skrothanteringen för SSABs verksamhet behöver
då hanteras genom Oxelösunds hamn. En stor del av kapaciteten upptas därmed av skrothantering. Befintliga verksamheter som hamnen har idag (hamnverksamhet och godshantering
inklusive uppdrag för de externa verksamheter som finns inom hamnens område) beräknas
vara kvar, men hanteringen av kol och järnmalm för SSAB Oxelösund har ersatts med järnoch skrotråvara. Något behov av muddring utöver eventuell underhållsmuddring föreligger
inte.

3.2 Geografisk avgränsning
Geografiskt är utredningen begränsad till de områden som är direkt berörda av verksamheten
samt de som bedöms kunna påverkas indirekt, t.ex. genom buller eller grumling. De vattenförekomster som berörs listas i Tabell 3.1 (se även Figur 3.1) och i det följande beskrivs kortfattat vilken påverkan som avses.
Tabell 3.1. Vattenförekomster som ingår i konsekvensbedömningen samt i vilket skede de kan påverkas direkt eller indirekt.

Vattenförekomst

Byggskede

Driftskede

Följdverksamhet

Direkt berörd

Direkt berörd

Direkt berörd

Indirekt berörd

Direkt berörd

Direkt berörd

Direkt berörd

Ej berörd

Ej berörd

Hasselöområdet
SE583906-170998

Indirekt berörd

Indirekt berörd

Ej berörd

Inre Ålöfjärden
SE584045-170882

Ej berörd

Direkt berörd

Ej berörd

Oxelösunds hamnområde
SE583960-170700
Ljungskärsflagen
SE583896-170790
Bråvikens kustvatten
SE583121-171401
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Oxelösunds hamnområde berörs av muddring och sprängning, andra anläggningsarbeten i vatten, utsläpp av överskottsvatten från hantering av förorenade sediment, samt av dagvattenutsläpp i driftskedet. Som följdverksamhet berörs Oxelösunds hamnområde även av fartygstrafik
i och utanför hamnens verksamhetsområde.
Ljungskärsflagen och Hasselöområdet kan beröras indirekt av de verksamheter som utförs i
Oxelösunds hamnområde under byggskedet genom grumling och buller. Ljungskärsflagen berörs dessutom direkt av fartygstrafik som följdverksamhet. Bråvikens kustvatten berörs av
dumpning under byggskedet. Inre Ålöfjärden berörs direkt genom utsläpp av dagvatten i driftskedet.

3.3 Tidsmässig avgränsning
Konsekvenser för byggskedet bedöms både avseende direkt påverkan under byggskedet och
eventuella långsiktiga effekter av entreprenaden (t.ex. permanent fysisk påverkan). För vissa
aktiviteter föreslås även att entreprenadarbetet avgränsas till viss tid på året, i syfte att
minska konsekvenser för vattenmiljön (se avsnitt 3.4).
Konsekvenser av driftskede bedöms i regel för när tillståndsgiven kapacitet ianspråktagits och
hamnverksamheten är i full drift.

3.4 Allmänna förutsättningar för konsekvensbedömningen
Följande begränsningar eller åtgärder föreslås som lämpliga skyddsåtgärder för byggskedet
och utgör därför också förutsättningar för bedömningen av miljökonsekvenser för vattenmiljön.
Grumling är mer störande för vattenvegetation och vårlekande fisk under vår och sommar än
övriga tider på året. Som en skyddsåtgärd vid grumling från muddring och dumpning föreslås
därför att denna verksamhet utförs under perioden 1 september till 31 mars. Avgränsningen
innebär också att en stor del av bergsprängningen kommer ske under denna period. Annan
verksamhet som ger upphov till undervattensbuller och mycket småskalig grumling såsom pålning och spontning avgränsas inte till en viss årstid. Detta eftersom förväntade buller- och
grumlingsnivåer inte motiverar en sådan skyddsåtgärd samt eftersom omgivande vattenmiljö
redan idag anpassat sig till hamnverksamhet som i sig ger upphov till småskalig grumling och
buller.
För att minska risken för spridning av föroreningar i samband med muddring av förorenade
massor avses s.k. miljöskopa användas. Metoden beskrivs i den tekniska beskrivningen (ELU
och Structor, 2020) och kan användas så länge bottnarna inte är för hårda.
Samtliga arbetsmaskiner ska ha saneringsutrustning såsom oljelänsar tillgängliga för att
kunna åtgärda eventuellt läckage av t.ex. drivmedel eller hydraulolja.
Inför sprängning i vatten kommer varningssignaler eller skrämselskott tillämpas, varmed fisk
och eventuella sälar flyttar sig.
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Figur 3.1. Vattenförekomster i regionen. Den övre figuren visar vattenförekomster i närheten av
hamnen. Den nedre figuren visar även vattenförekomsten Bråvikens kustvatten där dumpningsområdet är markerat med en röd ram.
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4 Bedömningsgrunder
4.1 MKN
De kriterier som gäller för klassificering av ytvattenförekomster enligt vattenförvaltningsförordningen och som preciseras i HVMFS 2019:25 används i denna utredning. Kriterierna används för att bedöma om planerade åtgärder kan innebära att ekologisk eller kemisk status
försämras på ett otillåtet sätt, eller att möjligheten att uppnå MKN i tid äventyras. Åtgärderna
berör ett mindre antal av de kvalitetsfaktorer och parametrar som ingår i regelverket. I följande avsnitt beskrivs de som bedöms relevanta och kort motivering ges till kvalitetsfaktorer
eller parametrar som inte bedöms relevanta. De kriterier (gränsvärden och bedömningsgrunder) som definierar respektive parameter är i första hand avsedda att tillämpas vid statusklassning av vattenförekomster. När de tillämpas för lokal och huvudsakligen tillfällig påverkan
som i detta fall så vägs också utbredning och varaktighet in i bedömningen.
Påverkan till följd av sökt verksamhet är primärt fysisk eller kemisk medan biologiska parametrar kan påverkas sekundärt som en följd av fysisk eller kemisk påverkan. Avsnitt 4.1.14.1.3 innefattar de faktorer som ingår i begreppet ekologisk status.

4.1.1

Biologiska kvalitetsfaktorer
Samtliga biologiska kvalitetsfaktorer bedöms relevanta för konsekvensbedömning av de planerade åtgärderna. Bottenfauna kan påverkas av muddring, sedimentspill och andra typer av
bottenpåverkan. Makroalger och gömfröiga växter samt växtplankton kan påverkas av t.ex.
grumling eller närsalter. De växter och djur som ingår i nämnda kvalitetsfaktorer kan också
påverkas av ekotoxiska föroreningar, även om kriterierna inte är utformade för den typen av
påverkan.

4.1.2

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
Siktdjup kan påverkas av mudderspill och grumling. Näringsämnen kan påverkas av mudderspill. Särskilda förorenade ämnen kan påverkas av mudderspill och för de aktuella förhållandena kan följande parametrar vara relevanta: koppar, zink och PCB.
Kvalitetsfaktorn syrebalans bedöms inte vara relevant för den typ av påverkan som förväntas
eftersom muddring inte frigör stora mängder lättnedbrytbart syreförbrukande material.

4.1.3

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver möjligheten till fria passager av växter och djur, sediment och organiskt material. Den sökta verksamheten bedöms inte påverka konnektiviteten
eftersom naturliga strandområden inte tas i anspråk. Påverkan på denna kvalitetsfaktor bedöms därför inte.
Kvalitetsfaktorn hydrografiska förhållanden klassificeras utifrån parametrarna tidvattenregim
och vattenståndsvariation, strömningsförhållanden, vågregim, sötvatteninflöde och vattenutbyte. Då den sökta verksamheten innefattar ett nytt fartygsläge som delvis är beläget i öppet
vatten bedöms påverkan på hydrografiska förhållanden vara relevant.
Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd beskriver bl.a. variation i djupförhållanden, bottenstrukturer och bottensubstrat. Även denna kvalitetsfaktor bedöms relevant.
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Kemisk status
De prioriterade ämnen som kan vara relevanta under aktuella förutsättningar är PAH, kadmium, bly, kvicksilver och TBT. För samtliga dessa ämnen finns gränsvärden för ytvatten och
för alla utom kvicksilver finns också gränsvärden för sediment.

4.2 Klassning av muddermassor
Klassning av muddermassor efter föroreningsnivå kan göras med olika syften och vilka nivåer
som innebär en miljömässigt acceptabel föroreningsnivå kan skilja mellan olika alternativ.
Dumpning är normalt ett tekniskt, logistiskt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ att hantera
muddermassor. Utgångspunkten i HELCOMs vägledning för hantering av muddermassor i Östersjön är också att dessa i första hand bör stanna i vattenmiljön (HELCOM, 2015). För att säkerställa att dumpning inte medför olägenhet för hälsa eller miljö utan följer svensk miljölagstiftning och möjliggör dispens enligt 15 kap 29 § MB behöver dock miljökonsekvenser utredas
noggrant.
Föroreningsgrad är en aspekt som ofta används för att klassa sediment vid ansökan om dumpningsdispens och för att bedöma risk att olägenhet uppstår (se även Havs- och Vattenmyndigheten 2018). För att beskriva föroreningsgrad används vanligen Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket 1999) som dock är baserade på äldre data.
En uppdatering för organiska ämnen publicerades nyligen av SGU (2017) och har i denna utredning tillämpats för PAH, PCB och TBT. Klassningen omfattar metaller (As, Cd, Cu, Hg, Ni,
Pb och Zn), ∑PAH-11, ∑PCB-7 och TBT. Indelningen i fem klasser från klass 1 (mycket låga)
till klass 5 (mycket höga) bygger på en statistisk indelning av förekommande halter i ytsediment från Östersjön. En klassning i förhållande till dessa bedömningsgrunder ger alltså en
uppfattning om halterna är låga eller höga, vilket kan ha naturliga eller föroreningsrelaterade
orsaker.
För Oxelösunds hamn har de muddermassor som inte utgörs av berg indelats i två klasser efter föroreningsgrad. En utgångpunkt är att muddermassor i första hand bör stanna i vattenmiljön. En stor del av massorna utgörs huvudsakligen av äldre s.k. kompakta gråleror som till
stor del har föroreningsklass 1-2 men i vissa fall klass 3 eller 4. Dessa mindre förorenade massor bedöms kunna dumpas utan att medföra en olägenhet (se bedömning av miljökonsekvenser i kapitel 8.2). Alternativ hantering beskrivs i avsnitt 6.1. Massor som klassas till mycket
höga halter (klass 5) uppvisar tydliga tecken på tillförda föroreningar och bör av miljöskäl inte
dumpas. Dessa massor kan istället nyttjas för anläggningsändamål (se kapitel 2.2). Massorna
indelas följaktligen i mindre förorenade respektive förorenade massor.
Liksom på många andra platser i Sverige (t.ex. NIRAS 2012; WSP 2015) uppträder krom i
vissa prov i halter motsvarande klass 4 eller t.o.m. 5 trots att proven är gamla postglaciala
gråleror utan andra tecken på föroreningar såsom bly, zink eller TBT. Prov som däremot är
tydligt påverkade av för området typiska föroreningar såsom bly, PAH och TBT uppvisar
mycket låga kromhalter motsvarande klass 1. Av geologiska skäl förekommer förhöjda halter
av krom i t.ex. s.k. basiska bergarter. Det finns således en tydlig tendens att rena sedimentprov klassas som förorenade enbart pga geologiskt orsakade kromhalter. Krom är också
mycket svårlösligt i sediment. Av dessa skäl undantas krom från klassningen av muddermassor.
Att beskriva den eventuella toxicitet som förorenade sediment kan orsaka för delar av ekosystemet är mer komplicerat. Rutinmässig analys av föroreningshalt i sediment är inte ett precist
mått på denna risk (se t.ex. Naturvårdsverket, 2008), varför toxicitet inte heller låter sig väl
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definieras genom generella s.k. effektbaserade kriterier2 för totalhalt i sediment. Internationellt föreligger, trots dessa förbehåll, flera olika system med effektbaserade kriterier för sediment. Kriterierna skiljer sig ofta markant mellan de olika systemen. I Sverige finns generella
effektbaserade sedimentkriterier för ett mindre antal ämnen fastställda i HVMFS 2019:25 och
värdena bör (i första hand) tillämpas inom systemet för att klassificera kemisk och ekologisk
status i ytvattenförekomster samt vid prövning av verksamheter enligt 5 kap 4 § MB. Kriterierna bör alltså inte tillämpas som allmängiltiga begränsningsvärden.

4.3 Undervattensbuller
Undervattensbuller kan påverka marina djur såsom fisk på flera sätt, t.ex. genom att störa deras kommunikation men även orsaka fysiska skador och dödlighet. Några allmängiltiga gränsvärden har inte fastställts i Sverige men Naturvårdsverket har tagit fram förslag på nivåer som
skulle kunna vara skadliga om de överskrids (Naturvårdsverket, 2016).
I Tabell 1 redovisas de förslag på underlag för framtagande av begränsningsvärden vid pålning
som föreslås av Naturvårdsverket. De föreslagna skadliga nivåerna anges som ljudnivåer då
fisk, ägg och larver riskerar att dödas eller få skador på inre organ. Dessa nivåer är angivna
som SPL(topp), SEL(enkel), och SEL(kum). Dessa enheter avser följande ljudnivåer:





SPL(topp) – Den maximala ljudtrycksnivån (över- eller undertryck) som ett pålningsslag ger
upphov till. Denna enhet har hög relevans för beteendepåverkan.
SEL(enkel) – Ljudexponeringsnivå från ett pålningsslag. Nivå beräknas från den totala ljudenergin under förloppet av ett pålningsslag. SEL är den enhet som visats vara bäst relaterad till hörselskador.
SEL(kum) – Kumulativ ljudexponeringsnivå. Summerat värde från ett antal pålningsslag.

Tabell 4.1. Föreslagna värden på skadliga nivåer för undervattensbuller från pålning (Naturvårdsverket 2016). Värdena anges som ljudnivåer då fisk, ägg och larver riskerar att dödas eller få skador på
inre organ.

Parameter
SPL(topp)
SEL (enkel)
SEL (kum)

Fisk
207 dB rel. 1 μPa
174 dB rel. 1 μPa2s
204 dB rel. 1 μPa2s

Ägg och larver
217 dB rel. 1 μPa
187 dB rel. 1 μPa2s
207 dB rel. 1 μPa2s

Naturvårdsverket föreslår inte några kriterier för buller från sprängning. En amerikansk rapport från 2014 anger dock riktvärden för maxnivåer (SPLtopp) i intervallet 229-334 dB rel. 1
µPa vad avser dödlighet bland fisk vid explosioner (se Efterklang, 2020).

Med effektbaserade haltkriterier avses sådana jämförvärden vars haltnivå är beräknad utifrån ekotoxikologiska data och principer.
2
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5 Områdesbeskrivning
5.1 Övergripande om recipienterna
Flera vattenområden kan beröras av sökt verksamhet, se Figur 3.1 och avsnitt 3.2. Hamnområdet är beläget i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde som berörs direkt av planerad
muddring samt är recipient för dagvattenbelastningen från hamnområdet. Vattenförekomsten
Oxelösunds hamnområde ligger delvis skyddat bakom öarna Femöre och Bjurshalsen (Figur
5.2) och står genom två sund i förbindelse med större vattenområden. Vattendjupet i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde är i stora delar 5–15 meter och något djupare i den
södra delen. Det förekommer inga tillflöden från vattendrag men ett mycket litet påslag från
land i form av ytavrinning och dagvatten. Vattenutbytet regleras därför nästan uteslutande genom utbyte med omgivande vattenförekomster.
Strömförhållanden i hamnområdet är variabla och styrs främst av vindar och vattenstånd. Den
genomsnittliga omsättningstiden av vattenmassan är ca 6 dygn, men till följd av vind- och
vågpåverkan omsätts det ytliga vattnet snabbare än djupvattnet. I storleksordningen 97% av
vattenutbytet sker med Ljungskärsflagen och resterande med Hasselöområdet i öster. Den
norra och västra kustlinjen inom vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde består huvudsakligen av kajer samt två marinor. Naturliga strandområden och mer utbredda grundområden
förekommer främst i öster kring ön Bjurhalsen.
Ljungskärsflagen är huvudsaklig recipient till de vatten som lämnar Oxelösunds hamnområde.
Vattenomsättningen i Ljungskärsflagen domineras dock helt av utbyte med Bråvikens kustvatten. Hasselöområdet är till volymen ungefär lika stor som Ljungskärsflagen och således betydligt större än Oxelösunds hamnområde. Den genomsnittliga omsättningstiden av vattenmassan i Ljungskärsflagen och Hasselöområden är knappt ett respektive två dygn.
Syreförhållandena är klassade som hög status i både Oxelösunds hamnområde och Hasselöområdet vilket illustrerar den goda vattenomsättningen. I Ljungskärsflagen är syreförhållanden inte klassade och i Bråvikens kustvatten råder otillfredställande status pga stora djupområden med låg omsättning.

5.2 Statusklass och miljökvalitetsnormer för ytvatten
De berörda vattenförekomsterna omfattas av miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk
status enligt vattenförvaltningsförordningen. Kemisk status anges ofta med respektive utan
kvicksilver och PBDE, eftersom dessa två ämnen överallt förekommer i halter som överskrider
gränsvärdena. I detta sammanhang bedöms det mer relevant att använda klassning utan
dessa två ämnen eftersom den allmänna och storskaliga förekomsten av kvicksilver och PBDE
inte påverkas av verksamheten. Enligt vattenmyndighetens senaste klassning (2017-02-23)
uppnår fyra av de fem vattenförekomsterna inte god kemisk status (Tabell 5.1). Bråvikens
kustvatten är inte klassat. För Ljungskärsflagen kan dock klassningen av kemisk status ifrågasättas eftersom den uppges bero på förekomst av ämnet irgarol/cubytryn som kan förekomma
i båtbottenfärger. En kontroll av källan till uppgiften visar dock att ämnet inte påvisats i detta
område.
Den ekologiska statusen i aktuella vattenförekomster är i samtliga fall klassad som måttlig utifrån den biologiska kvalitetsfaktorn växtplankton, med stödjande kvalitetsfaktorn näringsämnen (tabell 3). De biologiska förhållandena beskrivs mer i avsnitt 5.3 och 5.4.
Statusklassningen med avseende på hydromorfologi baseras på en nationell modellering av
fysisk påverkan i svenska kustvatten. Underlaget för klassningen är för närvarande inte
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offentligt. I Oxelösunds hamnområde har hydromorfologin liksom samtliga tre underliggande
kvalitetsfaktorer klassats till dålig status. Utpekade påverkanskällor är bl.a. ”dammar, barriärer och slussar” samt sjöfart. Ljungskärsflagen och Hasselöområdet har klassats till måttlig
hydromorfologisk status, Bråvikens kustvatten till hög och Inre Ålöfjärden till otillfredsställande hydromorfologisk status.

Tabell 5.1. Kemisk status i berörda vattenförekomster enligt VISS. Ingen vattenförekomst i Sverige
uppnår god status avseende de överallt förekommande ämnena kvicksilver eller PBDE. Klassning
anges därför exkl Hg och PBDE.

Vattenförekomst

MKN

Klassificering

Orsak om god status ej råder

Oxelösunds hamnområde

God 2027

Ej god

TBT i sediment

Ljungskärsflagen

God 2021

Ej god

Irgarol/Cybutryn i sediment; tveksam klassning se texten

Bråvikens kustvatten

God 2021

Ej klassad

Hasselöområdet

God 2021

Ej god

PAH och TBT i sediment

Inre Ålöfjärden

God 2021??

Ej god

PAH, Pb och TBT i sediment

Tabell 5.2. Ekologisk status i berörda vattenförekomster enligt VISS. VM: vattenmyndigheten.

Vattenförekomst

MKN

Klassificering

Kommentar

Oxelösunds
hamnområde

Måttlig
2027

Måttlig

Enligt VM visar växtplankton och närsalter att god
status ej uppnås. Hydromorfologi (morfologiskt
tillstånd) uppnår pga hamnverksamheten inte god
status. Hamnen är ett väsentligt samhällsintresse
varför ett mindre strängt krav (måttlig status)
fastställts. Mindre strängt krav i form av tidsfrist
till 2027 gäller även för övergödning.

Ljungskärsflagen

God
2027

Måttlig

Enligt VM uppvisar samtliga övergödningsrelaterade parametrar att god status ej uppnås. Inte
heller morfologiskt tillstånd uppnår god status.

Bråvikens
kustvatten

God
2027

Måttlig

Enligt VM uppvisar närsalter och växtplankton
sämre än god status.

Hasselöområdet

God
2027

Måttlig

Enligt VM uppvisar närsalter, konnektivitet,
hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd
sämre än god status.

Inre Ålöfjärden

Måttlig
2027

Måttlig

Enligt VM uppvisar närsalter samt zink i ytvatten
sämre än god status. Hydromorfologi (morfologiskt tillstånd) uppnår pga hamnverksamheten
inte god status. Hamnen är ett väsentligt samhällsintresse varför ett mindre strängt krav (måttlig status) fastställts. Mindre strängt krav i form
av tidsfrist till 2027 gäller även för övergödning.
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5.3 Muddringsområde med omgivningar
Detta avsnitt beskriver förhållandena i de vattenområden där muddring och andra anläggningsarbeten planeras. Områdena som berörs är belägna i vattenförekomsten Oxelösunds
hamnområde.

5.3.1

Bottenförhållanden
En batymetrisk och geofysisk undersökning av bottnarna i hamnområdet utfördes 2010 (MMT
(2010). Vattendjupet i hamnbassängen är ca 8-12 meter i den nordvästra delen och ökar
gradvis mot sydost (Figur 5.1). I sundet mellan Femöre och Bjurshalsen är det som mest ca
20 meter. Sedimentundersökningar har utförts vid 18 punkter inom ramen för denna tillståndsansökan (NIRAS, 2020). Bottnarna närmast kaj består av sandig silt och liknande
material samt lokalt även sten och block. Längre ut från kaj domineras bottnarna av kompakta
postglaciala gråleror samt sandig silt. I de områden där botten utgörs av gråleror sker ingen
sedimentackumulation. Den sandiga silten har i stort sett inget innehåll av lerfraktion (<0,002
mm) och den grå leran är avsatt för länge sedan under helt andra förhållanden. Någon ackumulation av lerpartiklar som kan ge upphov till t.ex. lös gyttjelera förefaller därför inte förekomma inom åtminstone 500 meter från hamnområdet. Detta är relevant eftersom sådana sediment lätt grumlar vid muddring.

Figur 5.1. Vattendjup i Oxelösunds hamnområde (MMT 2010).
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Föroreningssituation
Oxelösunds hamnområde
Bottnarnas föroreningsnivå i muddringsområdena varierar i viss grad med förekommande sedimenttyp, och således med strömförhållanden och sedimentationsförutsättningar (NIRAS
2020). De grå postglaciala lerorna är sannolikt hundra- eller tusentals år gamla och uppvisar
huvudsakligen låga till mycket låga halter (Klass 1-2 enligt Naturvårdsverket, 1999 och SGU
2017). En beskrivning av dessa bedömningsgrunder ges i kapitel 4.2; klass 1 benämns mycket
låga halter och klass 5 benämns mycket höga halter. Föroreningsnivåer i dessa mindre förorenade massor återges i Tabell 5.3 och samtliga resultat redovisas separat (NIRAS, 2020).
Den sandiga silten är i flera områden förorenad ned till ett djup om som mest ca 45 cm och de
typiska föroreningarna är bly, TBT, PAH och PCB som ofta uppträder i halter motsvarande
klass 4-5. I ett fåtal prov förekommer också kvicksilver och koppar i motsvarande haltnivåer.
Mer uppgifter om förekommande halter finns i rapporten för sedimentundersökning (NIRAS,
2020). De förorenade sedimenten avgränsas till att omfatta skiktet 0-50 cm, i de områden där
de påträffas. Utbredningen illustreras i Figur 2.1 och föroreningsnivåer återges i Tabell 5.3.

Tabell 5.3. Föroreningsnivåer i mindre förorenade respektive förorenade muddermassor samt i två
bakgrundspunkter i Oxelösunds hamnområde. Halter återges som median (min-max). Samtliga resultat redovisas i NIRAS (2020a).
Förening

Enhet

Mindre förorenat
(≤ klass 4, n=17)

Förorenat
(klass 5, n=8)

Bakgrund

As

mg/kg TS

4,7 (1,9-7,1)

6,5 (5,0-9,8)

5,5-6,6

Ba

mg/kg TS

162 (52-270)

156 (109-203)

87-122

Cd

mg/kg TS

0,18 (<0,10-0,54)

0,83 (0,46-1,7)

0,31-0,73

Co

mg/kg TS

13 (6,5-20)

8,6 (7,1-13)

9,5-11

Cr

mg/kg TS

55 (24-77)

35 (27-50)

38-46

Cu

mg/kg TS

30 (12-61)

47 (35-90)

33-105

Hg

mg/kg TS

<0,2 (<0,2-0,41)

0,39 (0,26-1,1)

<0,2-0,53

Ni

mg/kg TS

29 (14-44)

23 (17-28)

26-32

Pb

mg/kg TS

21 (7,4-88)

137 (88-297)

19-135

V

mg/kg TS

68 (31-88)

50 (43-62)

53-53

Zn

mg/kg TS

106 (51-211)

243 (166-424)

97-222

monobutyltenn

µg/kg TS

<1 (<1-1,3)

21 (<1-34)

<1-32

dibutyltenn

µg/kg TS

<1 (<1-5,2)

38 (1,2-69)

<1-95

tributyltenn
(TBT)

µg/kg TS

<1 (<1-10)

57 (<1-129)

<1-138

PAH, summa 11

mg/kg TS

0,22 (<0,06-2,6)

6,3 (3,7-9,6)

0,047-11

PCB, summa 7

µg/kg TS

1,6 (<0,2-3)

42 (19-63)

<0,7-59

Oljeindex

mg/kg TS

20 (<20-51)

42,3 (34-50)

<20-63

Tidigare sedimentundersökningar från 2007-2010 (Ramböll 2009; Cowi 2012) var huvudsakligen begränsade till ett tunt ytskikt (0-5 cm eller 0-20 cm) och kunde därför inte verifiera på
vilka djup som föroreningarna upphörde. Resultaten från de äldre undersökningarna har därför
inte använts för att klassa blivande muddermassor.
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I området utanför Oxelösund utförs en samordnad recipientkontroll som bl.a. innefattar årliga
mätningar av metaller, tennorganiska föreningar och PAH i sediment från en viss punkt strax
söder om hamnområdet. Liksom ovan visar detta förhöjda halter av bly, koppar och kvicksilver
och en svag tendens till minskande halter av PAH, koppar och bly under perioden 2007-2017.
TBT minskar tydligt under perioden. TBT i sediment anges i VISS som orsak till att god kemisk
status inte råder i vattenförekomsten. I recipientkontrollen har även metaller i fisklever (abborre och gärs) och blåmussla undersökts och vissa år har förhöjda nivåer av bly och zink rapporterats.
Vattenkvalitén kännetecknas av kväve- och fosforhalter som inte klarar kraven för god ekologisk status. Som framgår av VISS beror näringsförhållandena till stor del på intransport av näringsrikt vatten från yttre vattenområden. Lokala åtgärder kan följaktligen inte medföra att
kraven nås till 2021 och vattenförekomsten har en tidsfrist till 2027 vad gäller övergödning.
Övriga vattenområden
Söder om hamnen ligger vattenförekomsterna Ljungskärsflagen samt den stora Bråvikens
kustvatten för vilka tidigare information om bottnarnas föroreningsnivåer i stort sett saknas.
Ett prov från det nu planerade dumpningsområdet togs 2006 och visade relativt låga föroreningshalter motsvarande klass 1-3 (Ramböll 2009). Undersökningar från tidigare tillståndsansökningar (Ramböll 2009; Cowi 2012) innefattar mindre områden i de västra delarna av Hasselöområdet och Inre Ålöfjärden, där förorenade sediment konstaterades. Näringsförhållanden
i ytvattnet liknar det som beskrevs ovan för Oxelösunds hamnområde.

5.3.3

Biologi
Södermanlands läns kust är en småbruten skärgård som består av klippöar med skogsvegetation med en stor variation i vågexponering och djup inom korta avstånd. Inom ett litet område kan därför förekomma en mängd olika typer av marina miljöer till exempel blåstångsbälten, musselbankar, ålgräsängar, skyddade kärlväxtklädda mjukbottnar, vegetationsfria sandstränder och mjukbottnar. Skärgården utgörs av ett smalt ö-bälte, och egentlig innerskärgård
saknas. Större delen av skärgården är relativt vågexponerad och påverkad av strömmar från
utsjön, varför de vindskyddade vikar, sund och estuarier som finns är mer betydelsefulla för
de arter som nyttjar dessa. I följande kapitel beskrivs biologin inom Oxelösunds hamnområde,
med kringliggande vattenförekomster, inklusive det planerade dumpningsområdet.
Aktuella klassningar av den ekologiska statusen i de berörda vattenförekomsterna framgår av
tabell 5.2. Varken Oxelösunds hamnområde, Ljungskärsflagen eller Hasselöområdet är klassade för makroalger eller gömfröiga växter. Bottenfaunan i Oxelösunds Hamnområde bedöms
uppnå måttlig status, utifrån vattenmyndighetens expertbedömning. I de angränsande vattenförekomsterna är parametern inte klassad.
2009 genomfördes marinbiologiska undersökningar som underlag för tidigare tillståndsansökningar i vattenförekomsterna Oxelösunds hamnområde samt i de inre delarna av Ljungskärsflagen (HydroGIS AB, 2009; resultaten finns illustrerade i Figur 5.2). Undersökningarna omfattade beskrivning av bottensamhällen genom filmning, artbestämning av undervattensvegetation samt undersökning av bottenfauna genom provtagning. Generellt bedömdes en god bottenmiljö föreligga i hela undersökningsområdet, tack vare god vattenomsättning, förutom i de
mest innestängda vikarna med småbåtshamnar. Framför allt bedömdes förekomster med fröväxterna ålgräs och natingarter samt musselsamhällen indikera goda förhållanden. Områden
med värdefulla fanerogamer samt värdefull hårdbotten hittades främst i de grundare områdena längs Bjurshalsen och Ljungholmen (Figur 5.2).

19

9 november 2020

www.niras.se

Inom projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm (MMSS) har kartor tagits
fram över potentiellt värdefulla marina områden längs Södermanlands kust. Kartorna bygger
på modellering utifrån fältobservationer tillsammans med miljövariabler som stöd, så som
djup, exponeringsgrad, salthalt och bottensubstrat (Nyström m.fl., 2013).
Sammantaget konstateras inom projektet MMSS att de grundare områdena i närområdet till
Oxelösunds hamn har modellerade potentiellt goda förutsättningar för såväl ålgräs, fiskyngel
som sedimentlevande djur, medan de djupare områdena i farleden har låga förutsättningar.
Oxelösunds hamnområde uppvisar habitat samt vattenlevande djur och växter som är typiska
och vanligt förekommande i Sörmlands skärgård.

Figur 5.2. Kartläggning av bottensamhällen i Oxelösunds hamnområde 2009 (baserat på en karta i
HydroGIS AB 2009).
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Makrofyter
Ålgräset som bland annat hittades längs de grundare stränderna längs vid Ljungholmen (se
Figur 5.2) i undersökningen 2009 har en viktig funktion som substrat och skydd för många
djur på mjukbottnar. Det binder även sediment och näringsämnen, vilket bidrar till ett klarare
vatten. På hösten vissnar en stor del av växten och nästa vår växer nya blad och skott ut från
roten. Modelleringen inom MMSS visar att Oxelösunds hamnområde och Ljungskärsflagens
djupare delar har låg förutsättning för ålgräs, men att goda förutsättningar kan föreligga i de
grundare områdena av Ljungskärsflagen längs öarna Bjurshalsen, Ljungholmen och i de östra
delarna av Hasselöområdet (Nyström m.fl., 2013). Modellen överensstämmer till stor del med
de förekomster som observerades 2009 (HydroGIS AB, 2009).
Den rödlistade kransalgen raggsträfse (Chara horrida, klassad som ”nära hotad”), förekommer
ofta i Södermanlands skärgård (Länsstyrelsen i Södermanland, 2019). Några fyndplatser av
raggsträfse rapporteras inte inom Oxelösunds hamnområde eller intilliggande vattenförekomster (SLU, Artportalen). Den har dock påträffats i en vik mitt på den norra delen ön Beten (Figur 5.3), i Bråvikens kustvatten (Länsstyrelsen i Södermanland, 2007). Förutom denna observation finns inga uppgifter om rödlistade arter i den berörda vattenmiljön. Raggsträfse trivs på
hårda bottnar och är känslig för sedimentation.

Bjurshalsen
Ljungholmen

Femöre

Beten

Figur 5.3. Karta över modellerade marina värdekärnor i aktuella vattenförekomster (Nyström m.fl.,
2013). Ju mörkare blå, desto högre värdepotential. Punkter för provtagning av makrofyter (gul) respektive bottenfauna (grön och orange) vid olika tillfällen.
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Bottenfauna
Provtagningen och undervattensfilmningen 2009 (HydroGIS AB, 2009) visade att utbredda
grundområden med rikare bottensamhälle förekom bl.a. i Ljungkärsflagen längs stranden av
Femöre, och att det fanns utbredda blåmusselsamhällen i omgivningarna, även i de västra delarna av Oxelösunds hamnområde. Områden med stora förekomster av blåmusslor är gynnsamma som födosökslokaler för bland annat musselätande sjöfåglar.
2020 utfördes en kompletterande undersökning av bottenfaunan i området (NIRAS, 2020a).
Bottenfauna provtogs i fem provpunkter, tre i hamnområdet, samt två inom det tilltänkta
dumpningsområdet. Inom ramen för det samordnade recipientkontrollprogrammet för SSAB,
Oxelö Energi och Oxelösunds hamn utförde Stockholms universitet 2019 omfattande bottenfaunaprovtagning i nära anslutning till två av provtagningsstationerna i föreliggande undersökning (NIRAS 2020a) samt vid provpunkter i närliggande vattenförekomster (Figur 5.3).
Förekomst av bottenfauna påvisades vid samtliga undersökta provpunkter 2020, även om individtätheten över lag var låg. Vid de två djupaste provpunkterna, inom det planerade dumpningsområdet, var några av delproven dock helt fria från djur. Sett till såväl individantal som
biomassa var östersjömusslan (Limecola baltica) dominerande vid samtliga stationer. Denna
art är relativt föroreningstålig och klarar perioder av låg syrgashalt i bottenvattnet. Fler antal
taxa och överlag högre individtätheter noterades i maj 2019 jämfört med undersökningen i
april 2020. Skillnaderna speglar sannolikt mellanårsvariationen i området, men kan också till
viss del bero på säsongsvariation. Stockholms Universitets undersökningar vid dumpningsområdet visar att bottenfaunaförekomsten fluktuerat kraftigt mellan undersökningstillfällena, sannolikt på grund av utsjöpåverkan i form av inflödande syrefattigt vatten (Raymond m. fl.
2020).
Fisk
Grundområden inom Hasselöområdet har tidigare utpekats som ett fiskrekryteringsområde
(Sten Nilsson, tidigare Länsfiskekonsulent Södermanlands län; se Ramböll 2009). I en undersökning av fiskyngel 2012 påträffades dock främst yngelområden för storspigg i det grundare
skärgårdsområdet runt Hasselön, Beten med flera öar (Länsstyrelsen i Södermanland, 2014). I
andra delar av skärgården längre bort från de områden som denna utredning berör hittades
istället uppväxtområden för abborre, gädda och gös.
Inom projektet MMSS har kartor tagits fram över modellerade potentiellt värdefulla marina
områden längs Södermanlands kust (Nyström m.fl., 2013). Modelleringen visar att grunda vikar i närområdet till Oxelösunds hamn hyser goda förutsättningar för rekrytering av fisk som
leker i grundområden (figur 5.3). Dessa vikar är dock idag ianspråktagna av småbåtshamnar,
och till stor del täckta av bryggor. Vikarna inventerades 2010. I viken närmast hamnen, strax
västerut, i Oxelösunds hamnområde, hittades inga särskilda värden. I följande två vikar söderut längs Femöre fanns vegetation som kan användas vid fiskrekrytering. Sådan vegetation
fanns också till viss del i viken norr om Bjurshalsen (figur 5.3).
Marina däggdjur (säl)
I Oxelösunds skärgård finns flera fågelskyddsområden och sälskyddsområden, varav det
närmaste, Hävringe-Kallskären, ligger ca en mil ifrån hamnen, och ca 5 km från det tilltänkta
dumpningsområdet. Området betecknas i bevarandeplanen som ett viktigt tillhåll för gråsäl i
Sverige, och observationer av säl förekommer även nära land. Gråsälen föder sina ungar mellan februari och mars, gärna i packisbälten, men vid brist på is även på kobbar och skär längst
ut i havsbandet. Ungen diar i cirka tre veckor.
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5.4 Dumpningsområde
Hamnen har tidigare använt ett område beläget ca 1 km sydväst om ön Beten för att dumpa
muddermassor. Området hade dock begränsad mottagningskapacitet och var dessutom beläget inom riksintresse för yrkesfiske. SGU utförde 2006 en undersökning av alternativa områden som vore mer lämpliga för dumpning. Två alternativ identifierades som uppfyllde krav på
mycket goda ackumulationsförhållanden, hade stor kapacitet samt var belägna utanför området som utgjorde riksintresse för yrkesfiske. Det djupare av dessa områden har valts inom
denna prövning, eftersom det i sin helhet ligger utanför riksintresseområdet för yrkesfiske.
Området ligger knappt 5 km sydost om hamnområdet (Figur 5.4). Dumpningsområdet är beläget i en ca 50-60 meter djup sänka. Det andra av dessa två områden har också bedömts. Alternativen är i stort sett likvärda men det valda alternativet är något djupare vilket bedöms
vara en miljömässig fördel, eftersom bottenfaunan normalt är något mer sparsam i djupare
områden. Detta styrks också av genomförd bottenfaunaundersökning.

5.4.1

Bottnar
Dumpningsområdet är ca 1 km långt och utgörs av en ca 370 000 m2 stor sänka med djup på
ca 55-60 meter (SGU, 2006). Bottnarna består av mäktiga lager av postglacial lera med pågående sedimentackumulation. SGUs undersökning visade en ackumulation på drygt 1 cm/år
vilket är ett högt värde och innebär lugna förhållanden och mycket goda ackumulationsförutsättningar. Ytskiktet utgjordes av lös gyttjelera med halter av metaller och PCB motsvarade
klass 1-3 och TBT på 9,2 µg/kg TS3 (Ramböll, 2009).

5.4.2

Biologi
Bottenfaunan vid det planerade dumpningsområdet undersöktes inte 2009, men på närliggande bottnar observerades havsborstmask och kräftdjur (t.ex. skorv). I bottenfaunaundersökningen som utfördes 2020 (NIRAS 2020) påvisades förekomst av bottenfauna vid de båda
undersökta provpunkterna, även om individtätheten var låg. Några av delproven inom det planerade dumpningsområdet var dock helt fria från djur. Även i dumpningsområdet dominerade
östersjömusslan (Limecola baltica), sett till såväl individantal som biomassa. Vid den grundare
av de två provpunkterna inom dumpningsområdet påträffades något fler arter.
De modelleringar som gjorts inom projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm
(MMSS) visar inte på några potentiellt värdefulla marina områden inom det tilltänkta dumpningsområdet, vilket troligen beror på dess stora djup och exponerade läge, vilket gör att förutsättningar för exempelvis makrofyter saknas.

3

Vid denna tidpunkt saknades bedömningsgrunder för TBT. Enligt SGU (2017) motsvarar halten klass 3.
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Figur 5.4: Karta över dumpningsområdet (i brunt nedtill), modellberäknade marina värdekärnor
samt provpunkter för biologiska undersökningar.
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6 Påverkan under byggskede
I detta kapitel beskrivs förväntad påverkan under byggskedet. I den mån byggskedet skulle
kunna medföra långsiktig påverkan eller långsiktiga konsekvenser så bedöms det under
byggskedet. För byggskedet bedöms påverkan från muddring, dumpning, hantering av förorenade muddermassor, utsläpp av överskottsvatten, sprängning, pålning samt eventuell annan
störande verksamhet. Dessa verksamheter kan ge upphov till vattenpåverkan i form av grumling och spridning av föroreningar, fysisk och kemisk bottenpåverkan samt undervattensbuller.

6.1 Bottenpåverkan och hantering av muddermassor
Fysiska ingrepp på bottenmiljön medför normalt att befintlig bottenfauna tas bort eller täcks
över och det kan även innebära förändringar av vattendjup. De mest påtagliga fysiska ingreppen i bottenmiljön är muddringen (Figur 2.1) och dumpningen (Figur 5.4). Muddringen omfattar ca 77 000 m2 i Oxelösunds hamnområde och utgör en mindre del av vattenförekomstens
areal. Till stora delar sker denna muddring i områden som är påverkade av tidigare muddring
samt av fartygstrafik. I de muddringsområden där botten är förorenad kommer muddringen
innebära att den nya bottenytan är betydligt renare.
En mindre bottenyta vid kaj kommer också försvinna då kajlinjen byggs ut vid den s.k. hörnan
mellan kaj 7 och 9,5. I den nordvästra delen av hamnområdet kommer en mindre bottenyta
beläggas med pålar då ett ca 1400 m2 stort påldäck anläggs och utanför påldäcket anläggs ett
nytt RoRo-läge på dykdalber som pålas (Figur 2.2).
Muddermassorna har utifrån föroreningsgrad indelats i två grupper, mindre förorenade samt
förorenade (avsnitt 4.2). De mindre förorenade muddermassorna består främst av s.k. grålera
med låga föroreningsnivåer samt mindre mängder morän. Lerans geotekniska egenskaper innebär att de inte lämpar sig att användas i anläggningsarbeten. Eftersom de inte eller endast i
låg grad är förorenade är det inte heller lämpligt att deponera dem på land. Mycket omfattande transporter skulle krävas och det skulle också innebära en risk för längre muddringstid.
Detta material är till stor del ursprungligt material utan tillförda föroreningar och i mindre omfattning även förorenat upp till klass 4. Den mest lämpliga hanteringen av de mindre förorenade massorna bedöms därför vara dumpning. Dumpning av ca 120 000 tfm3 mindre förorenade muddermassor planeras i ett djupområde knappt 5 km sydost om hamnen (se avsnitt
5.4). Då området har goda ackumulationsförhållanden (SGU, 2006) och dagens bottnar är finkorniga bedöms det inte föreligga någon risk att massorna sprids från området efter dumpning. Med tiden kommer de dumpade massorna att översedimenteras varför störningen är tillfällig.
De mer förorenade muddermassorna planeras att nyttjas som utfyllnad vid anläggning av ny
kaj. Inför denna utfyllnad anläggs en spont längs blivande kajlinje. För att nyttiggöra de förorenade massorna kommer de blandas med bindemedel för att ge högre hållfasthet och mindre
lakbarhet, s.k. solidifiering och stabilisering (S/S). Under denna process uppstår överskottsvatten som avses släppas till recipienten (se avsnitt 6.2). I utfyllnaden kan det också bli aktuellt att lägga muddrade sprängstensmassor samt sprängt berg efter föregående krossning.
En mindre omfattande bottenpåverkan kan uppstå utanför muddringsområdena där visst mudderspill kommer att återsedimentera. Så som framgår av avsnitt 6.2 förväntas eventuellt spill
från de förorenade massorna att sedimentera lokalt i närheten av hamnen och muddringsområdena. Mer finkornigt material kan i första hand spridas från de icke förorenade massorna och
detta finmaterial förväntas inte i någon högre grad ackumulera på bottnar nära hamnområdet,
eftersom sedimentundersökningen visar att det inte råder ackumulationsförhållanden för lera
och finsilt där. Finare material sedimenterar också långsamt och förväntas därför sedimentera
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i de norra delarna av Ljungskärsflagen, enligt SMHIs bedömning inom ca 2-4 km avstånd från
muddringsområdena (SMHI 2020b). Då det spill som skulle kunna nå Ljungskärsflagen främst
består av finsilt och ler med låga föroreningsnivåer bedöms det inte medföra någon påtaglig
förändring av bottnarnas kemiska eller fysiska karaktär. Grundområden är betydligt mer
strömsatta än djupare områden varför lera och annat finmaterial inte förväntas ackumulera i
grundare områden.

6.2 Grumling och vattenkvalitet
Vattenkvaliteten kan påverkas till följd av muddring och dumpning, vid sprängning, samt i
samband med stabilisering av förorenade sediment. Dessa typer av påverkan beskrivs i det
följande.

6.2.1

Muddring och dumpning
Vid muddring och dumpning sker oundvikligen visst sedimentspill. Omfattningen beror på vilken teknik som används samt på materialets egenskaper. Mindre partiklar som finsilt och ler
är mer benäget att grumla än grövre material såsom sand och grus som sedimenterar avsevärt snabbare. Ofta antas att ca 5% av massorna vid grävmuddring sprids i samband med
muddringen men det kan också variera med bl.a. sedimenttyp och använd teknik. Muddring av
ca 160 000 m3 förväntas genomföras på ca 2 månaders effektiv tid, under perioden 1 september till 31 mars.
Hur stort vattenområde som kan påverkas av grumling beror både av kornstorleken på de
muddrade massorna och på strömhastigheterna. Omsättningstiden i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde är relativt kort (i medeltal ca 6 dygn). Beräkningar visar att mellansilt
sedimenterar till botten på ca 2 dygn och grövre partiklar snabbare (Tabell 6.1). Merparten av
det mudderspill som består av mellansilt eller grövre partiklar förväntas därför sedimentera
lokalt i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde. Snabb sedimentation innebär också att
grumlingsnivåerna blir lägre än vid muddring av finmaterial. Då vinden driver strömmarna i
Oxelösunds hamnområde blir strömhastigheterna högre vid ytan än vid botten. Detta bidrar till
att grumlingsnivåerna blir lägre vid ytan än i det djupa vattnet.
Långsamt sedimenterande finmaterial, främst från de icke förorenade lermassorna, kan spridas ut till Ljungskärsflagen om strömförhållandena är sådana. Vattenomsättningen i Ljungskärsflagen är hög4 och styrs främst av vattenutbyte med Bråvikens Kustvatten. Utgående
grumligt vatten från hamnområdet förväntas därför snabbt spädas ut i Ljungskärsflagen. Sundet mot öster är grunt och endast en liten del av vattenutbytet sker med Hasselöområdet som
därför inte förväntas påverkas nämnvärt av grumling.

Tabell 6.1. Kornstorleksfördelning i muddermassorna samt beräknad tid för att sedimentera 15 meter, dvs ungefär till botten. De beräknade värdena gäller för enskilda partiklar och inte aggregat,
som sedimenterar avsevärt snabbare.

Partikelfraktion

Grålera, inslag av
sand/grus ytligt

Sandig silt, i vissa
fall förorenad

Sedimentationstid,
15 meter

Ler

1-19%

<1%

>15 dygn

Finsilt

3-20%

ca 5%

ca 15 dygn

20-75%

45-60%

< ca 2 dygn

2-70%

ca 40%

< ca 1 timme

Mellan-grovsilt
Sand/grus

4 Vattenomsättningen räknat som m3/s är ca 25 gånger högre i Ljungskärsflagen än i Oxelösunds hamnområde (Uppgifter i SMHIs vattenwebb).
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Vid muddring av de förorenade massorna föreslås som generell skyddsåtgärd att miljöskopa
används där så är möjligt. Miljöskopan är en dubbel gripskopa med lock vilket minskar risken
för grumling och spridning av förorenade sedimentpartiklar (se Structor och ELU, 2020). De
förorenade sedimenten består huvudsakligen av sand samt grov- och mellansilt och har väldigt lågt innehåll av finmaterial (Tabell 6.1) vilket innebär att spridningen av förorenade partiklar kommer begränsas av sedimentation och endast vara lokal. Sammantaget bedöms därför risken för spridning av förorenade sediment som mycket liten.
Grumling kan också uppstå vid dumpning. Dumpning sker från bottentömmande pråm vilket
innebär att massorna släpps samlat och snabbt rör sig mot botten. Befintligt bottenmaterial är
löst och finkornigt varför det tillsammans med löst material i de dumpade massorna kan
grumla upp i samband med dumpningen. Eftersom det råder mycket goda ackumulationsförhållanden i detta djupområde kommer materialet återsedimentera och därefter inte spridas vidare. Strömförhållanden i detta område undersöktes i samband med tidigare tillståndsprövning (COWI, 2012). Mätningarna bekräftade att strömhastigheterna vid botten var relativt låga
och förväntad grumling i samband med dumpning, både i ytlagret och i de djupa delarna av
vattenmassan, var i nivå med naturligt förekommande nivåer vid t.ex. kraftiga vindar.
Sammanfattningsvis bedöms grumling vid muddring främst uppstå i Oxelösunds hamnområde
och nivåerna förväntas bli högre då lera muddras än då siltig sand muddras. Lerpartiklar kan
även spridas söderut till Ljungskärsflagen där det späds ut mycket snabbt. Grumlingen kommer bestå under den tid muddring pågår, dvs ca 2 månader, för att därefter snabbt avklinga
pga sedimentation och utspädning. Vid dumpning förväntas grumling till följd av hög vattenomsättning bli begränsad.

6.2.2

Sprängning
I samband med sprängning kan kväveföroreningar från icke-detonerat sprängmedel spridas.
En genomsnittlig kapacitet på sprängning bedöms till ca 400 m3/d. Man kan också anta att det
krävs ca 2 kg sprängmedel/m3, 25% kväveinnehåll samt att så mycket som 15 % är odetonerat som kan spridas som nitrat eller ammoniak (Trafikverket, 2016). Under det konservativa
antagandet att allt detta sprids till recipienten motsvarar det ett genomsnittligt haltpåslag om
ca 1,5 µM. Medelhalten totalkväve har under de senaste åren varit 20-23 µM, varför påslaget
motsvarar ca 7%. Sprängningen kommer sannolikt ske med vissa avbrott mellan olika områden och med en aktiv sprängning under ca 8 veckor.

6.2.3

Stabilisering av förorenade sediment
Stabilisering av förorenade massor sker vid kaj 7-9,5, innanför spont men i anslutning till recipienten. Som en konsekvens av denna utfyllnad uppstår överskottsvatten som bräddar till recipienten. Överskottsvattnet kan vara påverkat av föroreningar som lakats ut från sedimenten.
Utlakningen kan för vissa ämnen också förstärkas genom förhöjda pH-värden som orsakas av
bindemedlen. För att bedöma påverkan av tillförsel av överskottsvatten till recipienten har tester utförts (se NIRAS 2020). Testerna omfattade metaller, TBT och pH och utfördes som s.k.
skaktest av sediment som blandats med bindemedel men ännu ej härdat. Vattenprov uttogs
efter 2 resp. 7 dygn och generellt minskade lösligheten med tiden. Som en allmän bedömning
av lakbarheten gjordes en jämförelse mellan Naturvårdsverkets kriterier för mindre än ringa
risk för förorening vid återvinning av avfall för anläggningsändamål (Naturvårdsverket, 2010)
och halterna i lakvätskan efter 7 dygn. Nickel överskred kriterierna något medan övriga parametrar var lägre. Till följd av de basiska bindemedlen uppvisade lakvätskorna pH-värden i intervallet 12-12,6 varför även överskottsvattnet förväntas vara basiskt innan det spätts ut av
havsvatten.
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Eftersom kriterierna för mindre än ringa risk inte är specifikt utformade för nyttjande i vatten
har en kompletterande bedömning gjorts av påverkan på vattenmiljön i samband med hanteringen. Det finns flera alternativ för hur stabiliseringen kan genomföras (Structor och ELU,
2020) men i samtliga alternativ uppstår ett överskottsvatten som behöver släppas till recipient. Överskottsvattnet kan brädda över spontkanten eller läcka ut bakvägen via en äldre stenkistekaj som inte kan antas vara helt tät. Det antas därför att allt överskottsvatten, dvs ca
20 000 m3, når recipienten och att utläckaget sker i samma takt som den genomsnittliga
muddringstakten, ca 85 m3 per timme.
När överskottsvattnet når recipienten kommer det relativt snabbt, timmar till dagar, att omblandas och spädas ut. En generell utspädningsfaktor för hela vattenförekomsten kan skattas
till ca 560 gånger, baserat på den genomsnittliga vattenomsättningen i vattenförekomsten.
Baserat på föroreningarnas lakbarhet under stabilisering samt nämnda utspädning har ett genomsnittligt haltpåslag i ytvattnet i Oxelösunds hamnområde beräknats (Tabell 6.2). Det beräknade haltpåslaget bedöms som försumbart, motsvarande en ökning av bakgrundshalter i
området med ca 1-6% under en period av ca två veckor. Utöver denna påverkan kan det
också lokalt i närheten av kaj 7-9,5 uppstå förhöjda pH-värden i ytvattnet eftersom överskottsvattnet kan uppvisa pH-värden kring 12-12,5. Då havsvatten är buffrat mot pH-förändringar kan det förväntas att pH-värdena sjunker snabbt vid omblandning i recipienten.
Det ska också betonas att endast en mindre del av utfyllnaden vid kaj 7-9,5 utgörs av stabiliserade förorenade massor. Utfyllnad kommer också att utföras med losshållet berg, sprängstensmassor och morän vilka inte är förorenade. Risken för utlakning från stabiliserade massor
efter fullgod härdning är låg eftersom stabiliserade massor får mycket låg permeabilitet (t.ex.
Ramböll, 2013).

Tabell 6.2. Beräknat genomsnittliga haltpåslag i ytvatten i Oxelösunds hamnområde till följd av utsläpp av överskottsvatten vid stabilisering av förorenade muddermassor.

Ämne

Enhet

M2

M4

As

µg/L

0,009

0,005

Cd

µg/L

0,0001

0,0001

Co

µg/L

0,005

0,006

Cr

µg/L

<0,001

<0,001

Cu

µg/L

0,004

0,003

Hg

µg/L

0,00008

0,00007

Ni

µg/L

0,06

0,080

Pb

µg/L

0,001

0,001

V

µg/L

0,031

0,003

Zn

µg/L

0,004

0,007

TBT

ng/L

0,008

0,018
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6.3 Undervattensbuller
Undervattensbuller uppstår vid anläggningsarbeten i vatten och höga bullernivåer kan innebära att vattenlevande djur störs, får fysiska skador eller t.o.m. dör. En särskild utredning har
utförts där undervattensbuller på olika avstånd modellberäknats för pålning och spontning
samt för sprängning (Efterklang, 2020). Muddring bedöms inte orsaka mer buller än de vanligen förekommande fartygen i hamnen, och har därför inte bedömts ytterligare. Beräkningarna
är utförda utan hänsyn till eventuell dämpning från havsbotten och avskiljande landmassor,
och kan därför vara något konservativa i vissa områden.
Pålning och spontning planeras längs kaj 2, 7 och 9 samt vid nytt fartygsläge vid kaj 2. Pålning och spontning förvänta kunna pågå ca tio månader och under alla årstider. Spontning kan
utföras som borrad eller slagen spont. Borrad spont är en mindre bullrande metod än slagen
spont. Bullerberäkningen är dock utförd för slagen spont.
Beräkningarna visar att bullernivåerna från pålning och spontning minskar på relativt korta avstånd från källan (Efterklang 2020). I sundet mellan öarna Femöre och Bjurshalsen är nivåerna 10-15 dB rel 1 µPa lägre än vid källan. Den föreslagna bedömningsgrunden för maxvärden (SPLtopp) överskrids endast på mycket korta avstånd från pålning eller spontning och på
avstånd större än ca 10 meter innehålls bedömningsgrunden. Bedömningsgrunden för såväl
enstaka pålningsslag, SELenkel, som för den kumulativa ljudexponeringsnivån, SELkum, innehålls
på ca 50 meter från källan. Sammantaget visar detta att pålning och spontning inte innebär en
sådan bullerpåverkan att fisk utanför hamnområdet riskerar att skadas, och att påverkan även
inom hamnområdet är begränsad.
Sprängning erfordras vid två områden där sammantaget ca 19 000 tfm3 berg behöver
sprängas bort. Det kan inte uteslutas att mer berg påträffas i samband med kommande geotekniska undersökningar. Inför sprängning kommer varningssignaler eller skrämselskott tilllämpas i syfte att skrämma bort fisk och eventuella marina däggdjur från hamnområdet. Genomförda bullerberäkningar (Efterklang 2020) tyder på att nivåer som kan vara skadliga för
fisk kan uppträda inom ca 500 m, vilket innebär att påverkan är begränsad till delar av Oxelösunds hamnområde och inte berör omgivande vattenförekomster.
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7 Påverkan under driftskede
Påverkan på vattenmiljön under driftskede består av utsläpp av dagvatten, vilket är en del av
den verksamhet som det söks tillstånd för, samt fartygstrafiken vilket är en följdverksamhet
som inte är tillståndspliktig.

7.1 Utsläpp av dagvatten
En utredning av dagvatten, dagens föroreningar, förväntad förändring till följd av ändrad
godshantering, samt förslag på åtgärder för rening av dagvattnet har presenterats (COWI,
2020). I dagsläget renas dagvatten från lagerytor huvudsakligen i dammar medan dagvatten
från kajer rinner ut i recipienten Oxelösunds hamnområde, i mindre utsträckning efter att passerat oljefilter mm men till stora delar orenat. Den utökade och delvis förändrade godshanteringen som sökt verksamhet innebär kan förväntas ha betydelse för dagvattnets innehåll av
föroreningar. Det är dock inte möjligt att kvantifiera framtida dagvattenbelastning. I dagvattenutredningen har man istället utgått från den kunskap som finns om dagens dagvatten, beaktat hur godshanteringen avses ändras, och därefter resonerat kring troliga förändringar i
dagvattnets sammansättning. Det rör sig framförallt om en trolig förändring i föroreningsprofil,
inte om en ökning av föroreningsnivåer som skulle medföra ökat behov av rening.
Beräknad dagvattenbelastning på de två berörda vattenförekomsterna under dagens förhållanden anges i Tabell 7.1. Den belastning som anges för Inre Ålöfjärden är till stor del baserad på
mätningar av utgående vatten från dagvattendammen som belastas av dagvatten från lagerytor på Stegeludden. För Oxelösunds hamnområde är det endast dagvatten från kajytorna som
inte renas i dammar, varför angiven belastning från dessa områden till stor del skattats med
Stormtac. Det angivna värdet för olja till Oxelösunds hamnområde är till nästan 100% baserat
på schablonvärden i Stormtac och får ses som relativt osäkert. I beräkningarna för Oxelösunds
hamnområde har det inte tagits hänsyn till oljeavskiljare, filterbrunnar och sedimentationsytor
vilka alla bidrar till att minska belastningen.
Undersökning av närsalter i dagvatten från dammarna (COWI, 2020) tyder på att mängderna
är relativt låga och saknar betydelse för näringsförhållandena i vattenförekomsterna.
Tabell 7.1. Uppskattad total föroreningsbelastning under dagens förhållanden från
verksamhetsområdet till respektive recipient (COWI 2020).
Ämne

Till Inre Ålöfjärden
kg/år

Till Oxelösunds hamnområde
kg/år

As

0,1

0,6

Pb

0,2

1,0

Cd

0,03

0,06

Cu

0,6

4,7

Cr

0,06

1,7

Ni

0,9

2,3

Zn

3,7

8,3

Hg

0,005

0,03

Olja

1,0

140

PAH

0,1

0,4
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I COWIs rapport förs ett resonemang kring på vilket sätt som föroreningshalter förväntas ändras. Den sökta verksamheten förväntas påverka dagvattnets föroreningsprofil genom mindre
suspenderat material och mer lösta metaller. Förändringen beror framförallt på att hantering
av skrot kommer att öka. Framförallt bedömer man att halterna av zink, krom, nickel och järn
kan komma att öka.

7.2 Följdverksamhet
7.2.1

Buller
Som framgår (avsnitt 2.2) förväntas antalet fartygsrörelser i sökt alternativ öka. Fartyg i trafik
eller i hamn bedöms dock inte ge upphov till betydande undervattensbuller. Ingen ny farledssträcka tas i anspråk utan det område som skulle kunna beröras av eventuellt undervattensbuller är sedan länge berört av samma ljud. Det sökta alternativet förväntas inte medföra
större fartyg, med undantag för större RoRo-fartyg. I vissa fall kan det bli aktuellt att fartygen
går med större last. Sammantaget bedöms det att buller från fartyg kommer vara i samma nivåer som under dagens förhållanden, men uppträda något mer frekvent.

7.2.2

Stranderosion
Risken för erosion beror på flera faktorer förutom fartygens storlek och form. Stränderna består huvudsakligen av berghäll och SGU klassar områdenas erosionskänslighet till ingen eller
mycket låg eroderbarhet (Figur 7.1). Allmänt sett kan s.k. avsänkningseffekter uppkomma
framförallt i trånga sund. Sundet mellan Femöre och Bjurshalsen är dock ca 500 meter brett
och då strandlinjen dessutom har mycket låg känslighet för erosion bedöms det inte föreligga
risk för avsänkningseffekter.
Svallvågors uppkomst är starkt beroende av fartygens hastighet och form. Därtill avtar svallvågens höjd mellan fartyg och land. Området som berörs är huvudsakligen öppet och höga naturliga vindvågor kan förväntas. Inseglingen är också kort, fartygen passerar inte genom en
längre skärgård, och hastigheterna är låga. Antalet fartygspassager förväntas öka men förutom för RoRo-fartygen förväntas fartygens storlek inte öka. Sammantaget bedöms det inte föreligga någon risk för att fartygstrafiken ska medföra stranderosion.
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Figur 7.1. Klassning av stränders känslighet för erosion enligt SGU.
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8 Miljökonsekvenser ytvatten
8.1 Allmänt om konsekvensbedömningen
Konsekvenser för vattenmiljön bedöms utifrån analys av hur påverkan från planerade åtgärder
samt följdeffekter kan beröra naturvärden i vattenmiljön. Påverkan beskrivs i kapitel 6 och 7
och vid bedömningen av effekter ska påverkans omfattning, frekvens och varaktighet beaktas,
liksom naturvärdenas känslighet för aktuell typ av påverkan. För att beskriva miljöeffekterna
används följande begrepp:
1.
2.
3.
4.

Hur stort är området som påverkas?
Är miljöeffekten negativ eller positiv?
Är miljöeffekten temporär eller bestående?
Hur stort värde har det som påverkas?

Bedömningarna för sökt verksamhet görs i relation till nuläget och nollalternativet dvs genom
jämförelse mot rådande miljötillstånd (nuläget) och dess förväntade utveckling över tid samt
även mot tillämpliga normer (kapitel 4).
För byggskedet bedöms påverkan från muddring, dumpning, hantering av förorenade
muddermassor och utsläpp av överskottsvatten, sprängning, pålning samt eventuell annan
störande verksamhet. Sambandet mellan olika påverkansfaktorer och de värden som konsekvensbedöms illustreras för byggskedet i Tabell 8.1. För driftskede bedöms utsläpp av dagvatten och som följdverksamhet bedöms konsekvenser av fartygstrafik avseende stranderosion
och buller.
Konsekvenser av sökt alternativ beskrivs för vattenmiljö (detta kapitel) och för miljökvalitetsnormer för ytvatten (kapitel 9). Konsekvenser för nollalternativet beskrivs kortfattat i kapitel
11. Fåglar samt påverkan på natur och skyddade områden beskrivs i MKB.

Tabell 8.1. De påverkansfaktorer som beaktas vid konsekvensbedömning av byggskedet för respektive naturvärde.

Påverkansfaktor

Bottenfauna

Växtplankton

Makrofyter

Fisk

Akvatiska
däggdjur

Påverkan på
vattenkvalitet

X

X

X

X

X

Bottenpåverkan

X

X

X

X

X

X

Undervattensbuller
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8.2 Konsekvenser av byggskede
8.2.1

Vatten och sedimentkvalitet
Som framgår av avsnitt 6.2 förväntas grumling främst beröra Oxelösunds hamnområde och
under en period om ca två månader. Grumlingsnivåerna väntas variera beroende på vilket
material som muddras samt strömmarnas riktning och styrka. Med tanke på den goda vattenomsättningen i hamnområdet samt att det inte förekommer lös lergyttja eller annat starkt
grumlande material förväntas grumlingsnivåer om ca 20-100 mg/l i hamnområdet. Nära mudderverket kan nivåerna vara högre.
Spridningen av förorenade sedimentpartiklar bedöms som liten eftersom särskild muddringsteknik används och eftersom de förorenade sedimenten består av grövre material som sedimenterar snabbt och lokalt. Vattenkvaliteten i Oxelösunds hamnområde bedöms därför endast
påverkas i ringa grad av muddringen. Även vid dumpningen kommer viss grumling uppstå,
men vattenomsättningen är mycket hög i området varför grumlingen förväntas bli låg (se avsnitt 6.2.1).
Sprängning under vatten kan medföra viss spridning av kväveföreningar. Som framgår av avsnitt 6.2 kan det tillfälligt öka halten totalkväve med i storleksordningen 7%, konservativt räknat. Mängden kväve som sprids är begränsad och till följd av snabb vattenomsättning är
denna påverkan tillfällig och saknar långsiktig betydelse för vattenkvalitén.
Det överskottsvatten som uppstår i samband med utfyllnad och stabilisering av förorenade
massor bakom spont vid kaj 7-9,5 bedöms endast ge en ringa och kortvarig påverkan på vattenkvalitén (avsnitt 6.2.3). Risken för att tillämpliga gränsvärden för ytvatten (HVMFS
2013:19) skulle överskridas ens tillfälligt och lokalt bedöms som låg. På lång sikt bedöms påverkan på recipienten genom utlakning vara försumbar eftersom de stabiliserade massorna
har mycket låg genomsläpplighet av vatten.
I två muddringsområden är bottnarna förorenade (Figur 2.1). Efter muddring utgörs bottnarna
i dessa områden av rena sediment. Det motsvarar en area om ca 35 000 m2 och bottnarnas
minskade föroreningsnivåer är en positiv konsekvens för vattenmiljön.
I dumpningsområdet kommer föroreningsnivåerna i den nya bottenytan att återspegla den generella föroreningsnivån i de mindre förorenade massor som dumpas. Som framgår av Tabell
5.3 är medelhalterna i dessa massor låga och avsevärt lägre än i djupområden längre ut till
havs i denna region (SGU 2016). Dumpningen medför därför inte att detta område förorenas.
Vid beaktande av att varken vattenkvalitet eller bottnarnas föroreningsgrad försämras vid
dumpning, samt att bottenfauna förväntas återkolonisera i dumpningsområdet inom några år
(se avsnitt 8.2.3), bedöms det inte att dumpningen kan ses som en olägenhet för hälsa eller
miljö.
Sammanfattningsvis kan vattenkvalitén i samband med muddring och sprängning tillfälligt försämras till följd av grumling och kväveutsläpp. Denna påverkan bedöms främst uppstå i Oxelösunds hamnområde. Liten påverkan kan tidvis uppstå i de norra delarna av Ljungskärsflagen. Vid dumpningsområdet kommer vattnet också grumlas men nivåerna förväntas vara betydligt lägre än i hamnen.
Bottnarna i hamnområdet kommer lokalt bli mindre förorenade eftersom förorenade sediment
tas bort. Bottnarna i dumpningsområdet förväntas inte förorenas till följd av dumpningen.
Sammantaget bedöms den negativa konsekvensen för vattenkvalitén var liten och tillfällig,
medan minskande halter i sediment innebär en liten och bestående positiv konsekvens.
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Växtplankton och makrofyter
Växtplankton är basen i flertalet akvatiska ekosystem. Hög produktion av växtplankton kan
medföra effekter som är negativa för andra delar av ekosystemet, främst grumling och hög
belastning av syreförbrukande organiskt material på bottnar med åtföljande syrebrist. Det som
naturligt reglerar växtplanktonproduktionen är främst tillgången på närsalter och deras inbördes förhållande, ljus samt temperatur. Muddring och dumpning medför viss grumling som kan
påverka växter genom att begränsa ljusinsläppet och därmed försämra förutsättningarna för
växternas primärproduktion. Växtplankton kan främst påverkas om de övre vattenlagren, t.ex.
0-5 m, är grumliga men pga strömförhållanden förväntas grumlingen bli lägre i de ytliga lagren än på djupet. Grumlingen av sedimentpartiklar innebär också att små mängder närsalter
som är bundna i sedimenten suspenderas i vattnet. Det är ett mycket kortvarigt tillskott av
näringsämnen, och studier i andra områden har visat att dessa näringsämnen endast i liten
grad är tillgängliga för växterna (WSP, 2014).
I det aktuella området förväntas grumling i första hand beröra växtplankton men om grumlingen drar in på grundområden skulle även makrofyter kunna påverkas negativt. Som framgår i avsnitt 5.3.3 har områden med värdefulla makrofyter tidigare påträffats i vissa grundområden i Oxelösunds hamnområde, med bl.a. konstaterad förekomst av ålgräs ner till ca 7 meter, dvs inte på de djup där muddring planeras. Dessa områden kan påverkas av viss grumling
men genom att muddring planeras till höst och tidig vinter, som är en mindre känslig period
för växter, minskar konsekvensen för både växtplankton och makrofyter. Muddring sker inte i
områden där makrofyter växer.
I dumpningsområdet finns inga makrofyter. Utspädningen är mycket stor och mycket låga
grumlingsnivåer förväntas varför växtplankton inte bedöms påverkas negativt. Detsamma gäller även Ljungskärsflagen, som kan beröras indirekt av grumling från muddringen.
Det begränsade tillskottet av kväveföroreningar som kan uppstå i samband med sprängning
skulle kunna medföra en kortvarig stimulans för växtproduktionen men effekten bedöms begränsad eftersom påverkan inträffar under höst eller tidig vinter.
Sammanfattningsvis bedöms muddringen medföra små och temporära negativa konsekvenser
för växtplankton. Risken för att makrofyter ska påverkas negativt bedöms som liten men inte
helt obefintlig och det bedöms därför utgöra en liten negativ konsekvens. Konsekvenserna är
begränsade till delar av Oxelösunds hamnområde.

8.2.3

Bottenfauna
Bottenfaunan lever huvudsakligen i sedimenten men det finns även områden med musslor (se
avsnitt 5.3.3). För bottenfaunan är den mest betydande störningen själva muddringen och
dumpningen som leder till rent fysisk påverkan av habitaten. Bottenfaunan nära hamnen har
inte undersökts men bedöms ha relativt lågt värde eftersom det är ett område som störs av
fartygen. Bottenfaunan i de muddrade områdena (se Figur 2.1) kommer att försvinna i samband med muddringen. Likaså kommer den relativt sparsamma bottenfauna som förekommer
i dumpningsområdet huvudsakligen att slås ut vid dumpningen.
Naturvårdsverket (2009) har publicerat en litteratursammanställning av erfarenheter kring
bl.a. återkolonisering i marina dumpningsområden. Erfarenheter från liknande projekt visade
att återkolonisering efter muddring och dumpning sker inom något eller några år och att
artantalet till och med kan öka. En slutsats var att återkolonisering går relativt fort i grunda
miljöer, eftersom djur som lever på grunda bottnar är mer anpassade för snabb kolonisering.
Muddringen innebär en relativt liten förändring av djupförhållandena och bottnarna kommer
huvudsakligen vara av samma typ som tidigare, leror eller sandig silt, med viss inslag av berg.
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Sammantaget innebär det goda förutsättningar för återkolonisering av samma arter som innan
muddringen. Föroreningsnivåerna kommer också minska i en betydande del av muddringsområdena vilket bidrar till goda förutsättningar för återkolonisering och även innebär en långsiktigt positiv konsekvens för bottenfaunan i området.
I det djupa dumpningsområdet förväntas också bottenfauna återkolonisera eftersom det omges av stora områden med likvärda egenskaper. Den höga naturliga sedimenttillväxten som
konstateras av SGU (2006) innebär också att rådande fysiska och kemiska bottenförhållanden
återställs inom några år. Då bottenfaunan i detta område är relativt sparsam och även påverkad av storskaliga inflöden av syrefattigt bottenvatten bedöms värdet som relativt lågt.
Även i de bottnar som förekommer i närheten av muddringsområdena kan bottenfauna påverkas. Bottenfauna är generellt känslig för syrebrist, föroreningar och sedimentation av mudderspill. Syreförhållandena är mycket goda i Oxelösunds hamnområde och detta förhållande påverkas inte av verksamheten. Visst mudderspill i form av sand och silt förväntas sedimentera
vid muddringsområdena och några 100-tals meter utanför dessa. Bottenfauna kan därför även
påverkas utanför muddringsområden. Konsekvensen bedöms vara temporär och värdet på
bottenfaunan i detta av sjöfart redan påverkade område bedöms som begränsat.
Sammanfattningsvis bedöms bottenfaunan påverkas negativt i Oxelösunds hamnområde, men
då arterna återkoloniserar och deras värde bedöms som lågt i hamnbassängen är konsekvensen ändå liten och temporär. I dumpningsområdet kan återkoloniseringen ta något längre tid
eftersom miljön är mer art- och individfattig. Konsekvensen är negativ, flerårig men inte långsiktig, och bedöms som liten. Inga bottenområden som har unika egenskaper eller höga naturvärden berörs.

8.2.4

Fisk
Fisksamhället kan påverkas av flera muddringsrelaterade faktorer såsom grumling, återdeposition på ägg, minskad tillgång på bottenfauna som föda och spridning av föroreningar. Buller
från muddring, sprängning, spontning och pålning kan också påverka fisk. Följande påverkansfaktorer har bedömts för fisk och fiske: grumling, föroreningar i ytvatten, fysisk bottenförändring och sedimentation samt undervattensbuller.
Den påverkan som är relaterad till muddring förväntas vara begränsad till Oxelösunds hamnområde och särskilt till områdena kring muddringsområdena. Som framgår av avsnitt 5.3.3 är
naturvärdena avseende fisk låga i detta område, även i de grundare områdena. Dessutom har
projektet valt en arbetstid för muddring för att undvika påverkan under den tid då vårlekande
fisk som t.ex. abborre och gös leker. Grumling kan medföra olika typer av miljöeffekter såsom
försämrat födosök för rovfisk, sämre överlevnad för rom och fiskyngel och vid mycket höga nivåer (500-1000 mg/l) kan adult fisk erhålla fysiska skador och även dö. De förväntade nivåerna bedöms med god marginal underskrida nivåer som kan utgöra risk för subletala (icke
dödliga) eller dödliga effekter på fisk, och vuxen fisk klarar nivåer upp till ca 100 mg/l i ca två
veckor utan markanta effekter (SLU, 2020). Vuxen fisk kan lätt fly undan områden med förhöjd grumling varför det inte är sannolikt att fisk exponeras längre än några dagar upp till någon vecka. Det innebär att några betydande konsekvenser av muddringen för fisk inte kan förutses. Grumlingen kan dock medföra att rovfiskars möjlighet till födosök försvåras i hamnområdet under de ca två månader som muddringen pågår.
Undervattensbuller från pålning och spontning samt sprängning kan vara störande för fisk och
även orsaka fysiska skador. Enligt beräkningarna av undervattensbuller kommer dock skadliga
bullernivåer ha en mycket begränsad utbredning som är som mest ca 50 meter från kaj (pålnig/spontning) respektive 500 meter (sprängning). Då skrämselskott kommer tillämpas som
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skyddsåtgärd vid sprängning kommer fisk undvika dessa områden varför risken för fysiska
skador bedöms som låg.
Sammanfattningsvis bedöms muddringen medföra små och temporära konsekvenser för fisk,
främst i form av sämre förutsättningar för födosök vid grumlande verksamhet. Pålning och
spontning planeras pågå under ungefär tio månader och innebär en bullerstörning för fisk som
dock är lokal i ett område nära kajer. Då de låga naturvärdena avseende fisk i Oxelösunds
hamnområde vägs in bedöms konsekvenserna som små. I övriga berörda vattenförekomster
kan några konsekvenser för fisk inte förutses.

8.2.5

Sälar
Sälskyddsområden som är viktiga för gråsäl och deras reproduktion är belägna långt ut till
havs men säl förekommer sporadiskt även närmare land, enligt observationer i artportalen
främst på södra sidan av ön Femöre och sällan i hamnområdet. Sälar kan störas av buller som
uppkommer vid pålning och spontning. Som skyddsåtgärd kommer skrämselskott tillämpas
och då det inte finns några fasta populationer i närheten av hamnområdet bedöms det inte att
verksamheten medför några konsekvenser för säl.
Byggskedet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för säl.

8.3 Konsekvenser under driftskede
Konsekvenser under driftskede berör utsläpp av dagvatten till recipient. Som framgår i kapitel
7.1 kan en belastning vid sökt verksamhet svårligen kvantifieras utan mätningar men dagens
belastning är en god utgångspunkt. Överslagsberäkningar tyder på att den skattade belastningen under dagens förhållanden har ringa betydelse för recipienternas vattenkvalitet på vattenförekomstnivå. Lokalt nära utsläppspunkterna kan det möjligen ha större betydelse. Cowi
(2020) har bedömt att halterna av krom, nickel, zink och järn skulle kunna öka i dagvattnet
från den ansökta verksamheten. De har också föreslagit kompletterande metoder för rening av
dagvattnet vid behov, d.v.s. om fortsatt kontroll och provtagning av dagvattnet visar att det
behövs. Med utgångspunkt från dagens belastning, en möjlig ökning av nämnda metaller samt
förslag på kompletterande rening, så bedöms dagvattenbelastningen medföra små konsekvenser för vattenmiljön.
Under driftskedet kan även effekter av följdverksamheter uppstå, vilket i detta fall är risk för
stranderosion och buller från fartygstrafiken. Denna påverkan beskrivs i avsnitt 7.2. Nivåerna
för undervattensbuller bedöms inte förändras markant men däremot kommer ljudet uppkomma mer frekvent än under dagens förhållanden. Eftersom ljudets karaktär och nivå sedan
länge och regelbundet förekommer i området bedöms det inte medföra några konsekvenser
för djurlivet.
Det bedöms inte föreligga någon risk för att fartygstrafiken ska medföra stranderosion, till stor
del tack vare områdets karaktär med stränder som har låg erosionskänslighet.
Driftskedet bedöms ge små konsekvenser för vattenmiljön i form av lokal påverkan på vattenkvalitet nära utsläppspunkterna för dagvatten.
Följdverksamheten bedöms medföra en liten konsekvens i form av mer frekvent fartygsbuller
vilket dock inte bedöms påverka djurlivet.
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9 Konsekvenser för Miljökvalitetsnormer
I kapitel 4.1 motiverades vilka kvalitetsfaktorer som inte bedöms påverkas av den sökta verksamheten samt vilka som bör bedömas mot förväntad miljöpåverkan. Bedömning av respektive relevant kvalitetsfaktor görs i det följande för Oxelösunds hamnområde, som utifrån den
bedömning av påverkan och konsekvenser som presenteras ovan är den enda vattenförekomsten som berörs mer direkt av den sökta verksamheten. Även Bråvikens kustvatten påverkas i och med dumpningen men i förhållande till denna vattenförekomsts storlek är all påverkan relaterad till dumpningen försumbar. Under driftskedet berörs även Inre Ålöfjärden av
dagvatten vilket bedöms nedan.
Konsekvenserna för miljökvalitetsnormer bedöms dels avseende risken att verksamheten
skulle kunna påverka uppnåendet av miljökvalitetsnormerna (risk för äventyrande), men
också avseende risken att status för någon berörd kvalitetsfaktor sänks (icke-försämringskravet). Konsekvensbedömningen i kapitel 8 ligger till grund för bedömningen av konsekvenser
för MKN. Konsekvenserna beskrivs för byggskedet och för driftskedet.
Ekologisk status inbegriper tre typer av kvalitetsfaktorer, biologiska, fysikalisk-kemiska och
hydromorfologiska. Konsekvenser för dessa beskrivs nedan varefter konsekvenser för kemisk
status beskrivs.
Biologiska kvalitetsfaktorer
Biologiska kvalitetsfaktorer bedöms inte påverkas under driftskedet varför endast byggskedet
beskrivs.
Bottenfauna är klassad till måttlig status i Oxelösunds hamnområde. Då bottenfaunan endast
förväntas påverkas lokalt och förekommande arter återkoloniserar inom något år bedöms kvalitetsfaktorn inte påverkas.
Makroalger och gömfröiga växter är inte klassad av vattenmyndigheten men kvalitetsfaktorn
bedöms inte påverkas av verksamheten eftersom åtgärder utförs i djupare områden.
Växtplankton har klassats till måttlig baserat på mätning av klorofyll a. Växtplankton förväntas
inte stimuleras av muddringen och långsiktiga effekter kan inte förutses, varför kvalitetsfaktorn inte bedöms påverkas av verksamheten.
Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
Siktdjupet ska enligt föreskriften för klassificering5 mätas under juni-augusti. Då grumlande
verksamhet inte planeras under den årstiden kommer kvalitetsfaktorn inte påverkas.
Näringsämnen ska mätas under sommar och vinter. Grumlande verksamhet planeras inte under den årstiden och spridning av kväve från sprängning är dessutom måttlig och kortvarig.
Inte heller utsläpp av näringsämnen via dagvatten bedöms ha betydelse för näringsförhållandena i vattenförekomsterna. Därmed bedöms kvalitetsfaktorn inte påverkas.
Särskilda förorenade ämnen såsom t.ex. koppar och zink kan förekomma i mudderspill men
spill och grumling av förorenade sediment förväntas bli mycket tillfällig och lokal varför kvalitetsfaktorn inte bedöms påverkas. Då förorenade sediment tas bort från ekosystemet bidrar
det till att uppnå eller vidmakthålla god status för särskilt förorenande ämnen. Det utsläpp av

5

HVMFS 2019:25
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dagvatten som sker under driftskedet bedöms inte ha betydelse för vattenkvaliteten i berörda
vattenförekomster
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
För statusklassificering av samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorer gäller följande klassgränser angivna som andel av ytan som ”väsentligt avviker” från referensförhållandet:






hög status <5%
god status 5-15%
måttlig status 15-35%
otillfredsställande status 35-75%
dålig status > 75%

Vad som avses med “väsentlig avvikelse” från referensförhållanden finns inte tydligt definierat.
Då de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är s.k. stödfaktorer till de biologiska kvalitetsfaktorerna görs bedömningen att väsentlig avvikelse inte avser varje förändring av referensförhållandet, utan en är sådan påverkan som kan förväntas varaktigt påverka de biologiska förhållandena i det berörda området, t.ex. genom att medföra bestående förändringar av bottenhabitat. De åtgärder som bedöms avseende fysisk påverkan är muddring, kajer, nytt fartygläge (se Figur 9.1) samt fartygstrafik.

Figur 9.1. Sökta anläggningar och åtgärder som kan ha fysisk påverkan i vattenmiljön. Beige områden med röd kant – muddring; gröna områden – fartygsläge samt ramp; lila områden: ny kajlinje.
För mer exakt utformning, se teknisk beskrivning.
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Hydrografiska villkor
Kvalitetsfaktorn hydrografiska villkor klassificeras utifrån parametrarna tidvattenregim och
vattenståndsvariation, strömningsförhållanden, vågregim, sötvatteninflöde och vattenutbyte.
Då den sökta verksamheten innefattar ett nytt fartygsläge som är beläget i öppet vatten bedöms påverkan på hydrografiska villkor vara relevant. Klassningen i Oxelösunds hamnområde
styrs av parametern vågregim där vattenmyndigheten bedömt att 94,59% av det grunda (0 –
15 meter) vattenområdets yta påvisar en vågregim som är väsentligt förändrad från referensförhållandet. Vågregim i kustvatten beskrivs som väsentlig avvikelse, på grund av mänsklig
verksamhet, i vågornas riktning, våglängd, våghöjd samt exponering, från referensförhållandet6, 9.4.1 i HVMFS 2013:19.
Då underlaget för vattenmyndighetens klassning inte är tillgängligt är det inte möjligt att bedöma på vilka grunder påverkan på vågförhållandena bedömts som så omfattande, men en i
VISS utpekad påverkanskälla är sjöfart. Sjöfart kan ge upphov till svallvågor och avsänkningseffekter och som framhålls i avsnitt 7.2 bedöms risken för sådan påverkan som relativt låg i
detta område. Det rör sig om knappt två anlöp per dygn till hamnen idag och farten är låg,
därtill kommer fritidsbåtar. Enligt SMHI (2020b) styrs strömmarna i Oxelösunds hamnområde
främst av vinden.
Att sjöfarten väsentligen påverkar vågornas riktning, våglängd, våghöjd samt exponering i Oxelösunds hamnområde i en omfattning av ca 95% bedöms orimligt. NIRAS bedömer att påverkan på vågförhållanden kan uppträda tillfälligt och lokalt i samband med fartygsrörelser. Under
inga förhållanden kan sjöfarten förväntas leda till en nära 100 procentig påverkan på de
hydrografiska villkoren i vattenförekomsten. Maximal trafikering i vattenförekomsten bedöms
uppskattningsvis kunna motsvara otillfredsställande status idag, vilket motsvarar att strömningsförhållandena är väsentligen påverkade i 35-75% av vattenförekomsten.
Av den sökta verksamheten bedöms anläggning av ny ramp vid fartygsläge för RoRo-fartyg
kunna påverka vågregimen i den nordvästra delen av vattenförekomsten. Vågregimen är dock
redan påverkad i detta område till följd av fartygstrafik och befintliga kajer (dvs. avviker från
referensförhållandet). Utbyggnaden av kajlinjen vid kaj 7-9,5 bedöms sakna betydelse för
vågregimen eftersom det redan är en äldre kaj vid detta läge. Som följd av den sökta verksamheten förväntas antalet anlöp till hamnen öka något, men det rör sig fortfarande om ett
begränsat antal anlöp vars påverkan på de hydrografiska villkoren i vattenförekomsten är
starkt begränsade i tid och utbredning. Sammantaget kan inte den sökta verksamheten eller
följdverksamheten anses medföra en märkbar och väsentlig försämring av kvalitetsfaktorn
hydrografiska villkor eller förväntas försämra klassningen av parametern vågregim, givet att
status är otillfredsställande.
Om det trots ovanstående bedöms att vattenmyndighetens klassning är riktig så innebär den
att blott ca 5% av vattenförekomsten inte väsentligt avviker från referensförhållandet. Detta
bör i så fall vara den södra och sydöstra delen av vattenförekomsten och den påverkas inte
heller av sökt verksamhet. Den sökta verksamheten påverkar således inte områden där referensförhållanden råder och bedöms därmed inte heller medföra en ökning av området som väsentligen avviker från referensförhållandet. Därmed innebär det inte en försämring.

6

Med referensförhållande avses hur vattenförekomsten ser ut i ett opåverkat tillstånd.
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Morfologiskt tillstånd
Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd beskriver bl.a. variation i djupförhållanden, bottenstrukturer och bottensubstrat. Då den sökta verksamheten innefattar muddringsåtgärder kommer
djupförhållanden och möjligen även bottensubstrat påverkas i någon mån. Klassningen av
morfologiskt tillstånd baseras på sammanvägning av tre parametrar och är i Oxelösunds
hamnområde klassad som dålig (sammanvägt värde 79%):




Grunda vattenområdets morfologi: dålig status och 88,56% påverkan
Bottensubstrat och sedimentdynamik: dålig status och 94,16% påverkan
Bottenstrukturer: otillfredsställande status och 54,58% påverkan.

Liksom för hydrografiska villkor är underlaget för vattenmyndighetens klassning inte tillgängligt varför det är inte är möjligt att bedöma på vilka grunder statusen bedömts som dålig respektive otillfredsställande. I det följande görs en bedömning av vattenmyndighetens klassning samt påverkan från sökt verksamhet på dessa tre parametrar.
Grunda vattenområdets morfologi beskrivs enligt 10.2 1 i HVMFS 2013:19 som avvikelse i
djupförhållanden, strandlinjens längd, förekomst av naturliga strukturer och landformer, strändernas morfologi, förekomst av artificiella strukturer samt yta för tidvattenpåverkade områden
i relation till referensförhållandet (Råberg och Dahlgren, 2019). För att en påverkan eller förändring ska beaktas vid statusklassificeringen ska det röra sig om en väsentlig avvikelse från
referensförhållandet.
Det grunda området avser ytan ner till 15 meters djup, vilket utgör en dominerande andel av
vattenförekomstens yta. Hur vattenmyndigheten räknat ihop alla nämnda aspekter är inte
klart. Det kan konstateras att en stor andel av strandlinjen är mänskligt påverkad medan endast en liten del av djupförhållandena ner till 15 meter är mänskligt påverkade genom tidigare
muddring. En påverkan så hög som 88,56% kan ifrågasättas. Mer sannolikt råder måttlig, eller
vid en konservativ bedömning, otillfredsställande status för denna parameter, dvs. som mest
75 % av ytan avviker väsentligt från referensförhållandet.
Den sökta verksamheten omfattar muddring, invallning och utfyllnad på ca 9% av vattenförekomstens areal. Delar av denna yta är tidigare muddrad men det är troligt att djupförhållandena i delar av muddringsområdet kan komma att förändras relativt referensförhållandena7.
Denna påverkan är dock så begränsad att den inte kan förväntas medföra varaktiga effekter
på vattenmiljön. Som framgår nedan kommer nya bottnar ha ungefär samma substrat som innan muddring, och vissa områden dessutom vara mindre förorenade. Ansökan omfattar också
ombyggd kajlinje men i ett område som redan idag är starkt påverkat av långvarig hamnverksamhet och tidigare muddringar. Sammantaget bedöms påverkan i förhållande till referensförhållanden på det grunda vattenområdets morfologi som liten och i storleksordningen någon
eller några procent. Påverkan på dessa områden kan dock inte kan ses som en väsentlig avvikelse i förhållande till referensförhållandet eftersom förändringen inte förväntas medföra

7

Om det trots ovanstående bedöms att vattenmyndighetens klassning är rimlig så innebär det att

blott ca 11% av vattenförekomsten inte är väsentligt påverkad. Detta bör i så fall röra den södra
och sydöstra delen av vattenförekomsten som inte är mänskligt påverkad och som inte heller påverkas av sökt verksamhet. Den sökta verksamheten påverkar således inte områden där referensförhållanden råder.
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någon varaktig påverkan på biologin eller vattenmiljön annat än i området för den nya kajytan. Det området avviker redan idag väsentligt från referensförhållandet.
Bottensubstrat och sedimentdynamik beskrivs som avvikelser, på grund av mänsklig aktivitet,
i bottensubstratets kornstorlekssammansättning samt erosions- och depositionsområdens läge
och storlek från referensförhållande (Råberg och Dahlgren, 2019). Vissa muddringar har tidigare utförts i hamnområdet men det rör sig uppskattningsvis om ca 5-10% av vattenförekomstens area. Genomförda bottenundersökningar (NIRAS, 2020) visar på utbredd förekomst av
äldre leror samt sandig silt vilket bedöms fullt normalt i naturligt utsatta kustområden. Fartygspropellrar kan orsaka lokal erosion t.ex. nära kaj men inte i en betydande del av hela vattenförekomsten. Hydromorfologisk påverkan ska beräknas för hela vattenförekomstens area
och det bedöms således som orimligt att mänsklig aktivitet till 94,16% förändrat bottensubstrat eller sedimentdynamik i vattenförekomsten, tvärtom visar bottenundersökningarna på
förekomst av sådant bottensubstrat som kan förväntas i den här typen av kustvattenförekomst. En mer rimlig bedömning med hänsyn till muddring, erosionsskydd och rådande bottenförhållanden är att det råder måttlig status för denna parameter.
Påverkan från sökt verksamhet på bottensubstrat och sedimentdynamik bedöms som försumbar eftersom djupförhållandena ändras i begränsad omfattning och de nya bottnar som friläggs genom muddring huvudsakligen är av samma karaktär som tidigare, dvs lera och sandig
silt. Någon varaktig biologisk påverkan kan inte förväntas och påverkan bedöms därför inte
som väsentlig i förhållande till referensförhållanden8. I områden med risk för propellerinducerad erosion kommer erosionsskydd anläggas.
Den tredje parametern är bottenstrukturer vilket beskrivs som avvikelse av förekomst av
strukturer och landformer såsom sedimentbankar, rev och biogena strukturer, relativt referensförhållandet (Råberg och Dahlgren, 2019). Status är klassad till otillfredsställande baserat
på arean av karterade objekt (t.ex. bryggor, hamnar, utfyllnader och kablar), muddringar,
dumpningar samt uppskattad bottenstörning på grund av ankring, framtagna i projektet fysisk
påverkan i svenska kustvatten. Med tanke även på de två marinorna i området bedöms klassningen inte orimlig. Även om all planerad muddring och övrig bottenpåverkan (motsvarande
ca 9% av vattenförekomstens area) skulle ske i tidigare opåverkade områden skulle status för
denna parameter inte försämras.
Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd ska klassas som en sammanvägning av de tre parametrarna ovan. Statusen är idag klassad som dålig. Enligt vad som redovisats ovan, utifrån vad
som är känt om förhållandena i vattenförekomsten idag samt tidigare utförda åtgärder, är den
nuvarande statusklassningen troligen felaktig och bygger på en överdriven uppskattning av
mänsklig påverkan på relevanta parametrar. NIRAS bedömning är att vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde bör klassas till måttlig eller möjligen otillfredsställande status. Den sökta
verksamheten kommer primärt att påverka ca 9% av vattenförekomstens area varav endast
en mindre del bör bedömas mot referensförhållanden. Denna påverkan bedöms inte medföra
någon varaktig påverkan på de biologiska förhållandena och således rör det sig ej om någon
s.k. väsentlig avvikelse från referensförhållandena inom berörda områden.

8

Om det trots ovanstående bedöms att vattenmyndighetens klassning är rimlig så innebär det att

blott ca 6% av vattenförekomsten inte är väsentligt påverkad vad avser bottensubstrat. Detta bör i
så fall röra den södra och sydöstra delen av vattenförekomsten som inte är mänskligt påverkad och
som inte heller påverkas av sökt verksamhet. Den sökta verksamheten påverkar således inte områden där referensförhållanden råder.
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Samlad bedömning av påverkan på hydromorfologisk status
Hydromorfologisk status styrs av den kvalitetsfaktor som har sämst klassning. För Oxelösunds
hamnområde bör det enligt ovan innebära otillfredsställande status, även vid en konservativ
bedömning. Påverkan från den sökta verksamheten förväntas inte medföra en ytterligare
sänkning av statusen.
Kemisk status
Prioriterade ämnen såsom PAH, bly och kadmium kan förekomma i mudderspill från förorenade sediment men spill och grumling av förorenade sediment förväntas bli tillfällig och lokal
varför kvalitetsfaktorn inte bedöms påverkas. Då förorenade sediment tas bort från ekosystemet innebär det en lokal och bestående förbättring som bidrar till att uppnå god kemisk status.
De utsläpp av dagvatten under driftskedet som kan förutses bedöms inte påverka vattenkvaliteten på vattenförekomstnivå och bedöms därmed varken äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen i tid eller utgöra en otillåten försämring av vattenkvaliteten.
Sammantaget bedöms den sökta verksamheten inte äventyra möjligheten att uppnå MKN för
god ekologisk eller kemisk status. Det bedöms inte heller föreligga en risk för otillåten försämring av någon kvalitetsfaktor. Att förorenade sediment tas bort bidrar till att uppnå god kemisk
status.
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10 Konsekvenser av närliggande verksamheter
SSAB Oxelösund ingår inte i den planerade verksamheten utan bedrivs under separat tillstånd.
SSAB är beläget med sin hamn vid vattenförekomsten Inre Ålöfjärden. Kuusakoski hanterar
under eget miljötillstånd skrot i olika fraktioner på lagerytor på Stegeludden. Dagvattnet från
Kuusakoskis ytor rinner således via dagvattensystemet på Stegeludden, dvs diken och damm,
till recipienten Inre Ålöfjärden. Kuusakoskis utsläpp är därför inräknade i hamnens belastningsberäkningar.
Dagvatten från delar av Oxelösunds hamns verksamhet påverkar också Inre Ålöfjärden men
denna påverkan på vattenkvalitén har bedömts som ringa. Risken för kumulativa effekter bedöms därför som liten.
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11 Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet innebär inte några tillståndspliktiga anläggningsåtgärder i vatten varför detta
alternativ bedöms för driftskedet. För vattenmiljön är det endast utsläpp av dagvatten som
kan vara relevant under driftskedet. Nollalternativet förväntas vad avser dagvatten utvecklas
likt det sökta alternativet.
Fartygstrafiken är en följdverksamhet som kan orsaka undervattensbuller samt svallvågor. Vid
nollalternativet förväntas antalet fartygsanlöp i viss grad öka vilket innebär något mer frekventa bullerepisoder. Ljudets karaktär förväntas vara densamma som under nuläget och
djurlivet är således anpassat till denna typ av påverkan. Konsekvenserna förutses inte innebära några betydande konsekvenser för djurlivet eller skilja sig från nuläget.
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12 Möjliga skyddsåtgärder
Vissa skyddsåtgärder har föreslagits i avsnitt 3.4 och ligger till grund för konsekvensbedömningen. Konsekvensbedömningen visar inget behov av ytterligare skyddsåtgärder. Däremot
kommer villkor för grumling föreslås för att säkerställa att grumlingsnivåer inte överstiger vad
som legat till grund för den här bedömningen dvs 100 mg/l.
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Sammanfattning
Föreliggande rapport beskriver resultaten från sedimentkemi- och bottenfaunaundersökningar som genomfördes i Oxelösunds hamn med omgivningar under april-juni
2020. Arbetet utfördes av NIRAS Sweden AB på uppdrag av Structor Miljöbyrån AB och
Oxelösunds Hamn AB. Rapporten utgör ett underlag för den tekniska beskrivningen och
miljökonsekvensbeskrivningen för tillståndsansökan avseende utökad hamnverksamhet och
vattenverksamhet vid Oxelösunds hamn. Vattenverksamheten inkluderar muddring för att
öka vattendjupet vilket möjliggör att fartyg med större djupgående kan angöra hamnen.
Undersökningen omfattade sedimentprovtagning vid 17 provpunkter inom och utanför det
planerade muddringsområdet samt provtagning för bottenfauna vid fem provpunkter. Syftet
med sedimentundersökningen var att ge kunskap om blivande muddermassors egenskaper
samt att avgränsa (horisontellt och vertikalt) förorenade och mindre förorenade sediment
inom muddringsområdet. Klassificering av föroreningsnivåer i sediment gjordes utifrån
Naturvårdsverkets och SGUs bedömningsgrunder där haltintervall för metaller och organiska
föroreningar ges för fem föroreningsklasser (klass 1 – mycket låg till klass 5 – mycket hög).
Föroreningshalter i nivå med klass 5 uppmättes vid fem av 13 provpunkter inom
muddringsområdet. Vanligt förekommande föroreningar i nivå med klass 5 inom
muddringsområden var bly, tennorganiska föreningar och PCB och mindre vanligt
förekommande var förhöjda halter av koppar, kvicksilver och zink. Föroreningshalter i nivå
med klass 5 uppmättes som mest ner till 45 cm sedimentdjup, varför en generell
avgränsning mellan förorenade (klass 5) och mindre förorenade (klass ≤ 4) sediment
föreslås vid 50 cm sedimentdjup inom förorenade muddringsdelområden. De mindre
förorenade sedimenten bedöms kunna dumpas medan de förorenade sedimenten behöver
tas omhand.
Tester har också utförts avseende vissa föroreningars lakbarhet i samband med s.k.
stabilisering av förorenade sediment. Testerna omfattade metaller, TBT och pH och utfördes
som s.k. skaktest av sediment som blandats med bindemedel men ännu ej härdat.
Vattenprov uttogs efter 2 resp. 7 dygn och generellt minskade lösligheten med tiden. Som en
allmän bedömning av lakbarheten gjordes en jämförelse med Naturvårdsverkets kriterier för
mindre än ringa risk. Nickel överskred kriterierna något medan övriga parametrar klarade
kraven. Till följd av de basiska bindemedlen uppvisade lakvätskorna pH-värden i intervallet
12-12,6.
Bottenfaunaundersökningen genomfördes för att ge underlag till områdesbeskrivningen och
miljökonsekvensbedömningen. Bottenfaunaundersökningen påvisade otillfredsställande
status för undersökningsområdet i stort. Lägst antal arter och individer förekom vid den
yttersta och djupaste provpunkten som är belägen inom det tilltänkta dumpningsområdet.
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1 Inledning
Oxelösunds hamn är en av Sveriges största allmänna hamnar och hanterar stora mängder
gods av olika slag. Behovet av godstransport med fartyg ökar och Oxelösunds Hamn AB ser
också ett behov av att kunna möta marknadens ökade efterfrågan på hamnar för djupgående
fartyg. Utöver detta har Regeringen satt mål om att en överflyttning av godstransporter från
väg till järnväg och sjöfart ska främjas. Med detta som bakgrund avser Oxelösunds Hamn AB
(hädanefter kallat Hamnen) att utveckla verksamheten i Oxelösunds hamn, bland annat
genom en utökad godshantering och anläggande av ett nytt RoRo-läge och tillkommande
kajyta. Ovanstående innebär att vattendjupet behöver ökas i vissa områden genom
muddring av bottnarna.
Kännedom om sedimentens egenskaper och föroreningsgrad i blivande muddringsområden
krävs för att bedöma vilka massor som lämpar sig att dumpa, samt vilka massor som
behöver hanteras på annat sätt. I projektet avses att återanvända förorenade massor för att
bygga nya kajytor. För att ge tillräcklig hållfasthet samt minimal risk för utlakning av
föroreningar avses sediment stabiliseras och solidifieras, s.k. S/S-behandling. Kunskap om
sedimentens kornstorleksfördelning och föroreningsnivåer behövs även för att bedöma risken
för grumling och föroreningsspridning i samband med muddring.
Tidigare undersökningar i området (Ramböll, 2009; COWI, 2012) nära hamnen visade
generellt höga föroreningshalter i de ytliga sedimenten men det påträffades även ytliga
sediment med lägre nivåer. Provtagningarna gick vid dessa tillfällen sällan djupare än ca 10
cm varför förorening inte avgränsades på djupet. Utgående från geofysiska undersökningar
antogs det att sediment under 50 cm var icke förorenade. Då dessa tidigare undersökningar
var begränsade till ett tunt ytskikt och dessutom är mer än 10 år gamla har resultaten inte
använts för att klassa blivande muddermassor.
Som underlag för teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning har NIRAS genomfört
en kompletterande sedimentundersökning som också innefattande fem stationer där
bottenfauna undersöktes. Syftet med sedimentundersökningen var att beskriva sedimentens
egenskaper och föroreningsgrad i planerade muddringsområden och att avgränsa eventuell
förorening i plan och på djupet. En särskild undersökning har också utförts för att undersöka
föroreningarnas lakbarhet i samband med s.k. stabilisering och solidifiering. Uppgifter om
bottenfauna utgör underlag för områdesbeskrivningen och miljökonsekvensbedömningen.

2 Provplan
Sedimentprov togs ut vid 15 punkter i muddringsområden samt vid två punkter i närheten
som representerar områden som kan påverkas av mudderspill och som också utgör exempel
på lokala bakgrundsförhållanden i vattenförekomsten Oxelösunds Hamnområde.
Utgångspunkten var att provta två nivåer i muddringsområdena, där den undre skulle
representera en lägre föroreningsgrad. Övergången mellan recent och äldre material kunde
vanligen identifieras visuellt i fält. I vissa punkter kunde endast ett övre lager provtas, då
provtagaren t.ex. gick på morän eller berg. Provpunkternas läge i förhållande till planerade
muddringsområden illustreras i Figur 3.1.
Bottenfauna provtogs i tre punkter söder om muddringsområdena, för att illustrera miljöer
som skulle kunna påverkas av mudderspill. Att undersöka bottenfaunan i hamnbassängen
bedömdes mindre relevant eftersom det är en relativt störd miljö. Bottenfauna provtogs
också i två punkter på stort djup i ett område som avses användas för dumpning av mindre
förorenade muddermassor.
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3 Metoder
3.1 Provtagning
Provtagning genomfördes vid två tillfällen. Den 1–3 april 2020 provtogs sediment från
punkterna SK1-SK9 samt bottenfauna. En kompletterande provtagning av sediment (SK10SK17) utfördes den 16-17 juni 2020. Provtagningskoordinater (WGS84) och vattendjup
(uppmätt med ekolod) vid respektive provtagningsstation redovisas i Tabell 3.1, en
översiktlig karta av undersökningsområdet och placering av provtagningspunkterna ges i
Figur 3.1.

Tabell 3.1 Koordinater (decimalgrader, WGS84) och uppmätt vattendjup (m) vid provtagningsstationerna för
bottenfauna och sediment. För bottenfaunastationerna anges medeldjup av samtliga delprov per station.
Uppmätt vattendjup saknas för SK8.

Provtagningsstation

Område

Typ

Lat

Long

Vattendjup
(m)

BF1

Påverkansområde

Bottenfauna

58,65787

17,12028

19,0

BF2

Påverkansområde

Bottenfauna

58,65398

17,12532

22,2

BF3

Påverkansområde

Bottenfauna

58,65058

17,13052

24,2

BF4

Dumpningsområde

Bottenfauna

58,62737

17,16238

50,1

BF5

Dumpningsområde

Bottenfauna

58,62298

17,16770

57,8

SK1

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,66382

17,10667

8,0

SK2

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,66173

17,11118

10,5

SK3

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,66017

17,11288

15,2

SK4

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,65983

17,11168

11,1

SK5

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,65897

17,11375

11,1

SK6

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,65857

17,11433

12,7

SK7

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,66272

17,1073

9,5

SK8

Påverkansområde

Sedimentkärna

58,66098

17,1109

Saknas (ca 13)

SK9

Påverkansområde

Sedimentkärna

58,65792

17,11992

20,3

SK10

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,66288

17,10933

9,5

SK11

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,66349

17,10762

8,9

SK12

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,66425

17,10737

9,3

SK13

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,66430

17,10644

8,1

SK14

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,66478

17,10668

8,6

SK15

Muddringsområde

Sedimentkärna

58,65978

17,11077

8,8

SK16

Utfyllnadsområde

Ytsediment

58,66185

17,11177

8,7

SK17

Utfyllnadsområde

Ytsediment

58,66096

17,11356

9,5

Bottenfauna samlades in med van Veen-provtagare. Provtagningsytan (0,025 m2) var lägre
än standarden inom marin miljöövervakning (0,1 m2). För att kompensera för detta utökades
antal delprov per station från ett till fem. Varje delprov sållades (1 mm såll) och placerades i
separata provburkar. Bottenfaunan konserverades i etanol (80% med inblandning av
glycerol).
Sedimentkärnor samlades in med två olika typer av rörprovtagare, båda med en rörinnerdiameter om 5,4 cm. Primärt användes en så kallad stångprovtagare vilken utgörs av en
lång stång med provtagningsröret monterat i änden. Med hjälp av stången pressas
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sedimentröret ner i sedimentet med handkraft från båten, vilket möjliggör insamling av
relativt långa (meterskala) sedimentkärnor, även vid förekomst av styv lera eller andra
svårgenomträngliga material i botten. Stångprovtagaren kan användas ner till ca 15 m djup.
Vid de tre djupaste provpunkterna användes en Kajakprovtagare som firas ned till botten
med ett rep varefter sedimentröret pressas ned i sedimentet av provtagarens
vikt/momentum. Kajakprovtagaren utrustades med extra vikt (i form av en kätting) för att
kärnorna skulle bli så långa som möjligt.
Insamlade sedimentkärnor transporterades in till land innan de försiktigt trycktes ut ur röret
och placerades i en ränna. Kärnorna fotograferades före och efter de fördes över till rännan
och okulärt baserade bedömningar av sedimenttyp och lagerföljd noterades i fältprotokoll.
Som regel togs prov ut från två djupintervall i sedimentet; ett övre skikt av recent material
och ett underliggande skikt av äldre postglacialt/glacialt ursprung. För att undvika
kontamination av recent material i det undre provet och vice versa gjordes inget provuttag
omkring ett par centimeter av gränsytan mellan djupintervallen. I ett fall gjordes provuttag
från tre djupintervall på grund av svårighet att identifiera en tydlig övergång mellan recent
och äldre material. Vid de två provpunkter där Kajakprovtagaren användes var kärnorna för
korta för att kunna samla in prov från den nedre nivån.
Provpunkterna SK16 och SK17 ligger inom området för en planerad utbyggnad av kajen. Vid
dessa provpunkter samlades ytsediment in med samma van Veen-huggare som användes för
bottenfauna i syfte att undersöka föroreningsnivåer i ytsedimentet.
Sedimentproverna placerades omgående i kylförvaring och förvarades svalt i väntan på
analys. Provmaterial som analyserades för sulfid förvarades i toppfyllda provkärl.

Figur 3.1 Provpunkter vid provtagningstillfällena år 2020. BF = bottenfauna, SK = sedimentkemi. De planerade
muddringsområdena samt dumpningsområdet är markerade med rosa resp. röd färg.
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3.2 Analyser
Analyser av bottenfauna utfördes av NIRAS personal och omfattade taxonomisk bestämning,
kvantifiering av abundans och biomassa (individantal och våtvikt per taxon) samt
indexberäkning (BQIm) och statusklassning enligt HVMFS 2019:25. BQIm-resultaten och
statusklassningarna ska ses som indikativa eftersom provtagaren som användes vid
provtagningen har en mindre öppningsyta (0,025 m2) än vad Havs- och vattenmyndighetens
undersökningstyp för marin bottenfauna anger (ca 0,1 m2), vilket dock åtminstone delvis
kompenserades genom att fem hugg togs per station istället för ett enligt
undersökningstypen.
Kemiska analyser samt bestämningar av kornstorlek och torrsubstanshalt utfördes av
ackrediterat laboratorium (ALS Scandinavia AB). Metodförteckning och redovisning av
mätosäkerheter och rapporteringsgränser för ingående analysparametrar ges i Appendix 1.
Laktester av förorenade massor som blandats med bindemedel för stabilisering och
solidifiering utfördes som skaktester vid L/S 10 av Sweco geolab. Lösningarna filtrerades och
analyserades av ackrediterat laboratorium (ALS Scandinavia AB).

4 Bedömningsgrunder för sediment
Enligt svensk praxis för dumpningsärenden beskrivs föroreningsnivåer i marina sediment
genom jämförelse med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav (1999). För
de organiska föroreningarna uppdaterades bedömningsgrunderna av SGU (2017) baserat på
ett mer omfattande och modernare underlag än tidigare. Bedömningsgrunderna är baserade
på en indelning av förekommande halter i ytsediment i fem klasser från 1 (mycket låg) till 5
(mycket hög) (Tabell 4.1). Klassningen omfattar metaller (As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn),
∑PAH-11, ∑PCB-7 och TBT.
För Oxelösunds hamn har de muddermassor som inte utgörs av berg indelats i två klasser
efter föroreningsgrad. En utgångpunkt är att muddermassor i första hand bör stanna i
vattenmiljön. Massor som uppvisar föroreningsgrad motsvarande klass 1-4 bedöms kunna
dumpas utan att medföra en olägenhet. Dessa massor utgörs huvudsakligen av äldre s.k.
gråleror som till stor del har föroreningsklass 1-2 men i vissa fall klass 3 eller 4. Massor som
klassas till mycket höga halter (klass 5) uppvisar tydliga tecken på tillförda föroreningar och
bör av miljöskäl inte dumpas. Dessa massor kan istället nyttjas för anläggningsändamål.
Liksom på många andra platser i Sverige (t.ex. WSP 2015; NIRAS 2012) uppträder krom i
vissa prov i halter motsvarande klass 4 eller t.o.m. 5 trots att proven är gamla postglaciala
gråleror utan andra tecken på föroreningar såsom bly, zink eller TBT. Prov som däremot är
tydligt påverkade av för området typiska föroreningar såsom bly, zink, PAH och TBT uppvisar
mycket låga kromhalter motsvarande klass 1. Av geologiska skäl förekommer förhöjda halter
av krom i t.ex. s.k. basiska bergarter. Det finns således en tydlig tendens att rena
sedimentprov klassas som förorenade p.g.a. geologiskt orsakade kromhalter. Krom är också
mycket svårlösligt i sediment. Av dessa skäl undantas krom från klassningen av
muddermassor.
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Tabell 4.1. Bedömningsgrunder för sediment. NV: Naturvårdsverket.

Förening

enhet

Klass 1-3

Klass 4

Klass 5

Referens
NV 1999

As

mg/kg TS

<28

28-45

>45

Cd

mg/kg TS

<1,2

1,2-3

>3

NV 1999

Co

mg/kg TS

<35

35-60

>60

NV 1999

Cr

mg/kg TS

<60

60-72

>72

NV 1999

Cu

mg/kg TS

<50

50-80

>80

NV 1999

Hg

mg/kg TS

<0,4

0,4-1

>1

NV 1999

Ni

mg/kg TS

<66

66-100

>100

NV 1999

Pb

mg/kg TS

<65

65-110

>110

NV 1999

Zn

mg/kg TS

<204

204-360

>360

NV 1999

tributyltenn (TBT)

µg/kg TS

<19

19-55

>55

SGU 2017

PAH, summa 11

mg/kg TS

<1,2

1,2-2,8

>2,8

SGU 2017

PAH, summa 16

mg/kg TS

<1,2

1,2-4,7

>4,7

SGU 2017

PCB, summa 7

µg/kg TS

<7,6

7,6-34

>34

SGU 2017

5 Sedimentens egenskaper
5.1 Allmänna egenskaper
De provtagna sedimenten uppvisade varierande karaktär och två huvudtyper kan
identifieras: grå kompakt lera som någon gång var varvig samt sediment som i fält
bedömdes som mörk sandig lera. Dessa två sedimenttyper har distinkt olika allmänna
egenskaper där den grå leran har mycket högt TS (lågt vatteninnehåll), lågt innehåll av
organiskt material och ingen detekterbar förekomst av sulfid (Tabell 5.1). Den mörka sandiga
leran skiljer sig i alla dessa avseenden. Den mörkare färgen beror sannolikt på innehåll av
järnsulfider. I flera fall noterades båda huvudtyperna i samma sedimentkärna och med den
mörka sandiga leran överst (Figur 5.1).
Tabell 5.1. Allmänna egenskaper i olika sedimenttyper inom muddringsområden. Värdena anges som median
(min-max).
Egenskap

Grå kompakt lera (n:11)

Sandig silt (n:16)

Torrsubstans, %

57 (48-78) (n = 11)

41 (10-50) (n = 14)

Glödförlust, %

3,3 (1,3-4,6) (n = 10)

10 (4-24) (n = 13)

TOC %

0,65 (0,5-1,37) (n = 3)

7,7 (5-11) (n = 6)

Sulfid mg/kg TS

<1 (n = 3)

37 (20-77) (n = 4)

Sju prov undersöktes också avseende kornstorleksfördelning. Analysresultat återfinns i
Appendix 2 och de kumulativa fördelningarna återges i Figur 5.2. Det framgår att lerhalten är
relativt låg i många prov som därför benämns sandig silt. Tre prover på sandig silt har
undersökts och visar likartad kornstorleksfördelning med en dominans av finsand samt grovoch mellansilt. De fyra prov som i fält bedömdes som varianter av grå lera uppvisar mer
varierande kornstorleksfördelningar. Två prov har lerfraktion på knappt 20% vilket innebär
att det är leror. De två proven i SK1 var visuellt likartade men skiljer markant i grafen. Detta
beror främst på att den övre delen (SK1a) också innehöll sand, sannolikt till följd av
omblandning p.g.a. strömmar.
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Figur 5.1 Sedimentkärna från provpunkt SK4. Pil markerar gränsyta mellan de två huvudtyperna av sediment
inom hamnområdet "mörk sandig lera" (närmast sedimentytan) och "grå kompakt lera” vid ca 40 cm
sedimentdjup.

Figur 5.2. Kumulativ kornstorleksfördelning. Den övre figuren visar gråleror och den nedre visar mörk sandig silt.
Figurerna visar hur många % av vikten i respektive prov som har en viss kornstorlek eller mindre. I t.ex. prov
SK6a består 70% av sedimentet av partiklar som är 0,1 mm eller mindre.
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5.2 Samlad utvärdering av sediment i muddringsområden
Bly, kvicksilver, koppar, zink, TBT, PAH och PCB förekom i halter motsvarande klass 5 vid
några av provpunkterna (Figur 5.3, Tabell 5.2). Detta gäller framförallt provpunkterna på
störst avstånd från nuvarande kaj vilket grovt sammanfaller med var störst mäktigheter av
sandig silt påträffades (se t.ex. kärna från SK4 i Figur 5.1). Höga kromhalter (klass 5)
uppmättes i två prov (SK10, SK16) som i övrigt hade relativt låga föroreningsnivåer (upp till
klass 3). Kromhalterna i dessa prov bedöms vara naturligt förhöjda (se avsnitt 4). De
sediment som klassades som grålera uppvisade genomgående låga föroreningsnivåer
motsvarande klass 1-3.

Hg

Pb

Zn

monobutylt
enn

dibutyltenn

tributyltenn
(TBT)

2,47

<0.1

24

15,5

<0.2

16

13,1

63,3

1,09

1,39

5,68

0,79

0,003

80

1,92

<0.1

24,5

14,7

<0.2

14,5

7,36

51,3

<1

<1

<1

<0.055

<0.0004

SK2a

0-12

76,8

2,17

<0.1

26

11,7

<0.2

14,1

10,2

56,1

<1

<1

<1

0,043

<0.0004

SK2b

15-23

68,5

2,27

0,111

43,1

20,7

<0.2

24,4

13,7

80,3

SK3a

0-10

45,1

4,73

0,241

49,7

31,2

<0.2

30,1

29,3

106

1,31

2,58

10,1

0,89

0,0026

SK4a

0-20

49

5,96

0,464

31,9

38,4

0,302

20,5

88,4

178

20,9

49,9

69,1

6,3

0,042

SK4 nivå3

20-35

47,6

6,69

0,797

33,5

89,6

0,395

22,1

141

239

9

0,063

SK4b

45-70

56,5

2,79

0,221

54,6

26,5

<0.2

29,4

19,6

99,2

0,28

SK5a

0-19

44,9

5,03

0,527

30

40,3

0,361

20,8

96,4

166

SK5b

19-21

49,3

7,36

0,857

27,4

34,8

0,258

17,3

129

220

SK6a

0-35

41,5

6,85

0,93

36,3

38,7

0,844

24,2

172

SK6b

40-80

35

7,06

0,54

49,4

40,1

0,411

32,1

87,5

SK7a

0-40

43,7

6,34

0,587

39,6

78,9

1,14

24,6

SK7b

45-70

46,5

3,93

0,182

27,7

16

<0.2

19,5

SK8a

0-10

32,4

5,53

0,31

46,3

33

<0.2

31,6

PCB,
summa 7

PAH,
summa 11

Cu

73,5

15-20

Ni

Cd

0-15

SK1b

Cr

As

SK1a

Sedimentdjup (cm)

TS_105°C
(%)

Tabell 5.2 Halter av ämnen i de undersökta sedimentproven som omfattas av bedömningsgrunder för marina
sediment (NV 1999 och SGU 2017). Blå färg motsvarar klass 1, grön klass 2, gul klass 3, orange klass 4 och röd
klass 5.

26,2

38,9

83

5

0,019

246

34,1

69,2

129

9,6

0,042

159

<1

<1

1,39

2,6

0,0028

133

258

21,9

36,6

45,6

4,8

0,02

9,71

51,4

1,3

<1

1,71

0,15

0,00051

19,2

97,4

<1

<1

<1

0,047

<0.0007

11

0,059

SK9a

0-10

35,2

6,62

0,731

38,4

105

0,533

26,2

135

222

32

95,5

138

SK10a

0-20

47,7

5,33

0,333

76,6

41,8

<0.2

43,5

20,5

121

<1

2,88

<1

SK10b

25-63

51,7

4,71

0,132

62,5

35,3

<0.2

33,1

18,8

106

<1

<1

<1

SK11a

0-10

30,4

4,72

0,27

41

27,9

<0.2

25,7

17,7

79

<1

2,18

<1

SK12a

0-20

50,8

4,76

0,433

58,5

36,9

<0.2

31,2

61,7

185

<1

<1

<1

SK12b

25-44

53,1

4,31

0,422

65,9

36,8

<0.2

35,7

48

168

<1

<1

<1

SK13a

0-20

45,4

6,05

0,424

63,3

60,9

0,216

37,1

76,1

211

1,29

5,18

3,59

1,8

SK13b

25-43

51,8

5,56

0,14

69,1

38,5

<0.2

39,4

21,6

123

<1

<1

<1

<0.055

SK14a

0-20

56,9

3,9

0,102

62,2

30,1

<0.2

29,3

20,7

110

<1

<1

<1

SK14b

25-30

57,1

7,02

<0.1

62

25,3

<0.2

28,5

20,7

110

<1

<1

<1

SK15a

0-28

42,3

9,83

1,69

38,3

69

0,669

23,5

297

424

5,05

30,1

6,12

8,6

SK15b

33-45

41,4

5,69

1,11

50,3

54,1

0,392

27,6

228

352

<1

1,18

<1

3,7

SK16

Hugg

77,9

3,97

0,101

132

15,1

<0.2

14

37,8

74,9

<1

1,95

3,42

0,71

SK17

Hugg

56,4

3,13

0,186

43,7

30,5

<0.2

15,8

35,8

95,4

27

342

103

2,4

0,05
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En klassindelning av föroreningsnivåer i muddringsområdenas ytsediment ges i Figur 5.3 där
röd- och grönmarkerade delområden representerar förorenade sediment (klass 5) respektive
mindre förorenade sediment (klass 1-4). För de förorenade delområdena föreslås en
avgränsning mot mindre förorenade sedimentlager vid 50 cm under sedimentytan, då
föroreningshalter motsvarande klass 5 förekom ner till som mest 45 cm sedimentdjup (Tabell
5.2).
Medianhalter av metaller, tennorganiska föreningar, PAH11, PCB7 och oljeindex i förorenade
respektive mindre förorenade muddringsområden ges i Tabell 5.3. Som jämförelse ges även
motsvarande värden för ytsediment vid två provpunkter utanför muddringsområdena (SK8
och SK9, se Figur 3.1). Av dessa prov som illustrerar lokala bakgrundsförhållanden uppvisade
provet närmast hamnen (SK8) låga halter medan det prov som var taget längre bort (SK9)
uppvisade höga halter av flera föroreningar (Tabell 5.2). Det är känt sedan tidigare
undersökningar (Ramböll 2009; COWI 2012) att vattenförekomsten Oxelösunds
hamnområde uppvisar förorenade sediment omväxlande med rena bottnar.
Inom området för den planerade utbyggnaden av kajen (SK16 och SK17) var
bottenbeskaffenheten och föroreningsnivåerna varierande. Vid SK16 var botten rik på sten
och grus och halterna av tennorganiska föreningar, PAH samt metaller låga, med undantag
för krom. Vid SK17 innehöll provmaterialet, som utgjordes av mörk lera med oxiderad
överyta, höga halter av TBT, DBT och MBT (Tabell 5.2, Appendix 3)

Figur 5.3 Klassindelning av föroreningsnivåer (exklusive krom) inom muddringsområdena samt avgränsning av
förorenade (röda) respektive mindre förorenade (gröna) muddringsområden.
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Tabell 5.3. Föroreningsnivåer i de undersökta sedimenten. Värdena anges som median (min-max). Kolumnerna
mindre förorenat och förorenat representerar muddringsområden. Den sista kolumnen visar bakgrundshalter i
två punkter i hamnområdet där muddring inte planeras.

Förening

Enhet

Mindre förorenat
(≤ klass 4, n=17)

Förorenat
(klass 5, n=8)

Lokal bakgrund

As

mg/kg TS

4,7 (1,9-7,1)

6,5 (5,0-9,8)

5,5-6,6

Ba

mg/kg TS

162 (52-270)

156 (109-203)

87-122

Cd

mg/kg TS

0,18 (<0,10-0,54)

0,83 (0,46-1,7)

0,31-0,73

Co

mg/kg TS

13 (6,5-20)

8,6 (7,1-13)

9,5-11

Cr

mg/kg TS

55 (24-77)

35 (27-50)

38-46

Cu

mg/kg TS

30 (12-61)

47 (35-90)

33-105

Hg

mg/kg TS

<0,2 (<0,2-0,41)

0,39 (0,26-1,1)

<0,2-0,53

Ni

mg/kg TS

29 (14-44)

23 (17-28)

26-32

Pb

mg/kg TS

21 (7,4-88)

137 (88-297)

19-135

V

mg/kg TS

68 (31-88)

50 (43-62)

53-53

Zn

mg/kg TS

106 (51-211)

243 (166-424)

97-222

monobutyltenn

µg/kg TS

<1 (<1-1,3)

21 (<1-34)

<1-32

dibutyltenn

µg/kg TS

<1 (<1-5,2)

38 (1,2-69)

<1-95

tributyltenn (TBT)

µg/kg TS

<1 (<1-10)

57 (<1-129)

<1-138

PAH, summa 11

mg/kg TS

0,22 (<0,06-2,6)

6,3 (3,7-9,6)

0,047-11

PCB, summa 7

µg/kg TS

1,6 (<0,2-3)

42 (19-63)

<0,7-59

Oljeindex

mg/kg TS

20 (<20-51)

42,3 (34-50)

<20-63

6 Föroreningars lakbarhet
De förorenade muddermassorna planeras att nyttiggöras som fyllning vid utbyggnad av ny
kajyta. För att massorna ska få den höga hållfasthet som krävs kommer de att blandas med
bindemedel såsom cement och slagg som ger hög hållfasthet och låg risk för utlakning. Då
de förorenade muddermassorna avses att isoleras bakom en spont vid kajen kommer
föroreningarnas halter i det fasta materialet att vara av mindre relevans för
miljöbedömningen. Däremot är kunskap om utlakningsegenskaperna väsentliga för att
bedöma risken för spridning av föroreningar till ytvattnet.
Ett labtest med olika bindemedel har utförts för att undersöka vilka mängder bindemedel
som krävs för att uppnå önskad hållfasthet (Structor och ELU, 2020) samt hur fort massorna
härdar. Tester av föroreningars lakbarhet har utförts som en del av dessa tester. Risken för
föroreningsutlakning efter blandning med bindemedel bedöms vara störst innan materialet är
fullt uthärdat och mer eller mindre saknar rörligt porvatten. Förändrad utlakning i förhållande
till obehandlade sediment kan bl.a. initieras av att bindemedlen medför höga pH-värden.
Experimenten utfördes med två olika blandningar av bindemedel: cement och granulerad
masugnsslagg samt cement/flygaska och granulerad masugnsslagg vid en tillsats av 150 kg
bindemedel per m3 sediment (se Structor och ELU, 2020). Prover togs ut för s.k. skaktest vid
två tidpunkter: 2 dygn och 7 dygn (Tabell 6.1). Vid skaktestet blandades den ohärdade
blandningen av sediment och bindemedel med vatten i förhållande 10:1 (vätska:prov).
Sedimentprov togs från ytliga skikt (ca 0-40 cm) vid punkt SK7 vilken bedömts som
representativ för de förorenade muddermassorna.
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Tabell 6.1. Blandningsförhållanden för de utlakningsförsök som genomförts. I samtliga försök användes 150 kg
bindemedel per m3 sediment.

Härdningstid/bindemedel

M2 Cement/GGBFS
(30/70)

M4 Multicem/GGBFS
(60/40)

2 dygn

Försök 1:1

Försök 2:1

7 dygn

Försök 1:2

Försök 2:2

Resultaten kan redovisas på olika sätt och i detta fall är det relevant att ange den totala
lakbarheten vid L/S 10 (L/S avser viktsförhållandet mellan vätska och fast sediment). Detta
mått kan jämföras med såväl kriterier för avfallsdeponier (NFS 2004:10) som med nivåer för
mindre än ringa risk. Det senare används för att ange prövningsnivåer vid återanvändning av
avfall och om halter är lägre än kriterier för ringa risk kan materialet används fritt utan
anmälan eller tillstånd (Naturvårdsverket 2010). Resultaten återges i Tabell 6.2 och visar att
flertalet parametrar har mycket låg lakbarhet och uppfyller kriterierna för mindre än ringa
risk, ofta med god marginal. Nickel överskrider kriterierna något. I tabellen visas också pHvärden som var 12 eller högre, vilket får betraktas som relativt höga värden.
Naturvårdsverkets kriterier för mindre än ringa risk är dock inte direkt utformade för
användning i vatten. Därför görs i en särskild rapport som denna rapport är en bilaga till
(konsekvenser för vattenmiljön, NIRAS 2020) en vidare bedömning av påverkan och risker
för recipienten vid användning av dessa förorenade muddermassor med s.k. S/S-behandling.
Lakbarheten kan också jämföras med tidigare tester av S/S-metoden i Oxelösunds hamn
(COWI, 2013). Sedimenten kom i det fallet från en annan del av området och bindemedlen
var inte identiska med nuvarande. Lakbarheten var ungefär densamma för As, Cd, Hg, Ni och
Pb som i föreliggande studie. I föreliggande studie var dock lakbarheten av Co och Cu något
högre medan den för Zn var lägre.
Tabell 6.2. Lakbarhet av förorenade muddermassor blandade med bindemedel för s.k. S/S-behandling. Prov har
tagits ut vid två tidpunkter (2 resp. 7 dygn) under härdningen. Resultaten representerar lakbarhet vid L/S 10:1
och anges i enheten mg/kg ts. Som jämförelsemått anges generella kriterier för mindre än ringa risk.

Mindre än
ringa risk

Referens

0,09

NV 2010:1

0,02

NV 2010:1

<0,005

1

NV 2010:1

0,016

0,018

0,8

NV 2010:1

0,0006

0,0012

0,0005

0,01

NV 2010:1

0,40

0,458

0,53

0,4

NV 2010:1

0,10

0,005

0,010

0,006

0,2

NV 2010:1

V

0,25

0,21

0,020

0,020

Zn

0,21

0,029

0,26

0,048

4

NV 2010:1

TBT

0,00007

0,00005

0,00012

0,00012

0,0007

Länsstyrelsen 2013

pH

12,2

12

12,6

12,6

Experiment

1:1 M2

1:2 M2

2:1 M4

2:2

M4

Tidpunkt
(dygn)

2

7

2

7

As

0,058

0,061

0,039

0,036

Ba

0,55

0,53

1,5

2,2

Cd

0,002

0,001

<0,0005

0,001

Co

0,039

0,031

0,037

0,038

Cr

0,030

<0,005

<0,005

Cu

0,040

0,030

Hg

0,0008

Ni

0,44

Pb
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7 Bottenfauna
Förekomst av bottenfauna påvisades vid samtliga undersökta provpunkter, dock var
individtätheten generellt låg. Vid de två djupaste provpunkterna (BF4 och BF5, inom det
planerade dumpningsområdet) var några av delproven helt fria från djur. Totalt identifierades
elva taxa och antal taxa per provpunkt varierade mellan två till fyra för de yttre
provpunkterna (BF3-BF5) och mellan åtta och nio för de två inre provpunkterna (BF1-BF2).
Det högre antalet taxa i den inre delen förklaras av förekomst av arter som normalt lever
nära stranden såsom tusensnäckor och fjädermygglarver.
Sett till såväl individantal som biomassa var östersjömussla (Limecola baltica) dominerande
vid samtliga stationer. Denna art är relativt föroreningstålig och klarar perioder av låg
syrgashalt i bottenvattnet. Med undantag för den djupaste stationen (BF5) påträffades
märlkräfta (Monoporeia affinis) och skedmask (Halicryptus spinulosus), vilka båda är
föroreningskänsliga arter, vid samtliga stationer men i låga tätheter. Stationsvisa BQImvärden visas i Tabell 7.1, se Appendix 4 för fullständiga analysresultat. Enligt
bedömningsgrunderna för kustvatten typområde 12 och 141 motsvarar det sammanvägda
BQI-värdet otillfredsställande status.
Tabell 7.1 Stationsvisa BQIm-värden för BF1-5 samt sammanvägt BQIm-värde för samtliga stationer.

Station

BQIm

BF1

2,90

BF2

2,63

BF3

2,42

BF4

2,48

BF5

0,40

Sammanvägt BQI

2,27 (otillfredsställande)

Tidigare provtagningar av bottenfauna i området har utförts 2006, 2011 och 2019 av
Stockholms universitet (Raymond m.fl 2012, 2020). Dessa undersökningar omfattade bland
annat två provtagningsstationer i nära anslutning till två av provpunkterna i föreliggande
undersökning (NV20 ca 90 m NO om BF3 och NV9 vid BF5, jmf. Figur 3.1).
Färre antal taxa och lägre individtätheter noteras för BF3 och BF5 i föreliggande
undersökning jämfört med vid motsvarande provpunkter (NV9 och NV20) vid den senaste
provtagningen av Stockholms universitet i maj 2019 (Tabell 7.2). Störst skillnad i antal taxa
ses vid BF3/NV20 där sju av totalt tio taxa från NV20 i maj 2019 ej påträffades vid BF3 i april
2020. Det stationsvisa BQIm-värdet för BF3 2020 (2,42) är lägre än vad som tidigare
uppmätts vid NV20 (3,99-5,59, Raymond m.fl. 2020). Vid NV9/BF5 har
bottenfaunaförekomsten fluktuerat kraftigt mellan undersökningstillfällena, sannolikt på
grund av utsjöpåverkan i form av inflödande syrefattigt vatten (Raymond m. fl. 2020) och
BQIm för BF5 ligger inom tidigare uppmätta värden.
En sammanvägning av resultaten från samtliga provpunkter i föreliggande undersökning (år
2020) indikerar otillfredsställande status för undersökningsområdet i stort (Tabell 7.1). Det

Undersökningsområdet ligger i en region som innebär att bottenfaunan ska jämföras mot
bedömningsgrunder för bottenfauna i typområde 12 och 14 (se HMVFS 2019:25 samt 2017:20).
1
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stationsvisa BQIm-värdet för den yttre, djupaste provpunkten (BF5) avviker från övriga
provpunkter (Tabell 7.1)
Tabell 7.2. Jämförelser av bottenfaunaresultat från närliggande provpunkter (BF3 och NV20 respektive BF5 och
NV9). BF3 och BF5 ingick i föreliggande undersökning och provtogs i april 2020. NV9 och NV20 provtogs i maj
2019 (inom ramen för samordnad recipientkontroll).

BF3

NV20

BF5

Vattendjup (m)

24,2

26

57,8

NV9
59

BQIm (station)

2,42

5,59

0,40

3,39

Antal taxa

4

10

2

4

Dominerande taxa
(abundans)

L. balthica

L. balthica

L. balthica

Marenzelleria spp.

Dominerande taxa
(våtvikt)

L. balthica

L. balthica

L. balthica

L. balthica

Unika taxa
(BF3 vs NV20 2019)
(BF5 vs NV9 2019)

M. affinis

Bylgides sarsi
C. glaucum
Chironomidae
Hydrobia spp.
Marenzelleria spp.
P. antipodarum
S. entomon

Bylgides sarsi
Nemertea

Figur 4. Exempel på arter som påträffats i bottenfaunaundersökningen. Uppe till vänster och radvis neråt:
östersjömussla (Limecola baltica), skedmask (Halicryptus spinolosus), Marenzelleria sp., vitmärla (Monoporeia
affinis), Pygospio elegans (en ringmask) och skorv (Saduria entemon). Fotograf: Fredrik Lundgren.
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Appendix 1: Analysresultat – sedimentkemi
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T2008573

Sida 3 (32)

2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK1a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
fraktion <0,002 mm
se bilaga till rapport

O11253771
Resultat
1.05
ja

Osäkerhet (±)
0.10

Enhet
%
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Metod
10
10

Utf
2
2

Sign
ULKA
ULKA

Rapport

T2008573

Sida 4 (32)

2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK1b

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253772
Resultat
80.0
1.92
104
<0.1
7.27
24.5
14.7
<0.2
14.5
7.36
31.3
51.3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERKU
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU

% av TS

3

V

ERJA

frystorkning
ja
TS (frystorkning)
79.8
%
naftalen
<0.010
mg/kg TS
acenaftylen
<0.010
mg/kg TS
acenaften
<0.010
mg/kg TS
fluoren
<0.010
mg/kg TS
fenantren
<0.010
mg/kg TS
antracen
<0.010
mg/kg TS
fluoranten
<0.010
mg/kg TS
pyren
<0.010
mg/kg TS
bens(a)antracen
<0.010
mg/kg TS
krysen
<0.010
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
<0.010
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
<0.010
mg/kg TS
bens(a)pyren
<0.010
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
<0.010
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
<0.010
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
<0.010
mg/kg TS
PAH, summa 16 *
<0.075
mg/kg TS
PAH, summa cancerogena *
<0.035
mg/kg TS
PAH, summa övriga *
<0.045
mg/kg TS
PAH, summa L *
<0.015
mg/kg TS
__________________________________________________________________

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

glödförlust

1.5
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Osäkerhet (±)
2.0
0.51
21
1.53
5.2
3.1
3.4
1.32
6.5
11.1

3
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Rapport

T2008573

Sida 5 (32)

2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK1b

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

O11253772
Resultat
<0.025
<0.040
<0.055

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *

Osäkerhet (±)

<0.00010
<0.00010
<0.00010
<0.00010
<0.00010
<0.00010
<0.00010
<0.0004

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
1
1
1

Sign
ULKA
ULKA
ULKA

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

75.4
<20
<2.0
<3.0
<10
<5.0

4.56

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

fraktion >2 mm
fraktion 1-2 mm
fraktion 0,5-1 mm
fraktion 0,25-0,5 mm
fraktion 0,125-0,25 mm
fraktion 0,063-0,125 mm
fraktion 0,032-0,063 mm
fraktion 0,016-0,032 mm
fraktion 0,008-0,016 mm
fraktion 0,004-0,008 mm
fraktion 0,002-0,004 mm
fraktion <0,002 mm
se bilaga till rapport

8.08
6.83
7.70
11.3
6.26
1.99
1.13
2.89
7.32
13.9
14.0
16.5
ja

0.81
0.68
0.77
1.13
0.62
0.20
0.11
0.29
0.73
1.39
1.40
1.65

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
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T2008573

Sida 6 (32)

2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK2a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253773
Resultat
76.8
2.17
117
<0.1
6.46
26.0
11.7
<0.2
14.1
10.2
34.0
56.1

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERKU
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU

% av TS

3

V

ERJA

frystorkning
ja
TS (frystorkning)
83.9
%
naftalen
<0.010
mg/kg TS
acenaftylen
<0.010
mg/kg TS
acenaften
<0.010
mg/kg TS
fluoren
<0.010
mg/kg TS
fenantren
0.011
0.0029
mg/kg TS
antracen
<0.010
mg/kg TS
fluoranten
0.018
0.0047
mg/kg TS
pyren
0.014
0.0036
mg/kg TS
bens(a)antracen
<0.010
mg/kg TS
krysen
<0.010
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
<0.010
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
<0.010
mg/kg TS
bens(a)pyren
<0.010
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
<0.010
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
<0.010
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
<0.010
mg/kg TS
PAH, summa 16 *
0.043
mg/kg TS
PAH, summa cancerogena *
<0.035
mg/kg TS
PAH, summa övriga *
0.043
mg/kg TS
PAH, summa L *
<0.015
mg/kg TS
__________________________________________________________________

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

glödförlust

1.3
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Osäkerhet (±)
2.0
0.42
24
1.36
5.6
2.9
3.7
1.8
7.0
12.1

3
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T2008573

Sida 7 (32)

2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK2a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

O11253773

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *

Resultat
0.043
<0.040
0.043

Osäkerhet (±)

<0.00010
<0.00010
<0.00010
<0.00010
<0.00010
<0.00010
<0.00010
<0.0004

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
1
1
1

Sign
ULKA
ULKA
ULKA

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

77.5
<20
<2.0
<3.0
<10
<5.0

4.68

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TOC

0.65

0.10

% av TS

8

2

ULKA

sulfid

<1.0

mg/kg TS

9

2

ULKA
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T2008573

Sida 8 (32)

2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK2b

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253774
Resultat
68.5
2.27
155
0.111
11.3
43.1
20.7
<0.2
24.4
13.7
55.2
80.3

Osäkerhet (±)
2.0
0.46
32
0.022
2.4
9.3
4.4

TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

69.0
<20
<2.0
<3.0
<10
<5.0

4.17

sulfid

<1.0

5.8
2.4
11.3
17.5

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

mg/kg TS

9

2

ULKA
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Rapport

T2008573

Sida 9 (32)

2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK3a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253775
Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERKU
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU

frystorkning
ja
TS (frystorkning)
44.7
%
naftalen
0.070
0.018
mg/kg TS
acenaftylen
<0.010
mg/kg TS
acenaften
0.012
0.0031
mg/kg TS
fluoren
0.038
0.0099
mg/kg TS
fenantren
0.13
0.034
mg/kg TS
antracen
0.026
0.0068
mg/kg TS
fluoranten
0.14
0.036
mg/kg TS
pyren
0.10
0.026
mg/kg TS
bens(a)antracen
0.061
0.015
mg/kg TS
krysen
0.075
0.020
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.088
0.023
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
0.040
0.0092
mg/kg TS
bens(a)pyren
0.069
0.012
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
0.020
0.0056
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.076
0.020
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.081
0.033
mg/kg TS
PAH, summa 16 *
1.0
mg/kg TS
PAH, summa cancerogena *
0.43
mg/kg TS
PAH, summa övriga *
0.59
mg/kg TS
PAH, summa L *
0.082
mg/kg TS
PAH, summa M *
0.43
mg/kg TS
PAH, summa H *
0.51
mg/kg TS
__________________________________________________________________

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Resultat
45.1
4.73
116
0.241
12.6
49.7
31.2
<0.2
30.1
29.3
62.4
106

Osäkerhet (±)
2.0
0.98
24
0.048
2.9
10.6
6.8

1.31
2.58
10.1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

0.52
1.06
3.2
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5.2
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Rapport

T2008573

Sida 10 (32)

2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK3a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
PAH, summa 11 *

O11253775

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *
TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

Resultat
0.89

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS

Metod
5

Utf
1

Sign
ULKA

0.00035
0.00025
0.00036
0.00029
0.00046
0.00056
0.00029
0.0026

0.00010
0.000083
0.00011
0.000057
0.00010
0.00012
0.000073

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

78.2
<20
<2.0
<3.0
<10
<5.0

4.72

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
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T2008573

Sida 11 (32)

2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK4a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253776
Resultat
49.0
5.96
171
0.464
7.35
31.9
38.4
0.302
20.5
88.4
44.7
178

Osäkerhet (±)
2.0
1.12
36
0.091
1.59
6.9
8.1
0.069
4.4
15.7
9.3
39

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERKU
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn

20.9
49.9
69.1
2.25
<1
<1
<1
<1
<1
1.09

8.2
19.7
22.0
1.01

0.45

µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU

glödförlust

24.1

3

% av TS

3

V

ERJA

frystorkning
ja
TS (frystorkning)
45.9
%
naftalen
0.39
0.10
mg/kg TS
acenaftylen
0.060
0.016
mg/kg TS
acenaften
0.063
0.016
mg/kg TS
fluoren
0.18
0.047
mg/kg TS
fenantren
0.76
0.20
mg/kg TS
antracen
0.18
0.047
mg/kg TS
fluoranten
1.0
0.26
mg/kg TS
pyren
0.78
0.20
mg/kg TS
bens(a)antracen
0.55
0.13
mg/kg TS
krysen
0.56
0.15
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.61
0.16
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
0.30
0.069
mg/kg TS
bens(a)pyren
0.55
0.094
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
0.15
0.042
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.49
0.13
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.47
0.19
mg/kg TS
PAH, summa 16 *
7.0
mg/kg TS
PAH, summa cancerogena *
3.2
mg/kg TS
PAH, summa övriga *
3.9
mg/kg TS
PAH, summa L *
0.51
mg/kg TS
__________________________________________________________________

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
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Sida 12 (32)

2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK4a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

O11253776
Resultat
2.9
3.7
6.3

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
1
1
1

Sign
ULKA
ULKA
ULKA

0.0041
0.0023
0.0053
0.0043
0.0084
0.0096
0.0080
0.042

0.0012
0.00076
0.0016
0.00085
0.0018
0.0021
0.0020

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

41.9
46
<2.0
<3.0
38
<5.0

2.54
14

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TOC

7.78

1.17

% av TS

8

2

ULKA

sulfid

38.0

15.2

mg/kg TS

9

2

ULKA

fraktion >2 mm
fraktion 1-2 mm
fraktion 0,5-1 mm
fraktion 0,25-0,5 mm
fraktion 0,125-0,25 mm
fraktion 0,063-0,125 mm
fraktion 0,032-0,063 mm
fraktion 0,016-0,032 mm
fraktion 0,008-0,016 mm
fraktion 0,004-0,008 mm
fraktion 0,002-0,004 mm
fraktion <0,002 mm
se bilaga till rapport

1.52
2.61
3.98
13.6
19.6
8.89
7.62
13.2
14.8
9.97
3.58
0.54
ja

0.15
0.26
0.40
1.36
1.96
0.89
0.76
1.32
1.48
1.00
0.36
0.05

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *

12
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK4b

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253777

glödförlust
frystorkning
TS (frystorkning)
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16 *
PAH, summa cancerogena *
PAH, summa övriga *
PAH, summa L *
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

Resultat
56.5
2.79
162
0.221
13.4
54.6
26.5
<0.2
29.4
19.6
69.8
99.2

Osäkerhet (±)
2.0
0.56
33
0.045
2.9
11.7
5.8

2.5
ja
56.4
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
0.016
0.011
0.056
0.044
0.025
0.025
0.021
0.012
0.026
<0.010
0.020
0.021
0.28
0.13
0.15
<0.015
0.13
0.15
0.28

6.4
3.5
14.5
21.8

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

3

% av TS

3

V

ERJA

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

0.0042
0.0029
0.015
0.011
0.0060
0.0065
0.0055
0.0028
0.0044
0.0052
0.0086

TS_105°C
56.2
3.40
%
oljeindex >C10-<C40
<20
mg/kg TS
fraktion >C10-C12
<2.0
mg/kg TS
fraktion >C12-C16
<3.0
mg/kg TS
fraktion >C16-C35
<10
mg/kg TS
fraktion >C35-<C40
<5.0
mg/kg TS
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK4b

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter

O11253777
Resultat

Osäkerhet (±)

Enhet

Metod

Utf

Sign

TOC

0.50

0.08

% av TS

8

2

ULKA

fraktion >2 mm
fraktion 1-2 mm
fraktion 0,5-1 mm
fraktion 0,25-0,5 mm
fraktion 0,125-0,25 mm
fraktion 0,063-0,125 mm
fraktion 0,032-0,063 mm
fraktion 0,016-0,032 mm
fraktion 0,008-0,016 mm
fraktion 0,004-0,008 mm
fraktion 0,002-0,004 mm
fraktion <0,002 mm
se bilaga till rapport

<0.01
0.17
0.21
0.76
0.36
0.69
1.98
6.64
16.6
26.8
23.3
18.6
ja

0.02
0.02
0.08
0.04
0.07
0.20
0.66
1.66
2.68
2.33
1.86

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK5a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253778
Resultat
44.9
5.03
131
0.527
7.82
30.0
40.3
0.361
20.8
96.4
43.3
166

Osäkerhet (±)
2.0
1.19
27
0.101
1.65
6.6
8.7
0.082
4.6
17.2
8.9
36

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERKU
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn

26.2
38.9
83.0
1.52
<1
<1
<1
<1
1.19
1.96

10.3
15.3
26.4
0.68

0.49
0.80

µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU

glödförlust

13.8

3

% av TS

3

V

ERJA

frystorkning
ja
TS (frystorkning)
43.3
%
naftalen
0.25
0.065
mg/kg TS
acenaftylen
0.051
0.013
mg/kg TS
acenaften
0.042
0.011
mg/kg TS
fluoren
0.12
0.031
mg/kg TS
fenantren
0.54
0.14
mg/kg TS
antracen
0.14
0.036
mg/kg TS
fluoranten
0.86
0.22
mg/kg TS
pyren
0.65
0.17
mg/kg TS
bens(a)antracen
0.44
0.11
mg/kg TS
krysen
0.42
0.11
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.46
0.12
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
0.24
0.055
mg/kg TS
bens(a)pyren
0.46
0.078
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
0.11
0.031
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.40
0.10
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.39
0.16
mg/kg TS
PAH, summa 16 *
5.5
mg/kg TS
PAH, summa cancerogena *
2.5
mg/kg TS
PAH, summa övriga *
3.1
mg/kg TS
PAH, summa L *
0.34
mg/kg TS
__________________________________________________________________

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK5a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

O11253778
Resultat
2.3
2.9
5.0

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
1
1
1

Sign
ULKA
ULKA
ULKA

0.0022
0.0020
0.0027
0.0021
0.0035
0.0039
0.0023
0.019

0.00064
0.00066
0.00084
0.00042
0.00077
0.00086
0.00058

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

44.2
36
<2.0
<3.0
29
<5.0

2.68
11

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TOC

7.58

1.14

% av TS

8

2

ULKA

sulfid

20.2

8.1

mg/kg TS

9

2

ULKA

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *

9

Er beteckning

SK5b

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253779
Resultat
49.3
7.36
109
0.857
7.13
27.4
34.8
0.258
17.3
129
49.8
220

Osäkerhet (±)
2.0
1.39
23
0.167
1.55
5.9
7.4
0.058
3.9
23
10.3
47

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

glödförlust

13.9

3

% av TS

3

V

ERJA
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK6a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253780
Resultat
41.5
6.85
141
0.930
9.11
36.3
38.7
0.844
24.2
172
53.0
246

Osäkerhet (±)
2.0
1.34
29
0.177
2.00
7.8
8.3
0.188
5.2
31
10.8
53

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERKU
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn

34.1
69.2
129
5.44
<1
<1
<1
7.20
3.43
7.20

13.4
27.2
41
2.45

3.08
1.41
2.95

µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU

glödförlust

19.5

3

% av TS

3

V

ERJA

frystorkning
TS (frystorkning)
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16 *
PAH, summa cancerogena *
PAH, summa övriga *
PAH, summa L *

ja
41.5
0.52
0.12
0.082
0.21
0.99
0.31
1.7
1.2
0.88
0.81
0.88
0.44
0.85
0.24
0.75
0.74
11
4.8
5.9
0.72

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

0.14
0.031
0.021
0.055
0.26
0.081
0.44
0.31
0.21
0.21
0.23
0.10
0.14
0.067
0.20
0.30
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK6a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

O11253780
Resultat
4.4
5.6
9.6

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
1
1
1

Sign
ULKA
ULKA
ULKA

0.0038
0.0031
0.0052
0.0048
0.0084
0.0092
0.0071
0.042

0.0011
0.0010
0.0016
0.00095
0.0018
0.0020
0.0018

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

39.2
50
<2.0
<3.0
40
5.8

2.38
15

12
1.7

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TOC

9.52

1.43

% av TS

8

2

ULKA

sulfid

35.3

14.1

mg/kg TS

9

2

ULKA

fraktion >2 mm
fraktion 1-2 mm
fraktion 0,5-1 mm
fraktion 0,25-0,5 mm
fraktion 0,125-0,25 mm
fraktion 0,063-0,125 mm
fraktion 0,032-0,063 mm
fraktion 0,016-0,032 mm
fraktion 0,008-0,016 mm
fraktion 0,004-0,008 mm
fraktion 0,002-0,004 mm
fraktion <0,002 mm
se bilaga till rapport

1.00
1.49
3.09
7.61
11.6
10.6
9.64
15.8
18.7
13.9
5.52
1.00
ja

0.10
0.15
0.31
0.76
1.16
1.06
0.96
1.58
1.87
1.39
0.55
0.10

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK6b

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253781
Resultat
35.0
7.06
128
0.540
12.0
49.4
40.1
0.411
32.1
87.5
56.9
159

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERKU
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU

% av TS

3

V

ERJA

frystorkning
ja
TS (frystorkning)
35.4
%
naftalen
0.059
0.015
mg/kg TS
acenaftylen
0.030
0.0078
mg/kg TS
acenaften
0.017
0.0044
mg/kg TS
fluoren
0.031
0.0081
mg/kg TS
fenantren
0.18
0.047
mg/kg TS
antracen
0.075
0.020
mg/kg TS
fluoranten
0.50
0.13
mg/kg TS
pyren
0.39
0.10
mg/kg TS
bens(a)antracen
0.22
0.053
mg/kg TS
krysen
0.20
0.052
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.22
0.057
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
0.14
0.032
mg/kg TS
bens(a)pyren
0.24
0.041
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
0.057
0.016
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.24
0.062
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.24
0.098
mg/kg TS
PAH, summa 16 *
2.8
mg/kg TS
PAH, summa cancerogena *
1.3
mg/kg TS
PAH, summa övriga *
1.5
mg/kg TS
PAH, summa L *
0.11
mg/kg TS
__________________________________________________________________

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn

<1
<1
1.39
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

glödförlust

9.0

ALS Scandinavia AB
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Osäkerhet (±)
2.0
1.31
26
0.103
2.6
10.6
8.5
0.094
7.1
15.6
11.6
34

0.44
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK6b

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

O11253781
Resultat
1.2
1.6
2.6

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
1
1
1

Sign
ULKA
ULKA
ULKA

0.00069
0.00085
0.00037
0.00014
0.00027
0.00027
0.00016
0.0028

0.00020
0.00028
0.00011
0.000028
0.000059
0.000059
0.000040

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

79.5
<20
<2.0
<3.0
11
<5.0

4.80

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

fraktion >2 mm
fraktion 1-2 mm
fraktion 0,5-1 mm
fraktion 0,25-0,5 mm
fraktion 0,125-0,25 mm
fraktion 0,063-0,125 mm
fraktion 0,032-0,063 mm
fraktion 0,016-0,032 mm
fraktion 0,008-0,016 mm
fraktion 0,004-0,008 mm
fraktion 0,002-0,004 mm
fraktion <0,002 mm
se bilaga till rapport

8.23
0.67
0.63
0.74
1.66
6.04
11.9
21.4
24.2
17.0
6.48
1.05
ja

0.82
0.07
0.06
0.07
0.17
0.60
1.19
2.14
2.42
1.70
0.65
0.10

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *

3
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK7a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253782
Resultat
43.7
6.34
187
0.587
9.34
39.6
78.9
1.14
24.6
133
49.8
258

Osäkerhet (±)
2.0
1.18
39
0.112
2.01
8.5
17.0
0.26
6.0
24
10.3
56

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERKU
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn

21.9
36.6
45.6
<1
<1
<1
<1
<1
2.44
3.13

8.6
14.5
14.5

1.01
1.28

µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU

glödförlust

8.7

3

% av TS

3

V

ERJA

frystorkning
ja
TS (frystorkning)
45.0
%
naftalen
0.21
0.055
mg/kg TS
acenaftylen
0.058
0.015
mg/kg TS
acenaften
0.038
0.0099
mg/kg TS
fluoren
0.086
0.022
mg/kg TS
fenantren
0.43
0.11
mg/kg TS
antracen
0.14
0.036
mg/kg TS
fluoranten
0.89
0.23
mg/kg TS
pyren
0.66
0.17
mg/kg TS
bens(a)antracen
0.42
0.10
mg/kg TS
krysen
0.38
0.099
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.46
0.12
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
0.25
0.058
mg/kg TS
bens(a)pyren
0.44
0.075
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
0.10
0.028
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.34
0.088
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.35
0.14
mg/kg TS
PAH, summa 16 *
5.2
mg/kg TS
PAH, summa cancerogena *
2.4
mg/kg TS
PAH, summa övriga *
2.9
mg/kg TS
PAH, summa L *
0.31
mg/kg TS
__________________________________________________________________

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK7a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

O11253782
Resultat
2.2
2.7
4.8

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
1
1
1

Sign
ULKA
ULKA
ULKA

0.0017
0.0017
0.0027
0.0020
0.0036
0.0048
0.0030
0.020

0.00049
0.00056
0.00084
0.00040
0.00079
0.0011
0.00075

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

44.3
34
<2.0
<3.0
28
<5.0

2.69
10

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TOC

5.94

0.89

% av TS

8

2

ULKA

sulfid

77.4

31.0

mg/kg TS

9

2

ULKA

fraktion >2 mm
fraktion 1-2 mm
fraktion 0,5-1 mm
fraktion 0,25-0,5 mm
fraktion 0,125-0,25 mm
fraktion 0,063-0,125 mm
fraktion 0,032-0,063 mm
fraktion 0,016-0,032 mm
fraktion 0,008-0,016 mm
fraktion 0,004-0,008 mm
fraktion 0,002-0,004 mm
fraktion <0,002 mm
se bilaga till rapport

4.02
5.20
6.01
10.7
9.02
7.35
8.70
14.9
17.0
12.0
4.51
0.68
ja

0.40
0.52
0.60
1.07
0.90
0.73
0.87
1.49
1.70
1.20
0.45
0.07

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *

8
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK7b

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253783
Resultat
46.5
3.93
51.7
0.182
6.68
27.7
16.0
<0.2
19.5
9.71
30.9
51.4

Osäkerhet (±)
2.0
0.76
10.7
0.039
1.45
5.9
3.4

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERKU
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn

1.30
<1
1.71
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

0.52

µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU

glödförlust

7.0

3

% av TS

3

V

ERJA

frystorkning
ja
TS (frystorkning)
47.4
%
naftalen
0.010
0.0026
mg/kg TS
acenaftylen
<0.010
mg/kg TS
acenaften
<0.010
mg/kg TS
fluoren
<0.010
mg/kg TS
fenantren
0.016
0.0042
mg/kg TS
antracen
<0.010
mg/kg TS
fluoranten
0.028
0.0073
mg/kg TS
pyren
0.021
0.0055
mg/kg TS
bens(a)antracen
0.013
0.0031
mg/kg TS
krysen
0.013
0.0034
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.017
0.0044
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
<0.010
mg/kg TS
bens(a)pyren
0.014
0.0024
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
<0.010
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.014
0.0036
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.015
0.0062
mg/kg TS
PAH, summa 16 *
0.16
mg/kg TS
PAH, summa cancerogena *
0.072
mg/kg TS
PAH, summa övriga *
0.089
mg/kg TS
PAH, summa L *
0.010
mg/kg TS
__________________________________________________________________

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK7b

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

O11253783

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *
TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

Resultat
0.065
0.086
0.15

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
1
1
1

Sign
ULKA
ULKA
ULKA

0.00010
<0.00010
0.00011
<0.00010
0.00014
0.00016
<0.00010
0.00051

0.000029

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

77.7
<20
<2.0
<3.0
<10
<5.0

4.69

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

0.000034
0.000031
0.000035
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK8a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253784
Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERKU
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU

% av TS

3

V

ERJA

frystorkning
ja
TS (frystorkning)
32.6
%
naftalen
0.015
0.0039
mg/kg TS
acenaftylen
<0.010
mg/kg TS
acenaften
<0.010
mg/kg TS
fluoren
<0.010
mg/kg TS
fenantren
<0.010
mg/kg TS
antracen
<0.010
mg/kg TS
fluoranten
0.011
0.0029
mg/kg TS
pyren
<0.010
mg/kg TS
bens(a)antracen
<0.010
mg/kg TS
krysen
<0.010
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.011
0.0029
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
<0.010
mg/kg TS
bens(a)pyren
<0.010
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
<0.010
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.011
0.0029
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.014
0.0057
mg/kg TS
PAH, summa 16 *
0.062
mg/kg TS
PAH, summa cancerogena *
0.025
mg/kg TS
PAH, summa övriga *
0.037
mg/kg TS
PAH, summa L *
0.015
mg/kg TS
__________________________________________________________________

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn
glödförlust

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Resultat
32.4
5.53
86.7
0.310
11.2
46.3
33.0
<0.2
31.6
19.2
52.8
97.4

Osäkerhet (±)
2.0
1.01
18.1
0.059
2.4
10.0
7.1
7.0
3.4
11.1
21.0

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
11.6
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2FHQZCOCTQX

Er beteckning

SK8a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

O11253784

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *

Resultat
0.011
0.036
0.047

Osäkerhet (±)

<0.00020
<0.00020
<0.00020
<0.00020
<0.00020
<0.00020
<0.00020
<0.0007

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
1
1
1

Sign
ULKA
ULKA
ULKA

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

32.3
<20
<2.0
<3.0
<10
<5.0

1.97

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TOC

4.98

0.75

% av TS

8

2

ULKA
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Er beteckning

SK9a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253785
Resultat
35.2
6.62
122
0.731
9.47
38.4
105
0.533
26.2
135
52.6
222

Osäkerhet (±)
2.0
1.48
25
0.141
2.03
8.2
22
0.121
5.9
24
10.8
48

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERKU
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn

32.0
95.5
138
3.16
<1
<1
<1
3.32
1.95
<1

12.6
37.8
44
1.41

µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU
ERKU

glödförlust

14.8

3

% av TS

3

V

ERJA

frystorkning
ja
TS (frystorkning)
36.2
%
naftalen
0.46
0.12
mg/kg TS
acenaftylen
0.10
0.026
mg/kg TS
acenaften
0.11
0.029
mg/kg TS
fluoren
0.18
0.047
mg/kg TS
fenantren
0.94
0.24
mg/kg TS
antracen
0.33
0.086
mg/kg TS
fluoranten
2.1
0.55
mg/kg TS
pyren
1.6
0.42
mg/kg TS
bens(a)antracen
1.1
0.26
mg/kg TS
krysen
1.0
0.26
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.95
0.25
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
0.55
0.13
mg/kg TS
bens(a)pyren
0.90
0.15
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
0.23
0.064
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.73
0.19
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.73
0.30
mg/kg TS
PAH, summa 16 *
12
mg/kg TS
PAH, summa cancerogena *
5.5
mg/kg TS
PAH, summa övriga *
6.6
mg/kg TS
PAH, summa L *
0.67
mg/kg TS
__________________________________________________________________

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
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Er beteckning

SK9a

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

O11253785
Resultat
5.2
6.2
11

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
5
5
5

Utf
1
1
1

Sign
ULKA
ULKA
ULKA

0.0032
0.0035
0.0088
0.0056
0.013
0.015
0.0094
0.059

0.00093
0.0012
0.0027
0.0011
0.0029
0.0033
0.0024

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TS_105°C
oljeindex >C10-<C40
fraktion >C10-C12
fraktion >C12-C16
fraktion >C16-C35
fraktion >C35-<C40

35.6
63
<2.0
<3.0
51
7.9

2.16
19

15
2.4

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

TOC

11.1

1.66

% av TS

8

2

ULKA

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB, summa 7 *
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Er beteckning

SK4 nivå3

Provtagare

NILS

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn

O11253786
Resultat
47.6
6.69
138
0.797
8.12
33.5
89.6
0.395
22.1
141
48.8
239

frystorkning
TS (frystorkning)
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16 *
PAH, summa cancerogena *
PAH, summa övriga *
PAH, summa L *
PAH, summa M *
PAH, summa H *
PAH, summa 11 *

ja
48.8
0.42
0.084
0.085
0.14
0.70
0.25
1.6
1.2
0.83
0.79
0.93
0.44
0.86
0.18
0.71
0.71
9.8
4.7
5.2
0.59
3.9
5.5
9.0

Osäkerhet (±)
2.0
1.24
29
0.153
1.74
7.3
19.4
0.088
4.8
25
10.0
51

0.11
0.022
0.022
0.036
0.18
0.065
0.42
0.31
0.20
0.21
0.24
0.10
0.15
0.050
0.18
0.29

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Sign
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA
ERJA

%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

6
6
6
6
6
6
6
6

1
1
1
1
1
1
1
1

ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA
ULKA

PCB 28
0.0027
0.00078
mg/kg TS
PCB 52
0.0057
0.0019
mg/kg TS
PCB 101
0.012
0.0037
mg/kg TS
PCB 118
0.011
0.0022
mg/kg TS
PCB 138
0.013
0.0029
mg/kg TS
PCB 153
0.013
0.0029
mg/kg TS
PCB 180
0.0058
0.0015
mg/kg TS
PCB, summa 7 *
0.063
mg/kg TS
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

1

Metod
Bestämning av metaller enligt MS-1.
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats.
För jord siktas provet efter torkning.
För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet .
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov.
Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).
Rev 2015-07-24

2

Paket OJ-19A.
Bestämning av tennorganiska föreningar enligt metod ISO 23161:2011 med sur extraktion
Mätning utförs med GC-ICPMS.
Rev 2015-09-22

3

Bestämning av glödförlust enligt SS 028113-1.
Rev 2014-03-17

4

Frystorkning enligt metod DIN 38414-S22.
Rev 2013-09-30

5

Paket OJ-1 sed.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
Mätning utförs med GC-MS.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
PAH summa M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
PAH summa H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
PAH summa 11 utgörs av fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten,
benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren.
Enligt naturvårdsverkets rapport 4914.
Rev 2013-09-30

6

Paket OJ-2A sed.
Bestämning av polyklorerade bifenyler PCB (7 kongener) enligt DIN ISO 10382.
Mätning utförs med GC-MS.
Rev 2013-09-30

7

Paket OJ-20C.
Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN 14039 och TNRCC metod 1006.
Mätning utförs med GC-FID.
Rev 2013-09-18

8

Bestämning av TOC enligt direkt metod; CSN EN 13137 och CSN ISO 10694.
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Metod
Rev 2019-03-11

9

Bestämning av sulfid enligt metod baserad på CSN 83 0500.

10

Bestämning av total siktkurva, bas.
Mätning utförs med våtsiktning och laserdiffraktion enligt ISO 11277:2009.
Rev 2014-03-05

ERJA

Godkännare
Erika Jansson

ERKU

Erika Knutsson

ULKA

Ulrika Karlsson

H

Utf1
Mätningen utförd med ICP-SFMS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

T

GC-ICP-QMS

V

Våtkemisk analys
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1

För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska
ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL-14170-01-00). DAkkS är signatär till ett MLA
inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser:
Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim
Brekelbaumstraße1, 31789 Hameln
Im Emscherbruch 11, 45699 Herten
Bruchstraße 5c, 45883 Gelsenkirchen
Meißner Ring 3, 09599 Freiberg
Goldtschmidtstraße 5, 21073 Hamburg
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

2
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Ankomstdatum 2020-06-18
Utfärdad
2020-07-23

Niras Sweden AB
Nils Ekeroth
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm
Sweden

Projekt
Bestnr

Oxhamn
JOHS

Analys av fast prov
Er beteckning

SK10a

Provtagare

ASAF

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn
monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn
glödförlust

O11262998
Resultat
47.7
5.33
193
0.333
20.1
76.6
41.8
<0.2
43.5
20.5
87.9
121
<1
2.88
<1
<1
<1
1.88
<1
<1
<1
<1
4.6

Osäkerhet (±)
2.0
0.98
40
0.067
4.3
16.4
9.1
9.5
3.9
17.9
26
1.14

0.65

3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
% av TS

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB
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Er beteckning

SK10b

Provtagare

ASAF

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn
monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn
glödförlust

O11262999
Resultat
51.7
4.71
211
0.132
16.8
62.5
35.3
<0.2
33.1
18.8
74.7
106
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3.7

Osäkerhet (±)
2.0
0.91
44
0.026
3.8
13.3
7.5
7.3
3.4
15.4
23

3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
% av TS

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB
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Er beteckning

SK11 (glasburk)

Provtagare

ASAF

Labnummer
O11263000
Parameter
Resultat
Osäkerhet (±)
Enhet
TS_105°C
30.4
2.0
%
As
4.72
0.88
mg/kg TS
Ba
74.6
15.5
mg/kg TS
Cd
0.270
0.053
mg/kg TS
Co
9.87
2.07
mg/kg TS
Cr
41.0
8.7
mg/kg TS
Cu
27.9
6.0
mg/kg TS
Hg
<0.2
mg/kg TS
Ni
25.7
6.1
mg/kg TS
Pb
17.7
3.2
mg/kg TS
V
45.3
9.3
mg/kg TS
Zn
79.0
17.3
mg/kg TS
monobutyltenn
<1
µg/kg TS
dibutyltenn
2.18
0.91
µg/kg TS
tributyltenn (TBT)
<1
µg/kg TS
tetrabutyltenn
<1
µg/kg TS
monooktyltenn
<1
µg/kg TS
dioktyltenn
7.11
2.42
µg/kg TS
tricyklohexyltenn
<1
µg/kg TS
monofenyltenn
<1
µg/kg TS
difenyltenn
<1
µg/kg TS
trifenyltenn
<1
µg/kg TS
glödförlust
13.1
3
% av TS
frystorkning
ja
TS (frystorkning)
31.1
%
naftalen
<0.010
mg/kg TS
acenaftylen
<0.010
mg/kg TS
acenaften
<0.010
mg/kg TS
fluoren
<0.010
mg/kg TS
fenantren
<0.010
mg/kg TS
antracen
<0.010
mg/kg TS
fluoranten
0.016
0.0042
mg/kg TS
pyren
0.012
0.0031
mg/kg TS
bens(a)antracen
<0.010
mg/kg TS
krysen
<0.010
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
<0.010
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
<0.010
mg/kg TS
bens(a)pyren
<0.010
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
<0.010
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.012
0.0031
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.010
0.0041
mg/kg TS
*
PAH, summa 16
0.050
mg/kg TS
*
PAH, summa cancerogena
0.010
mg/kg TS
*
PAH, summa övriga
0.040
mg/kg TS
*
PAH, summa L
<0.015
mg/kg TS
*
PAH, summa M
0.028
mg/kg TS
*
PAH, summa H
0.022
mg/kg TS
*
PAH, summa 11
0.050
mg/kg TS
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Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR

Rapport

T2012568

Sida 4 (18)

2M1P82J0QQW

Er beteckning

SK12a

Provtagare

ASAF

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn
monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn
glödförlust

O11263001
Resultat
50.8
4.76
226
0.433
15.6
58.5
36.9
<0.2
31.2
61.7
67.5
185
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.0

Osäkerhet (±)
2.0
0.92
47
0.084
3.3
12.5
7.8
6.7
11.0
13.8
41

3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
% av TS
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Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB

Rapport

T2012568

Sida 5 (18)

2M1P82J0QQW

Er beteckning

SK12b

Provtagare

ASAF

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn
monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn
glödförlust

O11263002
Resultat
53.1
4.31
239
0.422
17.5
65.9
36.8
<0.2
35.7
48.0
80.6
168
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3.9

Osäkerhet (±)
2.0
0.82
50
0.085
3.7
14.1
7.9
7.8
8.7
16.6
36

3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
% av TS
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Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB

Rapport

T2012568

Sida 6 (18)

2M1P82J0QQW

Er beteckning

SK13a

Provtagare

ASAF

Labnummer
O11263003
Parameter
Resultat
Osäkerhet (±)
Enhet
TS_105°C
45.4
2.0
%
As
6.05
1.12
mg/kg TS
Ba
207
43
mg/kg TS
Cd
0.424
0.081
mg/kg TS
Co
16.1
3.4
mg/kg TS
Cr
63.3
13.8
mg/kg TS
Cu
60.9
12.9
mg/kg TS
Hg
0.216
0.053
mg/kg TS
Ni
37.1
8.0
mg/kg TS
Pb
76.1
13.7
mg/kg TS
V
77.2
16.5
mg/kg TS
Zn
211
45
mg/kg TS
monobutyltenn
1.29
0.52
µg/kg TS
dibutyltenn
5.18
2.04
µg/kg TS
tributyltenn (TBT)
3.59
1.14
µg/kg TS
tetrabutyltenn
<1
µg/kg TS
monooktyltenn
<1
µg/kg TS
dioktyltenn
<1
µg/kg TS
tricyklohexyltenn
<1
µg/kg TS
monofenyltenn
<1
µg/kg TS
difenyltenn
<1
µg/kg TS
trifenyltenn
<1
µg/kg TS
glödförlust
6.7
3
% av TS
frystorkning
ja
TS (frystorkning)
47.0
%
naftalen
0.069
0.018
mg/kg TS
acenaftylen
0.014
0.0036
mg/kg TS
acenaften
0.013
0.0034
mg/kg TS
fluoren
0.033
0.0086
mg/kg TS
fenantren
0.17
0.044
mg/kg TS
antracen
0.046
0.012
mg/kg TS
fluoranten
0.35
0.091
mg/kg TS
pyren
0.26
0.068
mg/kg TS
bens(a)antracen
0.17
0.041
mg/kg TS
krysen
0.17
0.044
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.16
0.042
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
0.081
0.019
mg/kg TS
bens(a)pyren
0.14
0.024
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
0.034
0.0095
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.12
0.031
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.12
0.049
mg/kg TS
*
PAH, summa 16
1.9
mg/kg TS
*
PAH, summa cancerogena
0.88
mg/kg TS
*
PAH, summa övriga
1.1
mg/kg TS
*
PAH, summa L
0.096
mg/kg TS
*
PAH, summa M
0.86
mg/kg TS
*
PAH, summa H
1.0
mg/kg TS
*
PAH, summa 11
1.8
mg/kg TS
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Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR

Rapport

T2012568

Sida 7 (18)

2M1P82J0QQW

Er beteckning

SK13b

Provtagare

ASAF

Labnummer
O11263004
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn
monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn
glödförlust
frystorkning
TS (frystorkning)
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
*
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Resultat
51.8
5.56
245
0.140
18.5
69.1
38.5
<0.2
39.4
21.6
82.9
123
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3.5
ja
51.1
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.075
<0.035
<0.045
<0.015
<0.025
<0.040

Osäkerhet (±)
2.0
1.06
51
0.031
3.9
14.8
8.2
8.7
3.8
17.2
27

3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
% av TS
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
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Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR

Rapport

T2012568

Sida 8 (18)

2M1P82J0QQW

Er beteckning

SK13b

Provtagare

ASAF

Labnummer
Parameter
*
PAH, summa 11

O11263004

Er beteckning

SK14a

Provtagare

ASAF

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn
monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn
glödförlust

O11263005
Resultat
56.9
3.90
207
0.102
15.0
62.2
30.1
<0.2
29.3
20.7
75.9
110
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3.2

Resultat
<0.055

Osäkerhet (±)

Osäkerhet (±)
2.0
0.73
43
0.021
3.1
13.4
6.6
6.7
3.7
15.5
24

3

Enhet
mg/kg TS

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
% av TS
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Metod
5

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Utf
1

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V

Sign
STGR

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB

Rapport

T2012568

Sida 9 (18)

2M1P82J0QQW

Er beteckning

SK14b

Provtagare

ASAF

Labnummer
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn
monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn
glödförlust

O11263006
Resultat
57.1
7.02
270
<0.1
15.5
62.0
25.3
<0.2
28.5
20.7
73.8
110
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3.3

Osäkerhet (±)
2.0
1.30
56
3.4
13.2
5.4
6.2
3.7
15.0
24

3

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
% av TS
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Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB

Rapport

T2012568

Sida 10 (18)

2M1P82J0QQW

Er beteckning

SK15a

Provtagare

ASAF

Labnummer
O11263007
Parameter
Resultat
Osäkerhet (±)
Enhet
TS_105°C
42.3
2.0
%
As
9.83
1.80
mg/kg TS
Ba
191
40
mg/kg TS
Cd
1.69
0.32
mg/kg TS
Co
10.2
2.1
mg/kg TS
Cr
38.3
8.2
mg/kg TS
Cu
69.0
14.6
mg/kg TS
Hg
0.669
0.149
mg/kg TS
Ni
23.5
5.2
mg/kg TS
Pb
297
53
mg/kg TS
V
51.6
11.4
mg/kg TS
Zn
424
91
mg/kg TS
monobutyltenn
5.05
1.99
µg/kg TS
dibutyltenn
30.1
11.9
µg/kg TS
tributyltenn (TBT)
6.12
1.95
µg/kg TS
tetrabutyltenn
<1
µg/kg TS
monooktyltenn
<1
µg/kg TS
dioktyltenn
1.86
0.64
µg/kg TS
tricyklohexyltenn
<1
µg/kg TS
monofenyltenn
<1
µg/kg TS
difenyltenn
<1
µg/kg TS
trifenyltenn
<1
µg/kg TS
glödförlust
10.6
3
% av TS
frystorkning
ja
TS (frystorkning)
44.0
%
naftalen
0.23
0.060
mg/kg TS
acenaftylen
0.11
0.029
mg/kg TS
acenaften
0.047
0.012
mg/kg TS
fluoren
0.10
0.026
mg/kg TS
fenantren
0.58
0.15
mg/kg TS
antracen
0.24
0.062
mg/kg TS
fluoranten
1.7
0.44
mg/kg TS
pyren
1.2
0.31
mg/kg TS
bens(a)antracen
0.87
0.21
mg/kg TS
krysen
0.70
0.18
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.75
0.20
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
0.40
0.092
mg/kg TS
bens(a)pyren
0.72
0.12
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
0.19
0.053
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.68
0.18
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.72
0.30
mg/kg TS
*
PAH, summa 16
9.1
mg/kg TS
*
PAH, summa cancerogena
4.4
mg/kg TS
*
PAH, summa övriga
4.9
mg/kg TS
*
PAH, summa L
0.39
mg/kg TS
*
PAH, summa M
3.8
mg/kg TS
*
PAH, summa H
5.0
mg/kg TS
*
PAH, summa 11
8.6
mg/kg TS
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Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR

Rapport

T2012568

Sida 11 (18)

2M1P82J0QQW

Er beteckning

SK15b

Provtagare

ASAF

Labnummer
O11263008
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn
monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn
glödförlust
frystorkning
TS (frystorkning)
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
*
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Resultat
41.4
5.69
203
1.11
12.8
50.3
54.1
0.392
27.6
228
62.2
352
<1
1.18
<1
<1
<1
1.37
<1
<1
<1
<1
7.3
ja
43.4
0.062
0.045
0.021
0.047
0.25
0.13
0.72
0.52
0.34
0.28
0.31
0.18
0.30
0.081
0.30
0.32
3.9
1.8
2.1
0.13
1.7
2.1

Osäkerhet (±)
2.0
1.07
42
0.21
2.8
10.8
11.5
0.090
6.0
41
12.8
76
0.50

0.47

3

0.016
0.012
0.0055
0.012
0.065
0.034
0.19
0.14
0.082
0.073
0.081
0.041
0.051
0.023
0.078
0.13

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
% av TS
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
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Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
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Er beteckning

SK15b

Provtagare

ASAF

Labnummer
Parameter
*
PAH, summa 11

O11263008
Resultat
3.7

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
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Metod
5

Utf
1

Sign
STGR
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Er beteckning

SK16

Provtagare

ASAF

Labnummer
O11263009
Parameter
Resultat
Osäkerhet (±)
Enhet
TS_105°C
77.9
2.0
%
As
3.97
0.73
mg/kg TS
Ba
49.8
10.3
mg/kg TS
Cd
0.101
0.027
mg/kg TS
Co
5.50
1.15
mg/kg TS
Cr
132
28
mg/kg TS
Cu
15.1
3.2
mg/kg TS
Hg
<0.2
mg/kg TS
Ni
14.0
3.7
mg/kg TS
Pb
37.8
6.8
mg/kg TS
V
420
87
mg/kg TS
Zn
74.9
16.2
mg/kg TS
monobutyltenn
<1
µg/kg TS
dibutyltenn
1.95
0.78
µg/kg TS
tributyltenn (TBT)
3.42
1.09
µg/kg TS
tetrabutyltenn
<1
µg/kg TS
monooktyltenn
<1
µg/kg TS
dioktyltenn
<1
µg/kg TS
tricyklohexyltenn
<1
µg/kg TS
monofenyltenn
<1
µg/kg TS
difenyltenn
<1
µg/kg TS
trifenyltenn
<1
µg/kg TS
glödförlust
3.5
3
% av TS
frystorkning
ja
TS (frystorkning)
85.4
%
naftalen
0.055
0.014
mg/kg TS
acenaftylen
<0.010
mg/kg TS
acenaften
0.010
0.0026
mg/kg TS
fluoren
0.034
0.0088
mg/kg TS
fenantren
0.14
0.036
mg/kg TS
antracen
0.015
0.0039
mg/kg TS
fluoranten
0.12
0.031
mg/kg TS
pyren
0.095
0.025
mg/kg TS
bens(a)antracen
0.052
0.012
mg/kg TS
krysen
0.071
0.018
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.054
0.014
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
0.026
0.0060
mg/kg TS
bens(a)pyren
0.047
0.0080
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
0.015
0.0042
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.051
0.013
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.040
0.016
mg/kg TS
*
PAH, summa 16
0.83
mg/kg TS
*
PAH, summa cancerogena
0.31
mg/kg TS
*
PAH, summa övriga
0.52
mg/kg TS
*
PAH, summa L
0.065
mg/kg TS
*
PAH, summa M
0.40
mg/kg TS
*
PAH, summa H
0.36
mg/kg TS
*
PAH, summa 11
0.71
mg/kg TS
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Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
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Er beteckning

SK17

Provtagare

ASAF

Labnummer
O11263010
Parameter
TS_105°C
As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn
monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn (TBT)
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn
glödförlust
frystorkning
TS (frystorkning)
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
*
PAH, summa 16
*
PAH, summa cancerogena
*
PAH, summa övriga
*
PAH, summa L
*
PAH, summa M
*
PAH, summa H

Resultat
56.4
3.13
84.9
0.186
6.55
43.7
30.5
<0.2
15.8
35.8
101
95.4
27.0
342
103
<1
<1
1.06
<1
<1
<1
<1
17.5
ja
57.7
0.22
0.026
0.045
0.15
0.53
0.071
0.37
0.29
0.20
0.23
0.20
0.092
0.17
0.047
0.14
0.14
2.9
1.1
1.8
0.29
1.4
1.2

Osäkerhet (±)
2.0
0.59
17.8
0.038
1.41
9.3
6.8
3.7
6.5
22
20.6
10.6
134
33

0.37

3

0.057
0.0068
0.012
0.039
0.14
0.018
0.096
0.075
0.048
0.060
0.052
0.021
0.029
0.013
0.036
0.057

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
% av TS
%
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
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Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
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STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
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Er beteckning

SK17

Provtagare

ASAF

Labnummer
Parameter
*
PAH, summa 11

O11263010
Resultat
2.4

Osäkerhet (±)

Enhet
mg/kg TS
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Metod
5

Utf
1

Sign
STGR
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Er beteckning

SK18

Provtagare

ASAF

Labnummer
O11263011
Parameter
Resultat
Osäkerhet (±)
Enhet
TS_105°C
59.1
2.0
%
As
2.78
0.53
mg/kg TS
Ba
68.9
14.2
mg/kg TS
Cd
0.163
0.034
mg/kg TS
Co
6.02
1.28
mg/kg TS
Cr
23.8
5.2
mg/kg TS
Cu
15.5
3.3
mg/kg TS
Hg
<0.2
mg/kg TS
Ni
13.1
2.8
mg/kg TS
Pb
20.0
3.6
mg/kg TS
V
28.8
6.1
mg/kg TS
Zn
68.3
14.8
mg/kg TS
monobutyltenn
<1
µg/kg TS
dibutyltenn
5.54
2.18
µg/kg TS
tributyltenn (TBT)
3.53
1.12
µg/kg TS
tetrabutyltenn
<1
µg/kg TS
monooktyltenn
<1
µg/kg TS
dioktyltenn
<1
µg/kg TS
tricyklohexyltenn
<1
µg/kg TS
monofenyltenn
<1
µg/kg TS
difenyltenn
<1
µg/kg TS
trifenyltenn
<1
µg/kg TS
glödförlust
3.6
3
% av TS
frystorkning
ja
TS (frystorkning)
67.2
%
naftalen
0.017
0.0044
mg/kg TS
acenaftylen
<0.010
mg/kg TS
acenaften
<0.010
mg/kg TS
fluoren
<0.010
mg/kg TS
fenantren
0.058
0.015
mg/kg TS
antracen
0.015
0.0039
mg/kg TS
fluoranten
0.13
0.034
mg/kg TS
pyren
0.097
0.025
mg/kg TS
bens(a)antracen
0.054
0.013
mg/kg TS
krysen
0.048
0.012
mg/kg TS
bens(b)fluoranten
0.068
0.018
mg/kg TS
bens(k)fluoranten
0.037
0.0085
mg/kg TS
bens(a)pyren
0.067
0.011
mg/kg TS
dibens(ah)antracen
0.012
0.0034
mg/kg TS
benso(ghi)perylen
0.044
0.011
mg/kg TS
indeno(123cd)pyren
0.047
0.019
mg/kg TS
*
PAH, summa 16
0.69
mg/kg TS
*
PAH, summa cancerogena
0.33
mg/kg TS
*
PAH, summa övriga
0.36
mg/kg TS
*
PAH, summa L
0.017
mg/kg TS
*
PAH, summa M
0.30
mg/kg TS
*
PAH, summa H
0.38
mg/kg TS
*
PAH, summa 11
0.67
mg/kg TS
__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Utf
V
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
STGR
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
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STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
STGR
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STGR
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STGR
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STGR
STGR
STGR
STGR
STGR

Rapport

T2012568

Sida 17 (18)

2M1P82J0QQW

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
Metod
Bestämning av metaller enligt MS-1.
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats.
För jord siktas provet efter torkning.
För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet .
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov.
Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid.
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).

1

Rev 2015-07-24
2

Paket OJ-19A.
Bestämning av tennorganiska föreningar enligt metod ISO 23161:2011 med sur extraktion
Mätning utförs med GC-ICPMS.
Rev 2015-09-22

3

Bestämning av glödförlust enligt SS 028113-1.
Rev 2014-03-17

4

Frystorkning enligt metod DIN 38414-S22.
Rev 2013-09-30

5

Paket OJ-1 sed.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
Mätning utförs med GC-MS.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
PAH summa M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
PAH summa H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
PAH summa 11 utgörs av fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten,
benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, benso(ghi)perylen och indeno(123cd)pyren.
Enligt naturvårdsverkets rapport 4914.
Rev 2013-09-30

MB

Godkännare
Maria Bigner

STGR

Sture Grägg

1

H

Utf
Mätningen utförd med ICP-SFMS
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1

Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).
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1

T

Utf
GC-ICP-QMS

V

Våtkemisk analys
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).

1

För mätningen svarar GBA, Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska
ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL-14170-01-00). DAkkS är signatär till ett MLA
inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser:
Flensburger Straße 15, 25421 Pinneberg
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim
Brekelbaumstraße1, 31789 Hameln
Im Emscherbruch 11, 45699 Herten
Bruchstraße 5c, 45883 Gelsenkirchen
Meißner Ring 3, 09599 Freiberg
Goldtschmidtstraße 5, 21073 Hamburg
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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Appendix 2: Kornstorleksfördelning
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Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR2033667

RESULTS OF GRAIN SIZE ANALYSIS
Sample label:
Lab. ID:
Total weight of sample:

FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

< 0.063 mm
0.063-0.125 mm
0.125-0.250 mm
0.250-0.500 mm
0.500-1.000 mm
1.000-2.000 mm
> 2.000 mm
< 0,002 mm
0.002-0.004 mm
0.004-0.008 mm
0.008-0.016 mm
0.016-0.032 mm
0.032-0.063 mm
0.063-0.125 mm
0.125-0.250 mm
0.250-0.500 mm
0.500-1.000 mm
1.000-2.000 mm
> 2.000 mm
< 0,002 mm
< 0.004 mm
< 0.008 mm
< 0.016 mm
< 0.032 mm
< 0.063 mm
< 0.125 mm
< 0.250 mm
< 0.500 mm
< 1.000 mm
< 2.000 mm

[g]
[g]
[g]
[g]
[g]
[g]
[g]
[g]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

1253771
SK1a
34.06
8.49
4.82
2.85
0.75
0.42
0.68
16.05
1.05
3.00
5.65
5.78
4.78
4.68
14.16
8.36
2.20
1.23
2.00
47.12
1.05
4.05
9.70
15.48
20.26
24.94
39.09
47.45
49.65
50.88
52.88

1253772
SK1b
33.56
19.11
0.68
2.14
3.87
2.64
2.34
2.77
16.50
14.04
13.90
7.32
2.89
1.13
1.99
6.26
11.30
7.70
6.83
8.08
16.50
30.54
44.44
51.76
54.65
55.77
57.77
64.02
75.32
83.03
89.86

1253776
SK4a
27.61
13.73
2.45
5.42
3.77
1.10
0.72
0.42
0.54
3.58
9.97
14.80
13.21
7.62
8.89
19.62
13.66
3.98
2.61
1.52
0.54
4.12
14.10
28.90
42.10
49.73
58.61
78.23
91.89
95.87
98.48

1253777
SK4b
40.42
39.50
0.29
0.15
0.32
0.09
0.07
0.00
18.60
23.30
26.83
16.58
6.65
1.99
0.69
0.36
0.76
0.21
0.17
0.00
18.60
41.91
68.73
85.31
91.96
93.94
94.63
94.99
95.75
95.96
96.13

1253780
SK6a
34.96
22.60
3.69
4.06
2.66
1.08
0.52
0.35
1.00
5.52
13.95
18.68
15.85
9.64
10.56
11.61
7.61
3.09
1.49
1.00
1.00
6.52
20.47
39.15
55.01
64.64
75.20
86.81
94.42
97.51
99.00

FW - fraction weight, q -fraction percentage part, Q - fraction cumulative part.
Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser diffraction (fraction from 2 µm to 63
mm). Fractions > 2 mm, 1-2 mm, 0.5-1 mm, 0.25-0.50 mm, 0.125-0.25 mm and 0.063-0.125 mm were determined by wet sieving method, other
fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode.

Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:
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RESULTS OF GRAIN SIZE ANALYSIS

sand

silt (dust)

clay

[%]

fine

100.00

medium

gross

90.00
80.00
70.00
60.00

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0

0.002

0.004

1253771

Right Solutions • Right Partner

0.008

1253772

0.016

0.032

1253776

0.063

0.125

1253777
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0.25

0.5

1
2
grain size [mm]

1253780
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RESULTS OF GRAIN SIZE ANALYSIS
Sample label:
Lab. ID:
Total weight of sample:

FW
FW
FW
FW
FW
FW
FW
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

< 0.063 mm
0.063-0.125 mm
0.125-0.250 mm
0.250-0.500 mm
0.500-1.000 mm
1.000-2.000 mm
> 2.000 mm
< 0,002 mm
0.002-0.004 mm
0.004-0.008 mm
0.008-0.016 mm
0.016-0.032 mm
0.032-0.063 mm
0.063-0.125 mm
0.125-0.250 mm
0.250-0.500 mm
0.500-1.000 mm
1.000-2.000 mm
> 2.000 mm
< 0,002 mm
< 0.004 mm
< 0.008 mm
< 0.016 mm
< 0.032 mm
< 0.063 mm
< 0.125 mm
< 0.250 mm
< 0.500 mm
< 1.000 mm
< 2.000 mm

[g]
[g]
[g]
[g]
[g]
[g]
[g]
[g]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

1253771
SK1a
34.06
8.49
4.82
2.85
0.75
0.42
0.68
16.05
1.05
3.00
5.65
5.78
4.78
4.68
14.16
8.36
2.20
1.23
2.00
47.12
1.05
4.05
9.70
15.48
20.26
24.94
39.09
47.45
49.65
50.88
52.88

1253772
SK1b
33.56
19.11
0.68
2.14
3.87
2.64
2.34
2.77
16.50
14.04
13.90
7.32
2.89
1.13
1.99
6.26
11.30
7.70
6.83
8.08
16.50
30.54
44.44
51.76
54.65
55.77
57.77
64.02
75.32
83.03
89.86

1253776
SK4a
27.61
13.73
2.45
5.42
3.77
1.10
0.72
0.42
0.54
3.58
9.97
14.80
13.21
7.62
8.89
19.62
13.66
3.98
2.61
1.52
0.54
4.12
14.10
28.90
42.10
49.73
58.61
78.23
91.89
95.87
98.48

1253777
SK4b
40.42
39.50
0.29
0.15
0.32
0.09
0.07
0.00
18.60
23.30
26.83
16.58
6.65
1.99
0.69
0.36
0.76
0.21
0.17
0.00
18.60
41.91
68.73
85.31
91.96
93.94
94.63
94.99
95.75
95.96
96.13

1253780
SK6a
34.96
22.60
3.69
4.06
2.66
1.08
0.52
0.35
1.00
5.52
13.95
18.68
15.85
9.64
10.56
11.61
7.61
3.09
1.49
1.00
1.00
6.52
20.47
39.15
55.01
64.64
75.20
86.81
94.42
97.51
99.00

FW - fraction weight, q -fraction percentage part, Q - fraction cumulative part.
Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser diffraction (fraction from 2 µm to 63
mm). Fractions > 2 mm, 1-2 mm, 0.5-1 mm, 0.25-0.50 mm, 0.125-0.25 mm and 0.063-0.125 mm were determined by wet sieving method, other
fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode.

Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:
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RESULTS OF GRAIN SIZE ANALYSIS

sand

silt (dust)

clay

[%]

fine

100.00

medium

gross

90.00
80.00
70.00
60.00

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
0

0.002

0.004

1253771
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0.008

1253772

0.016

0.032

1253776

0.063

0.125

1253777
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SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-04-02

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

NILS

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:

Väder:

Provtagningsdjup (m u vattenytan):

VSV 14 (21), uppehåll

SK1

Provtagningspunkt:
Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

8,0

Muddr. Djup

Färg

Lukt

Anmärkning

I princip helt renspolad kompakt lera. Rikligt med större stenar (upp till ca 1 cm diamater)
Mellangrå

från (cm)

till (cm)

a

0

15

b

15

20

Analyser

a

b

Metaller, PAH, Olja, TS, Glödförlust

x

x

PCB, org-tenn

x

x

TOC

x

Sulfid

x

x

Kornstorlek

x

x

Provuttag

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-04-02

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

NILS

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:

Väder:

Provtagningsdjup (m u vattenytan):

VSV 14 (21), upprehåll

SK2

Provtagningspunkt:
Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

Muddr. Djup

Färg

Lukt

Okulärt före skiktning:
Hela kärnan ljusgrå. Fint mtrl 0-0,5 cm. Sandigt mellan 1-3 cm
Från 4 cm ljusgrå lera

från (cm)

till (cm)

a

0

12

b

15

23

Analyser

a

b

Metaller, PAH, Olja, TS, Glödförlust

x

x

PCB, org-tenn

x

x

TOC

x

Sulfid

x

Kornstorlek

x

Provuttag

10,5

x

Anmärkning

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-04-03

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

NILS

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:

Väder:

Provtagningsdjup (m u vattenytan):

VNV 12 (17) m/s, upphåll

SK3

Provtagningspunkt:
Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

0-1

Siltig brun sand

1-10

grå lera, inslag av sand

Muddr. Djup

Färg

Lukt

0-1 cm silt/sand brun
1-10 cm ljusgrå lera

från (cm)

till (cm)

0

10

Analyser

a

b

Metaller, PAH, Olja, TS, Glödförlust

x

x

PCB, org-tenn

x

TOC

x

Sulfid

x

Kornstorlek

x

a

Anmärkning

Kajak-provtagare

Okulärt före skiktning:

Provuttag

15,2

b

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-04-03

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

NILS

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:

Väder:

Provtagningsdjup (m u vattenytan):

VNV 12 (17) m/s, upphåll

SK4

Provtagningspunkt:
Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

0-4

Sandigt ljusbrunt

4-40

11,1

Muddr. Djup

Färg

Lukt

Anmärkning

från (cm)

till (cm)

Nivå 3:

a

0

20

20-35

b

45

70

Analyser

a

b

Metaller, PAH, Olja, TS, Glödförlust

x

x

PCB, org-tenn

x

TOC

x

Sulfid

x

Kornstorlek

x

Postglacial mörk lera inslag av sand. Svag sulfidlukt

40-75

Varvig ljusgrå glaciallera

Okulärt före skiktning:
0-4 cm oxiderad yta, mellanbrun
Därunder mörkgrå ner till 50 cm
>50 cm ljusgrå. Total längd ca 74 cm

Provuttag

x

x

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-04-03

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

NILS

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:

Väder:

Provtagningsdjup (m u vattenytan):

VNV 12 (17) m/s, upphåll

SK5

Provtagningspunkt:
Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

0-21

Sandig mörkgrå lera

Muddr. Djup

Färg

Lukt

Flera rovborstmaskar i sedimentet från ca 10 cm djup

Okulärt före skiktning
Kärnan ser störd ut av ankring el liknande
Omväxlande grå-ljusbrun. Total längd 21 cm. Provtagaren gick ner i berg
Flera gassprickor från 10 cm djup

från (cm)

till (cm)

a

0

19

b

19

21

Analyser

a

b

Metaller, PAH, Olja, TS, Glödförlust

x

x

PCB, org-tenn

x

TOC

x

Sulfid

x

Provuttag

Kornstorlek

11,1

Anmärkning

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-04-03

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

NILS

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:

Väder:

Provtagningsdjup (m u vattenytan):

VNV 12 (17) m/s, upphåll

SK6

Provtagningspunkt:
Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

0- ca 10

Oxiderad överyta, relativt lös

Muddr. Djup

Färg

10-40

Mörkrå postglacial lera. Inslag av sand i lera

40-80

Ljusbrun lera, ej varvig. Enstaka sandkorn

Lukt

Okulärt före skiktning
Oxiderad ner till ca 10 cm (rostfärgat).
Därunder övergång i jämt mörkgrå färg ner till 66 cm.
Därunder ljusgrå lera. Total längd 86 cm.

från (cm)

till (cm)

a

0

35

b

40

80

Analyser

a

b

Metaller, PAH, Olja, TS, Glödförlust

x

x

PCB, org-tenn

x

x

TOC

x

Sulfid

x

Kornstorlek

x

Provuttag

12,7

x

Anmärkning

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-04-02

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

NILS

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:

Väder:

Provtagningsdjup (m u vattenytan):

VSV 14 (21), upprehåll

SK7

Provtagningspunkt:
Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

0-2

Löst recent sediment. Rostfärgat

Muddr. Djup

Färg

Lukt

2-24

Postglacial gyttjelera m inslag av sand. Mörkgrå

24-45

Postglacial gyttjelera m inslag av sand. Omväxlande mörkgrå/ljusbrun

45-60
Jämnt brun postglacial styv lera med inslag av sand
60-66

Sandigt med förekomst av småsten
Okulärt före skiktning:

Ca 2-3 cm oxiderad yta. Därunder mörkgrå ner till ca 48 cm
Ljusare brun-grå färg under 48 cm

från (cm)

till (cm)

a

0

40

b

45

70

Analyser

a

b

Metaller, PAH, Olja, TS, Glödförlust

x

x

PCB, org-tenn

x

x

TOC

x

Sulfid

x

Provuttag

Kornstorlek

9,5

Anmärkning

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-04-03

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

NILS

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:

Väder:

Provtagningsdjup (m u vattenytan):
NA

VNV 12 (17) m/s, upphåll

SK8

Provtagningspunkt:
Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

0-1

Silt/sand

1-10

Gråbrun fast lera. Inslag av sand

Muddr. Djup

Färg

Lukt

Kajak-provtagare

Okulärt före skiktning:
0-10 cm: silt/sand. Gråbrun. Små stenar i ytan

från (cm)

till (cm)

0

10

Analyser

a

b

Metaller, PAH, Olja, TS, Glödförlust

x

PCB, org-tenn

x

TOC

x

Provuttag

a
(ej nivå b)

Sulfid
Kornstorlek

Anmärkning

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-04-02

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

NILS

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:

Väder:

Provtagningsdjup (m u vattenytan):

VSV 14 (21), upprehåll

SK9

Provtagningspunkt:

Muddr. Djup

Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

Färg

Lukt

0-2

Gyttjelera, sandig

brun

-

2-10 Mörkgrå m svarta inslag. Sandig gyttjelera

Sulfidlulkt

från (cm)

till (cm)

0

10

Analyser

a

b

Metaller, PAH, Olja, TS, Glödförlust

x

PCB, org-tenn

x

TOC

x

Provuttag

a
(ej nivå b)

Sulfid
Kornstorlek

20,3

Anmärkning

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-06-17

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

SAA, ASAF

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:

Väder:

Provtagningsdjup (m u vattenytan): 9,5

Moln

SK10

Provtagningspunkt: wp 423
Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

Färg

0-1

grsaLe

1-37

postglacial lera, omblandad/omlagrad?

ljusgrå

37-63

varvig glaciallera

ljusgrå

Muddr. Djup

Lukt

Stångprovtagare

Okulär bedömning innan skiktning:
0-2

Ljus, oxiderad yta

2-63

Lera, Från ljusgrå mot ljust brungrå, glaciallera

från (cm)

till (cm)

a

0

20

b

25

63

Analyser

a

b

Metaller, Glödförlust, vattenhalt

x

x

Provuttag

Org-tenn
PAH

Anmärkning

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-06-16

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

ASAF, SAA

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:
Provtagningsdjup (m u
vattenytan):

Väder:
Provtagningspunkt: wp 1) 411

2) 412

Djup (cm
under
bottenytan)

3) 419

Jordart

SK11

Färg

Lukt

provtagaren bågnar. Allt provmaterial läggs i en glasburk
benämnd "SK11", provet är taget vid första punkten (wp 411).

4-10

saLe

brun
brun

Okulärt före skiktning:
Total kärnlängd 10 cm
0-10

Ev oxiderad yta, brun, svårt att avgöra
skillnader, saLe

från (cm)

till (cm)

0

10

Analyser

a

b

Metaller, Glödförlust, vattenhalt

x

x

Provuttag

a
b

Org-tenn
PAH

3) 8.8

Anmärkning

Stångprovtagare

Provtog 3 ggr (se 1, 2, 3 ovan), känns stumt,

grsaLe

2) 9.0

Muddr. Djup

Stört prov då lite material föll ur rör vid upptag.

0-4

1) 9.0

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-06-16

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

ASAF, SAA

Projektledare: JOHS
Väder:

Kontroll/init.:
Provtagningsdjup (m u
vattenytan):

Växl moln.

SK12

Provtagningspunkt: wp 402
Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

0-2

Oxiderad yta

2-25

saLe, ljusgrå med svarta inslag

25-44

Le, ljusgrå

Färg

Muddr. Djup

Lukt

Total kärnlängd 44 cm
Oxiderat yta, saLe, brungrå

2-10

Ljusgrå Le med sandinslag

10-40

Grå Le (glacial, postglacial?)

från (cm)

till (cm)

a

0

20

b

25

44

Analyser

a

b

Metaller, Glödförlust, vattenhalt

x

x

Provuttag

Org-tenn
PAH

Anmärkning

Stångprovtagare

Okulärt före skiktning:

0-2

9,3

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-06-16

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

SAA, ASAF

Projektledare: JOHS
Väder:

Kontroll/init.:

Moln, Ö 4.6 m/s, vattenstånd -1 cm

Provtagningspunkt:

0-2

SK13

wp 401

Djup (cm
under
bottenytan)

Provtagningsdjup (m u
vattenytan):

Jordart

Färg

Muddr. Djup

Lukt

Oxiderad yta

2-10

Mörkgrå recent lera m. inslag av sand

10-40

Postglacial lera m. inslag av sand

40-43

Varvig glacial lera

Total kärnlängd 42 cm
Oxiderad yta, brun till ljusgrå

4-12

Mörgrå något grövre material

12-21

Grå lera

21-42

Ljus lera

från (cm)

till (cm)

a

0

20

b

25

43

Analyser

a

b

Metaller, Glödförlust, vattenhalt

x

x

x

x

Provuttag

Org-tenn
PAH

Anmärkning

Stångprovtagare

Okulärt före skiktning:

0-4

7,8

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-06-16

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

ASAF, SAA

Projektledare: JOHS
Väder:

Kontroll/init.:

Sol, Ö 4.6 m/s, vattenstånd -1 cm

Provtagningspunkt:

SK14

wp 347

Djup (cm
under
bottenytan)

Provtagningsdjup (m u
vattenytan):

Jordart

0-3

Sandig oxiderad yta (lera)

3-10

Inslag av sand i glacial lera

10-30

Ljusgrå glacial lera

Färg

Muddr. Djup

Lukt

Total kärnlängd 31 cm
Ljusgrå sandig oxiderad yta

3-31

Ljusgrå lera (glacial)

från (cm)

till (cm)

a

0

20

b

25

30

Analyser

a

b

Metaller, Glödförlust, vattenhalt

x

x

Provuttag

Org-tenn
PAH

Anmärkning

Stångprovtagare

Okulärt före skiktning:

0-3

8,6

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-06-17

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

SAA, ASAF

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:
Provtagningsdjup (m u
vattenytan):

Väder:
Provtagningspunkt: 1) wp 420
Djup (cm
under
bottenytan)

2) wp 422 (prov)

Jordart

SK15

Färg

0-2

Brunt ytskikt, sand, grus

2-28

Mörkgrå lera

28-42

Strimmig ljus lera, brungrå lera, omblandat?

42-47

Mörkgrå lera

Lukt

lera ut ur botten av röret,
denna var mörkgrå, styvare
Då leran i botten av kärnan tagen
vid wp 420 var mörk och styvare
lera föll ur rör från detta försök
genomfördes nya försök kring
SK15 (t ex wp 470), trots 3
försök ingen ny kärna, stenigt,
hårt med ca 20 cm material
ovan. Provet taget från wp 422.

0-3

Brunt oxiderat ytskikt, sand, lera

3-30

Mörkgrå lera m. bruna inslag, sandig i toppen

30-35

Brun lera

35-40

Ljusgrå lera

från (cm)

till (cm)

a

0

28

b

33

45

Analyser

a

b

Metaller, Glödförlust, vattenhalt

x

x

PAH

Anmärkning

Vid provtagning (wp 422) åkte lite

Kärnlängd 45 cm

Org-tenn

2) 8,8

Muddr. Djup

Okulärt före skiktning:

Provuttag

1) 8,8

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-06-17

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

ASAF, SAA

Projektledare: JOHS

Kontroll/init.:
Provtagningsdjup (m u
vattenytan):

Väder:
Provtagningspunkt: wp 459, 460, 461, 462, 463
Djup (cm
under
bottenytan)

Jordart

wp 459

Sten, grus, sparar ej

wp 460

Lerig stenig grusig sand

wp 461

Lerig stenig grusig sand

wp 462

Stenar, inget prov

wp 463

Stenar, inget prov

SK16

Färg

från (cm)

a
b
Analyser

a

Metaller, Glödförlust, vattenhalt

x

Org-tenn
PAH

Muddr. Djup

Lukt

Anmärkning

van Veen

Samlingsprov från wp 460+461 = SK16

Provuttag

9,3

x

SEDIMENTPROVTAGNING
Projektnamn:

Oxhamn ytvatten och sediment

Sida:

Projektnr. :

32400435

Datum:

2020-06-17

Plats:

Oxelösunds hamn

Provtagare:

ASAF, SAA

Projektledare: JOHS
Väder:

Kontroll/init.:
Provtagningsdjup (m u
vattenytan):

Moln

SK17

Provtagningspunkt: wp 464
Djup (cm
under
bottenytan)

wp 464

Jordart

Färg

Mörk lera, oxiderad brun yta

Provuttag

från (cm)

a
b
Analyser

a

Metaller, Glödförlust, vattenhalt

x

Org-tenn
PAH

x

9,5

Muddr. Djup

Lukt

Anmärkning

Svavelväte

van Veen

till (cm)
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Appendix 4: Analysprotokoll – bottenfauna
Station:
Datum:
Djup:
BF1
Grupp
Annelida
Annelida
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Priapulida

Station:
Datum:
Djup:
BF2
Grupp
Annelida
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Priapulida

Station:
Datum:
Djup:
BF3
Grupp
Arthropoda
Mollusca
Mollusca
Priapulida

BF1
2020-04-01
16
2020
Artnamn
Marenzelleria
Pygospio elegans
Chironomidae
Monoporeia affinis
Saduria entomon
Limecola balthica
Peringia ulvae
Potamopyrgus antipodarum
Halicryptus spinulosus

Position, WGS-84
Latitud: 58,65785839
Longitud: 17,12028004
Individantal/hugg
1
2
SPP
SPP

CF

BF2
2020-04-01
22
2020
Artnamn
Marenzelleria
Chironomidae
Monoporeia affinis
Saduria entomon
Limecola balthica
Mytilus edulis
Potamopyrgus antipodarum
Halicryptus spinulosus

BF3
2020-04-01
22
2020
Artnamn
Monoporeia affinis
Limecola balthica
Mytilus edulis
Halicryptus spinulosus

Utförare: NIRAS Sweden AB
Havsområde: Oxelösunds hamnområde
EU_CD: SE583960-170700

3

4

5

Biomassa g vv/hugg
1
2

BQIstation:

3

4

5

Abundans
Medel/m2

2,90
Biomassa
Medel/m2

SE

SE

7

2

4

1

3

0,0509

0,0165

0,0427

0,0013

0,0264

136,00

41,18

1,10

0

0

0

1

0

0,0000

0,0000

0,0000

0,0022

0,0000

8,00

8,00

0,02

0,02

1

0

0

0

0

0,0034

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8,00

8,00

0,03

0,03

0

0

0

1

0

0,0000

0,0000

0,0000

0,0055

0,0000

8,00

8,00

0,04

0,04

1

0

0

0

0

0,0452

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8,00

8,00

0,36

0,36

6

11

6

11

7

1,0328

1,0795

1,4157

1,4157

1,2405

328,00

46,30

49,47

3,23

1

0

0

0

0

0,0064

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8,00

8,00

0,05

0,05

0

0

1

0

0

0,0000

0,0000

0,0064

0,0000

0,0000

8,00

8,00

0,05

0,05

0

1

0

0

0

0,0000

0,2823

0,0000

0,0000

0,0000

8,00

8,00

2,26

2,26

Position, WGS-84
Latitud: 58,65399034
Longitud: 17,12530950
Individantal/hugg
1
2

Utförare: NIRAS Sweden AB
Havsområde: Ljungskärsflagen
EU_CD: SE583896-170790

3

4

5

Biomassa g vv/hugg
1
2

BQIstation:

3

4

5

Abundans
Medel/m2

0,36

2,63
Biomassa
Medel/m2

SE

SE

SPP

2

2

2

0

6

0,0321

0,0128

0,0125

0,0000

0,0507

96,00

39,19

0,86

0,36

SPP

3

1

0

0

2

0,0116

0,0039

0,0000

0,0000

0,0077

48,00

23,32

0,19

0,09

0

0

0

1

0

0,0000

0,0000

0,0000

0,0049

0,0000

8,00

8,00

0,04

0,04

2

0

0

0

0

0,1007

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

16,00

16,00

0,81

0,81

8

6

7

5

11

0,9338

0,8373

1,8296

0,6992

2,1099

296,00

41,18

51,28

11,47

2

0

0

0

0

0,1957

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

16,00

16,00

1,57

1,57

0

0

0

0

1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0091

8,00

8,00

0,07

0,07

0

0

0

0

1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0531

8,00

8,00

0,42

0,42

Position, WGS-84
Latitud: 58,65058142
Longitud: 17,13051923
Individantal/hugg
1
2

Utförare: NIRAS Sweden AB
Havsområde: Ljungskärsflagen
EU_CD: SE583896-170790

3

4

5

Biomassa g vv/hugg
1
2

BQIstation:

3

4

5

Abundans
Medel/m2

2,42
Biomassa
Medel/m2

SE

SE

0

0

1

1

0

0,0000

0,0000

0,0032

0,0033

0,0000

16,00

9,80

0,05

2

8

3

5

6

0,3640

1,1197

0,9015

0,6830

1,3240

192,00

42,71

35,14

0,03
6,69

0

0

0

0

1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0136

8,00

8,00

0,11

0,11

2

0

0

0

1

0,0666

0,0000

0,0000

0,0000

0,0313

24,00

16,00

0,78

0,53

89
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Station:
Datum:
Djup:
BF4
Grupp
Arthropoda
Arthropoda
Mollusca
Priapulida

BF4
2020-04-01
50
2020
Artnamn
Monoporeia affinis
Pontoporeia femorata
Limecola balthica
Halicryptus spinulosus

Station:
Datum:
Djup:
BF5
Grupp
Annelida
Mollusca

Position, WGS-84
Latitud: 58,62737124
Longitud: 17,16239052
Individantal/hugg
1
2

BF5
2020-04-01
58
2020
Artnamn
Marenzelleria
Limecola balthica

Utförare: NIRAS Sweden AB
Havsområde: Bråvikens kustvatten
EU_CD: SE583121-171401

3

4

5

Biomassa g vv/hugg
1
2

BQIstation:

3

4

5

Abundans
Medel/m2

2,48
Biomassa
Medel/m2

SE

SE

1

0

0

0

1

0,0051

0,0000

0,0000

0,0000

0,0033

16,00

9,80

0,07

0,04

0

1

2

0

1

0,0000

0,0075

0,0160

0,0000

0,0028

32,00

14,97

0,21

0,12

6

4

4

4

5

1,2607

0,6208

0,9231

1,6782

0,4997

184,00

16,00

39,86

8,62

0

0

0

0

1

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0117

8,00

8,00

0,09

0,09

Position, WGS-84
Latitud: 58,62297890
Longitud: 17,16769940
Individantal/hugg
1
2
SPP

www.niras.se

Utförare: NIRAS Sweden AB
Havsområde: Bråvikens kustvatten
EU_CD: SE583121-171401

3

4

5

Biomassa g vv/hugg
1
2

BQIstation:

3

4

5

Abundans
Medel/m2

0,40
Biomassa
Medel/m2

SE

SE

0

1

0

0

0

0,0000

0,0039

0,0000

0,0000

0,0000

8,00

8,00

0,03

0,03

0

3

1

0

1

0,0000

0,9823

0,1326

0,0000

0,3538

40,00

21,91

11,75

7,36

90
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Appendix 5: Analysresultat laktester
I följande analysprotokoll anges provnummer som motsvarar laktester enligt tabellen nedan.
I samtliga försök användes 150 kg bindemedel per m3 sediment.

Härdningstid/bindemedel

M2 Cement/GGBFS
(30/70)

M4 Multicem/GGBFS
(60/40)

2 dygn

Försök 1:1

Försök 2:1

7 dygn

Försök 1:2

Försök 2:2

91

SR, NO

N

Analyscertifikat
Ordernummer

:

Kund
Kontaktperson
Adress

ST2012342

Sida

: 1 av 6

: SWECO Civil AB
: Johan Englöf

Projekt
Beställningsnummer

: Avvattnad KC blandning
: 35253

: PG1280

Provtagare

: ----

737 84 Fagersta

Provtagningspunkt

: ----

Sverige

Ankomstdatum, prover

: 2020-09-10 14:00

E-post
Telefon

: johan.englof@sweco.se
: ----

Analys påbörjad
Utfärdad

: 2020-09-10
: 2020-09-22 17:04

C-O-C-nummer
(eller
Orderblankett-num
mer)
Offertnummer

: ----

Antal ankomna prover

: 4

: ST2020SE-SWE-CIV0001 (OF200431)

Antal analyserade prover

: 4

Orderkommentarer
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha
påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog
eller vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur

Position

Niels-Kristian Terkildsen

Laboratoriechef

Laboratorium

: ALS Scandinavia AB

hemsida

Adress

: Rinkebyvägen 19C
182 36 Danderyd

E-post
Telefon

Sverige

: www.alsglobal.com
: info.ta@alsglobal.com
: +46 8 5277 5200

Sida
Ordernummer
Kund

: 2 av 6
: ST2012342
: SWECO Civil AB

Analysresultat

Matris: VATTEN

1:1

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer

ST2012342-001

Provtagningsdatum / tid
Parameter

Provberedning
Extraktion

Metaller och grundämnen

ej specificerad

Resultat

MU

Enhet

LOR

Analys paket

Metod

Utf.

ja

----

-

-

OV-19a1

W-P47

LE

Al, aluminium

2430

± 244

µg/L

2.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

As, arsenik

5.79

± 0.59

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Ba, barium

54.6

± 5.46

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Ca, kalcium

250

± 25.0

mg/L

0.2

V-3a

W-AES-1B

LE

Cd, kadmium

0.238

± 0.040

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Co, kobolt

3.94

± 0.406

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Cr, krom

2.96

± 0.33

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Cu, koppar

4.02

± 0.4

µg/L

1.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Fe, järn

1.68

± 0.168

mg/L

0.00400

V-3a

W-SFMS-5D

LE

0.0772

± 0.020

µg/L

0.020

V-3a

W-AFS-17V3a

LE

K, kalium

188

± 18.8

mg/L

0.5

V-3a

W-AES-1B

LE

Mg, magnesium

1.18

± 0.12

mg/L

0.09

V-3a

W-AES-1B

LE

Mn, mangan

56.7

± 5.69

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Mo, molybden

27.3

± 2.76

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Na, natrium

332

± 33.2

mg/L

0.2

V-3a

W-AES-1B

LE

Ni, nickel

44.4

± 4.45

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Pb, bly

10.1

± 1.01

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

V, vanadin

25.5

± 2.55

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Zn, zink

20.6

± 2.2

µg/L

2.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

6.76

± 0.7

ng/L

1.0

OV-19a1

W-GC-47

LE

12.2 *

----

-

3.0

pH

pH

ST

Hg, kvicksilver

Metallorganiska föreningar
TBT, tributyltenn

Fysikaliska parametrar
pH

Sida
Ordernummer
Kund

Matris: VATTEN

: 3 av 6
: ST2012342
: SWECO Civil AB

1:2

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer

ST2012342-002

Provtagningsdatum / tid
Parameter

Provberedning
Extraktion

Metaller och grundämnen

ej specificerad

Resultat

MU

Enhet

LOR

Analys paket

Metod

Utf.

ja

----

-

-

OV-19a1

W-P47

LE

Al, aluminium

1140

± 114

µg/L

2.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

As, arsenik

6.12

± 0.62

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Ba, barium

53.1

± 5.31

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Ca, kalcium

221

± 22.1

mg/L

0.2

V-3a

W-AES-1B

LE

0.0574

± 0.033

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Co, kobolt

3.14

± 0.329

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Cr, krom

<0.5

----

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Cu, koppar

2.98

± 0.3

µg/L

1.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Fe, järn

0.0502

± 0.0050

mg/L

0.00400

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Hg, kvicksilver

0.0561

± 0.019

µg/L

0.020

V-3a

W-AFS-17V3a

LE
LE

Cd, kadmium

K, kalium

189

± 18.9

mg/L

0.5

V-3a

W-AES-1B

Mg, magnesium

<0.09

----

mg/L

0.09

V-3a

W-AES-1B

LE

Mn, mangan

1.22

± 0.52

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Mo, molybden

34.6

± 3.48

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Na, natrium

335

± 33.5

mg/L

0.2

V-3a

W-AES-1B

LE

Ni, nickel

39.9

± 4.00

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Pb, bly

0.465

± 0.09

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

V, vanadin

20.7

± 2.07

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Zn, zink

2.93

± 0.9

µg/L

2.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

5.25

± 0.5

ng/L

1.0

OV-19a1

W-GC-47

LE

12.0 *

----

-

3.0

pH

pH

ST

Metallorganiska föreningar
TBT, tributyltenn

Fysikaliska parametrar
pH

Sida
Ordernummer
Kund

Matris: VATTEN

: 4 av 6
: ST2012342
: SWECO Civil AB

2:1

Provbeteckning
Laboratoriets provnummer

ST2012342-003

Provtagningsdatum / tid

ej specificerad

Resultat

MU

Enhet

LOR

Analys paket

Metod

Utf.

ja

----

-

-

OV-19a1

W-P47

LE

Al, aluminium

479

± 48.2

µg/L

2.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

As, arsenik

3.86

± 0.40

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Ba, barium

154

± 15.4

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Ca, kalcium

646

± 64.6

mg/L

0.2

V-3a

W-AES-1B

LE

Cd, kadmium

<0.05

----

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Co, kobolt

3.69

± 0.382

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Cr, krom

<0.5

----

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Cu, koppar

1.57

± 0.2

µg/L

1.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Fe, järn

0.130

± 0.0130

mg/L

0.00400

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Hg, kvicksilver

0.123

± 0.022

µg/L

0.020

V-3a

W-AFS-17V3a

LE
LE

Parameter

Provberedning
Extraktion

Metaller och grundämnen

K, kalium

416

± 41.6

mg/L

0.5

V-3a

W-AES-1B

Mg, magnesium

<0.09

----

mg/L

0.09

V-3a

W-AES-1B

LE

Mn, mangan

2.02

± 0.54

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Mo, molybden

28.5

± 2.87

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Na, natrium

370

± 37.0

mg/L

0.2

V-3a

W-AES-1B

LE

Ni, nickel

45.8

± 4.59

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Pb, bly

1.03

± 0.13

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

V, vanadin

2.03

± 0.206

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Zn, zink

26.1

± 2.8

µg/L

2.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

12.3

± 1.2

ng/L

1.0

OV-19a1

W-GC-47

LE

12.6 *

----

-

3.0

pH

pH

ST

Metallorganiska föreningar
TBT, tributyltenn

Fysikaliska parametrar
pH

Sida
Ordernummer
Kund

: 5 av 6
: ST2012342
: SWECO Civil AB

2:2

Provbeteckning

Matris: VATTEN

Laboratoriets provnummer

ST2012342-004

Provtagningsdatum / tid

ej specificerad

Resultat

MU

Enhet

LOR

Analys paket

Metod

Utf.

ja

----

-

-

OV-19a1

W-P47

LE

Al, aluminium

996

± 99.8

µg/L

2.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

As, arsenik

3.62

± 0.38

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Ba, barium

219

± 21.9

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Ca, kalcium

593

± 59.3

mg/L

0.2

V-3a

W-AES-1B

LE

0.0831

± 0.034

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Co, kobolt

3.81

± 0.394

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Cr, krom

<0.5

----

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Cu, koppar

1.76

± 0.2

µg/L

1.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Fe, järn

0.123

± 0.0123

mg/L

0.00400

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Hg, kvicksilver

0.0472

± 0.019

µg/L

0.020

V-3a

W-AFS-17V3a

LE
LE

Parameter

Provberedning
Extraktion

Metaller och grundämnen

Cd, kadmium

K, kalium

420

± 42.0

mg/L

0.5

V-3a

W-AES-1B

Mg, magnesium

<0.09

----

mg/L

0.09

V-3a

W-AES-1B

LE

Mn, mangan

2.16

± 0.55

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Mo, molybden

22.0

± 2.23

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Na, natrium

366

± 36.6

mg/L

0.2

V-3a

W-AES-1B

LE

Ni, nickel

53.3

± 5.34

µg/L

0.50

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Pb, bly

0.616

± 0.10

µg/L

0.20

V-3a

W-SFMS-5D

LE

V, vanadin

2.01

± 0.204

µg/L

0.050

V-3a

W-SFMS-5D

LE

Zn, zink

4.76

± 1.0

µg/L

2.0

V-3a

W-SFMS-5D

LE

11.9

± 1.2

ng/L

1.0

OV-19a1

W-GC-47

LE

12.6 *

----

-

3.0

pH

pH

ST

Metallorganiska föreningar
TBT, tributyltenn

Fysikaliska parametrar
pH

Metodsammanfattningar
Analysmetoder

Metod

W-AES-1B

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Analys
utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys. Detta gäller ej prov som
varit surgjort vid ankomst till laboratoriet.

W-AFS-17V3a
W-GC-47

Analys av kvicksilver (Hg) i förorenat vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008. Analys utan föregående uppslutning.
Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.
Bestämning av tennorganiska föreningar (OTC) i vatten med GC-ICP-MS enligt SE-SOP-0037 (ISO 17353:2005).

W-P47

ISO 17353:2005, ALS metod 47

W-SFMS-5D

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994.
Analys utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys. Detta gäller ej
prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet.

pH

SS-EN ISO 10523:2012, utg. 1.

Sida
Ordernummer
Kund

: 6 av 6
: ST2012342
: SWECO Civil AB

Nyckel:

LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.
MU = Mätosäkerhet
* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:
Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data- Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).
Utf.

LE

Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

ST

Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC
Ackrediteringsnummer: 2030
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SAMMANFATTNING
WSP har fått i uppdrag av Oxelösunds Hamn AB att upprätta en riskbedömning som underlag till MKB i
samband med ansökan om nytt miljötillstånd. Hamnen har ett befintligt miljötillstånd från 2004 och avser
att söka nytt tillstånd för hamnverksamhet som omfattar planerade förändringar kopplat till förändrade
godsflöden, höjda maxvolymer samt anläggande av tillkommande kaj och nytt RoRo-läge. Det
kommande tillståndet ska omfatta nuvarande och tillkommande verksamhet. Det övergripande syftet
med planerade ändringar och anläggningar är att kunna tillmötesgå ett framtida behov av godshantering
via Oxelösunds hamn till följd av fler sjötransporter, att kunna möta de mål som regeringen satt gällande
att främja överflytt av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt att anpassa verksamheten
inför den förändring som följer av SSABs planerade omställning.
Syftet med denna riskbedömning är att utgöra underlag för den MKB som tas fram i samband med ny
tillståndsansökan för Hamnens verksamhet, samt att uppfylla relevanta krav i miljöbalken. Målet med
denna riskbedömning är att identifiera, uppskatta och värdera risker för människa och naturmiljö
förknippade med Hamnens verksamhet. Risker med potentiellt stor konsekvens för miljö och/eller
människa utreds vidare för att bedöma om dessa kan anses vara acceptabla. I de fall riskerna inte kan
anses acceptabla kommer riskreducerande åtgärder att föreslås för att på så vis sänka risken till en
acceptabel nivå.
Hamnen kommer ansöka om tillstånd för verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken samt tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Ansökan omfattar den verksamhet som Oxelösunds Hamn
AB bedriver i Oxelösunds hamn och på Stegeludden. Befintlig oljeanläggning samt framtida LNGterminal bedrivs under separata tillstånd och omfattas ej av nu aktuell ansökan. Dessa verksamheter
har, där det bedöms relevant, beaktats vid bedömningen av kumulativa effekter.
Identifierade risker för den tillståndssökta verksamheten berör i huvudsak följande områden:
•

Hantering av jord-, schakt- och rivningsmassor (även lagring), flygaska och bottenaska.

•

Intern hantering av brandfarlig vara.

•

Storbrand.

•

Släckvattenhantering.

•

Farligt gods.

•

Övrig hantering av farligt avfall.

•

Kemikaliehantering.

•

Förändrade interna och externa transporter.

•

Extremväder.

Givet att befintliga åtgärder upprätthålls samt att föreslagna åtgärder utreds och införs (se vidare i
kapitel 7), bedöms samtliga typscenarier vara acceptabla avseende risken för påverkan på människors
liv och hälsa respektive på naturmiljön.
I tabellen på nästa sida visas en sammanställning över föreslagna åtgärder och dess bedömda status.
Åtgärderna delas in i åtgärder som rekommenderas för att uppnå en acceptabel risknivå, samt åtgärder
som kan genomföras för att ytterligare sänka risknivån.
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Sammanställning över status för rekommenderade åtgärder.
Åtgärd

Status

Rekommenderade åtgärder för att uppnå acceptabel risknivå
Åtgärder för att förhindra
storbrand

Befintliga åtgärder. Exempelvis rutiner, kontroller, utbildningar och tillgång
till brandsäkerhetsutrustning behöver dock anpassas efter den sökta
verksamheten.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Att utreda och införa erforderliga trafiksäkerhetsåtgärder inom Oxelösunds
hamn sker i dagsläget inom ramen för den löpande verksamheten. Detta är
en viktig aspekt även i den framtida verksamheten.

Upprätta riskutredning LBE/SÄIFS

Heltäckande riskutredning utifrån LBE (med stöd i tillämplig SÄIFS) saknas
för både hamnens egen hantering samt för extern verksamhet inom
Oxelösunds hamn.

Uppdatera rutin för lämpning av
material

Befintlig åtgärd men rutin bör upprättas i samverkan med
räddningstjänsten.

Åtgärder för hantering av
släckvatten

Åtgärder saknas i dagsläget. Flera alternativ presenteras i
släckvattenutredningen.

Säkerställ samverkan avseende
hantering av LNG

Samverkan måste ske med LNG-terminalen för att tillse att erforderliga
riskreducerande åtgärder implementeras.

Åtgärder som föreslås genomföras för att ytterligare sänka risknivån
Revidera rutin för hantering av
farligt gods

Befintlig åtgärd som bör utvecklas och dokumenteras.

Säkerställ förmåga att hantera
extremväder

Befintliga åtgärder men hamnen bör upprätta en handlingsplan för att
säkerställa kontinuerlig omvärldsbevakning med avseende på
klimatförändringar.
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INLEDNING

WSP Sverige AB (WSP) har fått i uppdrag av Oxelösunds Hamn AB (vidare Hamnen) att upprätta en
riskbedömning som underlag till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i samband med ansökan om nytt
miljötillstånd.

1.1

BAKGRUND

Hamnen hanterar stora mängder och olika typer av gods. Oxelösunds hamn är en allmän hamn med ett
flertal fördelar jämfört med många andra hamnar, exempelvis djupet som möjliggör att fartyg från
Östersjön kan tas in, isfritt läge, service dygnet runt, kort insegling och goda transportmöjligheter (direkt
anslutning till både motorväg och järnväg). [1]
Hamnen har ett befintligt miljötillstånd från 2004. Sedan tillståndet erhölls har hamnverksamheten
utvecklats och Hamnen ser ett framtida behov av möjligheten att kunna hantera en ökad mängd gods
över kaj från olika kundkategorier jämfört med idag. Det finns även av regeringen satta mål om att en
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas. Sedan tillstånd gavs 2004
har verksamheten till viss del utvecklats och olika anmälningsärenden om ändringar har gjorts till
Länsstyrelsen och godkänts. Med detta som bakgrund behöver Hamnen söka ett nytt tillstånd. [1]
I närområdet ligger SSAB, vilka tar in råvaror via Oxelösunds hamn. SSAB avser att ställa om den
nuvarande malmbaserade produktionen till en järn- och skrotråvarubaserad produktion med
ljusbågsugn. Ändringen medför förändrade råvaruflöden, från införsel av malm och kol till järnråvaror,
främst i form av skrot. Ansökan om tillstånd lämnades in av SSAB till mark- och miljödomstolen hösten
2019 och huvudförhandling i ärendet hölls oktober 2020. Målsättningen är att ta ljusbågsugnen i drift
2025. Som en konsekvens av SSAB:s planerade processförändring kommer även Hamnens
verksamhet att genomgå förändringar i godshantering. Införsel av önskad mängd skrot avsett för SSAB
ryms inom Hamnens gällande tillstånd, men tar då upp merparten av kapaciteten. Med anledning av
SSABs omställning samt det faktum att kommande järnråvara skiljer sig från dagens i form av
egenskaper och hanteringsform, samtidigt som Hamnen fortsätter växa inom andra kategorier, behöver
tillståndstaket för hantering av gods öka. [1]
Hamnen avser att söka nytt tillstånd för hamnverksamhet som omfattar planerade förändringar kopplat
till förändrade godsflöden, höjda maxvolymer samt anläggande av tillkommande kaj och nytt RoRo-läge.
Det kommande tillståndet omfattar fortsatt och utökad verksamhet. Det övergripande syftet med
planerade ändringar och anläggningar är att kunna tillmötesgå ett framtida behov av godshantering via
Oxelösunds hamn till följd av fler sjötransporter, att kunna möta de mål som regeringen satt gällande att
främja överflytt av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt att anpassa verksamheten inför
den förändring som följer av SSABs planerade omställning. [1]

1.2

RAPPORTSTRUKTUR OCH LÄSANVISNING

Denna rapport är utarbetad av WSP i samverkan med Hamnen och Structor Miljöbyrån.

Författare
För WSP har Emelie Laurin (Brandingenjör och Civilingenjör riskhantering) upprättat rapporten
tillsammans med Henrik Selin (Civilingenjör riskhantering och ekosystemteknik) som även varit
uppdragsansvarig.
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Emelie Laurin har tio års erfarenhet av riskhantering som konsult och har tidigare bland annat arbetat
med riskhantering inom industri, riskutredningar och tillståndshantering utifrån Lag (2010:1011) om
brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt riskhantering vid fysisk planering i anslutning till
transportleder och farliga verksamheter. Sedan 2020 är Emelie uppdragstypsansvarig för riskhantering
inom industri på WSP.
Henrik Selin arbetar sedan 2008 som riskhanteringskonsult och uppdragsledare. Henrik har ansvarat
för riskhanteringen i flera tillståndsansökningar för såväl planer som program. Henrik har varit delaktig
i flera projekt åt MSB och håller kontinuerligt utbildningar inom riskhantering åt verksamheter och
myndigheter. Henrik har tidigare arbetat på Länsstyrelsen med tillsyn av Sevesoverksamheter,
upprättande av risk- och sårbarhetsanalyser samt deltagit i remissärenden som sakkunnig inom risk
och säkerhet.

Kvalitetsgranskning
I enlighet med WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001,
omfattas denna handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet
fristående person granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har
varit Maria Persson (Kemiingenjör).
Maria är uppdragsledare inom sektionen Brand & Risk och arbetar med riskhantering i
infrastrukturprojekt och riskhantering inom industrin. Industririskhantering har Maria lång erfarenhet av.
Hon började som teknisk handläggare på dåvarande Räddningsverket där hon ansvarade för
explosivvaruhanteringen inom fordonsindustrin. Förutom explosivindustrin har hon även god
erfarenhet från läkemedelsindustrins hantering av brandfarliga varor och brännbart damm, liksom från
kraftvärmebranschen. Maria arbetar även med riskhantering i kemikaliehanterande industri, i
synnerhet Sevesoanläggningar, där höga krav på säkerhetsarbete och dokumentation av
verksamhetens riskhanteringsarbete finns.

Innehåll och struktur i rapporten
Rapporten omfattar:
•

En beskrivning av Oxelösunds hamn samt Hamnens verksamhet.

•

En indelning i nuläge, sökt verksamhet och nollalternativ.

•

En beskrivning av verksamhetens omgivning inklusive de naturliga förutsättningar som kan
påverka riskbilden avseende olyckor som kan medföra betydande skada på naturmiljön
och/eller människor.

•

En identifiering och beskrivning av risker inom verksamheten, som kan medföra en betydande
skada på naturmiljön och/eller människor, i händelse av en olycka.

•

En riskuppskattning med riskvärdering utifrån definierade värderingskriterier.

•

En beskrivning av befintliga riskreducerande åtgärder och eventuellt behov av kompletterande
åtgärder.

•

En diskussion om rapportens förutsättningar, osäkerhet och antaganden.

•

Slutsats.
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Arbetet med att ta fram riskbedömningen har strukturerats och genomförts utifrån nedanstående
frågeställningar:
•

Riskidentifiering: Vad kan inträffa?

•

Frekvensuppskattningar: Hur ofta kan det inträffa?

•

Konsekvensuppskattningar: Vad blir konsekvensen av det inträffade?

•

Riskuppskattning: Hur stor är risken?

•

Riskvärdering: Är risken acceptabel?

•

Riskreduktion: Rekommenderas åtgärder?

Använda metoder beskrivs i respektive kapitel. Mer djupgående beskrivning av
riskhanteringsprocessens olika steg redogörs för i Bilaga B.
Bedömningarna i rapporten är strukturerade utifrån respektive identifierad riskkälla och därefter beskrivs
risknivån under respektive skede och vari skillnaderna består. Bedömningarna fokuseras i enlighet med
miljöbalken på det som bedöms vara väsentligt att beskriva och utreda. Mot bakgrund av detta så kan
rapporten i vissa hänseenden vara mer övergripande i sin karaktär. Däremot finns referenser till
bakomliggande rapporter, riskbedömningar och utredningar vars detaljeringsgrad överstiger denna
rapport.

Nomenklatur
Följande nomenklatur används [1]:
Hamnen – Oxelösunds Hamn AB.
Oxelösunds hamn – hamnområdet generellt, omfattar inte endast Oxelösunds Hamn AB:s
verksamhetsområde då det inom Hamnens område finns externa verksamhetsutövare med separata
tillstånd.

1.3

SYFTE OCH MÅL

Syftet med denna riskbedömning är att utgöra underlag för den MKB som tas fram i samband med ny
tillståndsansökan för Hamnens verksamhet, samt att uppfylla relevanta krav i miljöbalken. Handlingen
presenterar en övergripande bedömning gällande de risker som den planerade förändringen av
verksamheten medför för människors hälsa och för miljön.
Målet med denna riskbedömning är att identifiera, uppskatta och värdera risker för människa och
naturmiljö förknippade med Hamnens verksamhet. Risker med potentiellt stor konsekvens för miljö
och/eller människa utreds vidare för att bedöma om dessa kan anses vara acceptabla. I de fall riskerna
inte kan anses acceptabla kommer riskreducerande åtgärder att föreslås för att på så vis sänka risken
till en acceptabel nivå. Riskbedömningen ska även utgöra grund för att ta fram och prioritera
riskreducerande åtgärder.
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AVGRÄNSNINGAR

Identifiering och beskrivning av riskkällor sker utifrån tre olika perspektiv, dessa illustreras i Figur 1.

Figur 1. Tre olika perspektiv för identifiering och beskrivning av riskkällor i anslutning till verksamhetsområdet. [2]

De risker som har beaktats är uteslutande förknippade med plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor),
dels kopplade till Hamnens verksamhet, dels i samband med transporter av bland annat farligt gods i
anslutning till Oxelösunds hamn. Utöver detta beaktas även olyckor vid verksamheter i anslutning till
Oxelösunds hamn som omfattas av Sevesolagstiftningen eller Lag om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 4
§.
De skyddsvärda objekt som behandlas utgörs av människor, naturmiljö och samhällsviktiga
verksamheter/funktioner. Vad gäller människors hälsa beaktas enbart risker som kan innebära
livshotande konsekvenser, d.v.s. risker som påverkar personsäkerheten inom och i anslutning till
Oxelösunds hamn. Detta innebär att ingen hänsyn har tagits till exempelvis egendomsskador eller
skador orsakade av långvarig exponering för avgaser, damm, buller eller liknande. Vad gäller miljö
diskuteras övergripande olyckor som kan ge betydande skador på naturmiljön, samt möjlig påverkan på
samhällsviktiga verksamheter.
Riskbedömningen är även avgränsad till att enbart analysera tekniskt och manuellt handhavande,
rutiner och instruktioner som är relaterade till den dagliga driften (inklusive driftstopp och störningar)
samt hanteringen. En systematisk genomgång av hur de organisatoriska funktionerna fungerar, ingår
inte. Renodlade arbetsmiljörisker till följd av ökad godshantering förutsätts hanteras inom ramen för
arbetsmiljölagstiftningen och beaktas inte i denna riskbedömning. Konsekvenser som ger upphov till
driftstörning, ekonomisk förlust etc. beaktas inte heller.
Följande naturolyckor beaktas i rapporten: höga vattennivåer (inklusive skyfall), ras, skred och
erosion, blixt- och åskoväder, höga vindstyrkor, solstorm, snöstorm och isbildning, dimma och fuktig
miljö, extrema temperaturer samt skogsbrand. Övriga naturolyckor, så som jordbävning, laviner och
tsunamis avgränsas bort.

1.5

STYRANDE DOKUMENT

Styrande dokument för upprättandet av denna riskbedömning listas nedan:
•

Miljöbalk (1998:808).

•

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

•

Miljöbedömningsförordningen (2017:966).
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UNDERLAGSMATERIAL

Riskbedömningen baseras i huvudsak på följande underlag, övrigt underlag refereras fortlöpande i
rapporten:
•

Bilaga PM – Gemensamma förutsättningar, Miljötillstånd Oxelösunds Hamn, Structor till
Ansökan [1]

•

Anbudsförfrågan tillståndsprövning Oxelösunds Hamn, 4 oktober 2019 [3]

•

Uppstartsmöte vid Oxelösunds Hamn AB, 6 november 2019 [4]

•

Platsbesök i samband med uppstartsmöte, 6 november 2019

•

Oxelösunds Hamn AB, Säkerhetsrapport, 16 februari 2018 [5]

•

Oxelösunds Hamn AB, Teknisk beskrivning, 28 maj 2001 [6]

•

Oxelösunds Hamn AB, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 28 maj 2001 [7]

•

Befintligt miljötillstånd, 14 maj 2004 [8]

•

Miljökonsekvensbeskrivning för LNG-terminal i Oxelösunds hamn, oktober 2018 [9]

•

Kvantitativ riskanalys (QRA) – LNG-terminal i Oxelösunds hamn, februari 2019 [10]

•

Oxelösunds kommuns risk- och sårbarhetsanalys [11]

•

Oxelösunds kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor [12]

•

MKB för ändrat tillstånd SSAB, med underliggande rapporter. [13]

Nedan listade lagar och föreskrifter utgör underlag till genomförda bedömningar, även om dokumenten
i sig inte är styrande för denna riskbedömning (se avsnitt 1.5).
•

Lag (2003:788) om skydd mot olyckor.

•

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.

•

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

•

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.

•

Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS) 2004:7 om explosionsfarlig miljö vid hantering av
brandfarliga gaser och vätskor.

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS) 2013:3 om tillstånd till
hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS) 2018:3 om cisterner och
rörledningar för brandfarliga vätskor.

•

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS) 2000:2 om hantering av brandfarliga vätskor.

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:1) om hantering av
brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler.

•

Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3)
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SAMRÅD

Möte med myndigheter respektive öppet hus med närboende, allmänhet, organisationer m.m. har
hållits 5 februari 2020.
Synpunkter som berör risk har inkommit från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Länsstyrelsen i Södermanlands län och Sjöfartsverket. Synpunkter från samrådet har arbetats in i
rapporten och/eller besvarats i samrådsredogörelsen.
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BESKRIVNINGAR

I detta kapitel beskrivs först Hamnens verksamhet (nuläget), därefter beskrivs nollalternativet samt
den planerade förändringen som ligger till grund för den nya tillståndsansökan enligt miljöbalken.
Slutligen beskrivs den fysiska omgivningen samt övriga omgivningsfaktorer.

2.1

OXELÖSUNDS HAMN

Hamnens verksamhet bedrivs inom fastigheterna Oxelö 7:60 och Oxelö 7:67 samt Lövkojan 7 och 8. I
Figur 2 visas en översiktskarta där Hamnens befintliga verksamhetsområde är utpekat. Hamnens
huvudsakliga verksamhet består i att ta emot fartyg för att lasta, lossa, lagra och hantera olika typer av
material och varor. Hamnen utgör en samhällsviktig verksamhet [11]. Verksamheten omfattar bland
annat lossning av eldningsflis, spannmål, cement, kemikalier, legeringar och järn-och skrotråvara samt
lastning av bland annat slagg, spannmål och ammoniumsulfat. En stor del av verksamheten består för
närvarande i att hantera råvaror i bulk såsom bland annat malmpellets och kol till SSAB:s verksamhet.
SSAB:s verksamhet utgör idag cirka 60 procent av den totala volymen gods över kaj årligen. Den
närliggande oljeanläggningen, som är en Sevesoverksamhet, ingår inte i tillståndsansökan.
Verksamheten i hamnen omfattas inte av Sevesolagstiftningen.
Utöver idag använda ytor omfattas det sökta verksamhetsområdet även av ytor (se J och K i Figur 3)
som ännu inte är ianspråktagna (främst norr om Gamla Oxelösundsvägen). Dessa ytor är planlagda för
industri, lager/terminal och kan komma att ianspråktas inom ramen för den sökta verksamheten.

Figur 2. Översiktskarta med hamnens verksamhetsområde utpekat.
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Skillnaden mellan verksamhetsområdet i nuläget samt i den sökta verksamheten är att
verksamhetsområdet har utökats till att även omfatta den fastighet som idag tillhör Sjöfartsverket (Oxelö
7:72) samt lageryta J och K.
En del av detta område kommer att ianspråktas för LNG-terminalens manövercentral, men härutöver
kommer området att användas för Hamnens verksamhet t.ex. för förråd, uppställning av maskiner eller
arbetsutrymmen. Viss terminalhantering kan också bli aktuellt.

2.2

SKEDEN ENLIGT MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

I detta avsnitt beskrivs Hamnens verksamhet samt den planerade förändringen. Beskrivningarna utgår
från MKB:s skeden.

Nuläge
Hamnens huvudsakliga verksamhet består i att ta emot fartyg för att lasta, lossa, lagra och
hantera olika typer av material och varor. En stor del av verksamheten består i att hantera råvaror
i bulk såsom bland annat malmpellets och kol till SSAB:s verksamhet, samt att lasta ut färdiga
stålprodukter.
SSAB:s verksamhet utgör cirka 60 procent av den totala volymen. Kol lossas, lagras och lastas ut
även för andra kunder. Verksamheten omfattar även lossning av stålprodukter, eldningsflis,
spannmål, cement, kemikalier, legeringar och skrot samt lastning av bl.a. järnsinter, koksgrus,
slagg, spannmål och ammoniumsulfat. [1]
Hamnen är en allmän hamn vilket innebär att ankommande gods för lossning och lastning kan
utgöras av alla förekommande godsslag. [1] I hamnens tillstånd finns inga restriktioner gällande
farligt gods, men det rör sig generellt om mycket små mängder. Exempelvis hanterades under
2018 totalt två stycken farligt gods-skyltade containrar. [4]
Lagring
Ett antal lagringsytor finns inom verksamheten, se Figur 3 och Tabell 1. Delar av lagerytorna
arrenderas av externa verksamhetsutövare. Inom fastigheten Oxelö 7:67, Stegeludden
(friliggande yta i öster, se Figur 2), finns ytor för lagring om totalt 70 000 m2. Stegeludden är en
stor plansprängd yta som på tre sidor omges av 3–6 meter höga klippor med barrskogsbeklädd
hällmark. Ytterligare ytor på Stegeludden går vid behov att iordningsställa för lagring. Inom
fastigheten Oxelö 7:60 finns ett antal hamnmagasin. [1] Huvuddelen av magasinen används av
Hamnen, medan ett fåtal hyrs ut.
För nuläge används ett s.k. ”typår” för att beskriva nuvarande verksamhet. Vid framtagande av
typår har åren 2014–2019 studerats. För att representativt kunna jämföra nuläget med den
framtida verksamheten och nollalternativet och för ”ett värsta fall” har det år mellan 2014–2019
som inneburit flest antal transporter, högst antal ton gods över kaj o.s.v. valts att representera ett
”typår”. [1]
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Figur 3. Lagerytor och placering av spårbundna kranar inom hamnen år 2020. Lageryta J och K är områden som för
närvarande inte ianspråktagits.
Tabell 1. Användning av lagerytor etc. år 2020.
Lager

Yta, m2

Beläggning

Nuvarande användning,
godsslag

Max lagringshöjd,
meter

A

25 000

Asfalt

Träflis, lättklinker

6-7

B

27 000

Asfalt

Kol, pellets

13

C

27 000

Asfalt

Kol, pellets, kalksten

13

D

29 000

Asfalt

Kalk, black iron, kol

10

E

35 000

Asfalt

Injektionskol, kol, koks

17

F

24 000

Betong, inre

Varierande bulk

N/A

Aluminium, varierande
styckegods/bulk

N/A

Merolit, yttre
G

11 000

Betong
Asfalt

H

15 000

Asfalt
Merolit

Nordic Bulkers

N/A

I

40 000

Asfalt

Träpellets

N/A

L

4 500

Asfalt

Magnetit

5

M

3 500

Asfalt

Skrot, gatsten, tackjärn

N/A

N

3 000

Grus

Uppställnings-plats

N/A
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Lager

Yta, m2

Beläggning

Nuvarande användning,
godsslag

Max lagringshöjd,
meter

O

20 000

Asfalt

Terminalyta, finns dedikerad plats
för farligt avfall/gods, 12x12
meter

N/A

Ebri

1 500

Asfalt

SRF-balar

N/A

Betongsilo 1

N/A

N/A

Cement

N/A

Betongsilo 2

N/A

N/A

Cement

N/A

Cistern 314

N/A

N/A

Bioolja max 11 000 m3

N/A

Magasin 1

2 100

Asfalt

Mellanlager väderkänsligt
material

Cirka 8

Magasin 2

1 750

Asfalt

Plåt/coilslager väderkänsligt

Cirka 5

Magasin 2A

1 000

Asfalt

Plåt/coilslager, väderkänsligt

Cirka 5

Magasin 5

5 500

Asfalt

Träpellets

Cirka 8

Magasin 6

3 000

Asfalt

SDF/RDF-balar

4

Magasin 7

3 500

Asfalt

Träpellets

Cirka 7

Stegeludden

70 000

Asfalt/grus

Träflis

7

Farligt avfall
Hantering av farligt avfall utgörs i huvudsak av eget oljeavfall och oljesludge från fartyg, som
hämtas av sugbil. Inget oljesludge lagras i hamnen, men små mängder oljeavfall lagras i kärl och
töms regelbundet. I hamnen finns även cisterner för spillolja eftersom Hamnen måste kunna ta
emot en viss mängd, dessa används dock endast i undantagsfall. Övrigt farligt avfall omhändertas
vid mottagningsstation vid kaj 9½ samt vid kaj 3-7. [7]
Kemikaliehantering
Följande kemikalier används som energikällor inom hamnen:
•

EO1: Används till byggtorkar.

•

Diesel och HVO: Används som drivmedel till bilar och maskiner.

Godshantering sker även av följande kemiska produkter:
•

Ammoniumsulfat: Används som gödningsmedel.

•

Vägsalt.

•

Cement.

•

Tunga eldningsoljor.

•

Bioolja

Övrig hantering av kemiska produkter är småskalig och relaterar främst till underhåll och service av
arbetsfordon (oljor, smörjmedel, lösningsmedel etc.). [7] I Tabell 2 redovisas ämnen, mängder och
användningsområden för de kemikalier som kan lagerhållas inom området.
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Ämne

Mängd
tank och
flaskor

Invallning

Tabell 2, Sammanställning över farliga ämnen inom området. I de fall invallning finns är denna lika stor eller större
än maximal förvarad volym. * Total mängd i Oxelösunds hamn av acetylen och syrgas, lagras vid svetsverkstad
men används även i fordonsverkstad.

Motorolja

1 000 l

Hydraulolja

1 300 l

Spillolja

5 000 l

Acetylen

*

Syrgas

*

Acetylen

370 l *

Syrgas

310 l *

Vätgas

20 l

Spillolja

5 000 l

X

Sludge

10 000 l

X

Sludge

10 000 l

X

Sludge

10 000 l

X

Eldningsolja

5 000 l

X

Eldningsolja

3 000 l

X

Eldningsolja

3 000 l

X

Diesel

10 000 l

X

HVO

10 000 l

X

adBlue

4 000 l

Diesel

990 l

Diesel

10 000 l

X

Position, beskrivning, användning och invallning
Fordonsverkstad
IBC-behållare i kemikalierum innehållandes olja för arbetsfordon.
Fordonsverkstad
IBC-behållare och mindre kärl i kemikalierum innehållandes hydraulolja för
arbetsfordon.
Fordonsverkstad
Farmartank (cistern nr 3) innehåller spillolja från fordonsverkstaden.
Fordonsverkstad
Flaskor vilka används vid Svetsning/skärning
Fordonsverkstad
Flaskor vilka används vid Svetsning/skärning
Svetsverkstad
Flaskor om 41 liter, lager för svets och skär, avdelning UV.
Svetsverkstad
Flaskor om 50 och 20 liter, lager för svets och skär, avdelning UV
Svetsverkstad
Flaskor om 20 liter, lager för användning i RTO-anläggningen
Spilloljebod
Cistern nr 6, fat med spillolja från mekverkstad
Kaj 8
Cistern nr 08a. Sludgetank för sludge från fartyg.
Gropen (närmast berget)
Cistern nr 08b. Sludgetank för sludge från fartyg.
Gropen (närmast stan)
Cistern nr 08c. Sludgetank för sludge från fartyg.
C14-området
Cistern nr 10 vid biooljecistern C14. Innehåller eldningsolja för uppvärmning
av cistern C14.
Ficka F104 (fd pos 5)
Cistern nr 11. Eldningsolja F104 vid lager B. Används för uppvärmning av
södra fickan.
Ficka F113 (fd pos 1)
Cistern nr 12. Eldningsolja F113 vid lager B. Används för uppvärmning av
norra fickan.
Kaj 3 (fd pos 11)
Cistern nr 16. Farmartank med diesel till arbetsfordon.
Kaj 3 (fd pos 11)
Cistern nr 18. Farmartank med HVO till arbetsfordon.
Kaj 3 (fd pos 11)
adBlue avsett för arbetsfordon
Kaj 3 (fd pos 11)
Cistern nr 706, mobil tank (wikers, blå). Diesel till kran (Sennebogen)
LM-parkering PBM (fd pos 10)
Cistern nr 17. Farmartank vid lager D (lastmaskinplatsen) innehållande diesel
till arbetsfordon.
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HVO

10 000 l

X

adBlue

4 000 l

Eldningsolja

2 650 l

X

Eldningsolja

4 400 l

X

Diesel

3 000 l

X

Bensin

2x5 l

varierar

varierar

Ämne

Gasol
Spolarvätska

1 000 l

X

Kylarvätska

1 000 l

X

Vätgas

20 l

X

varierar

varierar

Emelie Laurin
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Position, beskrivning, användning och invallning
LM-parkering PBM (fd pos 10)
Cistern nr 19. Farmartank vid lager D (lastmaskinplatsen) innehållande HVO
till arbetsfordon.
LM-parkering PBM (fd pos 10)
Lager D, lastmaskinplatsen, adBlue till arbetsfordon
Ficka F401b (fd pos 3)
Cistern nr 22. Eldningsolja F401b, lager E. Används för uppvärmning av ficka
Ficka F401a (fd pos 4)
Cistern nr 23. Eldningsolja F401a, lager E. används för uppvärmning av ficka.
Bstn 5 (SSAB) (fd pos 8)
Cistern nr 24. Dieseltank. Bstn 5 (SSAB). Används till byggtork (stup B25B26a)
Stuveriförråd/ kättingförråd
Bränsledunkar med bensin avsedd för motorsåg, lövblås, sopmaskin.
Förvaras inomhus.
Stuveriförråd/ kättingförråd
Farligt gods-skåp för fartygsleveranser. Skåpet innehåller exempelvis färg och
är placerat utomhus.
Svenska foder
Gasoltank (LPG) vid Svenska foder, tanken ägs av Svenska foder och de
innehar också tillståndet för tanken.
Servicehall/spolplatta PBM (Tillsynshall)
IBC-behållare med spolarvätska för arbetsfordon.
Servicehall/spolplatta PBM (Tillsynshall)
IBC-behållare med kylarvätska för arbetsfordon.
RTO-anläggning vid G:a Ox.vägen
Flaskor med vätgas för RTO-anläggning.
Lageryta N
Farligt gods-område

Områdeskarta med bränsle- och mediatankarnas placering har studerats för riskbedömningen,
men ej tagits med i detta dokument pga. sekretess. Denna information förutsätts beskrivas och
synliggöras i exempelvis insatsplanen över hamnområdet.
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Transporter
Transporter till och från hamnen sker med fartyg, tåg och lastbil. Inom hamnen förekommer transporter
med tåg, lastbil och diverse lastmaskiner. [1]

Figur 4. Transportvägar till och från verksamhetsområdet.

Antalet fartygsanlöp till Oxelösunds hamn per år har som max varit cirka 540 (2019). I dessa ingår
fartygsanlöp till oljeanläggningen som ingår i Hamnens grundtillstånd från 2004. Den planerade LNGterminalen kommer att ha ett separat tillstånd till hamnverksamhet och antalet fartygsanlöp till LNGterminalen omfattas inte av den aktuella ansökan. [1]
Transporter med lastbil till Oxelösunds hamn sker via motorvägsbron och Thams väg. Vägar inom
Oxelösunds hamn ansluter till allmänna vägar utanför Oxelösunds hamn. Transporter till
verksamhetsområdet med tåg sker via järnvägsspåret från Trafikverkets rangerbangård mellan
motorvägen och centrala Oxelösund. [1]
Vägtransporter inkluderar både lastbilstrafik med in- och uttransport av gods och interna transporter.
Interna vägbundna rörelser är de transporter som sker inom eller mellan interna lager. Transporter till
SSAB går via en transportbandanläggning alternativt med dumper eller lastbil. [1]
Inom Oxelösunds hamn finns ett omfattande spårsystem för järnväg. Genom Oxelösunds hamn går ett
transitspår till SSAB:s verksamhetsområde. Järnvägstrafiken domineras av transporter till och från
SSAB, men även för gods från hamnen.
Inom Oxelösunds hamn sker transporter med lastmaskiner och lastbilar. Inom Oxelösunds hamn finns
även en transportbandanläggning för framförallt transport av torrbulk som till exempel järnmalm.
Transportbandanläggningen sträcker sig från kajområdet till lagerytorna och möjliggör effektiv lastning
och lossning av fartyg samt omlastning av gods från oceangående fartyg till kusttonnage. Omlastning
sker antingen via upplag eller direkt från/till fartyg. Merparten av transportörerna är inbyggda med tak,
väggar och durk. På lagerytorna finns utläggare för utläggning av torrbulkgodset. [1]
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Nollalternativ
Nollalternativet innebär att hamnens verksamhet fortgår enligt nuvarande tillstånd. Dagens tillstånd
medger 5,5 miljoner ton gods över kaj. SSABs planerade omställning antas ske och järn- och
skrotråvaruhanteringen för SSABs verksamhet behöver då hanteras genom Oxelösunds hamn. En stor
del av kapaciteten upptas därmed av järn- och skrotråvaruhantering, främst på yttre kajen. Befintliga
verksamheter som hamnen har idag (hamnverksamhet och godshantering inklusive uppdrag för de
externa verksamheter som finns inom hamnens område) beräknas vara kvar, men kol och järnmalm för
SSAB Oxelösund har ersatts med järn- och skrotråvara.
Ovanstående innebär att tillväxt av nya godsflöden inte kan ske, Hamnen tappar sin konkurrensförmåga
gentemot andra hamnar och kan inte möta krav från rederier i fråga om redundans på kajer och djup vid
kaj vilket medför att Hamnen begränsar sitt tjänsteutbud. Hamnen kan också tappa de
omlastningsaffärer som görs idag och regeringens mål gällande fler sjötransporter jämfört med bil och
järnväg kan bli svårare att uppnå. [1]

Byggskede
I byggskedet ingår de planerade arbetena på land och i vatten med tillhörande arbetsmoment.
Beskrivning av byggskedet finns i Kapitel 6. I byggskedet ingår även de markarbeten som krävs för att
iordningsställa lagerytorna J och K och ev. ytterligare ytor på Stegeludden. Inom dessa områden finns
berg i dagen (särskilt lageryta K) vilket innebär att sprängning kommer att krävas. [1]

Övergångsperiod
Med övergångsperioden avses den tid då den kol- och malmbaserade processen vid SSAB sker
parallellt med den järn- och skrotråvarubaserade driften som ljusbågsugnen medför, detta för att
produktion av stål ska kunna fortgå under idrifttagande av ljusbågsugnen. Under övergångsperioden
minskas den malmbaserade produktionen vid SSAB. När det närmar sig uppstart av ljusbågsugnen
kommer järn- och skrotråvara avsett för SSAB att börja hanteras och lagras inom hamnen. Till en början
kommer mindre mängder järn- och skrotråvara hanteras men ju närmare slutet på inkörningsperioden av
ljusbågsugnen desto mer järn- och skrotråvara kommer att behövas. [1]
Under övergångsperioden kommer Hamnens verksamhet att gå från befintlig verksamhet med hantering
och lagring av stora mängder kol, koks, malm och kalksten till att hantera och lagra en ökad mängd järnoch skrotråvara. Detta medför att godstransporter med bil, järnväg och fartyg kommer att följa samma
omställning och kommer av den anledningen troligtvis inte nå upp till de antal som presenteras i sökt
verksamhet. Med nytt RoRo-läge och tillkommande kajyta möjliggörs för större och mer djupgående
fartyg redan under övergångsperioden. [1]

Ansökt verksamhet
Ansökt verksamhet ska årligen hantera maximalt 10,5 miljoner ton gods över kaj, nästan en dubblering
av nuvarande tillståndsgivna mängd. Hantering av gods omfattar lossning och lastning av gods från
fartyg, omlastning och lagring av gods, intransport av gods till SSAB via transportbandanläggning samt
drift av Hamnens anläggningar. [1]
Den största skillnaden mellan befintlig verksamhet och den framtida verksamheten är den totala
mängden gods som hanteras inom hamnen (10,5 miljoner ton jämfört med dagens tillståndsgivna
mängd, 5,5 miljoner ton). I den sökta verksamheten ingår hantering och lagring av jord-, schakt och
rivningsmassor samt hantering (ej lagring) av flygaska och bottenaska. Detta gods hanteras inte inom
hamnen idag. Järnråvaror är det godsslag som huvudsakligen skiljer sig åt mängdmässigt i jämförelse
mellan nuläget och den framtida verksamheten.
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I framtiden kommer verksamheten innebära en mer omfattande skrotråvaruhantering. Även mängden
stål (plåt, ämnen, rullar, armeringsjärn) ökar. Den sökta verksamheten innebär att ett nytt RoRo-läge
anläggs väster om befintligt RoRo-läge vid kaj 2, vilket kräver muddring och sprängning. Ytterligare
kajyta behöver etableras vilket föreslås erhållas genom att bygga ihop två befintliga kajer. Utöver detta
kommer ytterligare två kranar att krävas. [1]
Hamnen ansöker om tillstånd för verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken samt tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Ansökan omfattar den verksamhet som Hamnen bedriver i
Oxelösunds hamn och på Stegeludden. Befintlig oljeanläggning samt framtida LNG-terminal bedrivs
under separata tillstånd och omfattas ej av nu aktuell ansökan. Dessa verksamheter har, där det
bedöms relevant, beaktats vid bedömningen av kumulativa effekter. Ansökan omfattar även ansökan om
dispens från dumpningsförbudet. [1]
Förändrade transporter
Befintligt tillstånd medger en årlig hantering av maximalt 5,5 miljoner ton gods över kaj och i den sökta
verksamheten ökar detta till nära det dubbla, 10,5 miljoner ton. En naturlig följd av denna ökning blir ett
ökat antal transporter. Såväl ökat antal fartygsanlöp som ökat antal interna och externa transporter med
vägburen och spårbunden trafik. I Tabell 3 redovisas antalet transporter för nuläge/typår samt en
prognos för antalet transporter som förväntas i planerad verksamhet. [14]
Tabell 3, Transportrörelser, nuläge (typår), sökt verksamhet samt följdverksamhet (med två alternativ för
skrottransporter1 mellan hamnen och SSAB). [6]
Transportslag

Nuläge/
typår

Sökt verksamhet

Nollalternativ

Vägtransporter – interna
transporter*

13 200

65 000

50 000

550

1320

800

Fartygsanlöp/år

Transportslag

Vägtransporter – externa
transporter**

2019

Följdverksamhet
Skrotråvarutransporter
mellan hamnen och
SSAB 80%
järnväg/20% lastbil

Följdverksamhet
Skrotråvarutransporter
mellan hamnen och
SSAB 100% lastbil

Nollalternativ

50 000

255 000

320 000

290 000

Järnväg – till och från
hamnen***

700

Järnväg (skrotråvarutransporter mellan
hamnen och SSAB)

-

Järnväg (transporter som
passerar hamnen mot
SSAB och LNG)

1400

3 800

3900

2 200

-

2100

-

2100

* Inkluderar interna vägtransporter (transportrörelser) mellan hamnen och Stegeludden vilka utgör ungefär 70 % av de interna
transporterna.
** Inkluderar vägtransporter (transportrörelser) till och från Hamnens verksamhet, transporter till och från övriga verksamheter
inom hamnens verksamhetsområde samt transporter mellan hamnen och SSAB.
*** Inkluderar transportrörelser för tåg till och från hamnens verksamhet, exklusive skrotråvarutransporter mellan Hamnen och
SSAB.

1

Grundantagandet är att den större delen av framtida skrottransporter mellan hamnen och SSAB går via lastbil alt. järnväg, detta
för att få ett maxscenario gällande väg- och järnvägstransporter. Detta kan dock se olika ut över tid. I framtiden kan t.ex. en större
andel än vad som antagits gå via transportband.
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ÖVRIGA VERKSAMHETER INOM OXELÖSUNDS HAMN

Det finns ett antal externa verksamheter samt lagerutrymmen som används av externa
verksamhetsutövare inom Oxelösunds hamn. Följande övriga företag är för närvarande verksamma
inom Oxelösunds hamn [1]. För ytterligare information kring och bedömning av verksamheterna, se
avsnitt 3.5.
•

Oxgas AB

•

Nordic Bulkers AB

•

Svenska Foder AB

•

Kuusakoski

•

Thomas Cement

•

Geminor AB

•

Swecem

2.4

FÖLJDVERKSAMHETER

Transporter (fartyg, tåg och lastbil) utanför Hamnens verksamhetsområde men som är kopplade
till den sökta verksamheten utgör en s.k. följdverksamhet och kommer att ingå i beskrivningen och
bedömningen av kumulativa effekter. I dessa ingår till exempel transporter mellan hamnen och
SSAB. Transporter inom Hamnens verksamhetsområde beaktas som en del av den sökta
verksamheten.

2.5

OMGIVNINGEN

Oxelösunds kommun är belägen på en halvö i den södra delen av norra Östersjön. Staden är relativt
liten med cirka 12 000 invånare och bostadsbebyggelsen ligger främst koncentrerad till de centrala
delarna av kommunen. Oxelösunds hamn är placerad på halvöns sydöstra spets. Närmaste bebyggelse
ligger inom 200 meter från Oxelösunds hamn. Utanför Oxelösunds hamn finns kustområden och
skärgård som är av riksintresse för naturmiljö och friluftsliv samt med mycket fritidsbebyggelse och
båtliv.

Närliggande verksamheter
I området finns ett flertal närliggande verksamheter som kan bidra till kumulativa konsekvenser.
Nedanstående verksamheter ingår inte i den sökta verksamheten, eftersom de omfattas av separata
tillstånd. Verksamheterna kommer, där det bedöms som relevant, att beskrivas utifrån kumulativa
effekter [1]:
•

SSAB Oxelösund

•

Oljeanläggningen

•

Sjöfartsverket2

Infrastruktur
Transporter till och från hamnen sker med fartyg, tåg och lastbil. Inom hamnen förekommer transporter
med tåg, lastbil och diverse lastmaskiner.
2

I den sökta verksamheten har verksamhetsområdet utökats till att även omfatta den fastighet som idag tillhör Sjöfartsverket
(Oxelö 7:72). En del av detta område kommer att ianspråktas för LNG-terminalens manövercentral men härutöver kommer
området att användas för Hamnens verksamhet t.ex. för förråd, uppställning av maskiner eller arbetsutrymmen. Viss
terminalhantering kan också bli aktuellt.
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Gamla Oxelösundsvägen
Gamla Oxelösundsvägen har ett körfält i vardera riktningen. Hastighetsbegränsningen är satt till
40 km/h respektive 50 km/h. Vägen är en huvudled och saknar såväl mittremsa som räcken, det
finns dock en avgränsad GC-väg längs den norra sidan. Vägen korsas av järnväg i en
plankorsning med ljus- och ljudsignaler, korsningen saknar bommar.
Väg 53
Väg 53 har två filer i vardera körriktningen. Sträckan som passerar Oxelösunds hamns
nordvästliga del, över järnvägen och fram till rondellen, saknar vägräcke och
hastighetsbegränsningen är satt till 60 km/h. Hastighetsbegränsningen i rondellen, där väg 53
övergår i lokalgator, är satt till 40 km/h.
Järnväg
En enkelspårig järnväg leder in i Oxelösunds hamn där den förgrenar sig till ett flertal
uppställnings-spår samt ett transitspår till SSAB.

2.6

SKYDDSVÄRD NATUR

Identifiering av skyddsvärd natur i anslutning till Oxelösunds hamn har gjorts med hjälp av
Naturvårdsverkets karttjänst för skyddad natur [15]. Följande skyddsvärda områden bedöms vara
relevanta för den fortsatta bedömningen:

Femöre
Direkt söder om Oxelösund ligger Femöre naturreservat som är ett skyddat landskaps- och
havsområde med syfte att bevara biologisk mångfald, tillgodose behov av område för friluftslivet samt
att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. På halvön Femörehuvud finns en mycket gammal och
skyddsvärd tallskog som är utpekad som Natura 2000-område. Se markering 1 i Figur 5.

Furön
Furön är en ö omkring 400 meter sydost om Oxelösunds hamn, delar av denna ö är upptagna som ett
område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet på grund av den mycket gamla tallskogen som
hyser stor biologisk mångfald. Furön är utpekat som Natura 2000-område. Se markering 2 i Figur 5.

Hasselö-Bergö
Hasselö-Bergö är belägen i havet cirka 3 km öster om Oxelösunds hamn och är upptaget som ett
område av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet på grund av den mycket gamla tallskogen som
hyser stor biologisk mångfald. Hasselö-Bergö är utpekat som Natura 2000-område. Se markering 3 i
Figur 5

Fågelskär
Naturreservatet beläget på Fågelskär i havet öster om Oxelösund för att bevara biologisk mångfald,
främst i form av fågelfauna, samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, exempelvis skogsmiljöer
och skärgårdsmiljö. Se markering 4 i Figur 5.

Strandstuviken
Stort område beläget ett omkring 6 kilometer norr om Hamnen som är av både gemenskapsintresse
enligt habitatdirektivet och skyddsområde enligt fågeldirektivet och därmed klassat som Natura 2000område. Strandstuvikens naturreservat är en av länets viktigaste rastlokaler för flyttfåglar och här häckar
bland annat havsörn, törnskata och fisktärna. Se markering 5 i Figur 5.
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Janstorpsskogen
Naturreservat beläget nordväst om Strandstuviken för att bevara biologisk mångfald, tillgodose behov av
område för friluftsliv samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, exempelvis skogsmiljöer. Se
markering 6 i Figur 5.

Sammanställning över skyddsvärd natur
Hela Södermanlands kust och skärgård utgör ett riksintresse för naturvård och friluftsliv, de områden
som beskrivs i styckena 2.6.1-2.6.6 illustreras i Figur 5.

Figur 5. Skyddsvärd natur i närheten av Oxelösund.

2.7

ÖVRIGA OMGIVNINGSFAKTORER

I nedanstående stycken redovisas övriga omgivningsfaktorer som kan bidra med risker för människa
eller miljö. Dessa faktorer används som indata vid analys av respektive riskkälla.

Meteorologiska data
Nedan presenteras relevanta metrologiska data hämtad från SMHI [16].
Temperatur
Mätdata för lufttemperatur är hämtad från mätstationen Oxelösund. Medeltemperaturen över perioden
2009–2018 var 8.3 °C.
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Figur 6. Maximumtemperatur över året, uppmätt vid Oxelösund, 7 meter över havet.
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Figur 7. Minimumtemperatur över året, uppmätt vid Oxelösund, 7 meter över havet.
Figur 6 och Figur 7 visar inte på några stora variationer i vare sig maximum- eller minimumtemperatur

över tid. Det bedöms dock vara viktigt att fortlöpande bevaka trenden för särskilt maximumtemperatur
(som förväntas öka på sikt) då ökad omgivningstemperatur kan både påverka utrustning och öka risken
för uppkomst och spridning av brand.
Vindstyrka
Den maximala vindhastigheten som visas i Figur 8 är uppmätt vid mätstationen Landsort A. Notera att
denna mätstation är belägen ute till havs utanför Oxelösund. Denna mätstation har använts eftersom
den är nära belägen och har goda mätdata. Dock kan ett rimligt antagande göras att vindhastigheter är
något lägre på land än till havs.
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Figur 8. Maximal vindhastighet [m/s] över året vid mätstation Landsort A. Medelvärde över 10 minuter.
Figur 8 visar att inte heller den maximala medelvindhastigheten uppvisar stora variationer över tid. Det är

därför rimligt att anta att Hamnens utrustningar och byggnader är anpassade efter normalt rådande
vindvariationer. Trender bör dock bevakas framöver då klimatförändringar kan ge hårdare vindar som i sin
tur kan medföra skador och övriga problem för Oxelösunds hamn (exempelvis ökat slitage).
Vindriktning
De vanligaste vindriktningarna är sydlig och sydvästlig vind (vinddata från SMHI:s mätstation Harstena
för perioden 1995–2020). De vanligaste vindhastigheterna ligger på 2–6 m/s.

Figur 9. Vindros för vinddata från SMHI:s mätstation Harstena för perioden 1995–2020.

Vindriktning är främst relevant att beakta vid utsläpp till atmosfär. För Oxelösunds Hamn kan detta bli
aktuellt vid exempelvis spridning av brandrök eller vid ett eventuellt läckage av LNG från den av OxGas
AB planerade LNG-terminalen.
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Nederbörd
Nederbörden är i genomsnitt cirka 537 mm/år med följande fördelning över månaderna.
Tabell 4, Medelvärdet av nederbördsmängd per månad, 2000-2019 (SMHI)
Månad

Mängd [mm]

Månad

Mängd [mm]

Månad

Mängd [mm]

Januari

34,8

Maj

37,2

September

42,3

Februari

27,8

Juni

55,5

Oktober

60,1

Mars

25,9

Juli

59,7

November

53,6

April

24,6

Augusti

70,5

December

44,7

Maximal nederbördsmängd [mm/dygn]
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Figur 10. Maximal nederbördsmängd per dygn, redovisat per år. Mätdata från Oxelösund mätstation. Data innan
1984 presenteras ej eftersom mätstationen uppdaterades/ändrades 1 januari 1984 och data därför ej är helt
jämförbar.

Maximal nederbördsmängd per dygn kan variera stort mellan åren. För verksamheten är det viktigt att
kunna hantera maximalt förväntat nederbörd samt att följa trenden då kraftiga skyfall kan bli vanligare
med rådande klimatförändringar.

Geologiska data
I detta stycke redovisas relevant geologiska data, i huvudsak hämtad från SGU.
Markegenskaper
I Figur 11 presenteras en förenklad bild av markens stabilitetsegenskaper. Kartbilden bygger på en
omklassning av grundlagret i datamängden Jordarter 1:25 000–1:100 000 till tre stabilitetsklasser:
fastmark, ej fastmark och ej bedömd mark. Till klassen fastmark räknas områden med berg, morän,
isälvssediment, grus, blockjord och liknande. Till klassen ej fastmark räknas områden med silt, lera, torv,
gyttja, postglacial sand och andra avlagringar som i många fall underlagras av silt, lera eller fyllning.
Hänsyn har inte tagits till marklutning och fuktighetsförhållanden [17].
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Figur 11. Bedömning av mark enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU). [17]

Aktsamhetsområde för skred
För att skred skall kunna inträffa krävs att jorden består av lera och/eller silt och att marklutningen är
tillräckligt stor. Dessa naturliga förutsättningar (med givna tröskelvärden) gör att skred kan uppstå mer
eller mindre spontant, men inte nödvändigtvis. Strandnära områden som ej utgörs av morän eller berg
bör generellt ses och behandlas som aktsamhetsområden.
Figur 12 visar:

1. Strandnära aktsamhetsområden: bygger på att avstånd till närmaste strandlinje är minst
50 meter, att området ligger under högsta kustlinjen och att det inte är berg eller morän.
2. Aktsamhetsområden uträknade genom efterarbetad lutningsanalys: bygger på en
beräkningsalgoritm som tar hänsyn till jordartstyp, terrängmodell och kritisk lutning [18].
Kartbilden visar inte risken eller sannolikheten för jordskred. Kartbilden pekar inte heller ut områden med
förutsättningar för morän- och bergskred. För bestämning av markens stabilitet krävs normalt
geotekniska undersökningar.
Då i princip hela Oxelösunds hamns strandlinje ligger inom strandnära aktsamhetsområde för skred bör
detta övervakas och kontrolleras fortlöpande för att tidigt upptäcka förändringar i marken.
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Figur 12. Aktsamhetsområden för skred enligt SGU.

Jordarter och Berggrunder
Jordartskartan i Figur 13 visar jordarternas utbredning i eller nära markytan samt förekomsten av block i
markytan. Jordarterna indelas efter bildningsätt och kornstorlekssammansättning. Ytliga jordlager med
en mäktighet som understiger en halv till en meter samt jordlager på djupet redovisas i vissa fall.
Jordarterna runt Oxelösunds hamn består mestadels av fyllning (vertikalt streckat), berg (rött), glacial
lera (gul). [19]

Figur 13. Jordarter enligt SGU.
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Erosion
SGU klassificerar eroderbarheten vid Oxelösunds hamn som låg. Denna klassificering utgår dock
endast ifrån materialegenskaper såsom jordpartiklars tyngd och sammanhållande krafter. Faktorer som
vattnets strömhastighet, vågpåverkan etc. som är kritisk för erosionsprocessen har ej beaktats. Risken
för stranderosion studeras dock i Bilaga D.6 till Ansökan (Niras, 2020). Byggnation och markarbeten kan
även påverka. [20]
Jordbävningar
Förekomsten av kraftiga jordbävningar i Sverige finns inte dokumenterade under historisk tid. Baserat
på historiska data och med kännedom om berggrundens struktur i Sverige gäller därför generellt att
riskbidraget domineras av lokala skalv inom en radie av 20 km från Oxelösunds hamn.
I dagsläget finns det inget underlag för att göra en bedömning av sannolikheten för lokala skalv. Dock
bedöms konsekvensen för anläggningen av sådana skalv som mycket låg.

Hydrologiska och hydrografiska data
I detta stycke presenteras relevanta hydrologiska (vattenstånd, grundvatten, vattenföring etc.) och
hydrografiska (mätning och kartläggning av vattenområden) data.
Havsvattenstånd
Enligt kartering från MSB över kustöversvämningar påverkas Oxelösunds hamn vid en höjning av
havsvattennivån på omkring 2,5 meter (Rikets Höjdsystem 2000), se Figur 14. Om havsnivån höjs 3,5
meter översvämmas också en del byggnader, se Figur 15. Notera att detta inte inräknar tillfälliga
havsnivåökningar vid t.ex. storm.

Figur 14, Vattnets utbredning vid en havsnivåhöjning
på 2,5 meter, MSB.

30 | 10296061 • Tillståndsprövning Oxelösunds hamn

Figur 15. Vattnets utbredning vid en havsnivåhöjning
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Framtida havsnivåökningar
I Figur 16 visas SMHI:s prognos över det framtida medelvattenståndet längs Sveriges kust år 2100 vid
användandet av FN:s modell Representative Concentration Pathways (RCP 8,5) vilket är det scenario
som i dagsläget ligger närmast de uppmätta trenderna i koncentration av växthusgaser

Figur 16. Framtida medelhavsnivå år 2100 enligt RCP 8,5. Notera att eftersom
detta är medelhavsnivå är t.ex. översvämningar ej inräknat.3

3

Figurerna 15 och 16 visar exempel på hur havsnivån skulle påverka verksamheten vid två olika havsnivåökningar, Figur 17 visar
den prognosticerade medelhavsnivån vid ett specifikt år och med nuvarande kunskap om klimatförändringarna.
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RISKIDENTIFIERING

I detta kapitel presenteras den genomförda riskidentifieringen, för samtliga skeden utom för
byggskedet (se kapitel 6). Först görs en allmän genomgång av den använda metoden samt de
huvudsakliga kategorierna av riskkällor och olycksscenarier som beaktas i riskbedömningen och hur
dessa berör Hamnen och dess verksamhet. Därefter beskrivs indelningen av orsaker (driftrelaterade,
yttre, naturliga respektive andra) som följer MSB:s vägledning för upprättande av säkerhetsrapporter,
vilket bedöms vara en lämplig indelning även för den berörda verksamheten. Därefter följer en mer
detaljerad riskidentifiering.

3.1

METOD

Riskidentifieringen har genomförts i flera steg:
1. Inledande riskworkshop med Hamnen med genomgång av befintlig och planerad verksamhet.
Även genomgång av yttre, naturliga och andra orsaker samt tidigare inträffade olyckor etc.
2. Upprättande av riskregister genom grovriskanalys.
3. Urval av skadehändelser (i samverkan med Hamnen) som bedöms kunna leda till en allvarlig
olycka som medför påverkan på människors liv och hälsa och/eller på naturmiljön.
4. Bedömning av skadehändelserna som valts ut i punkt 3 ovan med hjälp av
olycksfjärilsmetodik för att avgöra om tillräckliga olycksförebyggande och skadebegränsande
åtgärder finns. Genomförs genom scenariobeskrivningar med fokus på orsaks- respektive
konsekvensanalys.

Figur 17. Modell för scenariobeskrivningar.

3.2

GRUNDORSAKER

För att på ett systematiskt vis kunna bedöma potentiella risker sker riskidentifieringen utifrån
nedanstående grundorsaker. Motsvarande indelning återfinns exempelvis i samband med
riskidentifiering kopplat till Sevesolagstiftningen [21] och erfarenhetsmässigt ger denna systematik en
god grund avseende riskidentifiering. För att utgöra ett fullgott underlag till en
miljökonsekvensbeskrivning sker viss komplettering av riskidentifieringen, exempelvis avseende
kumulativa effekter som presenteras mer utförligt nedan under egen rubrik.
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De grundorsaker som beskrivs nedan är:
•

Driftrelaterade orsaker

•

Yttre orsaker – kumulativa effekter

•

Påverkan på omgivningen (från Hamnen)

•

Klimatrisker – Naturliga omgivningsfaktorer

•

Andra orsaker

Dessa grundorsaker har identifierats med hjälp av befintliga riskanalyser, riskbedömningar och
riskutredningar, genom kompletterande analyser, platsbesök och erfarenheter från liknande
verksamheter samt inträffade olyckor och incidenter från verksamheter i Sverige.

Driftrelaterade orsaker
Till de driftrelaterade orsakerna räknas potentiella risker som uppkommer till följd av, eller som
identifierats under lastning, lossning, lagring eller interntransport. Detta inkluderar även risker som
förekommer vid normala förhållanden; både vid normal drift och vid speciella situationer (i synnerhet
start, underhåll och nedstängning) men även under störning.
Driftrelaterade orsaker är även tillbud och möjliga nödsituationer, inklusive sådana som uppkommer till
följd av komponent- eller materialfel. Brister i säkerhetsledningssystemet inkluderas också i denna
kategori, liksom mänskliga fel i samband med arbetsmoment, testkörning och underhåll samt
felfunktioner och tekniska störningar hos utrustning, fel i teknisk försörjning m.m.

Yttre orsaker – kumulativa effekter
Yttre orsaker har anknytning till verksamheter och verksamhetsplatser som faller utanför aktuell
tillståndsansökan samt områden och projekt som skulle kunna ge upphov till eller öka risken för eller
följderna av en allvarlig olycka. Det kan vara händelser vid angränsande verksamheter,
verksamhetsplatser och transporter inklusive lastning och lossning.
I risksammanhang avser kumulativa effekter i första hand dominoeffekter, som kan definieras enligt
följande: ”En händelsekedja där en primär olycka fortplantas till närliggande system eller verksamheter
och därigenom orsakar en eller flera sekundära händelser vars effekter förvärrar de totala
konsekvenserna av den ursprungliga olyckan.” [22]
Förutom risker inom anläggningen skall möjlig påverkan på, respektive påverkan från, omgivande
verksamheter analyseras för att identifiera potentiella dominoeffekter. En felhändelse inom den berörda
anläggningen kan påverka angränsande anläggningar via exempelvis värmestrålning, tryckvåg eller
projektiler. Omvänt kan den egna anläggningen påverkas av händelser i omgivningen vilket resulterar i
en ökad risknivå.
Analys av potentiella dominoeffekter genomförs med denna riskbedömning som grund för att bedöma
om de händelser som analyseras i konsekvensdelen kan leda till påverkan på omgivande verksamheter.
Beträffande angränsande verksamheter görs en identifiering av dessa. Händelser från en annan
verksamhet som kan påverka den egna verksamheten bedöms utifrån generell kunskap kring vilka olika
olyckstyper med tillhörande konsekvenser som kan inträffa med berörda ämnen vid respektive
verksamhet.
Nedan beskrivs hur omgivningen kan påverkas av Hamnen och hur Hamnen kan påverkas av
omgivningen.
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PÅVERKAN PÅ OMGIVNINGEN (FRÅN HAMNEN)

När det gäller potentiella direkta skador på människa eller miljö orsakade av olyckor vid Hamnens
verksamhet beskrivs dessa med olycksfjärilsmetodik.
När det gäller indirekta skador på människa eller miljö har sådana inte kunnat identifierats i befintligt
underlag eller genom riskworkshop. Teoretiskt kan exempelvis en storbrand vid Hamnens verksamhet
medföra så pass mycket giftig brandrök att SSAB måste utrymma och därigenom uppstår en risk för att
någon del i verksamheten stängs ned felaktigt och medför en olycka med skador som drabbar
människor eller miljön som följd. Denna risk har dock bedömts som försumbar då avstånden mellan
hamn och SSAB är tillfredställande och en utrymning bör kunna ske under ordnande former. Det är dock
viktigt att denna och liknade teoretiskt möjliga scenarier hanteras vid samråd och genom samverkan ifall
riskbilden förändras i takt med att verksamheterna förändras.
Se stycke 4.4.3 för beskrivningar av möjlig påverkan på LNG-terminalen.

3.4

PÅVERKAN FRÅN OMGIVNINGEN – NÄRLIGGANDE
VERKSAMHETER

I området finns ett flertal närliggande verksamheter som kan bidra till kumulativa effekter. Nedanstående
verksamheter ingår inte i den sökta verksamheten utan bedrivs under separata tillstånd.
Verksamheterna kommer, där det bedöms relevant, att beaktas vid bedömningen av kumulativa effekter.
För verksamheternas geografiska placering, se Figur 18.

SSAB
Producent av järn- och stålprodukter. Tillförseln av kol, koks och malmpellets via Oxelösunds hamn
kommer med planerad verksamhet på sikt att ersättas med tillförsel av skrot och andra järnråvaror.

Oljeanläggningen
Bergrumsanläggning och hantering av flytande bulk.

Sjöfartsverket
Sjöfartsverkets verksamhet4 bedöms inte medföra någon miljöpåverkan som kan ge upphov till
kumulativa effekter. En mindre del av Sjöfartsverkets transporter, vilka alla passerar Hamnen, innehåller
diesel för verkets egna båtar. [23]

3.5

PÅVERKAN FRÅN OMGIVNINGEN – EXTERNA VERKSAMHETER
INOM OXELÖSUNDS HAMN

Det finns/kommer att finnas ett antal externa verksamhetsutövare inom Oxelösunds hamn. Varje
verksamhetsutövare är ansvarig för verksamheten inom sitt respektive lager eller verksamhetsområde
och har i mån av behov egna tillstånd enligt miljöbalken. Verksamhetsutövarna ansvarar för sådan
eventuell miljöpåverkan som kan uppstå som en följd av dess verksamhet. Inom Oxelösunds hamn finns
även lagerytor som arrenderas av externa verksamhetsutövare som bedriver icke-tillståndspliktig
verksamhet. Ingen av dessa verksamheter ingår i den sökta verksamheten. Verksamheterna kommer,
där det bedöms relevant, att beaktas vid bedömningen av kumulativa effekter.

4

I den sökta verksamheten har verksamhetsområdet utökats till att även omfatta den fastighet som idag tillhör Sjöfartsverket
(Oxelö 7:72). En del av detta område kommer att ianspråktas för LNG-terminalens manövercentral men härutöver kommer
området att användas för Hamnens verksamhet t.ex. för förråd, uppställning av maskiner eller arbetsutrymmen. Viss
terminalhantering kan också bli aktuellt.
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Hantering av gods över kaj som sker till de externa verksamheterna belägna inom Oxelösunds hamn
(exklusive LNG och olja) omfattas av Hamnens verksamhet. För verksamheternas geografiska
placering, se Figur 18.

OxGas AB
OxGas AB kommer att anlägga en LNG-terminal inom ett avgränsat område inom Oxelösunds hamn.

Nordic Bulkers AB
Nordic Bulkers AB importerar vägsalt, kalk m.m. till en separat anläggning i en tältbyggnad inom
Oxelösunds hamn. Ej tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.

Svenska Foder AB
Svenska Foder hanterar spannmål för export. Verksamhet bedrivs på lageryta F (lagring i silos) och i en
lagerhall inom Oxelösunds hamn. Ej tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet men med eget
kontrollprogram.

Kuusakoski
Kuusakoski hanterar skrot i olika fraktioner på lagerytor på Stegeludden. Verksamheten har ett eget
miljötillstånd.

Thomas Cement
Thomas Cement bedriver import av cement och granuler till en siloanläggning lokaliserad inom
Oxelösunds hamn. Verksamheten har ett eget miljötillstånd.

Geminor AB
Geminor AB importerar balat avfall5 från England. Avfallet lossas från RoRo-fartyg till
tältbyggnad/lagerhall inom Oxelösunds hamn. Balarna ompaketeras och lastas på bilar för vidare
transport. Verksamheten har eget miljötillstånd.

Swecem
Inom Swecems verksamhet sker malning av hyttsand i en kvarn samt lager i silos på Hamnens område.
Uttransport sker med fartyg och bil. Verksamheten är en C-verksamhet. Swecem planerar en
bitumenterminal inom verksamhetsområde.

3.6

TRANSPORTLEDER FÖR FARLIGT GODS

Transportleder för farligt gods till och från Oxelösunds hamn utgörs av Skeppargatan, vilken ansluter till
Riksväg 53 och därefter E4 samt en enkelspårig järnväg som trafikeras av godståg. Transporter sker
även via fartyg till Oxelösunds hamn. Internt transporteras farligt gods med järnväg, lastbilar och truckar.
Intransport och lossning av LNG vid terminalen kommer i huvudsak att ske från fartyg. Vid den
planerade terminalen beräknas antal utlastningar till järnväg bli cirka 3 800 st. per år, vilket ger ca 760
tågset per år.

5

Balat avfall förekommer inom Oxelösunds hamn i följande tre varianter: RDF (refuse-derived fuel), SRF (Solid Recovered Fuel,
liknande bränsle som RDF men en finare fraktion) samt RCF (Recycled Fibre, återvunnen kartong/fiber).
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Det totala antalet lastbilsrörelser till och från terminalen beräknas bli cirka 1 700 stycken per år. I det
antalet ryms både utlastningar av LNG och lossningar av LBG. [24] LNG-transporterna ingår inte i
Hamnens tillstånd men kan påverka Hamnens verksamhet.

Figur 18, Närliggande och externa verksamheter inom Oxelösunds hamn 6.

3.7

KLIMATRISKER - NATURLIGA OMGIVNINGSFAKTORER

I samband med analysarbetet har en genomgång av nedan listade naturliga omgivningsfaktorer
genomförts. Dessa omgivningsfaktorer bedöms utgöra en ökande risk till följd av de pågående
klimatförändringar som sker och nedanstående lista och den metodik som används för att bedöma
dessa omgivningsfaktorer baseras på en metodik som presenteras av MSB. [25] De omgivningsfaktorer
som markeras med fet stil bedöms vara relevanta att beakta för Hamnens verksamhet.
•

Höga vattennivåer (översvämning och skyfall)

•

Ras, skred och erosion

•

Oväder med åska

•

Höga vindstyrkor (stormar)

•

Solstorm

•

Snöstorm och snödrev

•

Dimma och fuktig miljö

•

Isbildning

•

Skogsbrand eller gräsbrand

Fastighet Oxelö 7:72 tillhör idag Sjöfartsverket och ingår inte i nuvarande verksamhetsområde men planeras att
vara en del av Hamnens verksamhetsområde i framtiden.
6
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•
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Förutsättningarna för vissa av dessa naturliga omgivningsfaktorer presenteras i avsnitt 2.7. Nedan
analyseras de fetmarkerade omgivningsfaktorerna mer utförligt.

Höga vattennivåer (översvämning och skyfall)
Enligt SMHI:s prognos över det framtida medelvattenståndet längs Sveriges kust år 2100 ser hamnen ut
att kunna fortsätta sin verksamhet utan större omställningar. Förhöjd havsnivå kan dock medföra
problem då fartygen kan hamna för högt i förhållande till befintlig lastningsutrustning. För mer detaljerad
information samt kartor som beskriver olika havsnivåhöjningar, se stycke 2.7.3.
När det kommer till skyfall med tillhörande översvämningar kan dessa medföra förhöjda risknivåer
kopplat till underminering, försämrad sikt för fordon, mänskligt felhandlande osv. Konsekvenserna av
eventuella olyckor kan också förvärras i händelse av skyfall, exempelvis genom att utsläpp som under
vanliga omständigheter inte skulle nå Östersjön nu sprids dit till följd av transport med nederbörd,
utsläppen kan därigenom nå recipienten (om än mer utspätt). Dagvattensystemet kan även fyllas och
medföra bräddning. Även effektiviteten hos barriärer kan påverkas, t.ex. genom att en invallning helt
eller delvis fyllts med regn innan ett utsläpp skett.
De stora kollager som finns inom Oxelösunds hamn kan vid kraftiga skyfall bli så vattenmättade att de
börjar kalva vilket kan leda till lokala skred. Besökare och entreprenörer informeras om denna risk.
Flisen lagras med mellanrum för att undvika att det blir för tätt. Det finns termometrar som övervakar
temperaturerna och åtgärder vidtas då temperaturerna når en oacceptabel nivå. [26]

Ras, skred och erosion
Inom Oxelösunds hamn finns inga spår av jordskred och kustlinjen består av fyllningsmaterial.
Aktsamhetsområdet som beskrivs i avsnitt 2.7 är till största delen beläget innanför kajkant. Från SGU
finns i dagsläget inte data som beskriver erosionsförhållandena inom Oxelösunds hamn. [27]
Risken för ras eller skred som medför betydande skador på människa eller naturmiljö bedöms utifrån
befintliga förhållanden och inträffade incidenter som låg, dock kan risken inte uteslutas och erosion
skulle kunna medföra följdeffekter som i flera led kan medföra allvarliga olyckor varvid detta bevakas
som en initierande händelse till olyckor som kan medföra en betydande skada på människa eller
naturmiljö. Erosionsskydd av krossmaterial eller betong planeras att utföras där behov finns. Preliminärt
anläggs erosionsskydd vid det nya fartygsläget, RoRo-ramp och nya slänter efter muddringen [28]. Det
rekommenderas att tecken på erosion kontinuerligt bevakas av Hamnen.

Blixt- och åskoväder
Åskoväder kan leda till blixtnedslag och kan därmed orsaka skador på byggnader och elektronik samt
orsaka bränder. De förebyggande åtgärder som införts är åskledare på ”gamla manövertornet”,
oljeanläggningen samt kranarna. [23]

Höga vindstyrkor (stormar)
Höga vindstyrkor kan riva loss tunga föremål, som plåtar, som i sin tur kan skada känslig utrustning och
orsaka läckage.
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Tälten skulle kunna påverkas vid höga vindstyrkor. En befintlig säkerhetsåtgärd är att de hamnkranar
som finns inom området förankras och används inte när vindhastigheten överskrider uppsatta
säkerhetsnivåer [26].

Solstorm
Solstormar kan i första hand påverka känslig elektronisk utrustning som slås ut. Vidare skulle denna typ
av störning kunna påverka styrsystem och larmfunktioner.

Snöstorm, snödrev och isbildning
Kraftiga snöstormar och isbildning kan bland annat påverka transporter och orsaka olyckor som direkt
eller indirekt påverkar verksamheten. Dessutom kan snödrivor medföra att utrymnings- och insatsvägar
helt eller delvis blockeras.
De tälthangarer som finns på området skulle kunna kollapsa om stora snömängder ansamlas på
konstruktionen.

Dimma och fuktig miljö
Dimma och fuktig miljö kan ge ökad risk för uppkomst av korrosion vilket i sin tur kan leda till exempelvis
elfel. Risken förknippad med korrosion bedöms inte vara oacceptabel, men WSP rekommenderar
verksamheter belägna nära kusten att rutinmässigt kontrollera utrustning efter tecken på korrosion och
åtgärda vid behov.

Skogsbrand
En skogsbrand i de skogsområden som är belägna i utkanten av Oxelösunds hamn skulle kunna
påverka verksamheten med kraftig brandrök som teoretiskt i flera steg skulle kunna bidra till att en
följdolycka inträffar om personer inom Oxelösunds hamn påverkas av brandrök. Sannolikheten för detta
är dock låg

Extrema temperaturer
Extrema temperaturer kan bland annat medföra en förhöjd risk för mänskligt felhandlande. Inget av de
ämnen som beaktas i denna rapport är dock extremt känsligt för onormalt höga yttertemperaturer.
Vid höga temperaturer, men framförallt vid låg relativ luftfuktighet, ökar damningen inom området. Det
som dammar, pelletsen, flisen, koksen och gatstenen, bevattnas alltid när det går, vilket inte är
begränsat till varmt väder men däremot av minusgrader. Då mycket damm påverkar både miljö och
arbetsmiljö negativt avbryts arbetet med dessa material i de fall bevattningen inte bedöms räcka till för
att hålla dammnivåerna inom rimliga gränser. Allt bevattningsvatten dunstar bort och når därmed aldrig
dagvattensystemet [26].
Då ombyggnationen av SSAB:s produktionsanläggning är i full drift kommer damm från kol och koks
minska.

Andra orsaker
Andra orsaker kan relateras till anläggningssäkerhet, d.v.s. handlingar som verksamheten kan utsättas
för i ont uppsåt; Hamnen har inte utsatts för denna typ av händelser historiskt. Risker med
antagonistiska hot utreds kontinuerligt inom Hamnsskydd och ISPS-utredningar samt i säkerhetsrapport.
Hit räknas även orsaker som kan hänföras till säkerhetskultur och säkerhetsledningssystem, såsom
ledningen av verksamhetens hela livscykel.
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INTRÄFFADE OLYCKOR

I detta kapitel beskrivs exempel på olyckor som har inträffat på liknande anläggningar och vid
hantering av aktuella farliga ämnen inom Sverige och i Europa. Ett avslutande stycke behandlar tillbud
och olyckor som har inträffat inom Oxelösunds hamn. Att studera och ta lärdom av tidigare inträffade
tillbud och olyckor, både inom den egna verksamheten och på andra liknande anläggningar, är en
viktig del av en effektiv riskhantering. Information finns bland annat tillgänglig i databaser som MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), ARIA (Franska miljödepartementets olycksdatabas)
och eMARS (EU:s databas för Sevesorelaterade händelser).

Omvärldsbevakning
MSB har gjort en sammanställning över händelserapportering vid transport av farligt gods på väg,
järnväg och med fartyg under åren 2007-2012 [30]. Totalt har 233 händelser vid vägtransport
rapporterats till MSB under perioden. Drygt hälften av händelserna inträffade i samband med lastning
och lossning, medan resterande skett under transport. Under samma period rapporterades 18
händelser vid järnvägstransporter. Merparten av dessa skedde på rangerbangård eller i samband med
lastning och lossning. Under perioden har även 89 händelser rapporteras till Transportstyrelsen av
befälhavare där farligt gods funnits ombord på fartyg (det farliga godset behöver dock inte varit
involverat i händelsen). De vanligaste händelserna är maskinhaveri, kollisioner (inklusive
grundstötning) samt bränder. Under samma period rapporterades fem händelser i samband med
fartygstransporter till MSB.
I Tabell 5 sammanfattas en rad exempel på inträffade olyckor i hamnar inom Europa, som på ett eller
annat vis resulterat i brand. I tabellen framgår att brand inom en hamnverksamhet kan uppstå genom
många olika scenarion.
Tabell 5, Sammanställning av exempel på inträffade hamnolyckor internationellt.
År

Stad/Land/Hamn

Händelse

2020

Hamnen i Beirut

Svetsarbete initierade en brand i lager av brännbart material som spred
sig till lager av fyrverkerier. Branden påverkade även lager av
ammoniumnitrat. När fyrverkerilagret exploderade initierade detta en
detonation av ammoniumnitratet.7

2018

Hamnen i Antwerpen

En allvarlig brand utbröt i en lagerbyggnad inom hamnen.

2018

Hamnen i Barcelona

En passagerarfärja kolliderade med en stor kran i hamnen. Kranen
kollapsade och containrar innehållande brandfarliga produkter sprang
läck, läckaget antändes. Kollisionen orsakades av dåligt väder, med
starka vindar som blåste fartyget ur kurs. Inga omkomna eller skadade
personer.

2012

Oceanhamnen i Halmstad

Den våldsamma branden bröt ut i en industribyggnad i Oceanhamnen.
Det är inte fastställt varför branden startade, men en teori är att den
bakomliggande orsaken var korrosion på elektrisk utrustning.

2011

Hamn i Rotterdam

Brand som startade vid en metallprocessor. Inga omkomna eller
skadade personer.

2009

Östra hamnområdet, Malmö

Misstänkt anlagd brand som involverade två lagerlokaler.

7

Denna typ av olycka skulle inte kunna inträffa inom Oxelösunds hamn. Lagringen av ammoniumnitrat i Beirut
skedde inte i enlighet med erforderliga skyddsåtgärder. Gödningsmedlet som hanteras inom Oxelösunds hamn
utgörs av ammoniumsulfat, som inte kan explodera eller detonera.
39 | 10296061 • Tillståndsprövning Oxelösunds hamn

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

TILLSTÅNDSPRÖVNING OXELÖSUNDS HAMN
10296061

Emelie Laurin
2020-11-04

Inträffade tillbud och riskobservationer inom Hamnens verksamhet
I Tabell 6 redovisas den statistik som WSP tagit del av i samband med upprättandet av denna
riskbedömning. Statistiken visar tydligt att brandtillbud i maskin/kran/truck inträffar med jämna
mellanrum och därmed inte kan uteslutas som initierande händelse till storbrand.
Tabell 6. Inträffade tillbud inom Oxelösunds hamn 2014-2020
År

Antal tillbud

2020

2

Glödbrand i materialhög av returträflis.

2019

3

Brand i maskin/truck/kran

2018

2

Brand i maskin/truck/kran

2017

1

Brand i maskin/truck/kran

2016

2

Brand i maskin/truck/kran

2015

1

Mindre brand i spillfack

2014

2

Brand i kran
Brand i ledtruck

3.9

Händelse

RISKIDENTIFIERING GENOM ANALYS

Med allvarlig olycka avses i denna riskbedömning en olycka, t.ex. utsläpp, brand eller en explosion,
som orsakas av okontrollerade händelseförlopp i samband med driften vid en verksamhet och som
medför omedelbar eller fördröjd, allvarlig fara för människors hälsa eller för miljön, inom eller utanför
verksamheten. [21]
För de risker som analyseras djupare i denna riskbedömning har identifiering skett dels genom
ovanstående omvärldsbevakning, dels genom riskworkshop. Som underlag har tidigare upprättade
riskbedömningar använts och vid behov kompletterats vid riskworkshopen. Totalt har ett drygt tiotal
risker identifierats.
Dessa risker är dokumenterade och värderade i ett riskregister i form av en Excelfil som ska
uppdateras kontinuerligt i samband med riskworkshops, identifierade riskobservationer, inträffade
händelser vid andra anläggningar osv. De identifierade riskerna har analyserats och bedöms enligt
kapitel 4 för att utkristallisera vilka risker som potentiellt skulle kunna innebära en allvarlig olycka.
Identifierade risker inom verksamheten berör i huvudsak följande områden:
•

Hantering och lagring av jord, - schakt- och rivningsmassor samt hantering av flygaska och
bottenaska.

•

Intern hantering av brandfarlig vara.

•

Storbrand.

•

Släckvattenhantering.

•

Farligt gods.

•

Övrig hantering av farligt avfall.

•

Kemikaliehantering.

•

Förändrade interna och externa transporter.

•

Extremväder.

40 | 10296061 • Tillståndsprövning Oxelösunds hamn

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

TILLSTÅNDSPRÖVNING OXELÖSUNDS HAMN
10296061

4

Emelie Laurin
2020-11-04

RISKUPPSKATTNING

I detta kapitel presenteras den genomförda riskuppskattningen genom grovanalys, för samtliga skeden
utom för byggskedet (se kapitel 6). Först görs en allmän genomgång av den använda metoden samt
en beskrivning av frekvens- respektive konsekvensbedömningar. Därefter beskrivs uppskattade
frekvenser samt bedömda konsekvenser för de risker som identifierats enligt beskrivning i kapitel 3.

4.1 METOD RISKUPPSKATTNING
Syftet med riskuppskattningen är att avgöra vilka risker som kan anses vara mest troliga och/eller
mest allvarliga. De identifierade händelser som bedöms kunna ge direkt eller indirekt allvarliga
konsekvenser för verksamheten, omgivande verksamheter, människor eller miljö analyseras vidare.

Frekvensbedömning
För bedömning av frekvensen för att respektive risk utfaller vid Oxelösunds hamn har nedan beskrivna
bedömningskriterier för frekvens relaterad till allvarliga olyckshändelser använts. Frekvensen har
kvantifierats i grova drag genom kvalitativa diskussioner på riskworkshopen.
Tabell 7. Frekvensklasser.

Frekvens

1

2

3

4

5

Inträffar en gång
på 10 000 år

Inträffar en gång
på 1 000 år

Inträffar en gång
på 100 år

Inträffar en gång
på 10-100 år

Inträffar en gång
på 1 -10 år

Konsekvensbedömning
För bedömning av konsekvensen för människa respektive för miljö om respektive risk utfaller vid
Oxelösunds hamn har nedan beskrivna bedömningskriterier för konsekvenser använts. Konsekvensen
har kvantifierats i grova drag genom kvalitativa diskussioner på riskworkshopen.
Tabell 8. Konsekvensklasser.
1

2

3

A.
Påverkan
på miljö

Lokal påverkan
10 meter radie,
mycket liten
mängd, påverkan
näst intill
obetydlig, ingen
sanering

Lokal påverkan inom
anläggningen 500
meter radie, liten
mängd, begränsad
påverkan, enkel lokal
sanering

B.
Påverkan
på liv
och
hälsa

Lindriga obehag,
obetydliga
skador

Varaktiga obehag,
enstaka lindrigt
skadade
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5

Närområde kring
anläggningen 1
km radie, måttlig
mängd, måttlig
negativ
påverkan,
måttligt stor
sanering

Stor spridning 10 km
radie, stor mängd,
stor negativ
påverkan och
omfattande sanering

Mycket stor
spridning > 10 km
radie, mycket stor
mängd, okänd eller
mycket negativ
påverkan, mycket
omfattande, på
gränsen till omöjlig
sanering

Svåra obehag,
flera med
måttliga skador,
enstaka svårt
skadade

Flera svårt skadade,
enstaka dödsfall

Många svårt
skadade, flera
dödsfall
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Filtrering

SANNOLIKHET

Resultatet av riskuppskattningen analyseras i en riskmatris, se Figur 19.
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Figur 19. Riskmatris.

Riskmatrisen används övergripande och utgör en generell riskhanteringsmetodik. Färgskalan i
ovanstående riskmatris innebär normalt sett att risker som hamnar i grönt fält är acceptabla, risker i gult
fält är acceptabla om rimliga åtgärder är vidtagna och risker i rött fält är oacceptabla. I detta fall används
riskmatrisen för att genomföra en filtrering för att se vilka av de identifierade riskerna som kan föranleda
en allvarlig olycka och därmed bör analyseras djupare.
Denna filtrering har skett genom följande metodik:
1. Riskidentifiering sker genom datasökningar, analyser, workshops med mera.
2. Samtliga risker analyseras enligt ovanstående matrismetodik. I samband med detta görs också
en bedömning om risken kan medföra dominoeffekter och följs därigenom upp.
3. En första filtrering av de identifierade riskerna sker genom att filtrera bort samtliga risker som
hamnar inom grönt område. Vid denna filtrering bedöms dock även de ”gröna riskerna”
ytterligare en gång för att säkerställa att dessa inte kan initiera en händelsekedja som leder till
en allvarlig olycka och därigenom ska analyseras vidare.
4. Efter denna filtrering har antalet risker normalt sett minskat kraftigt. Återstående risker ska
bedömas och illustreras med hjälp av olycksfjärilsmetodik. Detta steg bedöms nödvändigt för att
kvalitativt säkerställa att riskerna har tillräckligt många förebyggande och
konsekvensreducerande åtgärder/barriärer. Denna kvalitativa bedömning bedöms inte kunna
ske om respektive scenario inte ställs upp schematiskt i en olycksfjäril. Genom olycksfjärilen går
det att bedöma om respektive risk är hanterad i en omfattning som kan bedömas som
tillfredställande eller inte, alternativt om ytterligare fördjupande analyser är nödvändiga. Denna
bedömning sker systematiskt genom analys av respektive olycksfjäril, bedömningen ska sedan
granskas av oberoende part som ej deltagit i riskbedömningen eller därtill tillhörande
riskhanteringsarbete. Varje enskild risk beskrivs inte nödvändigtvis i en olycksfjäril, utan istället
kan typscenarier användas där en eller flera enskilda risker ingår.
5. Slutligen genomförs en systematisk kvalitativ verifiering av om risken förknippad med respektive
risk sammantaget ska bedömas som acceptabel eller inte.
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Osäkerheter
De uppskattade frekvenserna och anläggningsspecifika bedömningarna baseras på allmänt tillgänglig
statistik samt erfarenhetsmässiga bedömningar. Statistiken är ofta ofullständig och sannolikheterna
innehåller därmed ett visst mått av osäkerheter. De uppskattade frekvenserna används därför inte i
första hand för att bestämma absoluta risknivåer, utan utnyttjas för att generellt visa på troligheten att
händelsen inträffar samt som ett sätt att rangordna händelser sinsemellan.
Olika poängsättning kan påverka rangordningen då poängsättningen kan vara ett resultat av subjektiva
värderingar. Genom att värderingarna görs av flera personer kan denna osäkerhet minskas. Frågan om
alla relevanta felhändelser är representerade utgör också en osäkerhet i konsekvensanalysen. Ofta är
bedömningar av utsläppta mängder och beskrivningar av händelseförlopp av generell karaktär och
därmed behäftade med osäkerheter. Genom att tillämpa konservativa bedömningar ökar sannolikheten
att möjliga scenarier omfattas av de valda typscenarierna.

4.2 SCENARIOBESKRIVNINGAR
I nedanstående stycken sker en övergripande beskrivning av respektive identifierad riskkälla och
huruvida det bedöms finnas risker kopplade till riskkällan som bör analyseras vidare med hjälp av
olycksfjärilsmetodiken. I de fall riskkällan bedöms utgöra en delmängd av annan riskkälla som senare
väljs ut som typscenario, alternativt om riskkällan inte bedöms kunna medföra allvarliga konsekvenser
vid olycka, görs ingen separat uppskattning av frekvens och konsekvens.

Hantering och lagring av jord-, schakt- och rivningsmassor
Ansökt verksamhet omfattar möjlighet till hantering och lagring av jord-, schakt- och rivningsmassor.
I den sökta verksamheten ingår lagring och hantering av jord-, schakt- och rivningsmassor, vilket inte
hanteras inom Oxelösunds hamn i dagsläget. De kretsloppsprodukter i form av jord-, schakt- och
rivningsmassor som kan komma att lagras inom ramen för tillståndet utgörs främst av jord och
schaktmassor från den inhemska bygganläggningsindustrin. Massorna kan komma att utgöra både
farligt och icke-farligt avfall. Endast klassade massor kommer att hanteras och/eller lagras. Med
hantering avses exempelvis lastning, lossning och transport inom området. Det är inte aktuellt med
någon behandling av avfall inom området.
Massornas miljöpåverkande egenskaper utgörs till största del av risk för utlakning av förorenande
ämnen till mark och vatten, främst mineraler och spårämnen samt kemiska toxiner. Urlakning skulle
kunna ske exempelvis vid kraftiga skyfall, översvämning eller om kontaminerat släckvatten från brand på
området når lagerytan. Urlakning kan också ske om dessa massor placeras på ej avsedd plats på grund
av bristfälliga rutiner, felaktig hantering, felaktig logistik eller att ordinarie lagerplats är full.
Från fartyg, alternativt bil/järnväg, lyfts massorna med kran ner på kajen. Den kajyta där massor
hanteras kommer att vara invallad för att förhindra risk för spill och att lakvatten sprider sig till
recipienten. I de fall lakvatten förekommer kommer det att sugas upp för omhändertagande.
Hanteringen kommer att ske avskilt från övrigt gods och närliggande brunnar kommer att täckas innan
lossning/lastning påbörjas. Massorna transporteras sedan vidare till lageryta. Eventuellt spill i samband
med transport kommer att samlas upp och fraktas till lageryta.
Massorna kommer att lagras efter klassning för att undvika sammanblandning. Eftersom det kan bli
aktuellt med lagring av massor med påtagligt olika föroreningsinnehåll varierar behovet av
skyddsåtgärder beroende på vilken typ av massor som lagras.
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Vilka skyddsåtgärder som är motiverade kommer att bedömas inför varje enskilt lagringstillfälle. All
lagring kommer dock att ske på hårdgjorda och täta ytor. Ytan kommer att vara invallad om så krävs
samt under tak vid risk för spridning av föroreningar till följd av damning. Dagvattenlösningen ska också
anpassas efter massornas egenskaper och vid risk för förhöjda föroreningsnivåer i dagvatten från ytor
för lagring ska en separat lösning för uppsamling av lak- och dagvatten etableras innan lagring påbörjas.
Metod för uppsamling och/eller vattenrening kommer att väljas utifrån bästa möjliga teknik. Slam från
vattenreningen kommer att samlas upp och omhändertas separat.
Bedömd frekvens: Den bedömda frekvensen för ovan beskrivet scenario har satts till 2 (enligt
bedömningskriterierna som presenteras i stycke 4.1.1). Detta innebär en teoretisk olycksfrekvens i
området på en incident var tusende år (1*10-3).
Bedömd konsekvens för miljö: Konsekvenserna för miljön vid en större urlakning av jord-, schakt- eller
rivningsmassor förväntas innefatta att förorenat vatten når dagvattensystem och hamnbassäng samt
eventuellt även grundvatten. Vid spridning till ytvatten skulle föroreningarna sannolikt spridas vidare
ytligt åt det håll som vinden för tillfället blåser, och partikelbundna föroreningar skulle också sedimentera
i hamnbassängen. Huruvida detta får konsekvenser för vattenmiljön beror på omfattning, spridning och
vilka föroreningar som når recipient. Bedömd konsekvensklass 3 (enligt bedömningskriterierna som
presenteras i stycke 4.1.2).
Bedömd konsekvens för människor: Urlakning av jord-, schakt- och rivningsmassor bedöms inte kunna
medföra någon konsekvens för människors liv eller hälsa och tilldelas därmed ingen konsekvensklass.

Hantering av aska
Hantering av aska tillkommer i den sökta verksamheten jämfört med i dagsläget.
I den sökta verksamheten ingår hantering av aska (flygaska och bottenaska), vilket inte hanteras inom
hamnen i dag. Lagring sker av extern verksamhetsutövare. Anläggningen för hantering av aska är inte
projekterad, beställd eller uppförd. Därav är beskrivningarna i detta stycke endast av generell och
övergripande karaktär samt utgår från liknande anläggningar. Ett separat tillstånd kommer att sökas, av
en extern verksamhetsutövare anläggningen, där riskerna för själva verksamheten kommer att beskrivas
mer detaljerat.
Aska anländer sannolikt till hamnen med lastbil och lossas för vidare transport via slutet system till
lagring i silo. Uttransport kommer att ske med fartyg alternativt via sluten transportbandanläggning direkt
till extern verksamhet.
De huvudsakliga riskerna förknippade med hantering av aska är att den generellt innehåller miljöfarliga
ämnen, exempelvis arsenik, som kan spridas i omgivande miljö. Askan kan även ge hälsopåverkan vid
inandning. Vissa risker är helt beroende på askans sammansättning och den beror i sin tur på var askan
kommer ifrån och vad det är som har förbränts när askan bildades. Viss flygaska bildar vätgas vid
kontakt med fukt, viss flygaska kan börja brinna och viss flygaska genererar explosivt damm. Om dessa
risker kan förekomma vid hamnen kommer att bedömas och hanteras vid projektering och uppförande
av den nya anläggningen och i detalj utredas när askans sammansättning är känd. Mot bakgrund av
detta hanteras de eventuella riskerna kopplat till brand och explosion inte vidare inom ramen för denna
bedömning.
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Vid riskworkshopen diskuterades i huvudsak utsläpp av aska på grund av exempelvis att
transportbandet brister (tänkbara orsaker är påkörning, utnötning, väderpåverkan eller tjällossning) eller
att asksilon utsätts för extern påverkan så som påkörning (tänkbara orsaker är halka, fel på fordon eller
sjukdom hos chauffören). Riskreducerande åtgärder kan utgöras av påkörningsskydd,
hastighetsbegränsning och liknande trafiksäkerhetsåtgärder.
Bedömd frekvens: Den bedömda frekvensen för ovan beskrivet scenario har satts till 2 (enligt
bedömningskriterierna som presenteras i stycke 4.1.1). Detta innebär en teoretisk olycksfrekvens i
området på en incident var tusende år (1*10-3).
Bedömd konsekvens för miljö: Konsekvenserna för miljön vid ett större utsläpp av aska är att miljöfarliga
ämnen når dagvatten, grundvatten, hamnbassäng och omgivande naturområden. Bedömd
konsekvensklass 3 (enligt bedömningskriterierna som presenteras i stycke 4.1.2).
Bedömd konsekvens för människor: Inandning av aska som sprids i luften kan ge hälsoproblem.
Bedömd konsekvensklass 2 (enligt bedömningskriterierna som presenteras i stycke 4.1.2).

Intern hantering av brandfarlig vara
Risken förknippad med intern hantering av brandfarlig vara förväntas inte genomgå någon signifikant
förändring i den sökta verksamheten jämfört med nuläget. Viss ökning i åtgång av drivmedel kan dock
ske i och med ökade interna transporter.
Hamnen har tillstånd till hantering av brandfarlig vara enligt följande: 50 000 liter brandfarlig vätska med
flampunkt över 61 °C (Diesel och HVO) i dubbelmantlade farmartankar samt 200 liter brandfarlig vätska
med flampunkt högst 60 °C (spolarvätska) på fat. Utöver detta förekommer knappt 100 kg acetylen som
förvaras i AGA gasskåp.
Följande generella risker förekommer vid hantering av brandfarlig vara enligt ovan:
•

Krock eller påkörning i samband med leverans av drivmedel.

•

Okontrollerat utsläpp i samband med fyllning.

•

Bristande underhåll medför läckage från cistern/utrustning.

•

Överfyllnad.

•

Mindre läckage uppstår som antänds och medför förvärrade konsekvenser.

Tänkbara orsaker till större läckage av brandfarlig vätska och eventuell antändning är påkörning,
underminering, konstruktionsfel, felaktig hantering, bristande underhåll samt annan yttre påverkan så
som överhettad utrustning. Även identifierade inträffade olyckor i kapitel 3.8.1 är potentiella orsaker till
läckage. Riskreducerande åtgärder utgörs i huvudsak av hastighetsbegränsning, rutiner och utrustning
för hantering av läckage, brandsläckningsutrustning, besiktningar, invallning och rutiner för hantering.
Bedömd frekvens: Den bedömda frekvensen för ovan beskrivet scenario har satts till 2 (enligt
bedömningskriterierna som presenteras i stycke 4.1.1). Detta innebär en teoretisk olycksfrekvens i
området på en incident var tusende år (1*10-3).
Bedömd konsekvens för miljö: Konsekvenserna för miljön vid ett större utsläpp av brandfarlig vara och
efterföljande antändning är att produkten och eventuellt förorenat släckvatten når dagvatten,
grundvatten, hamnbassäng och omgivande naturområden, se släckvattenutredning [31]. Omgivningen
kan även påverkas av brandrök. Bedömd konsekvensklass 3 (enligt bedömningskriterierna som
presenteras i stycke 4.1.2).
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Bedömd konsekvens för människor: Inandning av bränsleångor och eventuell brandrök samt
brännskador. Bedömd konsekvensklass 3 (enligt bedömningskriterierna som presenteras i stycke 4.1.2).

Storbrand
Den största skillnaden mellan nuläge och den framtida verksamheten är den totala mängden gods
som hanteras inom Oxelösunds hamn. Ökningen utgörs i huvudsak av järnråvaror, stål samt en mer
omfattande skrothantering. Risken förknippad med storbrand bedöms inte genomgå någon signifikant
förändring i den sökta verksamheten jämfört med i dagsläget. En viss ökad risk för uppkomst av
brand kan förväntas då fordonstrafiken inom området ökar, samtidigt minskar dock andelen brännbart
gods.
Som framgår i Tabell 5 måste stora bränder beaktas som en förekommande risk inom moderna
hamnanläggningar. Ingen hamn eller hamnverksamhet är dock den andra lik, utifrån de exempel som
redovisas saknas en enskild tydlig gemensam nämnare för uppkomst av brand. Orsaker och
konsekvenser kan dessutom variera stort.
Med utgångspunkt i ovan samt utifrån den specifika verksamhetens art i Oxelösunds hamn bedöms den
värsta troliga händelsen vara storbrand. En större brand som uppkommer i lager för någon typ av
brännbart gods kan sprida sig till andra lagerytor genom bland annat flygbränder. Storbrand antas kunna
uppkomma genom exempelvis brand i fordon, på grund av olycka eller tekniskt fel, som sprider sig till
lagrat material. Konsekvensen av detta scenario bedöms (i värsta fall) bli spridning av stora mängder
brandrök till omgivningen samt stora volymer kontaminerat släckvatten, se vidare i stycke 4.2.5.
Denna bedömning förutsätter att erforderliga skyddsavstånd utreds och införs mellan Hamnens lagerytor
och LNG-anläggningen, se vidare i avsnitt 4.4.3.
Brandgasers sammansättning
Risken för storbrand är inte unik för Oxelösunds hamn utan finns alltid närvarande i denna och liknande
typer av verksamheter som hanterar stora volymer brännbart material. Vid en storbrand kommer stora
mängder brandrök att spridas till omgivningen. För både nuläge och sökt verksamhet hanteras i
huvudsak följande brännbara produkter inom hamnens lagerytor: träflis, kol, koks, träpellets, balat avfall
samt varierande bulk. Lagerytorna varierar i storlek mellan cirka 3 000 – 45 000 m2, se Figur 1 och Tabell
1.
I händelse av brand i Oxelösunds hamn kommer brandgasernas sammansättning bero på bränslet.
Försök (som bedöms som tillämpbart för bedömning av Hamnens verksamhet) vid förbränning av
hushållsavfall, källsorterade fraktioner av industriavfall och fraktioner av industriavfall visar på små
skillnader i sammansättningen av brandgaser. Mer väteklorid (HCl) kommer att bildas om bränslet
innehåller PVC och mer svaveldioxid (SO2) bildas om bränslet innehåller produkter med svavel (t.ex.
däck och annat gummi). Vid alla bränder i organiska material bildas koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO),
sot (PM10) och tjära. [32]
Väteklorid och svaveldioxid är frätande och giftiga gaser som vid inandning kan leda till hosta, kvävning,
inflammation i näsa och svalg, i svåra fall lungödem och i värsta fall dödsfall. Kolmonoxid skapar en
allvarlig syrebrist hos personer genom att det binder sig lättare till de röda blodkropparna än vad syre
gör. Gasen bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material. Koldioxid kan orsaka kvävning vid
inandning som följd av undanträngning av luftens syre. Sotpartiklarnas storlek påverkar hur långt ned i
luftvägarna dessa stannar vid inandning. Över tid kan de bidra till exempelvis astma, lungcancer,
hjärtsjukdomar och för tidig död.
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Brandröken kan även innehålla tjära bestående av ett stort antal organiska föreningar som alkaner,
karboxylsyra, aldehyder, fenoler samt aromatiska och polyaromatiska kolväten men även tungmetaller.
Tjäran har normalt ett begränsat spridningsområde då dessa binds till tyngre vätskedroppar vilka faller
till marken i närområdet. [33]
Det finns svårigheter i att dra generella slutsatser från inträffade bränder eftersom det vid varje brand
finns flera faktorer som har betydelse för vilka förbränningsprodukter som bildas. Gemensamt för
ämnena som bildas är att exponeringstiden har stor betydelse för hur skadliga ämnena är vid olika
koncentrationer. Det är därför viktigt att personer exponeras så kort tid som möjligt för
brandgaserna. Det ska dock beaktas att känsligheten varierar mellan olika individer. [32]
Ett sätt att skyddas från exponering för brandgaserna är att bege sig inomhus och stänga fönster, dörrar
och ventilation. Koncentrationerna kommer åtminstone initialt vara lägre inomhus än utomhus. Detta
beroende på den relativt långsamma inblandningen av utomhusluften med luft inomhus vilket också
medför att den toxiska effekten av ämnet blir lägre. Dessutom sker det för många ämnen en signifikant
absorption i ventilationskanaler och ytor i rummet vilket ytterligare reducerar koncentrationen.
Kombineras inomhusvistelse med effektiv vädring när gasmolnet passerat reduceras riskerna
ytterligare. [34]
Spridning av brandgaser
Avfall Sverige har tagit fram en rapport i vilken det genomfördes simuleringar för spridningen av
brandgaser i diverse bränsletyper. Bland annat genomfördes beräkningar för löst brännbart avfall och
löst lagrat träavfall vars egenskaper avseende spridning av brandgaser till omgivningen till stor del
påminner om varandra. [32]
En större brandarea innebär att utsläppet till omgivningen totalt sett blir större. Stigkraften hos
brandgaserna blir samtidigt större, vilket medför en positiv effekt med lägre halter vid marknivå.
Brandrök i marknivån är som störst i tillväxtfasen och vid mindre bränder, vilka är lättare att släcka.
Vid inledningen av branden (cirka 25 m 2), vid stabil skiktning och låga vindhastigheter (≤ 5 m/s) kommer
knappt inga brandgaser att befinna sig i marknivån. Vid måttligt instabila väderförhållanden men med
låga vindhastigheter är påverkan främst 1-1,5 km från utsläppskällan.
Vid högre vindhastigheter och neutral stabilitetsklass är påverkan som störst inom cirka 2 km från
utsläppskällan. När brandkällans storlek ökar (cirka 100 m 2) minskar påverkan vid marken då
brandgasernas stigkraft ökar. [32]
Det är svårt att uppskatta vilka ämnen och koncentrationer som bildas i händelse av en brand och hur
dessa påverkar människor i omgivningen. Genomförda beräkningar visar att en brand i brännbart löst
lagrat avfall från industri främst har en påverkan upp till ungefär 2 km vid förutsättningar avseende vind
och luftstabilitet som medför stor spridning i marknivå [32]. Dessa resultat antas även ge en indikation
på förväntat spridningsområde för brandgaser vid en omfattande brand i Oxelösunds hamn.
Med utgångspunkt i ovanstående rekommenderas ett initialt skyddsavstånd på 2 km vid en storbrand
inom Oxelösunds hamn. Skyddsavståndet baseras helt på påverkansavstånd och inte på vilka
verksamheter eller antal människor som finns inom området. Inom skyddsavståndet bör människor
oavsett verksamhet eller begränsningar uppmanas att gå inomhus och stänga fönster och ventilation.
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Släckvattenhantering
Som framgår i stycke 4.2.4 bedöms risken för storbrand inte öka nämnvärt genom den sökta
verksamheten jämfört med i nuläget. Sannolikheten för uppkomst av stora mängder släckvatten
bedöms därmed inte heller öka. Däremot ökar risken förknippad med släckvatten något då den sökta
verksamheten innefattar hantering av jord-, schakt- och rivningsmassor, från vilka urlakning av
miljöfarliga ämnen kan ske om de kommer i kontakt med vatten.
Som beskrivs i stycke 4.2.4 bedöms storbrand i lager med brännbart material utgöra den värsta troliga
händelsen. Vid en storbrand kan stora mängder släckvatten gå åt. Vatten från en släckinsats, som inte
förångas, bildar ett mer eller mindre kontaminerat släckvatten. Kontaminerat släckvatten kan medföra
skador på den omgivande miljön då det innehåller föroreningar i form av restprodukter från bränslet och
ibland även tillsatser i släckvattnet som till exempel skumvätska. Kontaminerat släckvatten kan ge
upphov till akut toxisk effekt på miljön om en större mängd når recipienten samtidigt. Se vidare i
projektets släckvattenutredning [31].
Bedömd frekvens: Den bedömda frekvensen för storbrand som genererar stora mängder släckvatten
har satts till 2 (enligt bedömningskriterierna som presenteras i stycke 4.1.1). Detta innebär en teoretisk
olycksfrekvens i området på en incident var tusende år (1*10-3).
Bedömd konsekvens för miljö: Konsekvenserna för miljön vid en större brand förväntas innefatta att
stora mängder brandrök släpps ut till atmosfären, se stycke 4.2.4. Eventuellt kommer även
räddningsarbetet att leda till att förorenat släckvatten når dagvattensystem och hamnbassäng. Vid en
omfattande brand kan det inte helt uteslutas att förorenat släckvatten skulle kunna nå recipienten.
Föroreningarna skulle då sannolikt spridas vidare ytligt åt det håll som vinden för tillfället blåser, och
partikelbundna föroreningar skulle också sedimentera i hamnbassängen. Huruvida detta får
konsekvenser för vattenmiljön beror på omfattning, spridning och vilka föroreningar som släckvattnet
innehåller. Det senare beror både av vilka släckmedel som används och vad som brinner. Bedömd
konsekvensklass 5 (enligt bedömningskriterierna som presenteras i stycke 4.1.2).
Bedömd konsekvens för människor: Scenariot kan innebära obehag och enstaka svårt skadade (till följd
av branden). Bedömd konsekvensklass 3 (enligt bedömningskriterierna som presenteras i stycke 4.1.2).

Farligt gods
Risken förknippad med hantering av farligt gods bedöms inte öka nämnvärt i den sökta verksamheten
jämfört med i nuläget. Endast små mängder hanteras och ingen ökning av dessa godsslag planeras.
Risken för påkörning kan öka något med ökad fordonstrafik inom Oxelösunds hamn.
I hamnens tillstånd finns inga restriktioner gällande farligt gods, men det rör sig generellt om mycket
små mängder som hanteras. Under 2018 hanterades totalt två stycken farligt gods-skyltade containrar.
[4] Under 2019 hanterades farligt gods cirka en gång i månaden och endast i begränsad mängd.
Förekommande produkter utgjordes av butylacetat, hartslösning, brandfarligt fast ämne, brandfarligt fast
och giftigt ämne samt fast miljöfarligt ämne. [35]
Vid nytt godsslag som ska hanteras i hamnen ska säkerhetsdatablad bifogas godset.
Marknadsavdelningen ansvarar för att detta tas med i upphandlingsfasen. Rutiner för hantering av farligt
gods nämns i Hamnens dokument för systematiskt brandskyddsarbete. [36]
I detta dokument framgår att det inom området finns en dedikerad yta för tillfällig uppställning av farligt
gods, med rekommenderade säkerhetsavstånd.
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Räddningstjänsten har informerats om ytans placering och funktion (även vid tillfällig flytt av ytan på
grund av anläggningsarbeten). Containrar med farligt gods innehåller i huvudsak brandfarlig vätska,
varvid den främsta risken bedöms vara brand alternativt läckage som rinner ut i mark och/eller vatten.
Med tanke på den mycket begränsade hanteringen av farligt gods så är sannolikheten låg att det ska
inträffa en olycka vid hantering av farligt gods inom Oxelösunds hamn. Därmed analyseras hanteringen
av farligt gods inte som en egen riskkälla, utan i form av en starthändelse till större typscenarier. Det är
dock viktigt att påpeka att Hamnen måste tillse att sannolikheten för olycka inte ökar, just på grund av att
hantering sker så sällan att rutiner inte blir invanda.

Farligt avfall
Risken förknippad med hantering av farligt avfall bedöms inte påverkas i den sökta verksamheten
jämfört med i nuläget. Hantering av jord-, schakt- och rivningsmassor bedöms separat under stycke
4.2.1.
Hantering av farligt avfall utgörs i huvudsak av olika typer av spillolja, exempelvis sludge från fartygen,
som pumpas direkt från fartyg till tankbil. Spillolja betraktas vanligen som brandfarlig vätska klass 1 på
grund av att dess exakta innehåll oftast är okänt. I detta fall innehåller sludgen maximalt 15 procent olja
och är därmed inte brännbar. Den främsta risken bedöms därmed vara spill som hamnar i vatten
och/eller mark. Övrig hantering av farligt avfall utgörs av containrar för uppsamling av exempelvis
batterier, överbliven färg, förpackningar och liknande från fartygen. Den främsta risken bedöms därmed
vara brand i farligt avfallsstation.
Konsekvenser och åtgärder förknippade med risken för läckage av sludge innefattas i bedömningarna
av övriga riskkällor som presenteras i detta kapitel. Brand i farligt avfallsstationen bedöms inte vara en
allvarlig olycka i sig och beaktas därmed inte vidare, annat än som möjlig starthändelse till storbrand.

Kemikaliehantering
Risken förknippad med kemikaliehantering bedöms inte påverkas i den sökta verksamheten jämfört
med i dagsläget. Om bitumen kommer att ingå som hanterat gods i framtiden tillkommer risker
förknippade med denna hantering.
Eftersom hanteringen av tunga eldningsoljor i oljeanläggningen inte omfattas av denna
tillståndsansökan, utgörs den huvudsakliga kemikaliehanteringen inom Oxelösunds hamn av brandfarlig
vätska se stycke 4.2.3.
Inom hamnen hanteras även ammoniumsulfat i form av gödningsmedel. Ammoniumsulfat betraktas inte
som farligt gods. Förtäring, kraftig inandning eller ögonexponering kan innebära irritation och eventuell
skada. Ammoniumsulfat är inte brännbart, men vid stark upphettning eller påverkan från extern brand
kan giftiga ämnen (svaveloxid, kväveoxid, ammoniak och aminer) bildas. Konsekvenser och åtgärder
förknippade med denna risk innefattas i bedömning av storbrand och släckvattenhantering, se styckena
4.2.4 och 4.2.5.
Utöver ovanstående har Hamnen en önskan om att i framtiden kunna lossa bitumen från fartyg som
sedan ska gå via ledning till cistern. Själva anläggningen för hantering av bitumen kommer att vara
föremål för separat tillstånd/anmälan, men bitumen som gods över kaj ska ingå i hamnens sökta
tillstånd.
Bitumen är ett bindemedel bestående av kolväten som används i ytbeläggning för körbara ytor
(asfaltbetong), men också som ytlager på takpapp och vissa isoleringsmaterial.
49 | 10296061 • Tillståndsprövning Oxelösunds hamn

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

TILLSTÅNDSPRÖVNING OXELÖSUNDS HAMN
10296061

Emelie Laurin
2020-11-04

De huvudsakliga riskerna förknippade med hantering av bitumen är arbetsmiljömässiga, då bitumen
hanteras vid kraftigt förhöjd temperatur vilket kan medföra svåra brännskador på personer som kommer
i kontakt med utläckt produkt. Bitumen innehåller även miljöfarliga ämnen, men även större läckage
förväntas endast få begränsad spridning då ämnet stelnar relativt snabbt om det kommer ut i naturen.
Saneringen blir därmed också förhållandevis enkel.
Risker förknippade med hantering av bitumen ska bedömas och hanteras vid projektering och
uppförande av den nya anläggningen. Rutiner och utbildning för berörd personal är mycket viktigt för att
undvika personskador.
Hanteringen bedöms inte medföra någon betydande risk för naturmiljön eller för personer som befinner
sig utanför anläggningen och bedöms därmed inte vidare inom ramen för denna riskbedömning. Ett visst
ökat transportarbete kan förväntas, vilket hanteras i stycke 4.2.9.

Förändrade transporter
Hamnens planerade verksamhet medför ingen utökad hantering av farligt gods varvid risken för farligt
gods-olycka med transport till, från eller inom hamnen inte förändras. Däremot medför det utökade
transportarbetet att sannolikheten för trafikolycka ökar. Denna riskbedömning omfattar risker
förknippade med både transporterna i sig, samt det utökade transportarbetet.
Transporter inom och i anslutning till Oxelösunds hamn samt prognosen för förändrade transporter
beskrivs i avsnitt 2.2. Det bör särskilt påpekas att de beskrivna transporterna endast inkluderar
transporter kopplade till den del av hamnens verksamhet som ingår i tillståndsansökan. Således
inkluderas ej exempelvis LNG-transporter till/från den nya LNG-terminalen (utöver i bedömningen av
kumulativa effekter).
Den planerade förändringen av verksamheten kommer att medföra en viss ökning i tåg- och
fartygstransporter samt en betydande ökning av lastbilstransporter och interna transporter. Hamnens
planerade verksamhet medför ingen utökad hantering av farligt gods varvid risken för farligt gods-olycka
med transport till eller från hamnen inte förändras. Däremot medför ett ökat vägtransportarbete en ökad
sannolikhet för trafikolycka mellan fordon på väg till/från hamnens verksamhet och farligt gods-transport
med exempelvis LNG. Detta hanteras vidare i avsnitt 4.4.5.
En kollision mellan två vägfordon, eller mellan vägfordon och tåg (särskilt om ett av fordonen
transporterar farligt gods) kan medföra en kraftig fordonsbrand som i värsta fall kan sprida sig till lagrat
gods. Att utreda och införa erforderliga trafiksäkerhetsåtgärder inom Oxelösunds hamn sker i dagsläget
inom ramen för den löpande verksamheten. Detta är en viktig aspekt även i den framtida verksamheten.

4.3

PÅVERKAN PÅ OMGIVNINGEN

Den risk som i första hand bedöms kunna påverka omgivningen rör utsläpp av släckvatten, urlakade
miljöfarliga ämnen eller petroleumprodukter till recipient och hanteras via olycksfjärilsmetodik enligt
ovan. De risker för människors liv och hälsa som identifierats bedöms inte beröra personer som befinner
sig utanför anläggningen annat än i händelse av spridning av brandrök från storbrand. Storbrand och till
det associerade risker hanteras också via olycksfjärilsmetodik.
För möjlig påverkan på den tillkommande LNG-terminalen, se stycke 4.4.3.
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PÅVERKAN FRÅN OMGIVNINGEN

Påverkan från omgivningen utgörs av andra verksamheter, verksamhetsplatser, områden och projekt
(yttre orsaker) samt naturliga omgivningsfaktorer (naturliga orsaker) inklusive klimatförändringar.

Påverkan från omgivningen – Svenska Foder
Svenska Foder AB har en LPG-driven spannmålstork (ingår ej i Hamnens tillståndsansökan). LPG
lagras i en cistern som rymmer totalt 62 000 liter. Vid arbete med QRA-analysen för LNG-terminalen
identifierades risker mellan LPG-cisternen och LNG-terminalens verksamhet. Med anledning av detta
har en planerad omställning beslutats och Svenska Foder kommer att ersätta hanteringen av LPG med
LNG vid LNG-terminalens idrifttagning.
Planerad förändring innebär en ledning med naturgas direkt från LNG-terminalen till Svenska Foder och
inget ytterligare lager av komprimerad gas. Genom detta försvinner risken från LPG-tanken inom
hamnen. [24]
WSP har inte tagit del av någon riskutredning utifrån LBE med stöd i Sprängämnesinspektionens
föreskrifter (SÄIFS 2020:1) hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler (om riskutredning
kopplad till tillståndet saknas rekommenderar WSP att Hamnen ska tillse att sådan upprättas/redovisas).
Generella risker förknippade med hantering av brandfarlig gas utgörs av läckage som antänds och leder
till jetflamma, gasmolnsexplosion eller BLEVE8 (mycket låg sannolikhet och inte aktuellt då cisternen
försvinner). Hanteringen ligger i anslutning till lageryta F som används till hantering av varierande bulk.
Det förutsätts att hanteringen sker i enlighet med gällande föreskrifter samt eventuella övriga krav i
tillstånd/riskbedömning.

Påverkan från omgivningen – Oljeanläggningen
Oljeanläggningen ingår inte i den aktuella tillståndsansökan utan beaktas endas i den mån det kan
påverka eller påverkas av Hamnens verksamhet. Anläggningen ägs och drivs av Hamnen, men under
ett separat tillstånd. Från oljeanläggningen lastas och lossas samt mellanlagras eldningsoljor.
Eldningsoljorna lagras i sju bergrum (oljeanläggningen) om totalt cirka 1 miljon m3 på fastighet Oxelö
7:71. Anläggningen är utförd för lagring och varmhållning av tunga eldningsoljor.
Mottagningskapaciteten vid lossning från fartyg är cirka 6 000 m3/timme. Utlastning sker till fartyg. [7]
Enligt säkerhetsrapporten visar riskbedömningen att riskerna för allvarliga kemikalieolyckor är låga,
främst som följd av lagringsprincipen med lagring i bergrum, produktens fysikaliska egenskaper samt de
övervägande låga sannolikheterna för händelser som kan orsaka allvarlig kemikalieolycka. Av de
identifierade riskerna kan dock brand och explosion medföra påverkan på omgivningen. [5]
Samtliga beaktade scenarier i säkerhetsrapporten utgår från eldningsoljans miljöfarliga egenskaper, då
sannolikheten för antändning är mycket låg. En större olycka inom oljeanläggningen skulle dock kunna
påverka hamnens funktion som samhällsviktig verksamhet om hela eller delar av den måste stängas
ned tillfälligt (exempelvis under brandbekämpning).
Utifrån ovanstående bedöms risken för att Hamnens utökade verksamhet medför påverkan på
oljeanläggningen och vice versa inte bli oacceptabel i och med den sökta verksamheten.

Påverkan från omgivningen – LNG-terminalen/OxGas AB
I detta stycke bedöms både påverkan från LNG-terminalen på Hamnen och vice versa.

8

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, rämning av cistern med kondenserad brandfarlig gas på grund av extern
värmepåverkan.
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OxGas AB avser anlägga och driva en LNG-terminal inom Oxelösunds hamn. LNG-terminalen kommer
att omfattas av den högre kravnivån i lagen och förordningen om förebyggande och begränsande av
allvarlig kemikalieolycka, SFS 1999:381 och SFS 2015:236 samt MSBFS 2015:8. För denna
riskbedömning har den preliminära säkerhetsrapporten [24] med bilagd QRA [36] samt bedömning av
påverkansområden vid storskalig kemikalieolycka [37] studerats.
Anläggningen planeras att tas i drift 2022–2023. Ansökan om miljötillstånd för den planerade LNGterminalen omfattar en sammanlagd maximal lagringskapacitet om 15 000 ton (33 000 m³) med ett
maximalt genomflöde av LNG på 500 000 ton per år. Lagringen sker i en atmosfärisk cistern. LNGterminalen omfattar preliminärt även följande aktiviteter: [24]
•

Mottagande av fartyg, lossning av LNG från fartyg vid kaj och lossning av LBG från lastbil samt
kryogen ledning till terminalen.

•

Förångning av LNG och distribution via gasledning till bl.a. SSAB Oxelösund.

•

Lastning av LNG till järnväg, lastbil och fartyg för vidare transport.

•

Bunkring av LNG till fartyg vid kaj 11, via fast anslutning.

Följande scenarier bedöms kunna leda till en storskalig kemikalieolycka och har analyserats utifrån
möjliga påverkansområden på omgivningen med avseende på avstånd till nedre brännbarhetsgränsen
(LFL), värmestrålningsnivåer på olika avstånd för eventuell jet- och pölbrand samt övertrycksnivåer på
olika avstånd [37]:
1. Läckage (slangbrott) av LNG vid utlastning till lastbil med slutkonsekvens
gasmolnsbrand/spridning av brännbart gasmoln.
2. Läckage (slangbrott) av LNG vid utlastning till lastbil med slutkonsekvens jet-/pölbrand.
3. Läckage (slangbrott) av LNG vid utlastning till järnvägsvagn med slutkonsekvens
gasmolnsbrand/spridning av brännbart gasmoln.
4. Läckage (slangbrott) av LNG vid utlastning till järnvägsvagn med slutkonsekvens jet-/pölbrand.
5. Läckage (slangbrott) av LNG vid utlastning till fartyg med slutkonsekvens
gasmolnsbrand/spridning av brännbart gasmoln.
6. Läckage (slangbrott) av LNG vid utlastning till fartyg med slutkonsekvens jet-/pölbrand.
7. BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion).
8. Pölbrand i atmosfärisk LNG tank.
9. Läckage av LNG i förångare med slutkonsekvens pölbrand.
Det primära skyddet mot brand i anläggningen är inbyggd säkerhet, vilket innebär att anläggningen
utformas på ett sådant sätt att brand undviks i största möjliga mån. Om det uppstår en brand ligger
fokus på kylning av utrustning, för att minimera spridning av brand och ej på att bekämpa själva
branden. [24]
Utifrån LNG-projektets QRA respektive MKB kan utläsas att sannolikheten för olycka som medför
utsläpp av LNG vid terminalen bedöms vara mycket låg, men kan medföra allvarliga konsekvenser för
omgivningen (exempelvis Hamnens verksamhet och/eller småbåtshamnen).
Den största risken för externa dominoeffekter (vid olycka inom LNG-terminalen) bedöms vara
exponering av höga värmestrålningsnivåer (över en längre tid) på omgivande processutrustning. Worst
case är främst förknippat med eskalation av brand med höga strålningsnivåer som leder till Boiling
Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE). [24]
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Värsta tänkbara scenario har beräknats ha ett konsekvensavstånd på 195 meter från olyckan.
Påverkansområdet omfattar bland annat delar av lagerytor inom Hamnens verksamhetsområde och
terminalområdet. [37]

Figur 20. Översiktlig layout ny LNG-terminal. [24]
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Den största risken för dominoeffekter (vid olycka utanför LNG-terminalen) bedöms vara exponering av
höga värmestrålningsnivåer (över en längre tid) i samband med större brand på lagringsyta. Risker som
är kopplade till lagerhögarna är bundna till lokala förutsättningar som kräver konkreta riskreducerande
åtgärder. Planering av sådana åtgärder kommer att ske i en detaljerad riskutredning (inom ramen för
LNG-projektet) som tar hänsyn till specifika lokala förhållanden exempelvis befintliga fysiska barriärer,
utformning och orientering av byggnader och topografi, avstånd etc. Följande riskreducerande åtgärder
har redan beslutats/genomförts som ett resultat av LNG-projektets riskhanteringsarbete [24]:
•

Förändring av layout för LNG-terminalen.

•

Beslut om att ersätta Svenska Foders cistern med direkt ledning från LNG-terminalen.

•

Flytt av Sjöfartsverkets verksamhet från aktuella lokaler.

Då bedömning av möjlig påverkan mellan LNG-terminalen och oljeanläggningen (med tillhörande
utrustningar) inte ingår i denna riskbedömnings avgränsningar är följande scenarier aktuella för
bedömning av påverkan både på och från LNG-terminalen:
1. Brand och/eller explosion i LNG-anläggningen som påverkar Hamnens verksamhet, exempelvis
genom att initiera brand i lageryta.
2. Storbrand inom Hamnen som ger värmepåverkan på LNG-anläggningen.
3. Påkörning av LNG-utrustning av fordon från Hamnen9.
4. Olycka i samband med LNG-transport (lastbil eller tåg) som påverkar Hamnens verksamhet,
exempelvis genom att initiera brand i lageryta.
Den nya LNG-terminalen och övriga delar av Oxelösunds hamn kommer att ha riskpåverkan
sinsemellan, risker med LNG-terminalen kommer att hanteras löpande i projekteringen av denna
och redovisas tillsammans med säkerhetsåtgärder i aktuell version av säkerhetsrapporten.

Påverkan från omgivningen – SSAB
Genom att ersätta den malmbaserade processen med en ljusbågsugn kommer majoriteten av de farliga
ämnen som hanteras inom SSAB i dagsläget inte längre att förekomma på SSABs område. Därmed
kommer de risker som är förknippade med dessa farliga ämnens påverkan på människors hälsa och
naturmiljön att elimineras. Riskpåverkan från den tillkommande hanteringen av energigas bedöms vara
betydligt mindre än den totala riskpåverkan från de ämnen som hanteras/används idag och som
kommer att tas bort. Den totala risknivån i anslutning till SSAB:s verksamhet i Oxelösund kommer
därigenom att sänkas markant jämfört med i dagsläget. [38] Innan omställningen kan olyckor som
involverar masugnsgas, koksugnsgas och LD-gas påverka omgivningen utanför anläggningen. [38]
Avståndet mellan Hamnen och SSAB är dock minst 1 km, varvid ingen ömsesidig riskpåverkan
förväntas kunna uppstå.

Påverkan från omgivningen – Transporter
I stycke 2.2.5 beskrivs den prognosticerade förändringen av transporter för samtliga transportslag samt
för såväl interna som externa transporter. Alla transporter utanför Hamnens verksamhetsområde
betraktas som följdverksamhet. Transporter inom Hamnens verksamhetsområde hanteras som en del
av den tillståndsansökta verksamheten och prövas inom ramen för tillståndsansökan, se stycke 4.2.9.

9

Denna risk delas av hamnen och terminalen. Risken kommer att byggas bort vid uppförande av LNG-terminalen
genom att 2 meter höga betongbarriärer med grus bakom placeras på kritiska platser kring terminalen. Rörstöd
skyddas genom att utformas som betongklumpar för att motstå en kollision med dumpers.
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Påverkan från omgivningen kopplad till transporter bedöms kunna ske i händelse av farligt gods-olycka
på Gamla Oxelösundsvägen som medför brand och/eller explosion som i sin tur leder till brandspridning
till lagerytor via växtlighet mellan väg och lageryta. Gamla Oxelösundsvägen löper norr om lagerytorna
A-E (20-30 meter), en bit norr om lageryta I (40-50 meter) samt direkt söder om de ännu ej
ianspråktagna lagerytorna J och K, se Figur 3. Gamla Oxelösundsvägen löper även förbi lagerytorna
(cirka 30 meter) på Stegeludden på sin väg bort mot SSAB:s område.
För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och
antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt som följd av
brandspridning till brännbart material, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m2.
Pölbränder bör beaktas i de fall det finns hårdgjorda ytor mellan väg och fastighet, samt om
verksamhetsområdet befinner sig på en lägre nivå än vägen. Konsekvensområdet är dock vanligtvis inte
större än 40 meter varvid slutsatsen dras att inte ens en stor pölbrand skulle medföra någon påverkan
på lagerytorna. Om branden sprider sig till vegetationen bedöms räddningstjänsten ha goda möjligheter
att släcka och begränsa dess konsekvenser.
Vad gäller brandfarliga gaser, i detta fall främst LNG, utgörs det värsta scenariot av en BLEVE (Boiling
Liquid Expanding Vapour Explosion), vilket generellt anses inträffa med extremt låg sannolikhet. För
jetflamma och brinnande gasmoln varierar skadeområdet med läckagestorlek, direkt alternativt fördröjd
antändning samt vindhastighet. Stora jetflammor och gasmolnsexplosioner skulle kunna medföra
antändning på lagerytorna. Sannolikheten för detta bedöms dock vara så pass låg att det inte är
motiverat att införa något krav på restriktioner kring vilket material som får lagras på berörda ytor.
Genom att lagra obrännbart material, så som exempelvis skrot, närmast transportleden kan dock
sannolikheten för storbrand minskas ytterligare.
Övriga förekommande farligt gods-klasser bedöms i huvudsak kunna medföra påverkan på personal
som befinner sig inom Oxelösunds hamn, denna risk bedöms inte vara oacceptabel eller påverkas av
hamnens sökta verksamhet. När hamnens verksamhet utökas kan antalet anställda öka och därmed
ökas antalet personer som kan påverkas. Ökningen av personantalet bedöms dock inte påverka
samhällsrisken till följd av externa farligt gods-transporter i nämnvärd omfattning.

Påverkan från omgivningen – Övrigt
Vid verksamheten har inga antagonistiska hot eller aktiviteter inträffat som föranleder ytterligare analys.
Risker med antagonistiska hot utreds dock kontinuerligt inom Hamnsskydd och ISPS-utredningar samt i
säkerhetsrapport för oljeanläggningen som är en Sevesoverksamhet.
Ytterligare en möjlig påverkan utgörs av de fartyg som ligger i hamnen för att lasta eller lossa olika typer
av gods eller som ska bunkra, särskilt fartyg med diesel, tjockolja och LNG. Anlöpande fartyg (med
undantag för LNG) ingår i den sökta verksamheten. Hantering av gods över kaj, med undantag från LNG
och olja till oljeanläggningen, ingår också i den sökta verksamheten. Olycka som involverar LNG-fartyg
förutsätts beaktas inom riskhanteringen i samband med projektering av LNG-terminalen. Varje vecka
sker bunkring av diesel/HVO (via alla kajer) och/eller LNG (i dagsläget på kaj 9,5-10 och i framtiden på
alla kajer), från lastbil till fartyg. Transporter för bunkring kör samma vägar som andra transporter inom
hamnen. Enligt särskild rutin ledsagas bunkerbil till respektive kaj.
Sannolikheten för att en större brand, i samband med bunkring eller på fartyg, skulle sprida sig till
Hamnens verksamhet bedöms vara låg på grund av befintliga skyddsavstånd och föranleder inte något
behov av åtgärder (utöver befintliga säkerhetsrutiner och instruktioner).
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Risker kopplade till naturliga orsaker
Inga betydande risker för allvarliga olyckor kopplade till naturliga orsaker har hittills identifierats. Risken
förknippad med översvämning och/eller häftiga skyfall ingår dock i analysen genom olycksfjärilsmetodik.
Vissa åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för skred och erosion, se stycke 3.7.2.

4.5

TYPSCENARIER SOM SKA ANALYSERAS MED
OLYCKSFJÄRILSMETODIK

Nedanstående numrerad lista tydliggör vilka huvudtypscenarier som ska analyseras med
olycksfjärilsmetodik. Scenarier som listas med punkt ingår i bedömningen av huvudtypscenariet.
1. Hantering och lagring av jord-, schakt- och rivningsmassor
•

Påverkan från omgivningen

•

Risker kopplade till naturliga orsaker

2. Hantering av aska
•

Påverkan från omgivningen

•

Risker kopplade till naturliga orsaker

3. Brand
•

Hantering av brandfarlig vara

•

Storbrand

•

Hantering av släckvatten

•

Hantering av farligt gods

•

Hantering av farligt avfall

•

Kemikaliehantering

•

Påverkan från omgivningen

4. Transporter
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RISKVÄRDERING MED OLYCKSFJÄRILAR

I detta kapitel analyseras de scenarier som bedöms kunna medföra betydande skador på människa eller
på naturmiljön för den sökta verksamheten. Först presenteras metodiken bakom analysmetoden.
Därefter presenteras en olycksfjäril per identifierat typscenario. Till varje olycksfjäril exemplifieras
befintliga barriärer som verkar olycksförebyggande respektive skadebegränsande. Efter varje olycksfjäril
sker en kort diskussion om analysen, behov av ytterligare åtgärder samt om risknivån bedöms som
erforderligt hanterad eller inte.
Om inte annat anges vid respektive olycksfjäril så avses Östersjön, när recipient omnämns.

5.1

ANALYSMETODIK – OLYCKSFJÄRILAR

För att beskriva de förebyggande och begränsande åtgärderna väljs ett antal typscenarier ut baserat på
genomförd riskidentifiering och initial bedömning. För scenariobeskrivningar används så kallade
olycksfjärilar (Bowtie på engelska). Olycksfjärilsmetoden har flera fördelar när det kommer till att
bedöma hanteringen av riskkällor. Några viktiga styrkor med metoden är:
•

Ger ett tydligt stöd vid bedömning om hanteringen av riskkällan är tillräcklig i form av barriärer,
dvs. bedömning av om det finns ett tillräckligt skydd.

•

Metoden illustrerar hur fördelningen mellan förebyggande och skadebegränsande åtgärder ser
ut.

•

Med metoden går det att kartlägga orsakssamband på ett bättre vis, jämfört med exempelvis
grovanalys eller what if-metodik.

•

Metoden kan användas för att tydliggöra var ytterligare riskreducerande åtgärder kan vara
nödvändiga och därigenom bidra till rätt prioriteringar.

I de olycksfjärilar som presenteras i detta kapitel har flera skadehändelser slagits samman och
presenteras tillsammans. I respektive olycksfjäril beskrivs hela kedjan, från initierande händelser till
konsekvens(er) samt de barriärer som finns för att förhindra händelseförloppet.
Med barriär menas här något av följande:
•

Organisatoriska åtgärder: Kan vara säkerhetskultur, anställda respektive entreprenörers
utbildning och kompetens, olika rutiner och instruktioner.

•

Operativa åtgärder: Kan ingå som del i de organisatoriska åtgärderna. Med operativa åtgärder
avses mänskliga faktorer och de åtgärder som utförs av en operatör utifrån angivna
instruktioner, rutiner och kompetens.

•

Tekniska åtgärder: Kan vara funktionella (aktiva) eller fysiska (passiva).

En olycksfjäril kan se ut som i Figur 21. För att beskriva de olika ingående mekanismerna för händelsen
finns olika symboler, dessa beskrivs närmare i Tabell 9.
Respektive olycksfjäril gås slutligen igenom av en analysgrupp bestående av personer dels med inblick i
den specifika verksamheten, dels med kunskap om riskhantering. Detta steg innebär en systematisk
kvalitativ verifiering av om risken förknippad med respektive riskkälla sammantaget ska bedömas som
acceptabel eller inte. Till grund för verifieringen ligger ett antal fördefinierade diskussionsfrågor, se Tabell
10.
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Figur 21. Struktur för en olycksfjäril.

Tabell 9. Symbolförklaring olycksfjäril.
Symbol

Innebörd

Initierande orsak till händelsen.

En barriär kan vara teknisk, operativ eller organisatorisk och fungera
olycksförebyggande och/eller skadebegränsande. Samma barriär kan
användas för olika orsaker eller konsekvenser i händelsen.

Den riskkälla som kan medverka till händelsen.
Observera att symbolen inte per automatik betyder radioaktivitet.

Skadehändelse kopplad till en riskkälla, kompletteras med en
beskrivning.
Observera att symbolen inte per automatik betyder blixt eller
elöverslag.

Konsekvensen av en skadehändelse, händelsen kan generera flera
konsekvenser.
Observera att symbolen inte per automatik betyder brand
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Tabell 10. Diskussionsfrågor för kvalitativ verifiering av om risken ska bedömas som acceptabel eller inte.
Fråga
Är konsekvenserna vid en olycka analyserade?
Finns relevanta risker beskrivna i ett typscenario (olycksfjäril)?
Är åtgärder som begränsar sannolikheten vidtagna?
Är åtgärder som begränsar konsekvensen vidtagna?
Finns åtgärder av teknisk karaktär?
Finns åtgärder av organisatorisk/personell karaktär?
Har osäkerheter diskuterats?
Har jämförelse med liknande verksamhet genomförts?

Givet ovanstående, bedöms risken vara hanterad

Frågorna har besvarats av:
Namn:
Befattning:
Datum:
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TYPSCENARIO 1 – LAGRING AV JORD-, SCHAKT- OCH RIVNINGSMASSOR

Nedan analyseras typscenariot som medför utsläpp av miljöfarliga ämnen genom hantering och lagring av jord-, schakt- och rivningsmassor.

Figur 22. Olycksfjäril avseende utsläpp av miljöfarliga ämnen genom hantering av jord-, schakt- och rivningsmassor.

De händelser som bedöms kunna leda till ett utsläpp av miljöfarliga ämnen, från jord-, schakt- och rivningsmassor, som medför betydande skada på naturmiljön bedöms uteslutande vara kopplade till att vatten (genom exempelvis skyfall,
översvämning eller som släckvatten) kommer i kontakt med jord-, schakt- och rivningsmassor och lakar ur dessa. Störst skador på naturmiljön bedöms uppstå om utsläppet sprids till recipient. Det troligaste scenariot är att detta sker via
dagvattensystemet. Det bör särskilt noteras att eftersom hanteringen av jord-, schakt- och rivningsmassor inte sker i dagsläget är samtliga barriärer som visas i Figur 22 att betrakta som föreslagna åtgärder utifrån förväntade risker med
hanteringen. Åtgärden ”förhindra storbrand” hanteras med olycksfjärilen i avsnitt 5.4.
Av olycksfjärilen framgår att Hamnen avser att vidta både förebyggande och framförallt skadebegränsande åtgärder för att minimera riskerna kopplade till urlakning av jord-, schakt- och rivningsmassor. Detta kan förklaras med att det finns
begränsade möjligheter att förhindra förekomsten av stora vattenmassor, när de väl inträffar. Däremot finns det större möjligheter att förhindra att vatten når jord-, schakt- och rivningsmassorna. De föreslagna åtgärderna är av både
organisatorisk, operativ och teknisk karaktär. Då hanteringen av jord-, schakt- och rivningsmassor är ny inom Hamnens verksamhet är det viktigt att rutiner tas fram och implementeras i samband med att verksamheten startar upp. Givet de
barriärer som presenteras i olycksfjärilen bedöms hanteringen av risken vara erforderlig, dvs. tillräcklig för att uppnå en acceptabel risknivå.
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TYPSCENARIO 2 – HANTERING AV ASKA

Nedan analyseras risker förknippade med hantering av aska.

Figur 23. Olycksfjäril avseende hantering av aska.

Den framtida hanteringen av aska inom Hamnens verksamhet är fortfarande i ett mycket tidigt stadium, där planering och projektering ännu inte är färdigställd. Olycksfjärilen illustrerar därför initierande händelser, konsekvenser och barriärer som
generellt förekommer vid hantering av aska. Det ska dock noteras att detta är mycket beroende av vilken typ av aska som hanteras och att exempelvis risker med brand och explosion endast gäller för vissa typer av aska. Det bör särskilt noteras
att eftersom hanteringen av aska inte sker i nuläget är samtliga barriärer som visas i Figur 23 att betrakta som föreslagna åtgärder utifrån förväntade risker med hanteringen.
Givet att projekteringen och uppförandet av anläggningen för hantering av aska genomförs genom en kvalitetssäkrad process och att erforderliga riskreducerande åtgärder, baserat på asktyp, utreds och införs bedöms askhanteringen kunna
genomföras med acceptabel risknivå.
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TYPSCENARIO 3 – BRAND

Nedan analyseras risken förknippad med storbrand inom Oxelösunds hamn.

Figur 24. Olycksfjäril avseende risken för storbrand, se Bilaga C för förstoring. Läckage av LNG kan omfatta läckage i både gasfas och vätskefas.

I olycksfjärilen i Figur 24 illustreras tänkbara orsaker, preventiva barriärer, möjliga konsekvenser och skadebegränsande barriärer relaterade till risken för storbrand inom Hamnens tillståndssökta verksamhet. Generellt gäller att åtgärder som
markeras med asterisk är föreslagna eller behöver utvecklas (beskrivs närmare i Kapitel 7) medan åtgärder utan markering är befintliga. Givet de barriärer som presenteras i olycksfjärilen bedöms hanteringen av risken vara erforderlig, dvs.
tillräcklig för att uppnå en acceptabel risknivå.
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TYPSCENARIO 4 – UTÖKADE TRANSPORTER

Nedan analyseras risken förknippad med utökade transporter på grund av den utökade verksamheten. Utökad fartygstrafik hanteras separat från detta dokument.

Figur 25. Olycksfjäril avseende risken kopplad till utökade transporter.

I olycksfjärilen i Figur 25 illustreras tänkbara orsaker, preventiva barriärer, möjliga konsekvenser och skadebegränsande barriärer relaterade till risken kopplad till utökade transporter inom Hamnens tillståndssökta verksamhet samt till
följdverksamheter. Generellt gäller att åtgärder som markeras med asterisk är föreslagna eller behöver utvecklas (beskrivs närmare i Kapitel 7) medan åtgärder utan markering är befintliga. Givet de barriärer som presenteras i olycksfjärilen
bedöms hanteringen av risken vara erforderlig, dvs. tillräcklig för att uppnå en acceptabel risknivå.
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RISKER UNDER BYGGSKEDET

I detta kapitel presenteras genomförd riskbedömning utifrån människors liv och hälsa samt för miljön för
byggskedet. Detta kapitel beskriver inte en fullständig riskhantering inklusive värdering av varje enskild
risk. Detta behöver ske i ett senare skede när information om exempelvis vald entreprenör och
byggform finns angiven. Däremot anges möjliga risker som kan uppstå, givet de arbeten som ska
utföras, samt möjliga riskreducerande åtgärder som bedöms kunna bli aktuella att vidta för att hantera
dessa.
En utsedd miljö- och arbetsmiljösamordnare ska ansvara för att fastställda krav och rutiner följs under
arbetets gång.

6.1

BESKRIVNINGAR

I följande stycken beskrivs de huvudsakliga arbeten som planeras att genomföras under byggtiden för
den sökta verksamheten. Sist beskrivs även förekommande parallella byggprojekt.

Vattenverksamhet
För att Oxelösunds hamn ska kunna ta emot den ökade mängden gods behöver ytterligare kajyta
anläggas. Även ett nytt RoRo-läge planeras. Vid muddring och sprängning uppkommer mudder- och
sprängmassor som behöver hanteras och omhändertas. Muddring och sprängning sker med omfattning
enligt Figur 26. [1]

Figur 26, Ytor för muddring och sprängning, ny kajlinje och RoRo-läge.
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De mindre förorenade muddermassor som uppvisar lägre föroreningsgrad bedöms mindre lämpliga för
nyttjande då de innefattar leror. Sådana massor som inte kan återanvändas planeras att dumpas i ett
cirka 60 meter djupt område söder om ön Beten. Området har tidigare undersökts av SGU som då
bedömde att platsen hade goda förutsättningar som dumpningsområde. Mindre förorenade
muddermassor planeras att nyttjas för tillkommande kajytor efter stabilisering och solidifiering, s.k. S/Sbehandling. En metod för aktuella massor utvecklades inför en tidigare tillståndsansökan och metoden
har med gott resultat testas i ett pilotprojekt. [1]

Erosionsskydd
Vissa partier av Oxelösunds hamn kommer att behöva kompletteras med erosionsskydd. Detta utförs i
huvudsak med sorterade fraktioner av grovsten, platsgjuten undervattensbetong eller med
betongmadrasser. [39]

Lager- och hanteringsytor
I byggskedet ingår de markarbeten som krävs för att iordningsställa lagerytorna J och K samt att
anlägga nya järnvägsspår. Om behov uppstår kommer det att ske plansprängning för att utöka
lagringsytan. De ytorna som kan komma att tas i anspråk, J och K, ingår i hamnens fastighet och ligger
norr om Gamla Oxelösundsvägen. [26] Lagring av massor kan bli aktuellt på ytor på Stegeludden.
I övrigt planeras inga större markarbeten kopplat till hamnens lager- och hanteringsytor.

Andra åtgärder inom verksamhetsområdet
Oxelösunds hamn kommer att förändras i mindre delar när LNG-terminalen byggs. Bland annat
planeras dieselcistern och spolarvätskecistern att flyttas närmare vattnet (exakt placering är ännu ej
bestämd). Personalbyggnad flyttas. [26]

Transporter
Alla byggprojekt innebär generellt en ökning av transporter, både till/från Hamnen och inom Oxelösunds
hamn. I nuläget sker transporter till och från Hamnen med band, lastbil, järnväg och fartyg. I samband
med byggarbetet kommer transporter med bland annat anläggningsdelar, byggmaterial, cement och
personal att tillkomma. Byggarbetena kommer att pågå samtidigt som den ordinarie verksamheten med
dess transporter fortgår. Detta ställer ökade krav på samverkan.
Transporter med byggmaterial till LNG-terminalen kommer att ske norr om Oxelösunds hamn, via
Gamla Oxelösundsvägen. [26]

Personal
Under byggskedet kommer antalet människor på Hamnens verksamhetsområde att öka. Personal från
entreprenörer (och underentreprenörer) kommer att befinna sig på byggarbetsplatsen. Andelen
personal från Hamnen i förhållande till inhyrd personal och vilka entreprenörer som arbetar kan komma
att variera under byggskedets gång.
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Infrastruktur för gasbränsle
I samband med avvecklingen av den malmbaserade produktionen inom SSAB kommer processgaser
inte längre att kunna användas som bränsle inom SSAB:s anläggning och kommer då att ersättas med
en ny typ av energigas. Gasen kommer att distribueras från den nya LNG-terminalen. OxGas ansvarar
för anläggande och drift av LNG-terminalen och söker separat tillstånd. Från hamnen ska gasen
transporteras till SSAB:s verksamhetsområde via gasledning [40]. Fram tills det att LNG-terminalen står
färdig kommer OxGas förse SSAB med energigas via en mindre tank i anslutning till SSAB:s
anläggning. Tanken kommer att fyllas från tankbilar och sedan förångas och ledas i gasform in på
området via en nyanlagd gasledning. Den nybyggda gasledningen går i samma sträckning som den
gamla oljeledningen. När stora terminalen byggs kommer gasledningen kompletteras med en sträckning
som går under mark från terminalytan fram till bergsbranten på norra sidan av G:a Oxelösundsvägen.
[28].

6.2

RISKIDENTIFIERING

Identifierade risker kopplade till byggskedet har delats in i följande kategorier:
•

Personolyckor

•

Obehörigt intrång, sabotage och stöld

•

Trafikolyckor

•

Utsläpp av farliga ämnen

•

Brand och explosion

•

Sprängning

•

Schaktning

•

Buller och vibrationer

•

Olyckor relaterade till gränssnitt

Kategorierna är indelade efter händelser som kan inträffa. Vissa händelser kan ha liknande orsaker
och/eller konsekvenser, vilka beskrivs för respektive händelse.

Personolyckor
Personer på arbetsområdet riskerar bland annat påkörning och skador i samband med eventuella
elolyckor. Personskador kan också orsakas av fallande föremål från tunga lyft, fallolyckor och inandning
eller kontakt med farliga ämnen.

Obehörigt intrång, sabotage och stöld
Personer som saknar behörighet att vara på området riskerar att orsaka sig själv och andra människor
skada vid intrång.
I samband med byggarbetet kommer det att finnas maskiner, verktyg och annat material till ett högt
värde på byggarbetsplatsen. Inbrott och stöld på byggarbetsplatser förekommer och är en risk som bör
beaktas. Sabotage, antingen i samband med inbrott och stöld eller som skadegörelse, är ytterligare en
risk på byggarbetsplatsen.
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Trafikolyckor
Fler transporter och fordon på området gör att risken för kollisioner och andra trafikolyckor ökar. Därtill
finns det fler förare som inte är vana att köra inne på området vilket kan medföra ökad sannolikhet för
olycka. Korsningar mellan väg och järnvägsspår i anslutning till byggarbetsplatsen är inte fullt reglerade
vilket ökar risken för kollision med tåg. Byggarbetena kommer att pågå samtidigt som den ordinarie
verksamheten med dess transporter fortgår. Detta ställer ökade krav på samverkan.

Utsläpp av farliga ämnen
En kollision eller påkörning med tåg kan leda till urspårning och eventuellt läckage av farligt gods.
Farligt gods, främst karbid och gasol, transporteras i dagsläget på järnvägen cirka 1 gång per vecka
[41]. Dessa kommer att fasas ut i och med med SSAB:s omställning. Farligt gods transporteras också
med andra fordon som vid en trafikolycka kan läcka farliga ämnen. Läckage av drivmedel kan inträffa
från alla typer av vägfordon som är inblandade i en olycka.
Vid eventuella schaktningsarbeten finns risk för att stöta på föroreningar. Föroreningarna kan
exempelvis bestå av brandfarliga och giftiga ämnen i såväl gas- som vätskeform och fast form. [13].

Brand och explosion
Brand kan uppstå i fordon, maskiner och aggregat till följd av bland annat elfel, överhettning eller krock.
Brand kan också uppstå i elektrisk utrustning på grund av mekanisk åverkan och glappkontakter,
felaktigt säkrade kablar och isolationsfel.
Under ett byggskede tillkommer, utöver arbetsfordon och maskiner, förvaringsplatser för byggmaterial
vilket bidrar till en ökad brandbelastning. Vid heta arbeten som svetsning, skärning och slipning ökar
risken för att brännbart material antänds.
I händelse av brand och/eller explosion kan den ökade mängden fordon på området påverka
räddningstjänstens framkomlighet.
Om en brand skulle uppstå finns det risk för spridning av skadliga ämnen via släckvatten.

Sprängning
Sprängningar kommer i huvudsak att ske i vattenområdet. Sprängningsarbeten medför en risk för att
sten, maskiner och övrigt material slungas ut i luften. Om det skulle ske finns även risk för
dominoeffekter då fordon eller tankar innehållande farliga ämnen kan påverkas. Arbetet innebär också
att sprängämnen kommer att transporteras, förvaras och hanteras på området. Extra vaksamhet
avseende förvaringen av sprängmedel är nödvändigt då sprängmedel är ett begärligt stöldgods.
Sprängningsarbete bidrar med buller och vibrationer på arbetsplatsen och i omgivningen.
På grund av i vilken ordning massorna tas upp och hur logistiken kring hanteringen av massorna
planeras, kan de behöva tas upp på land och lagras. Även möjligheten till hantering av skut på plats
genom knackning med hydraulhammare bör finnas. De material som kan bli aktuella för lagring är
morän, sorterad sprängstensfyllning och losshållet berg. Om stora mängder losshållet berg tas upp på
land kan det även vara fördelaktigt att ha möjlighet att krossa och sortera dessa massor på plats.
Hantering och lagring eller tillfällig lagring av massorna föreslås ske på Stegeludden. Vid användning av
hydraulhammare och/eller kross kommer detta att bidra med buller och vibrationer på arbetsplatsen och
i omgivningen.
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Schaktning
Vid schaktning ska risk för ras beaktas. Ras av jord, sten och liknande kan orsaka skador på både
människor och material. Det finns också risk för att förorenad mark påträffas under arbetet och utsläpp
av farliga ämnen kan då ske.
Ytterligare en risk vid schaktning är att fordon som arbetar i närheten kör eller faller ner i arbetsområdet.

Buller och vibrationer
Under byggskeden kan bullernivåerna antas stiga på området till följd av arbetsfordon och maskiner.
Det kan också uppstå vibrationer i samband med arbeten som sprängning eller tunga transporter. Buller
och vibrationer kan orsaka störningar för omgivningen. Buller och vibrationer behandlas separat i Bilaga
D.3 till Ansökan.

Olyckor relaterade till gränssnitt
Generellt kan gränssnitt innebära otydligheter som kan medföra risker i samband med byggskeden. Det
kan dels vara fysiska gränssnitt, som t.ex. den planerade LNG-terminalen i förhållande till Hamnen eller
småbåtshamnen med dess trafik av privata båtar i förhållande till exempelvis pråmar/båtar som
används under muddring, och dels organisatoriska gränssnitt som t.ex. mellan Hamnen och de
entreprenörer som verkar inom området. Risken för att en olycka inträffar är särskilt stor vid bristande
samordning.

6.3

RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER BYGGSKEDET

Följande åtgärder har tagits fram som förslag för att hantera de risker som har identifierats under
byggskedet. Val och beslut om åtgärder sker först när de specifika byggprojekten planerats mer i detalj i
kommande skede. Utöver listade åtgärder ska det tydligt framgå vem som har samordningsansvaret på
byggarbetsplatsen och vid behov ska en förhandsanmälan av byggarbetsplats skickas in till
Arbetsmiljöverket i god tid innan byggstart. Alla entreprenörer genomgår en säkerhetsutbildning innan
dom kommer in på området.

Personolyckor
Följande riskreducerande åtgärder kan bli aktuella för att minska risken relaterad till personolyckor:
•

Nykterhetskontroller genomförs oannonserat med jämna mellanrum.

•

Drogkontroller genomförs oannonserat med jämna mellanrum.

•

Alternativa vägar för gångtrafikanter kommuniceras och skyltas.

•

För att skilja på den vanliga verksamheten och byggarbetet ska byggarbetsplatsen avgränsas
med ett stängsel.

Obehörigt intrång, sabotage och stöld

Följande riskreducerande åtgärder kan bli aktuella för att minska risken relaterad till obehörigt intrång,
sabotage och stöld:
•

Stängsel runt byggarbetsplatsen.

•

Kör- och gånggrindar in till byggarbetsplatsen som är kopplade mot ID 06-systemet eller
liknande.

•

Rondering och/eller bevakning.
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Trafik- och tågolyckor
Följande riskreducerande åtgärder kan bli aktuella för att minska risken relaterad till trafik- och
tågolyckor:
•

Dedikerade körvägar för material till byggarbetsplatsen och/eller till lager tas fram och skyltas
tydligt. Kartor med gällande körvägar markerade kan lämnas till förare.

•

Känsliga områden där byggtransporter ansluter till det allmänna vägnätet identifieras. I
anslutning till korsningar mellan byggtrafik och allmän trafik anordnas tydliga passager som
utmärks med skyltning. Vid särskilt kritiska punkter kan en bedömning göras om det finns behov
av vidare riskreducerande åtgärder såsom vakter, tillfällig avspärrning av trafik etc.

Utsläpp av farliga ämnen
Följande riskreducerande åtgärder kan bli aktuella för att minska risken relaterad till utsläpp av farliga
ämnen:
•

Personalen får information om befintliga handlingsplaner för hantering av förorenad mark och
byggnader.

•

Trafiksäkerhetsåtgärder för att minska sannolikheten för kollision mellan fordon.

Brand och explosion
Följande riskreducerande åtgärder kan bli aktuella för att minska risken relaterad till brand och
explosion:
•

Ett effektivt och systematiskt brandskyddsarbete bedrivs på arbetsplatsen.

•

Samråd med intern- och extern räddningstjänst genomförs inför byggstart och efter behov.

Sprängning
Nedan listas exempel på riskreducerande åtgärder som kan bli aktuella för att minska risken relaterad
till sprängning:
•

Personer som spränger eller hanterar, transporterar eller lagrar sprängämnen ska ha anpassad
och erforderlig kunskap.

•

Tillstånd ska sökas hos polisen för transport och förvaring av sprängämnen inom detaljplanerat
område.

•

Stöldsäker förvaring av sprängämnen för att minimera stöldrisk.

Schaktning
Följande riskreducerande åtgärder kan bli aktuella för att minska risken relaterad till schaktning:
•

Bedömning av rasrisk görs innan schaktningsarbete påbörjas. Om förhållandena bedöms
osäkra bör stödkonstruktioner användas.

•

Vid kraftigt väderomslag görs ny bedömning av rasrisk.

•

Stoppanordningar eller andra barriärer som hindrar fordon från att köra ner i schaktet.

Buller och vibrationer
Se Bilaga D.3 till Ansökan.

69 | 10296061 • Tillståndsprövning Oxelösunds hamn

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

TILLSTÅNDSPRÖVNING OXELÖSUNDS HAMN
10296061

Emelie Laurin
2020-11-04

Gränssnitt
Följande riskreducerande åtgärder kan bli aktuella för att minska risken relaterad till gränssnitt:
•

Tidig identifiering av kritiska gränssnitt.

•

Barriärer som förhindrar eller minskar risken för felaktiga beslut och ageranden och som
begränsar deras effekt.

•

Tydlig kommunikation.

•

Tydliga rutiner för agerande mellan olika parter.

•

Återkommande platsmöten (samordningsmöten).

Övriga riskreducerande åtgärder
Nedan listas övriga aktuella riskreducerande åtgärder:
•

Säkerställ att det finns kapacitet hos Hamnens personal att utbilda och informera, samt att
granska och analysera riskerna under byggskedet.

•

Samråd med extern räddningstjänst innan byggskedet inleds. Därefter kontinuerlig
kommunikation för att hålla räddningstjänsten uppdaterad.

•

Så långt det går ska den vanliga verksamheten avskiljas från byggverksamheten, detta gäller
även vid arbeten i vattenområdet.

•

Byggarbetsplatsen förses med uppmärkta utrymningsvägar.

•

Hamnen inför SSG-entré i september 2020, vilket förhindrar tillträde till hamnen om personen
inte har godkänd säkerhetsutbildning. Hamnen kan ta fram en separat tilläggsutbildning för en
specifik entreprenad, alternativt bedöma att sådan inte behövs.

•

Gemensamma säkerhets- och skyddsronder bör genomföras veckovis eller tätare.

•

Varningssignaler (utrymning, brand- och gaslarm etc.) ska höras även på byggarbetsplatsen,
om personer på byggarbetsplatsen kan riskera att utsättas för risker kopplade till
larmfunktionerna.

•

Ta fram dedikerad yta för att lagra material som ska till byggarbetsplatsen i ett senare skede.
Ytan bör vara inhägnad.

•

Kontroll av över vilka områden kran/kranar kan nå mot verksamheten (lås kran mot farliga
områden) ska ingå i arbetsmiljöplanen för byggarbetsplatsen.

•

För alarmering och kommunikation i nödlägen ska nödvändiga radio- och telesystem installeras
vid behov. Instruktion för larmrutiner ska finnas anslagen.

•

Arbetsberedning ska göras för arbeten som kan innebära risk mot tredje man. Kommunikation
om planerade arbeten ska ske i god tid.

•

Identifierade risker uppdateras och kompletteras i samband med upphandling med entreprenör
samt när entreprenör är på plats och därigenom införlivas i entreprenörens eget
riskhanteringsarbete.
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SLUTSATSER BYGGSKEDE

I samband med ett byggskede finns alltid ett behov av en god riskhantering. Det är viktigt att det
riskhanteringsarbete som har påbörjats via denna inledande riskidentifiering fortsätter i samverkan med
entreprenör och att listan över risker revideras, att riskerna värderas och att de åtgärder som bedöms
som relevanta inarbetas i aktuella handlingar och instruktioner.
Givet Hamnens långa erfarenhet av att driva och genomföra byggprojekt, samt etablerade rutiner kring
riskhantering och entreprenörssamordning, bedöms förutsättningarna goda för att uppnå en
betryggande säkerhet avseende människors liv och hälsa i samband med byggskedet för aktuella
ändringar i verksamheten.
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RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

I detta kapitel beskrivs först det befintliga risk- och säkerhetsarbetet samt befintliga riskreducerande
åtgärder på en övergripande nivå. Därefter beskrivs och diskuteras de åtgärder som markerats i
olycksfjärilarna (se avsnitt 5.2-5.5) och som rekommenderas utifrån resultatet av denna riskbedömning.

7.1

BEFINTLIGT RISK- OCH SÄKERHETSARBETE

Hamnens förebyggande arbete för att förhindra och begränsa allvarliga olyckor bedrivs på flera nivåer
och styrs genom policys och riktlinjer för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhetsarbete. Övergripande
miljömål och säkerhetspolicy går att återfinna i verksamhetspolicyn, som ligger till grund för
organisationens hela verksamhet, där miljö och säkerhet är fördjupade. Visionen är att säkerhets- och
miljöarbetet skall ingå som en naturlig del i alla beslut och är allas ansvar. Strategin för att uppnå detta
mål är att arbeta rutinmässigt och kontinuerligt med att upptäcka och genomföra ett aktivt
förbättringsarbete. Detta uppnås genom Hamnens handlingsprinciper. [5]
Verksamhetspolicyn anger bl.a. att kvalitet är allas ansvar och att ständiga förbättringar ska ske i alla
delar av verksamheten genom att fånga upp och återkoppla avvikelser för att lära och förbättra och
alltid arbeta med bästa säkra arbetssätt. Alla säkerhets- eller miljöbrister/risker rapporteras in i TRIA
(Transportföretagens informationssystem för arbetsmiljö) och gås igenom ute i verksamheten och på
ledningsgruppsmötet varje vecka. Vidare utförs utbildning, mätningar och förbättringar, för en renare
miljö och en hållbar utveckling. Hamnen strävar efter att eliminera risker vid olyckor och haverier för att
minimera miljöstörningar. [5]
Nedan beskrivs befintligt risk- och säkerhetsarbete endast på en övergripande nivå och de
riskreducerande åtgärder som beskrivs bedöms ha en positiv inverkan på risknivån generellt, men
beskrivningarna av åtgärder är på intet vis heltäckande. De åtgärder som presenteras i detta avsnitt är
ett urval ur hamnens egna beskrivningar och urvalet baseras på vad som bedömts relevant för denna
riskbedömning.

Instruktioner och rutiner
För att förebygga allvarliga olyckor finns ett antal checklistor och instruktioner upprättade i syfte att
kontrollera anläggningens status. Förebyggande underhåll och inspektioner planeras och dokumenteras
i underhållssystemet IDUS. Särskilda instruktioner finns för hanteringen av säkerhetskritisk utrustning,
samt för vanligt förekommande arbetsmoment så som tex lastning/lossning av fartyg.
Inför varje lossning/lastning upprättas en skriftlig säkerhetsplan mellan fartyg och terminal baserad på
internationellt standardiserat formulär. För andra arbetsmoment finns rutiner och krav på arbetstillstånd.
Dokumentation över brandskyddsutrustning och utrymningsplaner och övrigt brandskydd ska vara
lättåtkomligt för berörda inom varje byggnad/område. En utrymningskarta finns på vägg i varje byggnad
samt på intranätet och i underhållssystemet. Där finns den viktigaste brandskyddsutrustningen utmärkt.
[36]

Utbildningar och övningar
Utbildning och fortbildning av medarbetare sker kontinuerligt och dokumenteras i Hamnens
kompetenssystem Kompass. [5]
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Utbildningar i SBA, HLR och Heta arbeten sker enligt kravutbildningsmatris och dokument
”Kompetensutveckling”. Genomförda utbildningar och utbildningsplaner dokumenteras av HR. [36]
Det finns rutiner för hantering av förändringar, planering och utbildning inför nödsituationer samt
övningar av nödläge/olycka. Övning av olycksscenarier med stora konsekvenser på människa, miljö
och anläggning övas minst vart tredje år i samverkan med kommunens räddningsresurser. [5]
Övningar sker enligt dokumentet ”Styrande/ Rutin för räddningsövningar Oxhamn”. Utrymningsövningar
i händelse av brand eller utrymning på grund av andra orsaker ska ske minst en gång per år. Förslag
på innehåll och uppföljning, finns i dokumentet ”Rutin för räddningsövningar Oxhamn”. Genomförda
övningar och uppföljningar dokumenteras i TRIA. [36]

Kontroller
Det finns ett antal rutiner för hur damning skall bekämpas. Instruktionerna beskrivs och finns tillgängliga
för driftpersonalen i sin fullständiga form i kontrollprogrammet samt på intranätet. Instruktionerna gås
noggrant igenom med personalen. Som exempel kan nämnas "arbetsinstruktion för sop/sugbil" som
följs vid sopsugning av vägar och upplag samt vid dammsugning av bandstationer och bandgångar.
Genom att kontinuerligt utbilda personalen och öka miljömedvetenheten förhindras miljöstörning.
Temperaturmätning i kolhögarna genomförs för att se om det sker någon temperaturförändring över
tiden. Temperaturändringen kan innebära en kvalitetsförändring för kolet och kan även leda till
självantändning. Temperaturmätningar sker regelbundet. För den sökta verksamheten kommer Hamnen
att genomföra kontinuerliga mätningar efter fasta intervaller. Om temperaturen är för hög eller om en
brand skulle uppstå är åtgärden att sprida ut kolet över en större yta och på så sätt "kyla" kolet. [7]
Inom Hamnen finns en godkänd säkerhetsrådgivare, enligt lagen om transport av farligt gods, vars
uppgift är att vara rådgivare i strategiska frågor som gäller ledning och samordning samt att säkerställa
en hög kvalitet inom verksamhetsområdet Transport av farligt gods.
Exempel på ett antal säkerhetsföreskrifter som berör Hamnens personal är instruktion för
depåföreståndare och säkerhetsvakt, larminstruktioner för manövercentral, besiktning av täthet och
funktion av tankar och cisterner, samt kontroll av icke invallad tank. [7]
Hamnen samordnar säkerhetsinstruktioner och åtgärder för att förebygga tillbud och olyckor med alla
övriga verksamhetsutövare. Av de kemikalier som hanteras i Hamnens egen verksamhet eller av övriga
verksamhetsutövare inom Hamnens verksamhetsområde förekommer inte farliga ämnen i eller
överstigande de mängder som anges i den lägre kravnivån i förordningen om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:382). [7]
Förebyggande brandskydd finns i utrustning, maskiner och övriga byggnader, magasin, lager, etc, på
respektive område. Alla dessa har en egen identitet och kontrolleras årligen. Dessa objekt finns i
underhållssystemet. [36]
Egenkontroller och tillsyn utgår från kundkrav, lagkrav eller företagets egna bedömningar. Respektive
chef/ husvärd ansvarar för regelbunden tillsyn av området, byggnaden och att det finns föreskriven
brandskyddsutrustning, som brandsläckare, utrymningsvägar, skyltning mm. I vissa fall är husvärdens
ansvar delat med den som ansvarar för verksamheten i byggnaden. Brandsläckare och brandposter
sprinklersystem, mm, kontrolleras enligt avtalad rutin med entreprenör. I de maskiner, truckar,
lastmaskiner eller kran, där brandskyddsutrustning är monterad, genomförs årlig besiktning av befintlig
utrustning. [36]
På lagerytor sker regelbundna brandinspektioner för att säkerställa att godset inte självantänder. [36]
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Räddningstjänst
Brandsyn genomförs årligen tillsammans med räddningstjänsten. Besiktningen resulterar i ett protokoll
med åtgärder som Hamnen ansvarar för. Rutiner finns framtagna för att hantera avvikelserna. Ändringar
av godsflöden och anläggningar meddelas räddningstjänsten för att säkerställa en god beredskap. [7]

Larm
Installation av brandlarm och utrymningslarm i vissa byggnader har genomförts i samråd med
räddningstjänsten. [36]

Åtgärder för att upptäcka och förhindra utsläpp
Mindre utsläpp av olja eller kemikalier omhändertas med absorptionsmedel. Vid större olje- eller
kemikalieutsläpp larmas räddningstjänsten och lokalt utsedd person enligt "rutin för manövercentralen
vid larm om olycka" för att vidta nödvändiga åtgärder. [8]

Åtgärder för att upptäcka och begränsa brand
Temperaturmätning genomförs för allt material (träpellets, träflis, bark och kol) som är känsligt för fukt
och därmed självantändning. Beroende på material och hur det är lagrat så genomförs detta antingen
genom mätning och/eller genom rondering för optisk övervakning. Om temperaturen är för hög eller om
en brand skulle uppstå är åtgärden att sprida ut materialet över en större yta och på så sätt "kyla"
materialet. [8]
Hamnens interna resurser för brandbekämpning består av brandsläckare i alla byggnader samt
brandposter inom området. [8]
Brandsyn genomförs årligen tillsammans med räddningstjänsten som även har delgivits skriftlig
redogörelse för brandskyddet. [8]
Byggnadsbeskrivningar och de branddokument som tillhör respektive byggnad, terminal, etc. ska, om
de finns tillgängliga, vara inlagda i underhållssystemet under respektive byggnad. Övrig dokumentation
ligger i projektarkivet. Ansvarig är utsedd tekniker på Underhållsteknik och oljeanläggningen. [36]
Brandfrågor ska alltid ingå vid upphandling av nya projekt. [36]
De hyresgäster som finns inom området är brandansvariga för sin egen verksamhet. [36]
Vid nyanskaffning av arbetsfordon och -maskiner (t ex hjullastare, truckar, eltruckar, dragare) har
Oxhamn beslutat att de ska utrustas enligt brandklass 2, om det inte framgår något annat vid riskanalys.
Detta eftersom många maskiner rör sig i brandfarlig miljö och för att det finns behov av att vara flexibla
när det gäller att flytta maskiner mellan olika områden. Det innebär i dagsläget ett fast monterat
släcksystem klass 2 samt två handbrandsläckare 6 kg pulver. Samtliga personbilar är också försedda
med handbrandsläckare. [36]

Åtgärder för att hantera antagonistiska hot
Hamnen är ett utpekat skyddsobjekt. Hamnen har två skalskydd, hamnskydd och ISPS10. På ISPSområdet består skyddet av staket med kodade grindar. Två utredningar har utförts för området, en för
hamnskyddet och en för ISPS-området. Området är också delvist kameraövervakat. [26]

10

International Ship & Port facility Security code. ISPS är ett regelverk som syftar till att skapa säkra transporter mellan hamnarna
för passagerare och gods.
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REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

I nedanstående stycken beskrivs och diskuteras de åtgärder som markerats med asterisk i
olycksfjärilarna (se avsnitt 5.2-5.5). Vissa av de markerade åtgärderna finns i dagsläget, men de flesta
utgör rekommendationer utifrån resultatet av denna riskbedömning och bedöms viktiga att vidta för att
uppnå en acceptabel risknivå.

Förhindra storbrand
Utifrån verksamhetens art bedöms den värsta troliga händelsen vara storbrand. En större brand som
uppkommer i lager för exempelvis biobränslen, kol eller balat avfall kan sprida sig till andra lagerytor
genom bland annat flygbränder. Genom att minimera risken för storbrand, exempelvis genom att
förhindra att brand uppkommer eller genom att förhindra att en mindre brand utvecklas till en storbrand,
kan konsekvensen i form av spridning av stora mängder brandrök och kontaminerat släckvatten
minskas helt eller delvis.
Risken förknippad med storbrand bedöms inte genomgå någon signifikant förändring i den sökta
verksamheten jämfört med i dagsläget. En viss ökad risk för uppkomst av brand kan dock förväntas då
fordonstrafiken inom området ökar, samtidigt minskar andelen brännbart lagrat material. Åtgärden
”förhindra storbrand” utgör i själva verket en kombination av flera olika sorters förebyggande och
skadebegränsande åtgärder, många vilka hamnen vidtar redan i nuläget genom det systematiska
brandskyddsarbetet samt den fortlöpande samverkan med den kommunala räddningstjänsten. Det är
viktigt att Hamnen tillser att dessa arbeten fortgår även efter att den planerade förändringen genomförts,
samt att exempelvis rutiner, kontroller, utbildningar och tillgång till brandsäkerhetsutrustning anpassas
efter den nya verksamheten.
Se även föreslagna åtgärder i styckena 7.2.2-7.2.7, som samtliga relaterar till att minska risken för
storbrand, samt släckvattenutredningen [31].

Trafiksäkerhetsåtgärder
En trafikolycka inne på Oxelösunds hamn bedöms vara en i högsta grad tänkbar orsak till flera av de
scenarier som har potential att resultera i allvarligare konsekvenser. Detta är även särskilt aktuellt då
den planerade förändringen av verksamheten kommer att medföra en betydande ökning av
fordonstrafik inom Oxelösunds hamn. Då sannolikheten för denna typ av olyckor bedöms kunna
påverkas till följd av den förändrade trafik och de ändringar som är nödvändiga under byggskedena och
övergångsperioden bör de risker som kan uppstå kopplat till transporter studeras mer i detalj.
Exempel på olycka kan vara hjullastare, tankbil eller snöplog som tappar kontrollen och rammar någon
form av utrustning som innehåller farligt ämne, alternativt att två eller flera fordon krockar med varandra
så att läckage och/eller brand uppstår. Tänkbara orsaker till olycka kan vara hög hastighet,
underlåtenhet att följa trafikregler, halka, dålig sikt eller sjukdom hos chauffören.
Då Hamnen redan har vidtagit många åtgärder för att förhindra fordonsolyckor och begränsa följderna
av dessa är det också viktigt att säkerställa att dessa barriärer bibehåller sin funktion under kommande
skeden.
Detta kan exempelvis påverkas av tillfälliga transporter vars förare inte är vana att köra inne på
området, att sikten tillfälligt skyms av skrymmande fordon eller tillfälliga uppställningsplatser, att
påkörningsskydd måste flyttas osv. Denna typ av risker kan hanteras tillfredställande på många olika vis
och lösningarna kan innefatta personella resurser (till exempel lots), organisatoriska (till exempel nya
rutiner och kontroller) eller tekniska åtgärder (till exempel flyttbara påkörningsskydd).
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I samband med tillståndsansökan upprättas en separat trafikutredning som ser över trafiksituationen
utifrån förutsättningarna som den sökta verksamheten för med sig. Utredningen tar även hänsyn till
övriga hyresgästers transporter. En separat trafiksäkerhetsutredning har även upprättats inom ramen
för LNG-projektet.
För vägtrafik fokuserar ovan nämnd trafikutredning på de allmänna vägarna runt om Oxelösunds hamn
och de effekter som ökade fordonsflöden kan få. Att utreda och införa erforderliga
trafiksäkerhetsåtgärder inom Oxelösunds hamn sker i dagsläget inom ramen för den löpande
verksamheten. Detta är en viktig aspekt även i den framtida verksamheten. Särskilda
trafiksäkerhetsutredningar och riskanalyser tas redan i dagsläget fram inför varje entreprenad inom
hamnen, så kommer att ske även i framtiden. Resultatet från utredningarna kan sedan ligga till grund för
att upprätta regler, rutiner, utbildning och skyltning samt för att införa lämpliga åtgärder så som
markerade körbanor, speglar vid dålig sikt, påkörningsskydd vid kritiska passager,
hastighetsbegränsning osv. Hastigheten på området kan mätas med hjälp av exempelvis NTF11. I
samband med utredning kan man även se över rutinerna för grindöppning, passage, information till
externa chaufförer etc.

Riskutredning LBE/SÄIFS
I samband med upprättande av denna riskbedömning har WSP inte identifierat någon heltäckande
riskutredning utifrån LBE (med stöd i tillämplig SÄIFS) för varken Svenska Foders gasolcistern12 eller för
Hamnens interna hantering av brandfarlig vara i form av olika sorters bränslen. WSP rekommenderar
att hamnen själva upprättar samt begär in denna typ av riskutredning för samtlig förekommande
hantering av brandfarlig vara inom Oxelösunds hamn. Det bör särskilt påpekas att krav på att följa
säkerhetsbestämmelser vid hantering av brandfarlig vara föreligger även under tillståndspliktiga
mängder.

Lämpning av material
Lämpning innebär att transportera bort och särskilja brinnande från icke brinnande material, i Hamnens
fall sker detta lämpligen med hjälp av hjullastare. Vid brand i lagrat material på någon av lagerytorna är
det, både ur effektivitetssynpunkt och ur miljösynpunkt, viktigt att eventuell släckning med vatten kan
kompletteras med lämpning och utspridning av varmt/glödande/brinnande material. Räddningstjänsten
har i samband med upprättande av släckvattenutredningen [31] uppgett att de är beroende av att
Hamnen kan bistå med arbetsmaskiner för detta. WSP rekommenderar att Hamnen i samråd med
räddningstjänsten tar fram rutin för lämpning av material i samband med brand. Detta för att säkerställa
rutin och kontaktväg för rekvirering av resurser, metod och eventuellt behov av samövning samt rutiner
för att säkerställa personalens utbildning och säkerhet kring metoden. Rutinen bör också innehålla hur
Hamnen ska tillse att ytor för lämpning alltid finns tillgängliga, trots att dessa kan variera beroende på
aktuell lagring.

Rutin för hantering av farligt gods
Rutiner för hantering av farligt gods nämns i Hamnens dokument för systematiskt brandskyddsarbete.
[36] I detta dokument framgår att det inom området (på terminalplan) finns en dedikerad yta för tillfällig
uppställning av farligt gods, med rekommenderade säkerhetsavstånd.

11
12

http://sormland.ntf.se/erbjudanden/tjanster-riktade-till-kommuner/
Kommer att avvecklas, riskutredning bör dock tas fram för den planerade hanteringen
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Med tanke på den mycket begränsade hanteringen av farligt gods så är sannolikheten låg att det ska
inträffa en olycka vid hantering av farligt gods inom Hamnen. Det är dock viktigt att påpeka att Hamnen
måste tillse att sannolikheten för olycka inte ökar, just på grund av att hantering sker så sällan att rutiner
inte blir invanda.
Vid platsbesök och workshop har WSP upplevt som om det finns fler rutiner kring hantering av det
farliga godset än vad som är dokumenterat. WSP rekommenderar därför att Hamnen tar fram en mer
utförlig skriftlig rutin för hantering av alla typer av farligt gods som kan förekomma inom hamnen.
Rutinen bör innefatta var och hur det farliga godset ska hanteras, vilka säkerhetsavstånd till omgivande
objekt som gäller, vilka godsslag som inte ska ställas upp tillsammans, hur Hamnen ska agera om det
kommer in ett godsslag eller en mängd som inte kan hanteras osv.

Hantering av LNG inom Oxelösunds hamn
Den nya LNG-terminalen är fortfarande i projekteringsfasen varvid riskhanteringen för LNG-projektet
kommer att fortgå även i kommande skeden.
Samtliga identifierade scenarier relaterade till påverkan på eller påverkan från den nya LNG-terminalen
är hanterade på en övergripande nivå eftersom att utformning och detaljprojekteringen av LNGterminalen ännu inte är slutförd. Därför förutsätts att ytterligare hantering kan bli nödvändig i kommande
faser av utformning och detaljprojektering av LNG-terminalen (vilket även framhålls i befintligt underlag
från LNG-terminalen). Det är av yttersta vikt att Hamnen tillser en fortsatt samverkan mellan Hamnen
och verksamhetsutövaren och att de eventuella riskreducerande åtgärder som utreds och fastslås inom
ramen för projektering och tillståndsförfarande för den nya LNG-terminalen med bäring på Hamnens
verksamhet införs och upprätthålls inom den egna verksamheten.

Släckvattenhantering
Det bedöms nödvändigt att se över hur verksamheten kan minimera risken för spridning av
kontaminerat släckvatten via dagvattensystemet. I nuläget saknas avstängningsmöjligheter, vilket
medför att utsläpp med stor sannolikhet kan nå recipienten, Östersjön, om utsläppet är tillräckligt
omfattande. Alternativen till att reducera risken bedöms vara flera. Ett exempel är att installera
avstängningsventiler efter dammarna. Med hjälp av ventilerna kan både större och mindre utsläpp
begränsas eller helt förhindras att nå recipient. Detta möjliggör även för nyttjandet av
dagvattensystemet som temporär uppsamling av släckvatten. Andra möjligheter kan vara att fånga upp
utsläpp via naturliga fördämningar eller skapa sektioneringar. Se vidare i Släckvattenutredningen [31].

Säkerställ förmåga att hantera extremväder
Det faktum att vi kommer att ställas inför mer extremt väder från nu och framåt innebär nya utmaningar
för såväl privata som offentliga aktörer. Oxelösunds hamn har en god lokalisering ur flera perspektiv.
Markförhållandena är relativt goda, lokaliseringen innebär att verksamheten inte bedöms vara känslig
för stigande havsnivåer. Däremot kan andra extremväder påverka såväl sannolikheten som
konsekvensen av en miljöolycka. Sannolikheten kan påverkas genom underminering av mark och
konsekvensen kan påverkas genom att skyfall påskyndar spridningen av ett miljöfarligt utsläpp eller
urlakade farliga ämnen.
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Då den samlade nationella och internationella erfarenhetsbanken succesivt fylls på och möjligheten att
lära från andra och från inträffade händelser ökar kontinuerligt, bör även Hamnen bedriva ett
fortlöpande arbete för att vara förberedda på framtida klimatförändringar. En handlingsplan för detta
arbete bör upprättas.

7.3

SAMMANSTÄLLNING ÖVER REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

I Tabell 11 visas en sammanställning över föreslagna åtgärder och dess bedömda status. För närmare
beskrivningar, se stycke 7.2.1-7.2.8. Åtgärderna delas in i åtgärder som rekommenderas för att uppnå
en acceptabel risknivå, samt åtgärder som kan genomföras för att ytterligare sänka risknivån.
Tabell 11. Sammanställning över status för rekommenderade åtgärder.
Åtgärd

Status

Rekommenderade åtgärder för att uppnå acceptabel risknivå
Åtgärder för att förhindra
storbrand

Befintliga åtgärder. Exempelvis rutiner, kontroller, utbildningar och tillgång
till brandsäkerhetsutrustning behöver dock anpassas efter den sökta
verksamheten.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Att utreda och införa erforderliga trafiksäkerhetsåtgärder inom Oxelösunds
hamn sker i dagsläget inom ramen för den löpande verksamheten. Detta är
en viktig aspekt även i den framtida verksamheten.

Upprätta riskutredning LBE/SÄIFS

Heltäckande riskutredning utifrån LBE (med stöd i tillämplig SÄIFS) saknas
för både hamnens egen hantering samt för extern verksamhet inom
Oxelösunds hamn.

Uppdatera rutin för lämpning av
material

Befintlig åtgärd men rutin bör upprättas i samverkan med
räddningstjänsten.

Åtgärder för hantering av
släckvatten

Åtgärder saknas i dagsläget. Flera alternativ presenteras i
släckvattenutredningen:

Säkerställ samverkan avseende
hantering av LNG

Samverkan måste ske med LNG-terminalen för att tillse att erforderliga
riskreducerande åtgärder implementeras.

Åtgärder som föreslås genomföras för att ytterligare sänka risknivån
Revidera rutin för hantering av
farligt gods

Befintlig åtgärd som bör utvecklas och dokumenteras.

Säkerställ förmåga att hantera
extremväder

Befintliga åtgärder men hamnen bör upprätta en handlingsplan för att
säkerställa kontinuerlig omvärldsbevakning med avseende på
klimatförändringar.
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SAMMANFATTANDE VÄRDERING

I detta kapitel sker en sammanfattande värdering av risknivån för den sökta verksamheten samt en
relativ jämförelse av risknivån mellan de olika skedena. Kapitlet avslutas med en sammanfattande
jämförelse av hur risknivån påverkas av förutsättningarna för respektive skede.

8.1

RISKVÄRDERING FÖR SÖKT VERKSAMHET

Samtliga identifierade risker och analyserade typscenarier bedöms vara aktuella för den sökta
verksamheten. Givet att befintliga åtgärder upprätthålls samt att föreslagna åtgärder utreds och införs
(se sammanfattning i Tabell 11), bedöms samtliga typscenarier vara acceptabla avseende risken för
påverkan på människors liv och hälsa respektive på naturmiljön.
Den tydligaste skillnaden mellan den tillståndssökta verksamheten och nuläge/nollalternativ bedöms
vara den signifikanta utökningen av, framförallt, vägfordon och transporter. Eftersom trafikolycka, med
eller utan farligt gods involverat, anses kunna utgöra starthändelse till flera olika allvarliga scenarier ger
detta att trafiksäkerhetsåtgärder ska ses som en prioriterad åtgärd. Att utreda och införa erforderliga
trafiksäkerhetsåtgärder inom Oxelösunds hamn sker i dagsläget inom ramen för den löpande
verksamheten. Detta är en viktig aspekt även i den framtida verksamheten.

8.2

RISKVÄRDERING NULÄGE

Identifierade risker och analyserade typscenarier bedöms vara aktuella för nuläget, med undantag för
påverkan på/från den framtida LNG-anläggningen samt risker förknippade med nya godsslag i den
sökta verksamheten. Givet att befintliga åtgärder upprätthålls samt att föreslagna åtgärder (enligt Tabell
11) övervägs, utreds och införs där så är tillämpligt, bedöms majoriteten av typscenarierna vara
acceptabla avseende risken för påverkan på människors liv och hälsa respektive på naturmiljön.
Undantaget är risken förknippad med spridning av stora mängder släckvatten, där erforderliga
riskreducerande åtgärder inte bedöms finnas i dagsläget.

8.3

RISKVÄRDERING NOLLALTERNATIV

Nollalternativet utgår från när SSAB ställt om sin produktion fullt ut. Hamnens verksamhet fortgår enligt
nuvarande tillstånd, vilket medför att en stor del av kapaciteten därmed upptas av skrotråvaruhantering.
Befintliga verksamheter som hamnen har idag (hamnverksamhet och godshantering inklusive uppdrag
för de externa verksamheter som finns inom hamnens område) beräknas vara kvar, men kol och
järnmalm för SSAB har ersatts med skrotråvaror. Den planerade LNG-terminalen tas i drift.
LNG-terminalen med tillhörande transporter medför en viss ökad sannolikhet för extern påverkan i
händelse av LNG-olycka. Samtidigt utgörs en stor del av allt hanterat gods av obrännbart skrot vilket
sannolikt inte kan medföra en storbrand. Risken förknippad med spridning av stora mängder
kontaminerat släckvatten blir därmed också något reducerad.

8.4

RISKVÄRDERING ÖVERGÅNGSPERIOD

Riskvärderingen för övergångsperioden är till en början jämförbar med nuläget. Detta beror främst på
två saker. För det första bedöms sannolikheten för att en olycka ska inträffa öka under
övergångsperioden, främst på grund av risker relaterade till byggskedet.
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Men den relativa ökningen ger inte utslag i sannolikhetsbedömningen, då sannolikheterna är så låga för
denna typ av olycka att respektive risk endast förflyttas inom befintlig sannolikhetskategori men inte så
pass mycket att klassningen ändras. Vartefter övergångsperioden fortgår kommer risknivån succesivt
att närma sig nivån för det utbyggda läget.
För det andra bedöms även konsekvensen kunna öka något under övergångsperioden. Dock har redan
höjd tagits vid konsekvensbedömningarna så att de bedöms vara så pass konservativa att ingen
förflyttning sker mellan konsekvensklassningarna heller, se kapitel 9 för diskussion om hantering av
osäkerheter.

8.5

BYGGSKEDE

Befintliga risker identifierade i denna rapport bedöms inte påverkas av byggskedet utifrån möjliga
konsekvenser. Däremot bedöms sannolikheten för att en olycka inträffar vara något förhöjd till följd av
att fler människor vistas vid området, befintliga rutiner kan påverkas, tillfälliga lösningar uppstå, otydliga
gränssnitt osv. Därför är det av extra vikt att befintliga åtgärder så som daglig tillsyn och rondering
vidmakthålls och vid behov utvidgas för att även täcka in eventuell påverkan från pågående
byggprojekt.

8.6

KUMULATIVA EFFEKTER

I Tabell 12 sammanfattas bedömningen av möjliga kumulativa effekter utifrån behov av att vidta åtgärder
för den sökta verksamheten.
Tabell 12. Sammanställning över kummulativa effekter.
Riskkälla

Påverkan från Hamnens verksamhet

Påverkan på Hamnens verksamhet

SSAB

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Oljeanläggningen

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Sjöfartsverket

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Kräver eventuellt åtgärder

Kräver åtgärder

Transporter**

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Nordic Bulkers AB

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Svenska foder AB

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Kuusakoski

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Thomas cement

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Geminor AB

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Swecem

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

LNG-terminalen*

*Se stycke 4.4.3, Den nya LNG-terminalen och delar av Oxelösunds hamn kommer att ha riskpåverkan sinsemellan, risker med
LNG-terminalen kommer att hanteras löpande i projekteringen av denna och redovisas tillsammans med säkerhetsåtgärder i
aktuell version av säkerhetsrapporten.

**Transporter med fartyg, tåg och lastbil utanför Hamnens verksamhetsområde men som är kopplade till den sökta verksamheten
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SAMMANFATTANDE JÄMFÖRELSE

I Tabell 13 sammanfattas hur den sammanlagda risknivån avseende påverkan på människors liv och
hälsa respektive på naturmiljön påverkas jämfört med nuläget. Det bör särskilt noteras att även om den
relativa risknivån ökar för vissa riskkällor bedöms det inte vara oacceptabelt under förutsättning att
föreslagna riskreducerande åtgärder i denna rapport utreds och införs.
Tabell 13. Sammanfattande jämförelse mellan skedena. Streck indikerar att riskkällan inte förekommer, asterisk
indikerar att det finns en viss ökning men att den är så liten att den inte bedöms vara signifikant för den totala
bedömningen.

Skede/

Nollalternativ

Byggskede

Jord-, schakt- och
rivningsmassor

-

-#

Aska

-

-

Riskkälla

Övergångsperiod

Framtida
verksamhet

Storbrand
Brandfarlig vara

*

Släckvatten
Farligt gods

*

Farligt avfall

*

Kemikaliehantering
Transporter
# Förorenade massor som uppkommer genom muddring i byggskedet kommer att användas för att bygga
tillkommande kajyta. Under byggskedet kommer massorna att behandlas så att eventuell lakning av föroreningar
minimeras.

81 | 10296061 • Tillståndsprövning Oxelösunds hamn

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

TILLSTÅNDSPRÖVNING OXELÖSUNDS HAMN
10296061

9

Emelie Laurin
2020-11-04

DISKUSSION

I detta kapitel redovisas en allmän diskussion om rapportens avgränsningar, riskreducerande åtgärder
och osäkerheter.
Risker förknippade med storbrand och tillhörande släckvattenhantering samt hantering av brandfarlig
vara i form av i huvudsak bränslen har analyserats övergripande och kvalitativt. Även företagets rutiner
för hantering av farligt gods har setts över.

9.1

ALLMÄNT

Hamnen bedriver en verksamhet som innefattar storskalig hantering av olika typer av gods, främst i bulk
som mellanlagras i väntan på byte av transportslag. En mycket liten andel av det hanterade godset
utgörs av farligt gods, varvid de huvudsakliga riskerna inom verksamheten (sett till möjliga
konsekvenser) är storbrand och arbetsmiljörelaterade olyckor (person som körs på, träffas av fallande
last, faller, kläms etc.).
Den största skillnaden mellan befintlig verksamhet och den framtida verksamheten är att den totala
mängden gods som hanteras inom Hamnens verksamhet nästan fördubblas. Järnråvaror är det
godsslag som huvudsakligen skiljer sig åt mängdmässigt i jämförelse mellan nuläget och den sökta
verksamheten. Även mängden stål (plåt, ämnen, rullar, armeringsjärn) ökar. Detta medför att inga
signifikanta förändringar av den totala risknivån förväntas. I den sökta verksamheten ingår tillkommande
hantering av jord-, schakt- och rivningsmassor, flygaska, bottenaska och bitumen. Eftersom dessa
godsslag inte förekommer i nuläget har en kvalitativ riskbedömning upprättats för denna hantering. En
annan viktig förändring som kommer att bli tydlig i den framtida verksamheten är att hantering av vissa
godsslag (främst kol, koks och malm) till SSAB kommer att upphöra, men kan bli aktuellt att hanteras för
annan kund (kol och malm). Detta förväntas reducera risken för storbrand något samt till viss del minska
problem med damning inom Oxelösunds hamn (vilket på sikt kommer att medföra bättre arbetsmiljö,
bättre sikt etc.).
Oljeanläggningen, som är en Sevesoverksamhet ingår inte i tillståndsansökan och analyseras därmed
inte vidare i denna riskbedömning. Mycket av de beskrivna befintliga riskreducerande åtgärderna har
hämtats från dokumentation som ursprungligen berör Oljeanläggningen. Detta bedöms vara relevant
även för bedömda delar i den tillståndssökta verksamheten. Detta innebär dock att endast de delar av
risk- och säkerhetsarbetet som är relevant för de risker som diskuteras i denna rapport beskrivs. För att
skapa sig en helhet över såväl riskbilden som risk- och säkerhetsarbetet hänvisas läsaren till det övriga
underlag rörande riskhantering som finns framtaget samt till de referenser som återfinns i bilaga A i
denna rapport.

9.2

RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

För de riskreducerande åtgärder som beskrivs som barriärer i de olycksfjärilar som presenteras i Kapitel
5 är det viktigt att notera att varje enskild barriär inte beskrivs i denna rapport. Snarare beskrivs olika
typer av barriärer och tillräckligt många för att risken ska kunna bedömas som erforderligt hanterad eller
inte. Vidare analyseras om barriärer av olika typer finns, om barriärer som är förebyggande finns och
om barriärer som är skadebegränsande finns. Om samtliga barriärer ska redovisas blir läsbarheten i
denna typ av rapport mycket låg.

82 | 10296061 • Tillståndsprövning Oxelösunds hamn

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

TILLSTÅNDSPRÖVNING OXELÖSUNDS HAMN
10296061

Emelie Laurin
2020-11-04

Däremot kan en sådan barriäranalys tjäna sitt syfte vid exempelvis val av åtgärder under
övergångsperioden och för den sökta verksamheten, vilket först kommer kunna göras senare när
planeringen blivit mer detaljerad. För en mer detaljerad redogörelse för specifika process- och
anläggningsdelar hänvisas till refererat underlag.

9.3

OSÄKERHETER

Riskbedömningar är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning. Osäkerheter
som påverkar resultatet kan vara förknippade med bl.a. det underlagsmaterial och de antaganden som
analysens resultat är baserat på. De antaganden och förutsättningar som bedöms vara belagda med
störst osäkerheter är:
•

Detaljerade konsekvenser av utsläpp till recipient

•

Exakta förlopp vid brand och/eller utsläpp

•

Omfattningen av släckvatten som kan nå recipient

Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och
förenklingar och svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter som dessutom är mer eller mindre osäkra.
Dessa svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga
resultat på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata. [42]
För att hantera de osäkerheter som ofrånkomligen uppkommer i samband med riskbedömningar har i
denna rapport ett antal strategier används för att så långt det är möjligt undvika att underskatta risken.
Den enskilt viktigaste strategin bedöms vara den filtrering som har använts vid genomgången av
samtliga identifierade riskkällor.
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SLUTSATSER

Samtliga identifierade risker och analyserade typscenarier bedöms vara aktuella för den tillståndssökta
verksamheten. Givet att befintliga åtgärder upprätthålls samt att föreslagna åtgärder utreds och införs,
bedöms samtliga typscenarier vara acceptabla avseende risken för påverkan på människors liv och
hälsa respektive på naturmiljön.
Den tydligaste skillnaden ur risksynpunkt mellan den tillståndssökta verksamheten och
nuläge/nollalternativ bedöms vara den signifikanta ökningen av, framförallt, vägfordon och transporter.
Eftersom trafikolycka, med eller utan farligt gods involverat, anses kunna utgöra starthändelse till flera
olika allvarliga scenarier ger detta att trafiksäkerhetsåtgärder inom Oxelösunds hamn ska ses som en
prioriterad åtgärd. Att utreda och införa erforderliga trafiksäkerhetsåtgärder inom Oxelösunds hamn sker
i dagsläget inom ramen för den löpande verksamheten. Detta är en viktig aspekt även i den framtida
verksamheten. Risken förknippad med spridning av stora mängder släckvatten bedöms sakna
erforderliga riskreducerande åtgärder för samtliga skeden, även i nuläget, men hanteras i
släckvattenutredning som upprättas separat från detta dokument.
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RISKHANTERINGSPROCESSEN

Detta kapitel innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av
riskhantering i projektet samt de metoder som använts.

B.1.

BEGREPP OCH DEFINITIONER

Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser.
Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen.
Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år och
kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur
troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1.
Kopplingen mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är
känd.
Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska
system [43] [44], riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 32. Riskidentifieringen är en
inventering av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade konsekvenser, medan
riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av sannolikhet och konsekvens
för respektive scenario.
Riskhantering
Riskbedömning
Riskanalys
Avgränsning
Identifiera risker
Riskuppskatting

Riskvärdering
Acceptabel risk
Analys av alternativ

Riskreduktion/
-kontroll
Beslutsfattande
Genomförande
Övervaking

Figur 27. Riskhanteringsprocessen.

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej.
Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering
av olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/
riskkontroll. I det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka
riskreducerande åtgärder som ska vidtas.
Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/kontroll, medan
riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna.
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RISKANALYSMETODER

Vad gäller riskanalysmetoder skiljer man ofta på kvalitativa, semi-kvantitativa och kvantitativa metoder
enligt nedan. I denna rapport tillämpas både kvalitativa och semi-kvantitativa metoder.

B.2.1

Kvalitativa metoder

I kvalitativa metoder används beskrivningar av typen stor, mellan eller liten. Eftersom det primära
syftet med klassificeringen är att jämföra riskerna med varandra, görs inget försök att närmre
precisera sannolikheter för olika utfall [45]. Inom de kvalitativa metoderna ryms även logiska
resonemang.

B.2.2

Semi-kvantitativa metoder

De semi-kvantitativa metoderna är mer detaljerade än de renodlat kvalitativa metoderna och
innehåller delvis numeriska riskmått. De numeriska måtten behöver inte vara precisa, utan kan
beteckna storleksordningar för att jämföra olika alternativ. En riskmatris är ett exempel på ett semikvantitativt verktyg [45].
Riskmatriser är vanligt förekommande riskhanteringsverktyg och de kan vara av både kvalitativ och
kvantitativ karaktär. En riskmatris gör det möjligt att grovt rangordna olika skadehändelsers risknivåer.
De skadehändelser som finns i matrisens övre högra hörn, d.v.s. de händelser som har hög
sannolikhet och allvarliga konsekvenser, utgör stora risker som bör reduceras omedelbart. De
skadehändelser som återfinns i matrisens nedre vänstra hörn utgör mindre allvarliga eller obetydliga
risker som troligen inte behöver åtgärdas. Nivån på de risker som accepteras bör naturligtvis stämma
överens med myndigheters och företagets eller organisationens övergripande nivå för acceptabla
risker, om sådana finns formulerade [46].

B.2.3

Kvantitativa metoder

Kvantitativa metoder är helt numeriska och beskriver således risker med kvantitativa termer,
exempelvis förväntat antal omkomna per år [47].
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FÖRSTORING OLYCKSFJÄRIL

Figur 28. Förstoring av olycksfjäril, orsaker och preventiva barriärer – brand.
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Figur 29. Förstoring av olycksfjäril, konsekvenser och skadebegränsande barriärer – brand.
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SAMMANFATTNING
WSP har fått i uppdrag av Oxelösunds Hamn AB att upprätta en släckvattenutredning som
kompletterande handling till Hamnens ansökan om tillstånd, för utökad verksamhet, enligt miljöbalken. I
släckvattenutredningen ingår identifiering av sannolika brandscenarier, uppskattning av erforderlig
mängd släckvatten, utredning av verksamhetens möjligheter att omhänderta släckvattnet,
räddningstjänstens insatsmöjligheter samt åtgärdsförslag.
Under förutsättning att hantering sker enligt rekommendationerna i denna handling samt uppsatta
riktlinjer bedöms risken förknippad med kontaminerat släckvatten vara acceptabel.
Släckvattenutredningen visar på olika förutsättningar att ta hand om släckvatten beroende på hur
omfattande branden är.
Följande åtgärder rekommenderas:
•

Samverkan och samordning mellan alla/externa verksamheter i hamnen avseende
släckvattenhantering.

•

Utbildning av egen personal.

•

Se över och uppdatera insatsplan med information om släckvattenhantering och
kontaktuppgifter till sugbilsföretag.

•

Ytor för lämpning och material för dämpning.

•

Hårdgjorda ytor eller anpassa lagrat material efter markegenskaper.

•

Möjliggör temporär uppsamling av släckvatten genom sektionering och avstängning.

•

Utöka dammarnas kapacitet.

•

Rutiner för provtagning och destruktion.
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INLEDNING

WSP Sverige AB (vidare WSP) har fått i uppdrag av Oxelösunds Hamn AB (vidare Hamnen) att upprätta
en släckvattenutredning. I släckvattenutredningen ingår identifiering av sannolika brandscenarier,
uppskattning av erforderlig mängd släckvatten, utredning av verksamhetens möjligheter att omhänderta
släckvattnet, räddningstjänstens insatsmöjligheter samt åtgärdsförslag.

1.1

BAKGRUND

Denna rapport utgör en kompletterande handling till Hamnens ansökan om tillstånd, för utökad
verksamhet, enligt miljöbalken. [1]
Hamnen hanterar stora mängder och olika typer av gods. Oxelösunds hamn är en allmän hamn med ett
flertal fördelar jämfört med många andra hamnar, exempelvis djupet som möjliggör att fartyg från
Östersjön kan tas in, isfritt läge, service dygnet runt, kort insegling och goda transportmöjligheter (direkt
anslutning till både motorväg och järnväg). Hamnen har ett befintligt miljötillstånd från 2004. Sedan
tillståndet erhölls har hamnverksamheten utvecklats och Hamnen ser ett framtida behov av möjligheten
att kunna hantera en ökad mängd gods över kaj från olika kundkategorier jämfört med idag. [2]
I närområdet ligger SSAB, vilka tar in råvaror via hamnen. SSAB avser att ställa om den nuvarande
malmbaserade produktionen till en järn- och skrotråvarubaserad produktion med ljusbågsugn.
Ändringen medför förändrade råvaruflöden, från införsel av malm och kol till järnråvaror, främst i form av
skrot. Ansökan om tillstånd lämnades in av SSAB till mark- och miljödomstolen hösten 2019 och
huvudförhandling i ärendet hölls oktober 2020. Målsättningen är att ta ljusbågsugnen i drift 2025. Som
en konsekvens av SSAB:s planerade processförändring kommer även Hamnens verksamhet att
genomgå förändringar i godshantering. Införsel av önskad mängd järn- och skrotråvara avsett för SSAB
ryms inom Hamnens gällande tillstånd, men tar då upp merparten av kapaciteten. Med anledning av
SSABs omställning samt det faktum att kommande järnråvara skiljer sig från dagens i form av
egenskaper och hanteringsform, samtidigt som Hamnen fortsätter växa inom andra kategorier, behöver
tillståndstaket för hantering av gods öka. [2]
Hamnen avser att söka nytt tillstånd för hamnverksamhet som omfattar planerade förändringar kopplat
till förändrade godsflöden, höjda maxvolymer samt vattenverksamhet vilket bland annat omfattar
anläggande av tillkommande kaj och nytt RoRo-läge. Det kommande tillståndet omfattar fortsatt och
utökad verksamhet. [2] I samband med samrådsförfarande i tillståndsprocessen har Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) inkommit med en synpunkt gällande att en släckvattenutredning
för hamnen bör tas fram.

1.2

SYFTE OCH MÅL

Släckvattenutredningen upprättas som ett underlag för beslutsfattande om förnyat/utökat tillstånd av
miljöfarlig verksamhet.
Målet med utredningen är att utreda vilka brandscenarier i den sökta verksamheten som har bedömts
som mest troliga och vilka mängder kontaminerat släckvatten som bildas vid släckning av dessa, samt
att utreda om företagets kapacitet för omhändertagande av kontaminerat släckvatten är tillräcklig eller
om åtgärder behöver vidtas. Vid behov kommer åtgärder för att hindra eller minska utsläpp av
föroreningar till omgivningen föreslås. Detta ger Hamnen förutsättningar att kunna hantera kontaminerat
släckvatten till följd av eventuell brand på ett sådant sätt att det minimerar påverkan på omgivningen.
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Även åtgärder för att minska risken för brand/brandspridning/släckvattenåtgång kommer föreslås vid
behov.

1.3

AVGRÄNSNINGAR

I denna släckvattenutredning har uteslutande de risker som är förknippade med kontaminerat
släckvatten inom verksamhetens område hanterats. Endast tänkbara scenarier och deras
släckvattenåtgång har studerats. Vilka scenarier som bedömts som sannolika och därmed
dimensionerande har bedömts i samråd med räddningstjänsten.
I utredningen har ingen bedömning av sannolikheten för uppkomst av brand utförts. Detta hanteras inom
ramen för Tillståndsprövning Oxelösunds hamn – Verksamhetens påverkan på människors hälsa och på
miljön.
Endast konsekvenser för miljön har beaktats.
Påverkan på omgivningen från brandrök behandlas i upprättad riskbedömning för Hamnens
tillståndsansökan. [1]
Sjöfartsverkets område ingår i dagsläget inte i Hamnens verksamhetsområde, men omfattas av den
sökta verksamheten. Detta område består av en förhållandevis liten del av hamnen. Släckvatten kan
ansamlas i detta område men det bedöms inte påverka denna utredning i någon större omfattning. I
denna utredning har därför ingen särskild hänsyn tagits till Sjöfartsverkets område, utan bedömningen
har därför gjorts att detta område kan inkluderas i den övergripande utredningen.
Den blivande LNG-terminalen ingår inte i Hamnens verksamhet utan kommer att bedrivas under ett
separat tillstånd. Endast hänvisning till befintlig riskbedömning och släckvattenutredning för LNGanläggningen [3] har tagits med i denna utredning.
Oljeanläggningen har inte beaktats i denna släckvattenutredning.
Resultatet av släckvattenutredningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av
förutsättningarna behöver utredningen uppdateras.

1.4

STYRANDE DOKUMENT

Följande styrande dokument är aktuella för denna utredning:
•

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), LSO

•

Allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (SFS 1998:808) 9 kap

1.5

UNDERLAGSMATERIAL

Arbetet baseras på följande underlag:
•

Bilaga Befintliga avrinningsförhållande och dagvattensystem, COWI till Ansökan [5]

•

Bilaga PM – Gemensamma förutsättningar, Miljötillstånd Oxelösunds hamn, Structor till
Ansökan [4]

•

Situationsplan över anläggningen.

•

Riskbedömning - Underlag till MKB, WSP [1]

•

Handlingsplan Nyköpings kommun [6]

•

Hamnfakta Oxelösunds Hamn AB [7]
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MÖTEN OCH PLATSBESÖK

Platsbesök samt dialog med räddningstjänsten har genomförts i samband med släckvattenutredningen,
enligt nedan.
•

Platsbesök hamnen av Emelie Laurin och Henrik Selin, WSP Brand & Risk, tillsammans med
representant från Hamnen

•

E-post- och telefonkontakt med Martin Wendt, Brandingenjör Sörmlandskustens räddningstjänst

•

E-postkontakt med Ihab Al-Lami, COWI

1.7

NOMENKLATUR

Följande nomenklatur används [2]:
Hamnen – Oxelösunds Hamn AB.
Oxelösunds hamn – hamnområdet generellt, omfattar inte endast Oxelösunds Hamn AB:s
verksamhetsområde då det inom Hamnens område finns externa verksamhetsutövare med separata
tillstånd.

1.8

INTERNKONTROLL

Rapporten är utförd av Mats Englund (Brand- och riskkonsult) med Emelie Laurin (Brandingenjör och
Civilingenjör Riskhantering) som uppdragsansvarig. I enlighet med WSP:s miljö- och
kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas denna handling av krav på
internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person granskar förutsättningar
och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Maria Persson (Kemiingenjör).
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OMRÅDES- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING

Oxelösunds hamn är belägen i de södra delarna av Sörmlandskusten och ansluter till Östersjön via
Sörmlandskustens skärgård. Kringliggande fastigheter utgörs framförallt av annan hamnverksamhet och
industrier. Oxelösunds hamn är belägen cirka 700 meter från närmsta Natura 2000-område.

2.1

OMRÅDESBESKRIVNING

Hamnens verksamhet bedrivs inom fastigheterna Oxelö 7:60 och Oxelö 7:67 samt Lövkojan 7 och 8. I
Figur 1 visas en översiktskarta där Hamnens verksamhetsområde är utpekat. [1]. Hamnens
huvudsakliga verksamhet består i att ta emot fartyg för att lasta, lossa, lagra och hantera olika typer av
material och varor. En stor del av verksamheten består för närvarande i att hantera råvaror i bulk såsom
bland annat malmpellets och kol till SSABs verksamhet. SSABs godshantering utgör idag cirka 60 % av
den totala volymen gods över kaj årligen. Kol lossas, lagras och utlastas även för andra kunder
Huvuddelen av hamnens område utgörs av stora lagerytor Se Figur 3. Utöver idag använda ytor
omfattas det sökta verksamhetsområdet även av ytor som ännu inte är ianspråktagna (främst norr om
Gamla Oxelösundsvägen) samt fastighet Oxelö 7:72 som idag tillhör Sjöfartsverket. Dessa ytor är
planlagda för industri- samt lager- och terminalverksamhet och kan komma att ianspråktas inom ramen
för den sökta verksamheten. [1]

Figur 1. Översiktskarta med hamnens befintliga verksamhetsområde utpekat.
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Figur 2. Översiktskarta över verksamhetsområde. Skrafferad röd yta visar fastighet Oxelö 7:72 som idag ägs av Sjöfartsverket,
skrafferad blå yta visar planerade lagerytor norr om Gamla Oxelsundsvägen.

2.2

ANLÄGGNINGSBESKRIVNING

I detta avsnitt beskrivs Hamnens verksamhet och byggnader utifrån dagens utformning, samt för
planerad utformning vid den sökta verksamheten.

2.2.1

Verksamhetsbeskrivning

Hamnens huvudsakliga verksamhet består i att ta emot fartyg för att lasta, lossa, lagra och hantera olika
typer av material och varor. Hamnen utgör en samhällsviktig verksamhet [8]. Verksamheten omfattar
lossning av bland annat eldningsflis, spannmål, cement, kemikalier, legeringar och järn-och skrotråvara
samt lastning av bland annat slagg, spannmål och ammoniumsulfat.
En stor del av verksamheten består för närvarande i att hantera råvaror i bulk såsom bland annat
malmpellets och kol till SSAB:s verksamhet. SSAB:s verksamhet utgör idag cirka 60 % av den totala
volymen gods över kaj årligen. Kol lossas, lagras och utlastas även för andra kunder.
Oxelösunds hamn är en allmän hamn vilket innebär att ankommande gods för lossning och lastning kan
utgöras av alla förekommande godsslag.

2.2.2

Byggnadsbeskrivning

Verksamheterna i byggnaderna i hamnen utgörs i huvudsak av kontors- och teknikutrymmen. I dessa
byggnader förväntas bränder av normal karaktär kunna uppkomma, då brandbelastningen bedöms vara
normalhög. Vid en eventuell brandsläckning förväntas därför restprodukterna i släckvattnet motsvara
vad som normalt kan förväntas vid brand i byggnad. För utförligare beskrivning av verksamheterna
se Tabell 1.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Inom hamnen bedrivs det olika typer av verksamheter som är kopplade mot hamnverksamheten på
området. Detta förtydligas i Tabell 1 och Figur 3.
Tabell 1. Beskrivning av aktivitet per byggnad utifrån befintlig utformning [1]

Område

Byggnad(er)

Aktivitet

Huvudentré

Gate

Gatefunktion, övervakning, manövercentral
bandanläggning och torrbulklager

Skeppargatan

Stuvaregården

Kontor

Skeppargatan

Hamnkontoret

Kontor

Terminalyta

Lanternan

Driftkontor terminal, personalrum, omklädning,
fritidslokal, gym

Terminalyta

RoRo-hall

Surrning, mafivagnar mm

Terminalyta

Fordonsverkstad

Service arbetsfordon

Kaj 3-8

Stuveriförråd/kättingförråd Förråd

Kaj 3-8

Magasin 2, 2A, 7

Magasin, godshantering

Kaj 8-9

Mekverkstad

Verkstad, förråd, personalrum, omklädning

Kaj 8-9

Svetsverkstad

Verkstad, förråd

Kaj 8-9

34:an driftkontor

Driftkontor stuveri, personalrum, omklädning

Kaj 8-9

34:an förrådsbyggnad

Förråd, kemikalierum

Bulklager

25U

Driftkontor bulklager, personalrum, omklädning

Bulklager

Magasin 3, 4

Magasin, godshantering

Bandanläggning

Bandstationer

Städning, underhåll

Magasinområde Magasin 1, 5, 6, 9, NB

Magasin, godshantering
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Figur 3. Områdeskarta år 2020 över Hamnen, lageryta J och K har för närvarande inte tagits i anspråk. [7]

2.4

HANTERING AV BRANDFARLIG VARA OCH KEMIKALIER

Inom hamnen sker viss hantering av brandfarlig vara. Hamnen har tillstånd till hantering av brandfarlig
vara enligt följande: 50 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt över 61 °C (Diesel och HVO) i
dubbelmantlade farmartankar samt 200 liter brandfarlig vätska med flampunkt högst 60 °C
(spolarvätska) på fat. Utöver detta förekommer knappt 100 kg acetylen som förvaras i AGA gasskåp.
Oljeanläggningen ingår inte i Hamnens verksamhet.
Kemikaliehantering
Följande kemikalier används som energikällor inom hamnen:
•

EO1: Används till byggtorkar.

•

HVO och diesel: Används som drivmedel till bilar och maskiner.

Godshantering sker även av följande kemiska produkter:
•

Ammoniumsulfat: Används som gödningsmedel.

•

Vägsalt

•

Cement

•

Tunga eldningsoljor

Övrig hantering av kemiska produkter är småskalig och relaterar främst till underhåll och service
av arbetsfordon (oljor, smörjmedel, lösningsmedel etc.). [9] I Tabell 2 redovisas ämnen, mängder
och användningsområden för de kemikalier som kan lagerhållas inom området.
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Områdeskarta med bränsle- och mediatankarnas placering har studerats för
släckvattenutredningen, men ej tagits med i detta dokument pga. sekretess. Denna information
förutsätts beskrivas och synliggöras i exempelvis insatsplanen över hamnen.

Ämne

Mängd
tank och
flaskor

Invallning

Tabell 2, Sammanställning över farliga ämnen inom området. I de fall invallning finns är denna lika stor eller större än maximal
förvarad volym. * Total mängd i Oxelösunds hamn av Acetylen och syrgas. Lagras vid svetsverkstad men används även i
fordonsverkstad. [1]

Motorolja

1 000 l

Hydraulolja

1 300 l

Spillolja

5 000 l

Acetylen

*

Syrgas

*

Acetylen

370 l *

Syrgas

310 l *

Vätgas

20 l

Spillolja

5 000 l

X

Sludge

10 000 l

X

Sludge

10 000 l

X

Sludge

10 000 l

X

Eldningsolja

5 000 l

X

Eldningsolja

3 000 l

X

Eldningsolja

3 000 l

X

Diesel

10 000 l

X

Position, beskrivning, användning och invallning
Fordonsverkstad
IBC-behållare i kemikalierum innehållandes olja för
arbetsfordon.
Fordonsverkstad
IBC-behållare och mindre kärl i kemikalierum innehållandes
hydraulolja för arbetsfordon.
Fordonsverkstad
Farmartank (cistern nr 3) innehåller spillolja från
fordonsverkstaden.
Fordonsverkstad
Flaskor vilka används vid Svetsning/skärning
Fordonsverkstad
Flaskor vilka används vid Svetsning/skärning
Svetsverkstad
Flaskor om 41 liter, lager för svets och skär, avdelning UV.
Svetsverkstad
Flaskor om 50 och 20 liter, lager för svets och skär, avdelning UV
Svetsverkstad
Flaskor om 20 liter, lager för användning i RTO-anläggningen
Spilloljebod
Cistern nr 6, fat med spillolja från mekverkstad
Kaj 8
Cistern nr 08a. Sludgetank för sludge från fartyg.
Gropen (närmast berget)
Cistern nr 08b. Sludgetank för sludge från fartyg.
Gropen (närmast stan)
Cistern nr 08c. Sludgetank för sludge från fartyg.
C14-området
Cistern nr 10 vid biooljecistern C14. Innehåller eldningsolja för
uppvärmning av cistern C14.
Ficka F104 (fd pos 5)
Cistern nr 11. Eldningsolja F104 vid lager B. Används för
uppvärmning av södra fickan.
Ficka F113 (fd pos 1)
Cistern nr 12. Eldningsolja F113 vid lager B. Används för
uppvärmning av norra fickan.
Kaj 3 (fd pos 11)
Cistern nr 16. Farmartank med diesel till arbetsfordon.
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HVO

10 000 l

X

adBlue

4 000 l

Diesel

990 l

Diesel

10 000 l

X

HVO

10 000 l

X

adBlue

4 000 l

Eldningsolja

2 650 l

X

Eldningsolja

4 400 l

X

Diesel

3 000 l

X

Bensin

2x5 l

Ämne

varierar

Gasol
Spolarvätska 1 000 l

X

Kylarvätska

1 000 l

X

Vätgas

20 l

X

varierar
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Position, beskrivning, användning och invallning
Kaj 3 (fd pos 11)
Cistern nr 18. Farmartank med HVO till arbetsfordon.
Kaj 3 (fd pos 11)
adBlue avsett för arbetsfordon
Kaj 3 (fd pos 11)
Cistern nr 706, mobil tank (wikers, blå). Diesel till kran
(Sennebogen)
LM-parkering PBM (fd pos 10)
Cistern nr 17. Farmartank vid lager D (lastmaskinplatsen)
innehållande diesel till arbetsfordon.
LM-parkering PBM (fd pos 10)
Cistern nr 19. Farmartank vid lager D (lastmaskinplatsen)
innehållande HVO till arbetsfordon.
LM-parkering PBM (fd pos 10)
Lager D, lastmaskinplatsen, adBlue till arbetsfordon
Ficka F401b (fd pos 3)
Cistern nr 22. Eldningsolja F401b, lager E. Används för
uppvärmning av ficka
Ficka F401a (fd pos 4)
Cistern nr 23. Eldningsolja F401a, lager E. används för
uppvärmning av ficka.
Bstn 5 (SSAB) (fd pos 8)
Cistern nr 24. Dieseltank. Bstn 5 (SSAB). Används till byggtork
(stup B25-B26a)
Stuveriförråd/ kättingförråd
Bränsledunkar med bensin avsedd för motorsåg, lövblås,
sopmaskin. Förvaras inomhus.
Stuveriförråd/ kättingförråd
Farligt gods-skåp för fartygsleveranser. Skåpet innehåller
exempelvis färg och är placerat utomhus.
Svenska foder
Gasoltank vid Svenska foder, tanken ägs av Svenska foder och
de innehar också tillståndet för tanken.
Servicehall/spolplatta PBM (Tillsynshall)
IBC-behållare med spolarvätska för arbetsfordon.
Servicehall/spolplatta PBM (Tillsynshall)
IBC-behållare med kylarvätska för arbetsfordon.
RTO-anläggning vid G:a Ox.vägen
Flaskor med vätgas för RTO-anläggning.
Lageryta O
Farligt gods-område
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SLÄCKVATTEN

Släckvatten är vatten avsett för brandbekämpning. Kontaminerat släckvatten är vatten som rinner från
en brand eller brandbekämpning och tar med sig föroreningar från brandhärden. Även termerna
brandvatten och förorenat brandvatten kan användas med motsvarande betydelse [10].

3.1

ALLMÄNT OM SLÄCKVATTEN

Vid en släckinsats används vatten i syfte att släcka branden eller begränsa spridningen av den genom
att kyla icke brinnande ytor. En del av vattnet förångas medan resterande del transporteras från
brandplatsen via avloppsledningar inne i byggnaden eller via läckage från byggnaden till marken,
dagvattenledningar etc. [11]. I tätorter sker spridning av släckvatten och utsläpp vid olyckor främst via
dagvatten – och spillvattensystem, medan spridningen på landsbygden främst sker via diken och
dräneringssystem [12].
Hur mycket kontaminerat släckvatten som bildas styrs av hur mycket vatten som tillförs och hur mycket
vatten som förångas. Generellt är andelen vatten som förångas vid lägenhetsbränder stor (cirka 40 %
eller mer) eftersom räddningstjänsten försöker minimera vattenskadorna och branden är relativt
okomplicerad. Vid större industribränder är volymen som förångas däremot vanligtvis lägre (cirka 10 %)
då räddningstjänsten ofta begjuter med vatten för att minska risken för spridning av brand [13].
Om släckvatten inte samlas upp och tas om hand kan det utgöra en betydande miljöbelastning.
Exempelvis kan släckvatten infiltrera ner i marken via brandplatsen och nå grundvattnet, rinna ner i
spillvattenbrunnar och nå avloppsreningsverk eller via dagvattensystem och ytavrinning nå olika
recipienter t.ex. hav och vattendrag.

3.1.1

Kemisk sammansättning

Vatten som inte förångas bildar ett mer eller mindre kontaminerat släckvatten. Kontaminerat släckvatten
kan medföra skador på den omgivande miljön då det innehåller föroreningar i form av restprodukter från
bränslet, kemikalier från brandplatsen och ibland även tillsatser i släckvattnet som till exempel
skumvätska [10]. Vilken effekt släckvattnet har på miljön beror på vilka ämnen som bildas och på dessa
ämnens egenskaper såsom exempelvis toxicitet, nedbrytbarhet och bioackumuleringsförmåga. Vilka
ämnen som bildas beror i sin tur på vad som brinner och under vilka förhållanden. Till vilket ekosystem
släckvattnet sprids och hur känsligt detta är har också betydelse för hur stor den skadliga effekten blir,
liksom utspädningseffekten vid utblandningen i recipienten.
Vilka ämnen som bildas beror även på förbränningsgraden under branden. Ett brandförlopp med höga
temperaturer, det vill säga där det finns god tillgång till syre och brännbart material, innebär att en
fullständig förbränning sker. Detta leder som regel till enklare sammansatta föroreningar. Vid ofullständig
förbränning bildas däremot mer komplexa kemiska föreningar [11].
Graden av kontaminering av släckvattnet beror även på hur släckvattnet används. Vatten som används
endast för kylning av icke brinnande ytor kommer enbart innehålla ämnen som fanns på anläggningen
från början och som tvättas ut [10]. Vatten som används för brandsläckning kommer däremot få ett
tillskott av restprodukter från branden [10].
Till följd av att släckvattnets sammansättning är svårbestämd och kan variera bör utgångspunkten vid
bedömning alltid vara att kontaminerat släckvatten kan ge upphov till akut toxisk effekt på miljön om en
större mängd når recipienten samtidigt.
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Skum

Skumvätska, som tillsätts vatten för att bilda skum, används ofta i de fall det rör sig om brand i icke
vattenlösliga produkter, som till exempel olja. Skumvätskor är antingen protein- eller tensidbaserade
[10]. Skumvätskan kan orsaka miljöskador på grund av sin akuta eller långsiktiga toxicitet. En del
skumvätskor är dessutom svårnedbrytbara och giftiga i relativt låga koncentrationer.
Förutom att skumvätskan i sig kan bidra till en negativ effekt på miljön ökar även skumvätskan
släckvattnets förmåga att tvätta ur föroreningar som finns på brandplatsen [10]. Vid skumanvändning
påskyndas även spridning av vissa ämnen genom att ytspänningen sänks. Exempelvis kan ämnen som
normalt avskiljs i en oljeavskiljare följa med vattnet [12]. Detta innebär att mängden föroreningar från
brandplatsen är högre vid skumsläckning, även om de kemikalier som finns i skumvätskan inte beaktas.

3.2

SLÄCKVATTEN VID HAMNEN

Som beskrivs i kapitel 5 bedöms storbrand i lager med brännbart material utgöra den värsta troliga
händelsen. Vid en storbrand kan stora mängder släckvatten gå åt. Vatten från en sådan släckinsats,
som inte förångas, bildar ett mer eller mindre kontaminerat släckvatten. Kontaminerat släckvatten kan
ge upphov till akut toxisk effekt på miljön om en större mängd når recipienten, Östersjön, samtidigt. [14]
[15]
I denna utredning har ett antal brandscenarier beaktats (se kapitel 6), för dessa bedöms
släckvattenmängden vid en räddningsinsats uppgå till cirka 700 m3. Släckvattnet kommer att hanteras i
samma system som dagvatten (se stycke 3.2.2). Detta innebär att det kontaminerade släckvattnet
kommer att lagras i dammar och diken tills det omhändertas.

3.2.1

Omhändertagandet av släckvatten

Inom hamnen finns ett antal olika saneringsstationer för bl.a. omhändertagande av släckvatten.
Stationerna visas i Figur 4.
Täta brunnar
Den mest intuitiva och fältmässiga metoden för att förhindra att kontaminerat släckvatten når dagvattnet
är att täta brunnarna vid olycka, och därmed skapa en naturlig uppsamlingsbassäng genom att den
hårdgjorda marken sluttar ned mot brunnarna. Tätning av brunnar sker med hjälp av så kallade tättingar.
Dessa är placerade på lättillgängliga platser i hamnen och personalen har utbildning i hur och när de
ska användas.
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Figur 4. Situationsplan med saneringsstationer (2020-03-27)

3.2.2

Dagvatten och avrinningsförhållanden

Enligt dagvattenutredning har generellt de flesta ytor planats ut, men mellan olika delområden finns
stora höjdvariationer. Oxelösunds hamn har i dagvattenutredningen delats upp i fem olika delområden:
[5]
•

Stegeludden

•

Huvudsakligt lagerområde

•

Nya lagerytor J och K

•

Kajområde inkl. lagerytor söder om järnvägen

•

Sjöfartsverkets område

Stegeludden
Inga dagvattenledningar finns inom denna del av hamnen. Dagvatten hanteras genom avrinning mot
diken placerade längs Söderkvistvägen. Samtliga diken ansluter till dagvattendammen inom området, se
Figur 5. Dammen rymmer ca 560 m 3. [5]

Figur 5. Ytliga rinnvägar (blå pil) och damm Stegeludden (blå punkt). Utredningsområdets gräns ses i rött. [5]
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Huvudsakligt lagerområde
Dagvattensystemet inom det huvudsakliga lagerområdet (lageryta I, E, A, B, C och D) utgörs framförallt
av två ledningstråk och tre dammar. Dammarna rymmer vardera mellan cirka 440–690 m3. Rening av
dammarna består bl.a. av grusfilter, höbalsfilter och geotextildukar. Avrinningens riktning och
dammarnas placering, se Figur 6. [5]

Figur 6. Ytliga rinnvägar (blå pilar) och dagvattenledningar (grönt). Utredningsområdets gräns ses i rött. [5]
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Nya lagerytor, J och K
Inom detta område finns idag inga lagringsytor. I dagsläget avrinner dessa ytor i riktning mot Gamla
Oxelösundsvägen och det befintliga vägdiket. En del av detta vägdagvatten rinner in till det norra
ledningstråket. Rening av vatten sker främst i vägdiken och genom infiltration i grönytor, men filtrering
sker även till en av dammarna som rymmer cirka 580 m 3 (damm 2). Se Figur 6 och Figur 7. [5]

Figur 7. Ytliga rinnvägar (blå pilar) och dagvattenledningar (grönt). Utredningsområdets gräns ses i rött och ungefärlig utbredning
av lagringsytor ses i gult. [5]
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Kajområdet och lagerytor söder om järnvägen
Inom kajområdet finns det ett flertal infiltrationsbrunnar som har som funktion att omhänderta dagvatten.
Dessa brunnar är en kombination av så kallade stenkistor och oljeavskiljande brunnar. I de västra
delarna av området finns dagvattenledningar med utlopp från kajområdet samt området väster om
kajerna. Dessa ytor saknar idag rening av dagvattnet. Filter för dagvatten finns i brunnarna på
parkeringen utanför produktionskontoret 34:an, det ska säkerställas att denna information redovisas i
insatsplanen över hamnen. För lageryta L och M sker avrinning bort från lagerytorna mot järnvägen.
Den del av järnvägen som berörs är placerad i nordostlig riktning från lagerytorna L-M. Där blir sedan
vatten ståendes i kanten mot järnvägen. Se Figur 8. [5]

Figur 8. Ytliga rinnvägar (blå pilar) och dagvattenledningar (grönt). Utredningsområdets gräns ses i rött och ungefärlig utbredning
av lagringsytor ses i gult. [5]
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Sjöfartsverkets område
Sjöfartsverkets område ingår i dagsläget inte i Hamnens befintliga verksamhetsområde. Detta område
planeras däremot i framtiden att inkluderas i Hamnens område, vilket gör att detta inkluderas i denna
utredning (dvs området omfattas av den sökta verksamheten).
Det finns dagvattenbrunnar inom området vilka sannolikt mynnar ut i hamnen. Det saknas befintliga
ritningar över området och området antas därför inte ha någon vattenrening. Se Figur 9 för rinnvägar
damm. [5]

Figur 9. Ytliga rinnvägar (blå pilar) vid Oxelö 7:72. Utredningsområdets gräns ses i rött. [5]

3.3

SLÄCKVATTEN VID LNG-TERMINALEN

På LNG-terminalen planeras ett separat släckvattensystem och inom terminalen ska det byggas
brandvattenledningar. [16]
LNG-terminalen tillståndsprövas i en separat process, där OxGas AB är verksamhetsutövare.
Dagvatten- och släckvattensystemet med separat utlopp kommer att ligga inom OxGas
verksamhetsområde. [3]
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RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS VID BRAND

I detta kapitel beskrivs räddningstjänstens insats och släckmetodik.

4.1

FRAMKÖRNINGSTID

Sörmlandskustens räddningstjänst utgör ett kommunalförbund innefattande fyra kommuner (Gnesta,
Nyköping, Oxelösund och Trosa). Vid insats vid hamnen är det i första hand stationen i Oxelösund som
larmas. [6]
Närmsta brandstation är Oxelösund vilken är belägen cirka 2 km norr om hamnen. Stationen är en
deltidsstation med en första insatsperson (FIP) som förväntas vara på plats i hamnen inom fem minuter.
De beredskapsanställda brandmännen har en ungefärlig framkörningstid till hamnen på cirka 10 min. I
Nyköping finns en heltidsstation. Stationen är belägen cirka 17 km nordväst om hamnen och har en
ungefärlig framkörningstid på 25 min. [6]
Med framkörningstid avses här anspänningstid och körtid.

4.2

SLÄCKMETOD OCH KAPACITET

I de fall som en släckinsats genomförs har Sörmlandskustens räddningstjänst tillgång till släckmedel i
form av både vatten och skum. Vad som är lämpligast att använda bedöms från fall till fall, men i första
hand används vatten som släckmedel. Räddningstjänsten är ytterst restriktiva med användandet av
skum och detta används enbart i undantagsfall. [17]
Vid hamnen används alternativa släckmetoder såsom lämpning och dämpning (se styckena 7.2.2 och
7.2.3). Dessa släckningsmetoder är i vissa fall miljövänligare eftersom mindre eller inget flytande
släckmedel används och därför minskar risken för miljöskador drastiskt. Vid denna metod förutsätter
räddningstjänsten att Hamnen bistår med hjälp. [17]
Mängden släckvatten som används vid en insats beror på brandens omfattning och insatsens längd. Vid
en mindre brand kan strålrör användas, vilket ger 300 l/min per strålrör. Vid en mer omfattande brand
kan motorspruta med släckvattenflöde på upp till 2400 l/min användas. Enligt Tabell 3 har det
kommunala vattenledningsnätet en beräknad kapacitet på cirka 700 liter/minut.
Räddningstjänsten har även kapacitet för att använda skumsläckmedel. Dessa är miljöovänliga och
räddningstjänsten är därför konservativ med skumanvändning. Räddningstjänsten följer
samarbetsorganisationen Räddsam F:s policy angående skumanvändning vid insats, vilket innebär att
vid varje insats ska den totala miljöpåverkan bedömas i val av taktik och metod. Detta innebär bland
annat att skum endast används när en bedömning gjorts att lägre miljöpåverkan uppnås genom
effektivare släckning än med andra släckmedel. Utöver detta måste användandet av fluorerat skum
godkännas av två befälsnivåer innan användning [18].
Ett exempel på när det skulle kunna vara motiverat att använda skumsläckmedel är om en vätskebrand
(brand i Diesel, olja etc.) riskerar att påverka utrustning inom LNG-terminalen.

4.2.1

Tillgång till släckvatten

Initialt har räddningstjänsten tillgång till det släckvatten som finns i släck- och tankfordon. Väl på plats i
hamnen finns ett antal mark- och inomhusbrandposter [19]. Se Figur 10.Tabell 3 visas status för
respektive brandpost inom hamnen.
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Tabell 3. Brandposter för Hamnen [19]. Icke tillgänglig information markeras med ”N/A”

Position karta
Kajkant kaj 2 (vid
saneringscontainer)
Tornet kaj 3
34:an
Oljekaj
Nedanför 25U
Bstn 2
Bstn 16
Tornet kaj 9 1/2
Stuveriförråd/ kättingförråd
Viadukten nedanför Gate
Hamnkontoret
Mekverkstad
34:an driftkontor
Bandstation 1
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Beskrivning

Flöde
l/min

Statiskt
tryck
bar

Datum för
mätning

Markbrandpost

641

4,8

2019-11-20

Markbrandpost
Markbrandpost
Markbrandpost
Markbrandpost
Markbrandpost
Markbrandpost
Markbrandpost
Markbrandpost
Markbrandpost
Brandpost i skåp inomhus
Brandpost i skåp inomhus
Brandpost i skåp inomhus
Brandpost inomhus

706
692
724
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4,6
4,2
4,0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2019-11-20
2019-11-20
2019-11-20
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Figur 10. Karta över brandposter inom Hamnen [19]
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RISKIDENTIFIERING – BRANDSCENARIER

Riskidentifiering har bland annat skett genom att vid platsbesök bedöma var brand kan uppstå, samt
vilken brandbelastning och spridningsrisk som finns. Inventeringen skedde tillsammans med personal
från Hamnen som har god kännedom om anläggningen.

5.1

TIDIGARE OLYCKOR OCH TILLBUD

I detta avsnitt beskrivs exempel på olyckor som har inträffat på liknande anläggningar och vid hantering
av aktuella farliga ämnen inom Sverige och i Europa. Ett avslutande stycke behandlar tillbud och olyckor
som har inträffat inom hamnen. Att studera och ta lärdom av tidigare inträffade tillbud och olyckor, både
inom den egna verksamheten och på andra liknande anläggningar, är en viktig del av en effektiv
riskhantering.

5.1.1

Omvärldsbevakning

MSB har gjort en sammanställning över händelserapportering vid transport av farligt gods på väg,
järnväg och med fartyg under åren 2007–2012 [20]. Totalt har 233 händelser vid vägtransport
rapporterats till MSB under perioden. Drygt hälften av händelserna inträffade i samband med lastning
och lossning, medan resterande skett under transport. Under samma period rapporterades 18
händelser vid järnvägstransporter. Merparten av dessa skedde på rangerbangård eller i samband med
lastning och lossning. Under perioden har även 89 händelser rapporteras till Transportstyrelsen av
befälhavare där farligt gods funnits ombord på fartyg (det farliga godset behöver dock inte varit
involverat i händelsen). De vanligaste händelserna är maskinhaveri, kollisioner (inklusive
grundstötning) samt bränder. Under samma period rapporterades fem händelser i samband med
fartygstransporter till MSB. [1]
I Tabell 4 sammanfattas en rad exempel på inträffade olyckor i hamnar inom Europa, som på ett eller
annat vis resulterat i brand. I tabellen framgår att brand inom en hamnverksamhet kan uppstå genom
många olika scenarion.
Tabell 4, Sammanställning av exempel på hamnolyckor som omfattat bränder.

År

1

Stad/Land/Hamn

Händelse

2020

Hamnen i Beirut

Svetsarbete initierade en brand i lager av brännbart material som
spred sig till lager av fyrverkerier. Branden påverkade även lager
av ammoniumnitrat. När fyrverkerilagret exploderade initierade
detta en detonation av ammoniumnitratet.1

2018

Hamnen i Antwerpen

En allvarlig brand utbröt i en lagerbyggnad inom hamnen.

2018

Hamnen i Barcelona

En passagerarfärja kolliderade med en stor kran i hamnen. Kranen
kollapsade och containrar innehållande brandfarliga produkter
sprang läck, läckaget antändes. Kollisionen orsakades av dåligt
väder, med starka vindar som blåste fartyget ur kurs. Inga
omkomna eller skadade personer.

2012

Oceanhamnen i Halmstad

Den våldsamma branden bröt ut i en industribyggnad i
Oceanhamnen. Det är inte fastställt varför branden startade, men

Denna typ av olycka skulle inte kunna inträffa inom Oxelösunds hamn. Lagringen av ammoniumnitrat i Beirut
skedde inte i enlighet med erforderliga skyddsåtgärder. Gödningsmedlet som hanteras inom Oxelösunds hamn
utgörs av ammoniumsulfat, som inte kan explodera eller detonera.
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Händelse
en teori är att den bakomliggande orsaken var korrosion på
elektrisk utrustning.

2011

Hamn i Rotterdam

Brand som startade vid en metallprocessor. Inga omkomna eller
skadade personer.

2009

Östra hamnområdet, Malmö

Misstänkt anlagd brand som involverade två lagerlokaler.

5.1.2

Inträffade tillbud inom hamnen

I Tabell 5 redovisas den statistik som WSP tagit del av i samband med upprättandet av denna
släckvattenutredning. Statistiken visar tydligt att brandtillbud i maskin/kran/truck inträffar med jämna
mellanrum och därmed inte kan uteslutas som initierande händelse till storbrand.
Under 2020 har värmeutveckling kunnat konstateras ett par gånger i en och samma pyramidformade
limpa (utformad enligt branschstandard) där returträflis lagras. Värmeutvecklingen utgjordes av en
glödbrand begränsad till en specifik punkt i mitten av flishögen. Dessa bränder kan uppstå genom
värmeutveckling p.g.a. materialets fukthalt. För att undvika att branden skulle sprida sig togs det
material som ännu inte påverkats av branden hand om, samtidigt som det glödande materialet
lämpades bort till hårdgjord yta där branden kunde kylas ned. [21]
Tabell 5. Inträffade tillbud inom hamnen 2014-2020. Inga olyckor har registrerats under samma tidsperiod.

År

Antal tillbud

2020
2019
2018
2017
2016
2015

2
3
2
1
2
1

2014

2

5.2

Händelse
Glödbrand returflislager
Brand i maskin/truck/kran
Brand i maskin/truck/kran
Brand i maskin/truck/kran
Brand i maskin/truck/kran
Mindre brand i spillfack
Brand i kran
Brand i ledtruck

IDENTIFIERADE BRANDSCENARIER

Som framgår i Tabell 4 måste stora bränder beaktas som en förekommande risk inom moderna
hamnanläggningar. Ingen hamn eller hamnverksamhet är dock den andra lik, utifrån de exempel som
redovisas saknas en enskild tydlig gemensam nämnare för uppkomst av brand. Orsaker och
konsekvenser kan dessutom variera stort.
Med utgångspunkt i ovan samt utifrån den specifika verksamhetens art i hamnen bedöms den värsta
troliga händelsen vara storbrand. En större brand som uppkommer i lager för exempelvis biobränslen,
kol eller balat avfall kan sprida sig till andra lagerytor genom bland annat flygbränder. Storbrand antas
också kunna uppkomma genom exempelvis brand i fordon, på grund av olycka eller tekniskt fel, som
sprider sig till lagrat material. Konsekvensen av detta scenario bedöms (i värsta fall) bli spridning av
stora mängder brandrök till omgivningen samt stora volymer kontaminerat släckvatten.
Dessa scenarier beskrivs vidare i kapitel 6.
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RISKUPPSKATTNING OCH RISKVÄRDERING

Mängden släckvatten som erfordras vid en brand inom området beror på vilket brandscenario som
inträffar samt vilken taktik räddningstjänsten kommer använda för det aktuella scenariot. Uppskattning
av mängden släckvatten grundar sig i uppskattad mängd påförsel av räddningstjänsten. När mängden
släckvatten, som kan tänkas användas vid ett specifikt brandscenario uppskattas, används det
uppskattade vattenflödet i kombination med insatstiden. Förångningen av vatten under släckarbetet
bortses från.
Spridning av kontaminerat släckvatten beror på var branden sker och vilka avloppssystem som är
kopplade till platsen. Här studeras ett antal scenarier för anläggningen. Dessa scenarier bedöms vara
representativa för anläggningen i stort.
De brandscenarier som identifierades i samråd med verksamhetsutövaren enligt kapitel 5 studeras och
uppskattningar görs för den mängd släckvatten som kan uppkomma.

6.1

STORBRAND

Som beskrivs i avsnitt 5.2 bedöms utifrån verksamhetens art den värsta troliga händelsen vara
storbrand. En större brand som uppkommer i lager för brännbart gods kan sprida sig till andra lagerytor
genom bland annat flygbränder. Genom att minimera risken för storbrand, exempelvis genom att
förhindra att brand uppkommer eller genom att förhindra att en mindre brand utvecklas till en storbrand,
kan konsekvensen i form av spridning av stora mängder brandrök och kontaminerat släckvatten minskas
helt eller delvis.
Löst lagrat material kan antändas av t.ex. värme från lastbil som börjar brinna, gnistor/värme från en
lastmaskin, varma partiklar som följer med ett lass in på verksamheten, nedslag från fyrverkeri från
närliggande bostadsområde, någon tänder på med uppsåt eller att en skogsbrand i bakomliggande skog
för med sig s.k. flygeld vid kraftiga vindar mot högarna.

6.1.1

Befintliga åtgärder för att förhindra uppkomst och spridning av brand

Hamnens förebyggande arbete för att förhindra och begränsa allvarliga olyckor bedrivs på flera nivåer
och styrs genom policys och riktlinjer för arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhetsarbete. Övergripande
miljömål och säkerhetspolicy går att återfinna i verksamhetspolicyn, som ligger till grund för
organisationens hela verksamhet, där miljö och säkerhet är fördjupade. Säkerhets- och miljöarbetet
skall ingå som en naturlig del i alla beslut och är allas ansvar. Strategin för att uppnå detta mål är att
arbeta rutinmässigt och kontinuerligt med att upptäcka och genomföra ett aktivt förbättringsarbete. Detta
uppnås genom Hamnens handlingsprinciper. [22]
Instruktioner och rutiner
För att förebygga allvarliga olyckor finns ett antal checklistor och instruktioner upprättade i syfte att
kontrollera anläggningens status. Förebyggande underhåll och inspektioner planeras och dokumenteras
i underhållssystemet IDUS.
Dokumentation över brandskyddsutrustning och utrymningsplaner och övrigt brandskydd ska vara
lättåtkomligt för berörda inom varje byggnad/område. En utrymningskarta finns på vägg i varje byggnad
samt på intranätet och i underhållssystemet. Där finns den viktigaste brandskyddsutrustningen utmärkt.
[23]
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Brandfrågor ska alltid ingå vid upphandling av nya projekt. [23]
De hyresgäster som finns inom området är brandansvariga för sin egen verksamhet. [23]
Utbildningar och övningar
Utbildningar i SBA, HLR och Heta arbeten sker enligt kravutbildningsmatris och dokument
”Kompetensutveckling”. Genomförda utbildningar och utbildningsplaner dokumenteras av HR. [23]
Det finns rutiner för hantering av förändringar, planering och utbildning inför nödsituationer samt
övningar av nödläge/olycka. Övning av olycksscenarier med stora konsekvenser på människa, miljö och
anläggning övas minst vart tredje år i samverkan med kommunens räddningsresurser. [22]
Övningar sker enligt dokumentet ”Styrande/ Rutin för räddningsövningar Oxhamn”. Utrymningsövningar
i händelse av brand eller utrymning på grund av andra orsaker ska ske minst en gång per år. Förslag på
innehåll och uppföljning, finns i dokumentet ”Rutin för räddningsövningar Oxhamn”. Genomförda
övningar och uppföljningar dokumenteras i TRIA. [23]
Kontroller och tillsyn
Temperaturmätning i kolhögarna genomförs för att se om det sker någon temperaturförändring över
tiden. Temperaturändringen kan innebära en kvalitetsförändring för kolet och kan även leda till
självantändning. Temperaturmätningar sker på beställning av kund. Om temperaturen är för hög eller
om en brand skulle uppstå är åtgärden att sprida ut kolet över en större yta och på så sätt "kyla" kolet.
[9]
Förebyggande brandskydd finns i utrustning, maskiner och övriga byggnader, magasin, lager, etc, på
respektive område. Alla dessa har en egen identitet och kontrolleras årligen. Dessa objekt finns i
underhållssystemet. [23]
Egenkontroller och tillsyn utgår från kundkrav, lagkrav eller företagets egna bedömningar. Respektive
chef/ husvärd ansvarar för regelbunden tillsyn av området, byggnaden och att det finns föreskriven
brandskyddsutrustning, som brandsläckare, utrymningsvägar, skyltning mm. I vissa fall är husvärdens
ansvar delat med den som ansvarar för verksamheten i byggnaden.
Brandsläckare och brandposter sprinklersystem, mm, kontrolleras enligt avtalad rutin med entreprenör. I
de maskiner, truckar, lastmaskiner eller kran, där brandskyddsutrustning är monterad, genomförs årlig
besiktning av befintlig utrustning. [23]
Brandsyn genomförs årligen tillsammans med räddningstjänsten. Besiktningen resulterar i ett protokoll
med åtgärder som Hamnen ansvarar för. Rutiner finns framtagna för att hantera avvikelserna. Ändringar
av godsflöden och anläggningar meddelas räddningstjänsten för att säkerställa en god beredskap. [9]
Larm
Installation av brandlarm och utrymningslarm i vissa byggnader har genomförts i samråd med
räddningstjänsten. [23]
Släckutrustning
Hamnens interna resurser för brandbekämpning består av brandsläckare i alla byggnader samt
brandposter inom området. [8]
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Fordon och maskiner
Vid nyanskaffning av arbetsfordon och -maskiner (t ex hjullastare, truckar, eltruckar, dragare) har
Oxhamn beslutat att de ska utrustas enligt brandklass 2, om det inte framgår något annat vid riskanalys.
Detta eftersom många maskiner rör sig i brandfarlig miljö och för att det finns behov av att vara flexibla
när det gäller att flytta maskiner mellan olika områden. Det innebär i dagsläget ett fast monterat
släcksystem klass 2 samt två handbrandsläckare 6 kg pulver. Samtliga personbilar (UV) är också
försedda med handbrandsläckare. [23]

6.1.2

Bedömning av erforderlig mängd släckvatten

Tre typscenarier har valts ut för vidare analys av släckvattenåtgång. I samråd med räddningstjänsten är
inte antalet strålrör eller dess flöde en begränsande faktor. [17]
Mängden släckvatten som bedöms användas vid en brand kan erhållas enligt denna generella
vägledning:


Vid en normal insats: 2 st. strålrör à 300 l/min i XX minuter



En industribrand med normal brandbelastning: 1200 l/min i XX minuter



En industribrand med hög brandbelastning: 2400 l/min i XX minuter

Vid bedömningen uppskattas i detta fall att en brand pågår i 10 timmar (600 minuter). Åtgången är även
beräknad med en konservativ ansats om att ingen förångning av släckvatten kommer att ske. Den
bedömda mängden släckvatten är den totala mängd släckvatten som tillförs en brand och har samråtts
om med berörd räddningstjänst.
Scenario 1
En brand hinner få mycket stor spridning i det lagrade materialet innan insats påbörjas. Anledningar till
detta kan vara värme/torka, att någon tänt på på flera ställen samtidigt, att branden upptäcks i ett senare
skede osv. Lämpning försvåras i detta fall och mycket vatten krävs för att släcka och förhindra spridning.
I detta scenario beräknas stora mängder släckvatten användas som då blir kontaminerat på grund av
släckarbetet. Diken, dammar och uppsamlingsytor kommer inte att ha tillräcklig volym för att kvarhålla
kontaminerat släckvatten vid ett omfattande brandscenario. Sugbilar bör tillkallas direkt vid påbörjande
av insats, se även stycke 7.3.4 och 7.3.5.
Beräknad släckvattenåtgång: 2400 x 600 = cirka 1500 m3
Scenario 2
En brand har inte hunnit få någon omfattande spridning i det lagrade materialet innan insats påbörjas
och lämpning kan därmed inledas nästan omgående. Lämpning innebär att transportera bort och
särskilja brinnande från icke brinnande material, i Hamnens fall sker detta lämpligen med hjälp av
hjullastare. Detta medför att minimalt med släckvatten används och det släckvatten som behövs
används för att kyla ner det lämpade material som inte brinner.
Beräknad släckvattenåtgång: 2*300 x 600 = cirka 400 m3
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Scenario 3
Detta scenario väljs för att representera ett dimensionerande scenario och utgör ett medelscenario till
föregående scenario 1 och 2. I detta scenario hinner en del av det lagrade materialet lämpas bort, men
insatsen måste även koncentreras till en brand på lagerytan. En liten mängd släckvatten kan därmed
användas på det lämpade materialet medan en större mängd används på den lageryta som brinner.
Beräknad släckvattenåtgång: 1200 x 600 = cirka 700 m3
Diskussion med räddningstjänsten
Enligt diskussioner med räddningstjänsten kommer de först och främst att inrikta sig på att lämpa bort
det material som inte brinner. Mindre mängder släckvatten kommer därmed att användas vid en
storbrand och det släckvatten som används, kommer huvudsakligen att användas för att kyla det
material som hotas av elden. Vid en situation där material lämpas bort måste Hamnen vara behjälplig,
då räddningstjänsten inte har de maskiner som behövs. [17]

6.1.3

Bedömning av släckvattenhantering

Beroende på inom vilken lageryta som släckvatten ska hanteras måste bedömningen utföras utifrån
vilka förutsättningar som finns på respektive lagerområde [5]:


För Stegeludden leds släckvattnet till dagvattendammen via diken



För de huvudsakliga lagerområdena leds vattnet via ledningstråk till dammar. Dessa dammar
har försetts med reningssystem.



För de nya lagerytorna (som ännu inte används) hanteras vattnet i diken med infiltration i
grönytor men filtrering sker även till en av dammarna. Detta gäller för dagens utformning. Hur
släckvatten hanteras och hur området kring lagerytorna utformas framöver bör utredas vidare.



För lagerytorna L och M, söder om järnvägen, sker avrinning bort från lagerytorna mot
järnvägen där vattnet sedan blir ståendes.

Vid bedömningen har ett konservativt antagande gjorts då bl.a. lagringsytorna flyttas runt. Det går med
andra ord inte att göra ett antagande som är konstant över tid. Spridningsrisken har även tagits i
beaktande vilket gör att bedömningen är relativt konservativ.
En viktig del av bedömningen är om befintliga dammar och system klarar av de mängder släckvatten
som kan tillföras på området. Dammarna hanterar mellan cirka 450–700 m3 och förväntas inte kunna
hantera den mängd släckvatten som kan komma att behöva hanteras i scenario 1 och 3.
För utförligare beskrivning av dagvatten- och avrinningsförhållanden, se stycke 3.2.2. Se vidare kapitel 7
för förslag på åtgärder.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

I detta kapitel redovisas resonemang om och alternativ för åtgärder för att förebygga brand och förbättra
släckvattenhanteringen vid hamnen. Detta baseras på de scenarier som presenteras och analyseras i
kapitel 6.
Åtgärdsförslag presenteras som kan bidra till att minimera mängden släckvatten och/eller förbättra
hanteringen. Förslagen gäller både för nuläget samt för den sökta verksamheten, vilket även omfattar de
tillkommande lagerytorna norr om Gamla Oxelösundsvägen, området Stegeludden samt Sjöfartsverkets
befintliga fastighet.
Samtliga relevanta, dvs. både befintliga och föreslagna, riskreducerande åtgärder presenteras i detta
kapitel. Se stycke 6.1.1 för detaljerade beskrivningar av befintliga åtgärder. De åtgärder som WSP
bedömer skall vidtas för att uppnå en skälig nivå för att kunna omhänderta kontaminerat släckvatten i
erforderlig omfattning lyfts särskilt fram. Detta förtydligas i rutan med föreslagen åtgärd under avsnitten
nedan. Övriga åtgärder anses som ytterligare riskreducerande.

7.1

FÖREBYGGA BRAND OCH FÖRHINDRA STORBRAND

Den bästa metoden för att undvika att släckvatten förorenar anläggningen och dess omgivningar är att
förhindra att brand uppstår. Ett alternativ till att lägga kostnader på att kunna samla upp släckvatten är
att satsa på ytterligare förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten för uppkomst av brand och
acceptera viss risk att släckvattnet når recipienten.
Det är även viktigt att lägga resurser på att undvika att en eventuell brand utvecklas till en storbrand. Det
finns flera sätt att göra detta på. Välutbildad personal med god tillgång till fungerande släckutrustning är
ett mycket bra sätt att snabbt släcka en brand. Det är under de första minuterna i ett brandförlopp som
det finns störst möjlighet att släcka en brand.
Flera riskreducerande åtgärder har redan vidtagits vid Hamnen så som brandlarm, släckutrustning,
tillgång till tättingar och länsar samt saneringsstationer. Vidare har Hamnen även upprättat en
beredskapsplan och arbetar aktivt med systematiskt brandskyddsarbete.
Hamnen samordnar säkerhetsinstruktioner och åtgärder för att förebygga tillbud och olyckor med alla
externa verksamhetsutövare inom hamnen.
Föreslagen åtgärd: MSB har under samrådsförfarandet meddelat att de anser att det i den
kommande ansökan ska framgå om sådan samordning finns, eller om samordning planeras, när det
gäller hanteringen av kontaminerat släckvatten vid en brand i hamnen. MSB anser att ett sådant
hamngemensamt initiativ rörande släckvattenhanteringen ska finnas, WSP rekommenderar att
Hamnen sammankallar till samordningsmöte mellan berörda aktörer.

7.1.1

Släckutrustning

Lättillgänglig släckutrustning gör att risken för en större brand minskar eftersom branden då kan släckas
i ett inledande skede. Inomhusbrandposter finns på ett antal platser enligt Figur 10. Handbrandsläckare
finns på ett stort antal platser inom hamnen, både inom- och utomhus. Det bedöms att detta finns i
tillräcklig mängd (cirka 25 meter till närmaste släckutrustning).
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Föreslagen åtgärd: Utomhus kan släckstationer kompletteras med pulversläckkärror för mobil och
utökad effektiv släckmöjlighet av mindre bränder.

7.1.2

Utbildning och övning

Välutbildad personal med god tillgång till fungerande släckutrustning utgör viktiga resurser. Det är under
de första minuterna i ett brandförlopp som det finns störst möjlighet att släcka en brand.
Bibehållen åtgärd: Befintlig utbildningsplan ska ses över med regelbundna intervall för att säkerställa
att utbildning för personal inom Hamnen håller hög nivå.

7.1.3

Brandlarm

Ett automatiskt brandlarm med vidarekoppling till en dygnet runt bemannad larmcentral är ett effektivt
verktyg för att snabbt upptäcka en brand, vilket har betydelse för släckvattenhanteringen i det
avseendet, att vid tidig larmning av räddningstjänsten, kan de snabbare anlända till området vilket leder
till tidig släckinsats. Detta har till följd att mindre mängd släckvatten används vid räddningstjänstens
insats. Då delar av verksamheten sker under bar himmel eller under skärmtak med öppna sidor bör det
till det automatiska brandlarmet kopplas värmekameror/IR kameror etc. för att fånga upp bränder som
sker utomhus och efter arbetstid. Värmekameror kan också användas i syfte att öka verksamhetens
skydd mot obehöriga personer som vill sabotera och stjäla.
Manuell utlösning av vidarekopplat brandlarm har fördelen att räddningstjänsten kan larmas snabbt, före
en eventuell antändning blir så stor att det automatiska brandlarmet utlöser.
Föreslagen åtgärd: WSP föreslår att Hamnen upprättar en kostnad/nytta-analys gällande att
installera ett automatiskt vidarekopplat brandlarm för bevakning av lagerytor med brännbara varor.
Utredningen bör fastställa nyttan med att installera brandlarm med automatisk detektion och/eller
utökade larmknappar för manuell aktivering av brandlarm. Utredningen bör samrådas med
räddningstjänsten.

7.1.4

Avstånd

Avstånd, både mellan olika typer av brandbelastningar och mellan tändkällor och brännbart material, är
en effektiv åtgärd för att motverka både uppkomst och spridning av brand. Verksamhetsutövaren ska
kontinuerligt tillse att erforderliga avstånd inom verksamheten upprätthålls, det bör styras genom rutin.

7.2

MINSKA MÄNGDEN KONTAMINERAT SLÄCKVATTEN

I nedanstående stycken presenteras föreslagna åtgärder för att minska mängden kontaminerat
släckvatten givet att en brand har uppstått.

7.2.1

Insatsplanering

Räddningstjänstens första prioritet vid insats är att släcka eller begränsa brand, vilket gör att problemet
med kontaminerat släckvatten prioriteras ner. Däremot finns det enligt räddningstjänsten alltid i
medvetandet att minimera mängden vatten, men framförallt mängden skum, som används vid en insats.
Taktiken vid en storbrand i lagerytorna är att lämpa bort material för att minimera mängden kontaminerat
släckvatten. [17]
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Bibehållen åtgärd: Insatsplan bör ses över och uppdateras med denna information. Insatsplan bör
även innehålla information om att sugbilsföretag ska kontaktas samt kontaktuppgifter till dessa.

7.2.2

Lämpning

Att dedikera en eller flera platser för lämpning är logistiskt svårt då lagringsytor över tiden inte alltid kan
vara på samma plats beroende på hur stor mängd och vad som tas emot för tillfället.
Föreslagen åtgärd: Verksamhetsutövaren bör alltid tillse att det finns ytor avsatta för lämpning,
oavsett på vilken lagringsyta och vilken lagringsmängd samt vad som lagras för tillfället.
Räddningstjänsten behöver assistans att lämpa bort det brännbara material som inte brinner, då de
inte har tillgång till fordon för detta. En organisation samt rutin och övningsplan bör upprättas i samråd
med räddningstjänsten.

7.2.3

Dämpning

Vissa typer av bränder kan dämpas genom att grus- och rena schaktmassor läggs ovanpå det som
brinner.
Föreslagen åtgärd: Verksamheten bör ha ett mindre lager av grus/sand/rena schaktmassor t.ex. i
anslutning till huvudentré.

7.3

UPPSAMLING AV KONTAMINERAT SLÄCKVATTEN

I nedanstående stycken presenteras föreslagna åtgärder för uppsamling av kontaminerat släckvatten
givet att en brand har uppstått.

7.3.1

Minimal infiltration i mark

Inom hamnen är majoriteten av ytorna hårdgjorda. Detta reducerar infiltrationen till grundvattnet.
Föreslagen åtgärd: Ytor som i dagsläget inte är hårdgjorda (huvudsakligen tillkommande lagerytor
norr om Gamla Oxelösundsvägen) bör ses över med avseende på ytbeläggning i samband med att
dessa tas i anspråk.

7.3.2

Avstängning och/eller omledning av vattensystem

Det bedöms nödvändigt att se över hur verksamheten kan minimera risken för spridning av kontaminerat
släckvatten via dagvattensystemet. I nuläget saknas avstängningsmöjligheter, vilket medför att utsläpp
med stor sannolikhet kan nå recipienten, Östersjön, om utsläppet är tillräckligt omfattande. Ett exempel
är att installera avstängningsventiler efter dammarna. Med hjälp av ventilerna kan både större och
mindre utsläpp begränsas eller helt förhindras att nå recipient. Detta möjliggör även för nyttjandet av
dagvattensystemet som temporär uppsamling av släckvatten. Andra möjligheter kan vara att fånga upp
utsläpp via naturliga fördämningar eller skapa sektioneringar.i dagvattensystemet.
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Föreslagen åtgärd: Lämpliga åtgärder för att möjliggöra temporär uppsamling av släckvatten bör
studeras vidare, detta med syfte att skydda recipienten. Detta kan göras separat alternativt i samband
med att Hamnen ser över dagvattensystemet.

7.3.3

Täta brunnar

Den mest intuitiva och fältmässiga metoden för att förhindra att kontaminerat släckvatten når dagvattnet
är att täta brunnarna vid olycka, och därmed skapa en naturlig uppsamlingsbassäng genom att den
hårdgjorda marken sluttar ned mot brunnarna. Tätning av brunnar kan ske med hjälp av så kallade
tättingar. Detta finns idag, men ska ändå ses som en löpande och kontinuerlig åtgärd, där det
återkommande ska tillses att tättingar är placerade på lättillgängliga platser och att personalen har
utbildning i hur och när de ska användas.

7.3.4

Damm/cistern för släckvatten

Med effektiva åtgärder kan både större och mindre utsläpp begränsas eller helt förhindras att nå
recipient. Se föreslagna åtgärder nedan.
Föreslagen åtgärd: Rutiner och/eller instruktioner för att tillse att den utgående ledningen från dagoch släckvattendamm stängs vid brand ska utarbetas, dokumenteras och implementeras.
Större dammar för att kunna hantera stora mängder släckvatten bör anordnas. En lämplig åtgärd är
att utöka de befintliga dammarna istället för att anlägga nya dammar. Detta för att kunna ta hand om
släckvattnet vid en storbrand i de fall där lämpning inte är möjlig. I fall med storbrand bedöms inte
befintliga dammar kunna ta tillvara den mängd släckvatten som kan tänkas tillföras befintliga dammar.
Vid dagvattenutredningen har det även framkommit att befintliga dammar behöver utökas för att
kunna hantera dagvatten. [24]
För de nya lagerytorna behöver hanteringen av släckvatten ses över. Detta bör ske i samordning med
åtgärder enligt dagvattenutredning där förslag gällande t ex underjordiskt magasin eller dammar
föreslås. [5]
För att förhindra att dag- och släckvattendammen överfylls vid en längre insats rekommenderas att
det finns möjlighet för räddningstjänsten att återanvända det vatten som lagras i dammen.

7.3.5

Uppsugning av släckvatten

Sugbilar bör tillkallas redan vid insats för att säkerställa att stora mängder släckvatten inte ansamlas och
översvämmar bl.a. dammar för de fall då lämpning inte är möjlig.
Föreslagen åtgärd: En plats invid dag- och släckvattendamm för möjlighet för
sugbilar/räddningstjänst att suga upp vatten från dag- och släckvattendammen behöver anordnas.
Det ska säkerställas att tillgång till sugbilar finns för uppsamling av kontaminerat släckvatten, genom
att upprätta en kontaktlista för att tillkalla sugbilar med jour/beredskap.

7.3.6

Organisation

Med effektiv organisation kan både större och mindre utsläpp begränsas eller helt förhindras att nå
recipient.
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Föreslagen åtgärd: Organisation med ansvars- och uppgiftsfördelning avseende begränsning och
omhändertagande av kontaminerat släckvatten ska säkerställas och dokumenteras. Detta ska ske
löpande och leva över tid. Dialog ska föras med räddningstjänsten så att de är medvetna om planerad
släckvattenhantering på anläggningen vid eventuell brand. Släckvattenhanteringen kan med fördel
beskrivas i insatsplanen.

7.3.7

Destruktion

Samlas släckvattnet upp betraktas det troligen som avfall enligt avfallsförordningen i vilken avfallen
delas in i 20 olika kategorier. Vissa av dessa betraktas som farligt avfall och får då endast transporteras
med tillstånd av länsstyrelsen. Det är i så fall verksamhetens ansvar att kategorisera släckvattnet och
bestämma var eventuell destruktion ska ske.
Föreslagen åtgärd: Rutiner ska finnas för provtagning av uppsamlat släckvatten för att kunna
bestämma hur detta ska omhändertas.

36 | 10296061 • Tillståndsprövning Oxelösunds hamn

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

TILLSTÅNDSPRÖVNING OXELÖSUNDS HAMN
10296061

8

Mats Englund
2020-11-04

DISKUSSION

Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och
förenklingar, svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter samt mer eller mindre osäker information. Dessa
svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga resultat på
grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata.
Släckvattenutredningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor
utsträckning. Då kombinationen med släckning samt lämpning och kylning av brännbart material
kommer att vara den huvudsakliga taktiken från räddningstjänsten, bedöms att mindre volym släckvatten
används än vad som normalt skulle användas vid enbart ett släckningsarbete av en brinnande lageryta.
En brand kan givetvis utvecklas på andra håll eller med större omfattning än genom de resonemang
som sker i denna utredning. Detta kan i sin tur medföra att annan taktik används för räddningstjänsten
eller att betydligt större släckvattenvolymer uppstår. Samtidigt är det inte rimligt att anta samt begära att
en anläggning skall behöva dimensioneras utifrån sådana scenarier utan detta bör ske utifrån en mer
skälig nivå.

10296061 • Tillståndsprövning Oxelösunds hamn | 37

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

TILLSTÅNDSPRÖVNING OXELÖSUNDS HAMN
10296061

9

Mats Englund
2020-11-04

SLUTSATSER

Den största risken, kopplad till kontaminerat släckvatten, inom hamnen är storbrand i någon av
lagerytorna. Under förutsättning att hantering sker enligt rekommendationerna i denna handling samt
uppsatta riktlinjer bedöms risken vara acceptabel. Släckvattenutredningen visar på olika förutsättningar
att ta hand om släckvatten beroende på hur omfattande branden är. Val av åtgärder bör utgå från både
släckvattenutredningen och dagvattenutredningen.
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1

SAMMANFATTNING

Oxelösunds Hamn AB står inför nya utmaningar för att ställa om och framtidssäkra sin verksamhet och
har nu inlett en förnyad tillståndsprövning för att kunna hantera större mängder gods och främja
överflyttning till sjö- och järnvägsbaserade transporter. Den är en av Sveriges större hamnar i
kapacitet för djupgående och stora fartyg med hög kapacitet för lastvolymer. Ett flertal
näringsverksamheter ligger i anslutning till Hamnen och nyttjar samma väg- och gatunät som privata
trafikanter och där även allmänheten har behov som behöver tillgodoses. Inför den nya
tillståndsansökan för verksamheten hos Mark- och miljödomstolen har föreliggande trafikutredning
tagits fram för området runt Hamnen, vilket omfattar både externa och interna transporter såväl på väg
som järnväg, och vilka förändringar som kan komma att behövas för att möta omvärldens förändrade
krav och önskemål för transporter.
För att tillmötesgå samhällets och näringsaktörers efterfrågan och önskemål om hållbar utveckling, bör
eftersträvas att lasta om med fartyg inkommande gods till transporter på järnväg i så stor utsträckning
som möjligt. Därför finns det planer på att utöka järnvägsnätet inom Hamnen för en ökad möjlighet till
järnvägstransporter mellan Hamnen och SSAB.
För mottagande av järn- och skrotråvara i Hamnen och för vidare transport till SSAB har två möjliga
alternativ analyserats, enbart vägtransporter (scenario 1) och huvudsakligen järnvägstransport och
viss vägtransport (scenario 2).
För RoRo-trafiken, där gods-enheter rullas av och på fartyg – företrädesvis trailers, till största delen
utan dragbilar och hämtas och lämnas vid kajläget av transportörer, ses möjligheter till utökad
verksamhet.
De allmänna vägarna i området runt om Hamnen har idag en relativt låg belastning av trafik. Det finns
därmed utrymme och kapacitet nog för att öka antalet fordon i systemen med det antal fordon som
Hamnen beräknat kan bli aktuellt i framtiden, utan att skapa framkomlighetsproblem eller
trafiksäkerhetsrisker. Därmed slår utredningen fast att Hamnens verksamhet kan utökas från dagens
5,5 miljoner ton gods över kaj till ca 10,5 Mton, utan att det uppstår några större negativa effekter på
det nära omgivande vägtrafiksystemet.
En ny järnvägssträckning, knuten till skrottransporter enligt scenario 2, behöver utredas vidare i detalj
för att kunna säkra genomförbarhet. Tänkbara alternativa lösningar för trafikering mellan hamnen och
SSAB bör ses över. Ökad järnvägstrafikering kommer att ställa högre krav på säkerhet för oskyddade
trafikanter vid befintlig järnvägskorsning. Den ökade belastningen kommer också att vara kännbar på
det idag enskilda hamnspåret som ansluter till Trafikverkets bangård. Trafikeringen på anslutningsspår
och på Trafikverkets bangård bör ses över för att säkerställa tillgänglighet på spår, alternativt bör
behov av ytterligare spår utredas.
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2

INLEDNING

2.1

BAKGUND

Oxelösunds Hamn AB är en allmän hamn med ett flertal fördelar jämfört med närliggande hamnar,
såsom ett djup som möjliggör att de största fartyg som trafikerar Östersjön kan tas in, ett isfritt läge,
dygnet runt-service, kort insegling och goda transportmöjligheter med direkt anslutning till både
motorväg och järnväg. Oxelösunds Hamn AB bedriver hamnverksamhet och hanterar stora mängder
gods av olika slag.
Oxelösunds Hamn AB (hädanefter förkortat Hamnen) har ett tillstånd för hamnverksamheten från
2004, och sedan dess har ett flertal ändringsanmälningar gjorts. Verksamheten har utvecklats sedan
tillståndet erhölls och Hamnen ser ett behov av att kunna hantera en ökad mängd gods över kaj från
delvis andra kundkategorier jämfört med idag. Hamnen ser också ett behov av att kunna möta
marknadens ökade efterfrågan på hamnar för djupgående fartyg för vissa segment och för större
flexibilitet. Det finns av regeringen satta transportpolitiska mål om att en överflyttning av
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas. Med detta som bakgrund ser Hamnen ett
behov av att ansöka om ett nytt tillstånd för befintlig och framtida verksamhet i Oxelösunds Hamn. För
att kunna ta in och hantera en ökad mängd gods behöver Hamnen anlägga ny kajyta samt ett nytt
RoRo-läge.
I närområdet ligger SSAB Oxelösund, som tar in råvaror via Oxelösunds Hamn. SSAB avser att ställa
om den nuvarande malmbaserade järnproduktionen till en järn- och skrotbaserad produktion med
ljusbågsugn. Ändringen medför förändrade råvaruflöden, från införsel av malm och kol till järn- och
skrotråvara. SSAB lämnade in ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen hösten 2019.
Huvudförhandling i ärendet hölls oktober 2020. Målsättningen är att ta ljusbågsugnen i drift år 2025.
Som en följd av SSAB:s planerade processförändring kommer Hamnens verksamhet att behöva
genomgå förändringar avseende godshantering. Införsel av önskad mängd järn- och skrotråvara ryms
inom Hamnens gällande tillstånd men tar då upp merparten av kapaciteten som kan hanteras över kaj
per år.
Med anledning av SSAB:s omställning samt det faktum att kommande järnråvara skiljer sig från
dagens i form av egenskaper och hanteringsform, samtidigt som Hamnen fortsätter växa inom andra
kategorier behöver tillståndstaket för hantering av gods höjas. Även detta är skäl till att Hamnen
behöver söka ett nytt grundtillstånd för verksamheten. Det kommande tillståndet kommer omfatta
nuvarande och tillkommande verksamhet. Det övergripande syftet med planerade ändringar är att
anpassa hamnverksamheten till den förändring som Hamnens kunder efterfrågar, att kunna
tillmötesgå ett framtida behov av godshantering och fler sjötransporter via Oxelösunds Hamn samt att
kunna möta de transportpolitiska mål som regeringen satt, gällande att främja överflyttning av
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. De kommande förändringarna görs i enlighet med de
globala målen för Agenda 2030, och trots lokal påverkan i och med ökade transporter – och därmed
viss ökning av t.ex. buller och emissioner – anpassar verksamheten sig och säkerställer ett mer
hållbart samhälle, såväl nationellt som internationellt.

2.2

SYFTE

Syftet med utredningen är att klarlägga om det finns behov av åtgärder kopplade till bland annat
trafiksäkerhet och framkomlighet baserat på förändringar i Hamnens verksamhet, ökande
godsvolymer samt eventuella förändringar i fördelning mellan trafikslagen lastbil, tåg respektive fartyg.
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3

BESKRIVNING AV OMRÅDET

Nedan beskrivs området och de verksamheter som utredningen berör. Först beskrivs den geografiska
avgränsningen vilken följs av en beskrivning av Hamnens verksamhet samt övriga verksamheter i
anslutning till hamnen. Tillståndsprövningen gäller Hamnens verksamhet men eftersom det finns
andra verksamheter som påverkar samma trafiksystem så belyses även dessa.

3.1

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

Aktuellt studieområde åskådliggörs av Figur 1 nedan, den rödmarkerade ytan omfattar området som
studeras i rapporten, med de mest väsentliga verksamheterna och platserna i området indikativt
illustrerade och numrerade.

Figur 1. Översiktsbild av studieområde.

De numrerade aktörerna och platserna av särskilt intresse är:
1. Oxelösunds Hamn AB
2. SSAB Oxelösund
3. Kuusakoski Recycling
4. Sjörfartsverket, Oxelösund lotsstation
(som i framtiden implementeras i Hamnens verksamhetsområde)
5. OxGas AB (framtida anläggning)
6. Gamla Oxelösund
7. Småindustrier och -verksamheter
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Respektive verksamhet/plats beskrivs i korthet i avsnitt 2.2 och framåt.

3.2

OXELÖSUNDS HAMN – GODSHANTERING OCH KAJOMRÅDEN

Oxelösunds Hamn är primärt en bulkhamn. Inom hamnområdet hanteras årligen mer än 5 miljoner ton
torr och flytande bulk över kaj, och även containers och trailers. Hamnen har två kajområden, vilka
syns i Figur 2 nedan:
1. Inre kaj, 3–8 (med RoRo-terminal längst in åt väster).
2. Yttre kaj, 9, 5–11 och längst österut i detta område finns oljeanläggningen (längst ner till höger i
bilden).

Figur 2. Översikt över Oxelösunds Hamnområde.

3.3

SSAB OXELÖSUND

SSAB Oxelösund är en av tre anläggningar i SSAB:s svenska verksamhet, jämte systeranläggningarna i Luleå och Borlänge, se Figur 3. Vid verket i Oxelösund framställs grovplåt och
verksamheten omfattar hela produktionskedjan i koksverk, masugnar, stål- och valsverk samt
efterbehandlingar, bland annat härdning.
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Figur 3. Översiktsbild av SSAB Oxelösund. Bildkälla: SSAB.

Majoriteten av de råvaror som används i SSAB:s malmbaserade tillverkning transporteras med
transportband från Oxelösunds hamn in till SSAB:s område, men det sker även idag också en del
lastbilstransporter mellan Oxelösunds hamn och SSAB. I dagsläget pågår större godstransporter i så
kallade kampanjer, där mycket gods flyttas under några dagar innan antal lastbilstransporter sjunker
igen. Med ny teknik i ljusbågsugn kan i en framtid större delen av framtida skrottransporter mellan
hamnen och SSAB gå via lastbil alternativt järnväg, vilket också är en utgångspunkt för denna
utredning. Detta för att illustrera ett maxscenario gällande väg- och järnvägstransporter. Fördelningen
mellan olika transportsätt kan dock förändras över tid. I framtiden kan eventuellt en större andel skrotoch järnråvara gå via transportband än vad scenario 1 och 2 (se avsnitt 8.3.1 för beskrivning av
scenarier) innebär.
Hamnen utreder i samverkan med SSAB hur godsvolymer ska transporteras mellan SSAB och
Hamnen, där utreds även möjligheterna för så kallat short haulage (kort transport eller dragning) på
järnväg av merparten av skrotvolymerna från Hamnen in till SSAB:s anläggning.

3.4

OXGAS AB

OxGas AB avser att anlägga en naturgasterminal (LNG Liquid Natural Gas) inom hamnområdet.
Tillstånd för denna är meddelat och kungjort. Tänkt lokalisering är i nordöstra delen av hamnområdet,
se röd markering i Figur 4 nedan.
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Figur 4. Planerad lokalisering av OxGas AB.

Ett av syftena med den planerade LNG-terminalen är, att försörja SSAB med energi, så att de kan
ställa om produktionen och fortsätta utan masugn och koksverk. Utöver bio- och naturgasförsörjning
till SSAB Oxelösund, planerar OxGas AB att leverera gas även till SSAB Borlänge samt till bunkrande
fartyg och industrier i mellan- och södra Sverige.

3.5

KUUSAKOSKI RECYCLING

Kuusakoski Recycling, vilket är ett finskägt, stort och internationellt återvinningsföretag, bedriver
verksamhet för järn- och metallskrotsåtervinning på Stegeludden. Detta inom fastigheten Oxelö 7:67,
vilken Kuusakoski arrenderar av ägaren Oxelösunds Hamn AB, se Figur 5 nedan.
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Figur 5. Stegeludden med Kuusakoski Sverige AB i dess västra del.

Verksamheten tar in/avsätter material från externa parter inom ett antal mils radie runt Oxelösund. En
del av verksamhetens volymer är kopplade till SSAB.
Transporterna sker företrädesvis i lastväxlarflak ombord på lastbil med släp (se Figur 6), men även
enbart på lastbil då det är fråga om kortväga transporter.

Figur 6. Lastbil med släp lastat med Kuusakoski-lastväxlarflak.

3.6

SJÖFARTSVERKET

Inom Sjöfartsverkets Lotsområde Stockholm finns Lotsstationen i Oxelösund organiserad. Dess läge
invid oljeanläggningen är markerad i Figur 7. I figuren syns även ett antal inneliggande lotsbåtar, vilka
används för transport av lotsar till och från fartyg i aktuellt område samt även vid sjöräddningsuppdrag.
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Figur 7. Sjöfartsverkets lotsstation i Oxelösund.

Då lotsarbetet är helt kopplat till fartygsankomster och avgångar, bedrivs verksamhet vid stationen
hela dygnet, varje dag, året om. Detta innebär att det sker persontransporter dit och därifrån dygnet
runt. Därtill kommer ett mindre antal godstransporter, vilka företrädesvis kommer dagtid.
En del av området som idag tillhör Sjöfartsverket kommer i framtiden att ianspråktas för anläggande
av en LNG-terminal. Hamnen kommer använda området inom fastigheten som idag tillhör
Sjöfartsverket för sin verksamhet t.ex. för förråd, uppställning av maskiner eller arbetsutrymmen. Viss
terminalhantering kan också bli aktuellt.

3.7

GAMLA OXELÖSUND

Öster om Oxelösunds Hamn ligger Gamla Oxelösund (se Figur 8), en levande skärgårdsmiljö med
bebyggelse som vuxit fram sedan 1920-talet. Utöver många fint restaurerade skärgårdshus – totalt ett
drygt 30-tal fastigheter – finns ett antal besöksmål som attraherar besökare. Här finns småbåtshamn,
en sjökrog från 1600-talet (Oxelö krog), ett skärgårdsmuséum samt en kulturstig. Denna passerar
genom en idyllisk natur- och kulturmiljö med gamla anor och visar Oxelösunds ursprung.

Figur 8. Småbåtshamn och bebyggelse i Gamla Oxelösund.
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3.8

SMÅINDUSTRIER OCH -VERKSAMHETER VID SKEPPARGATAN

Vid huvudentrén till hamnområdet, som nås via Skeppargatan, ligger ett mindre område med
sällanköpshandel och mindre industriverksamheter såsom båtservice och plåtslageri, en
lunchrestaurang och ett gym (se Figur 9).

Figur 9. Skeppargatan med sällanköpshandel och småindustri. Bildkälla: Lantmäteriet.
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3.9

REGLER OM TRANSPORTER AV FARLIGT GODS

En del av det gods som hanteras i Hamnen är klassad som olika typer av farligt gods. Risken
förknippad med hantering av farligt gods bedöms inte öka nämnvärt i den sökta verksamheten jämfört
med i nuläget. Endast små mängder hanteras och ingen ökning av dessa godsslag planeras. Risken
för påkörning kan dock öka något med ökad fordonstrafik inom Oxelösunds Hamn.
Att hantera, transportera och lagra det som kan klassas som farligt gods är rigoröst reglerat i särskilda
regelverk och är dessutom likartade internationellt för att inga misstag ska göras. Regelverken ställer
stora krav på alla inblandade aktörer och klara och tydliga regler finns om vem som ansvarar för vad.
Som huvudaktörer i transporter av farligt gods räknas avsändare, transportör och mottagare,
förpackare, lastare och fyllare. Följande lagstiftningar reglerar detta:




Lag (2006:263) om transport av farligt gods.
Förordning (2006:311) om transport av farligt gods.
Föreskrifter för transport av farligt gods på väg, järnväg, sjö och i luft utfärdade av
myndigheter.

Förare som transporterar farligt gods på väg måste ha genomgått förarutbildning och examinerats från
utbildningen med godkänt resultat, och därmed erhålla ett så kallat ADR-intyg. Fordonen som
transporterna sker med ska även de uppfylla särskilda krav på konstruktion enligt ADR-S och utföra
särskilda årliga kontroller. Följande regler finns även för transporter på järnväg och förkortas då RID
och den svenska översättningen finns i RID-S. (Mer information finns på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msb.se).
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4

JÄRNVÄGSANLÄGGNINGAR

Befintlig järnvägsanläggning i Oxelösund består av flera delar; Trafikverkets ankomst- och
avgångsbangård, Hamnens två områden; Höjdbangården och Hamnspåren, samt SSAB:s område
med överlämningsbangården närmast hamnområdet, se Figur 10.

Figur 10. Järnvägsanläggningens olika områden, översikt.

4.1

ANKOMST- OCH AVGÅNGSBANGÅRD

Trafikverkets bangård består av 6 spår, se schematisk skiss i Figur 11 och foto i Figur 12 nedan.
Bangården är idag signalreglerad och styrs av ställverk 95. Endast delar av spår 1 används idag – för
uppställning av lok. Från spår 6 finns en anslutning till lokstallarna. Lokstallarna används i huvudsak
för museitågen, men Green Cargo hyr fyra uppställningsplatser.
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Figur 11. Trafikverkets ankomst- och avgångsbangård, schematisk skiss.

Figur 12. Trafikverkets bangård, vy i riktning mot Hamnen, med uppställda lok/vagnar på 3 av 6 befintliga spår.
Foto: WSP, 2020.
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4.2

HÖJDBANGÅRDEN OCH HAMNSPÅREN

Från Trafikverkets bangård går ett spår upp till Höjdbangården på Hamnens område, se schematisk
skiss i Figur 13 och foto i Figur 14 och Figur 15. Lutningen på detta spår är 21 promille. Från
Höjdbangården går ett genomgångsspår till SSAB:s område, spår 30.
På Höjdbangården finns även ett utdragsspår, spår 12 som används för att kunna växla utan att tågen
behöver gå ned i backen mot Trafikverkets bangård. Vid spår 12 finns även möjlighet att lossa och
lasta.
Från spår 21 och 23 nås en vagnvändare i Höjdbangårdens östra del. Under bangården går ett
transportband, som möjliggör transporter både till lagringsutrymmena norr om spåren eller till båtarna.
Transportbandet har en kapacitet om 1800 ton per timme.
Höjdbangården har ett eget signalsystem, ett äldre reläställverk. Anläggning har varit elektrifierad.
Elen stängdes 1990 men bryggorna och kontaktledningarna finns kvar.

Figur 13. Hamnens område, Höjdbangården, schematisk skiss.
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Figur 14. Anslutande spår från Trafikverkets bangård, i riktning upp emot Hamnens höjdbangård.
Hamnspåren skymtas i bakgrunden, till höger i bilden. Foto: WSP, 2020.

Figur 15. Höjdbangården, vy i riktning mot Trafikverkets bangård, med Hamnen till vänster om bild.
Spåret till vänster i bild går från vagnvändaren. Foto: WSP, 2020.
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Hamnplan ligger i princip på samma nivå som Trafikverkets bangård. Hit går ett antal spår med
varierande längd, se schematisk skiss i Figur 16 och foto i Figur 17 nedan. Enbart ett av spåren är
genomgångsspår till Trafikverkets bangård.

Figur 16. Schematisk skiss av Hamnens område, Hamnspåren till vänster i bild och Trafikverkets bangård till höger i bild.

Figur 17. Befintliga hamnspår, där anslutande spår från Trafikverkets bangård förgrenar sig i de två
befintliga hamnspåren på kajen. Foto: WSP, 2020.

10303937 • Trafikutredning Oxelösunds Hamn | 19

4.3

DAGENS TRAFIKERING OCH FRAMTIDSPROGNOS

Green Cargo kör idag all järnvägstrafik inom Oxelösunds hamnråde. Totalt rör det sig om ca 2000
transportrörelser (inklusive transporterna mellan Hamnen och SSAB), varav ca 700 rörelser till och
från Hamnen. Ungefär 90 procent av järnvägstrafiken i Oxelösund utgörs av trafik till och från SSAB.
SSAB:s stålpendel ankommer och avgår i normalfallet två gånger per dag till Oxelösund enligt
nedanstående tabell.
Ankomst

Avgång

06:07

10:20

16:04

16:56

Tågen ankommer normalt till spår 4. Ytterligare två spår används för rangering av vagnarna. Det finns
idag ingen spåranvändningsplan för området, vilket beror på att hanteringen varierar från dag till dag.
Spåren leder till olika terminaler inom SSAB:s område samt olika delar av Hamnen – Hamnplan,
vagnvändaren samt före detta lastningsplatsen för olja. Det tar ca 2–2,5 timmar att sortera och
transportera vagnarna.
Green Cargo har även vagnslastståg som trafikerar Oxelösund 3 till 7 dagar i veckan. Dessa
ankommer 8.36 på morgonen och avgår 10.49. Inför avgången byggs tågen huvudsakligen på
Trafikverkets bangård. Det tar ca 2–2,5 timmar.
Av dagens järnvägstrafik till Oxelösund går det absoluta merparten in till SSAB:s anläggning. En
mindre andel vagnar går även ut till Oxelösunds Hamn.
I ett av de två studerade framtidsscenarierna för järn- och skrotråvarumottagning (scenario 2, för
beskrivning se avsnitt 8.3.1) räknar Hamnen med att järnvägstrafiken kommer att öka med
tågtransporter för skrot mellan Hamnen och SSAB. Detta förutsätter dock sannolikt en förlängning av
befintligt spår ned till kaj, se avsnitt 4.4 nedan. Tåg mellan Hamnen och SSAB bedöms i så fall uppgå
till ca 12 tåg per dag. Skrottransport mellan Hamnen och SSAB bedöms i detta scenario omfatta totalt
nästan 4000 tågrörelser per år.
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4.4

PLANERAD OMBYGGNATION

Transporter till verksamhetsområdet med tåg sker via järnvägsspåret från Trafikverkets
växlingsbangård mellan motorvägen och centrala Oxelösund.
För att möjliggöra järnvägstransporter av järn- och skrotråvara till SSAB utreds en förlängning av
järnvägsspåret ner på kaj, i Figur 18 nedan visas en sträckning som kan bli aktuell. Förslaget om
förlängning av järnvägsspår är aktuellt med tanke på att järnvägstrafiken kan komma att öka i och med
nya transporter av skrot mellan Hamnen och SSAB.

Figur 18. Förlängning av järnvägsspår inom verksamhetsområdet som kan bli aktuellt, från underlag till Tillståndsansökan, Oxelösunds Hamn
(Structor, 2020).

Spårets slutliga dragning och trafikering bör utredas vidare i kommande skede. Vid utbyggnad av
spårkapaciteten inom hamnens område bör även begränsningar inom Trafikverkets bangård beaktas
vid utformning av och planering av den framtida järnvägstrafiken mellan hamnen och SSAB.
En potentiell sträckning finns framtagen sedan tidigare, se Figur 18 ovan. Den framtagna sträckningen
är mycket översiktligt och ett par olika tänkbara alternativ för anläggning och trafikering har därför
identifierats.
Beroende på val av sträckning ger den nya järnvägen olika konsekvenser och påverkan på
trafiksituationen i området. Identifierade konfliktpunkter pekas ut i nedan Figur 19, där de främsta
bedöms vara punkt 1 (järnvägsbro) och punkt 2 (befintlig väg). Vilka punkter som är mest kritiska för
påverkan kan därmed styra vilka spåralternativ som är mest fördelaktiga att gå vidare med. Grön cirkel
markerar punkten där befintligt hamnspår slutar idag, och där det nya spåret ska ansluta.
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Figur 19. Eventuella konfliktpunkter beroende på spårlinjens sträckning. 1-Befintlig järnvägsbro över väg, 2-befintlig väg, 3-bandmatningsstation
(tas ur drift år 2020), 4-silon, 5-lotsfastighet, 6-infartsväg till lotsområde.

Risker och störningar
Ombyggnationen av järnvägen, inkl. ökad trafikering, bedöms framförallt påverka följande tre punkter:
-

Befintlig järnvägskorsning, se Figur 20 nedan – Aktuella planer kommer leda till ökad
trafikering vilket ger påverkan på omgivningen och befintlig väg, inkl. oskyddade trafikanter.
Eventuellt ny järnvägskorsning/nya konfliktpunkter med väg, i östra delen av området.
Trafikverkets bangård – Framtaget förslag innebär fler rörelser på dagens spår, och eventuellt
behov att anlägga ytterligare ett hamnspår som ansluter till Trafikverkets bangård.

Figur 20. Befintlig järnvägskorsning, som trafikeras av både gång-, cykel- och biltrafik, där en stor andel består av lastbilar
och annan tung trafik. Foto: WSP, 2020.
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Fortsatt arbete
En förlängning av järnvägsspåret kräver fortsatt utredning, både gällande utformning och
genomförbarhet. Ett antal specifika punkter bedöms redan nu som aktuella för vidare utredning, enligt
framtagen trafikutredning:
-

-

Utredning av alternativa lösningar:
o Alternativ järnvägssträckning längre västerut än framtaget förslag, för att skapa bättre
spårgeometri. Detta alternativ innebär påverkan på bandmatningsstation.
o Alternativ sträckning längre österut än framtaget förslag, för att skapa bättre spårgeometri,
vilket förutsätter utfyllnad i vatten.
o Anlägga nytt järnvägsspår som ej ansluts till befintliga hamnspår, vilket skulle innebära
mycket större frihetsgrader i utformning av spårlinje. Innebär mindre belastning på
Trafikverkets bangård, men ökade rörelser mellan Hamnen och SSAB samt rörelser
uppför stor lutning.
o Flytt av väg, under antagen förutsättning att den väg som går parallellt med järnvägen
(från bef. plankorsning) behöver åtgärdas/flyttas. Utredning av alternativ för ny väg,
eventuellt med placering på insidan av befintlig järnväg.
Översiktlig spårprojektering av valt alternativ.
Preciserad kostnadsbedömning.
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5

GÄLLANDE TRAFIKSITUATION

Avsnittet redogör för de allmänna vägar och kommunala gator som behöver utredas i samband med
tillståndsprövningen.

5.1

GAMLA OXELÖSUNDSVÄGEN - HUVUDENTRÉ

Gamla Oxelösundsvägen är i huvudsak den väg som trafikeras i området. Skeppargatan förbinder
huvudentrén till Oxelösunds Hamn och Gamla Oxelösundsvägen. Skeppargatan är en kommunal gata
med längsgående gångväg på höger sida som är avgränsad med kantsten. Gatan är tillräckligt bred
för möte med tunga fordon. Vid huvudentrén till Hamnens område ansluter Timmermansgatan som är
reglerad med väjningsplikt. Sikten i korsningen är god i förhållande till den omgivande trafikmiljön. Det
samma gäller för korsningspunkten Skeppargatan - Gamla Oxelösundsvägen, som är bred och utan
anmärkningsvärda siktlinjeproblem och har tätortshastighet, se Figur 21.

Figur 21. Korsningspunkt Gamla Oxelösundsvägen/Skeppargatan. Bildkälla: Google Maps.

Gamla Oxelösundsvägen är en kommunal gata med medlöpande gång- och cykelväg som är
avgränsad med kantsten. Gatan är relativt bred och rak i såväl plan som profil, se Figur 22. Gamla
Oxelösundsvägen ansluter till väg 53 genom cirkulationsplatsen som ses i övre högra hörnet på Figur
22. Cirkulationen är av korsningstyp D med ett körfält i vardera riktningen från samtliga anslutningar.
Cirkulationsplatsalternativet medger hög kapacitet och god trafiksäkerhet. Medlöpande gång och
cykelvägar avskärmas med hjälp av eftergivliga räcken i cirkulationsplatsen, vilket för oskyddade
trafikanter är en positiv åtgärd ur trafiksäkerhetssynpunkt
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Figur 22. Del av gamla Oxelösundsvägen, medlöpande gång- och cykelbana visas med blå linje norr om Gamla Oxelösundsvägen. Denna gör
avbrott för korsningar. Gångväg på Skeppargatan visas med grön streckad linje.

Sträckan på Gamla Oxelösundsvägen är omgiven av relativt tät, jämnt fördelad vegetation som bildar
gröna väggar runt vägen. Denna omgivning ger inte föraren något stöd i att uppfatta hastigheten, vilket
kan vara negativt för hastighetsanpassningen, då det optiska flödet minimeras av ledande detaljer, se
Figur 23.

Figur 23. Miljöbild från Gamla Oxelösundsvägen med grön inramning.
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5.2

THAMS VÄG – RORO-TERMINAL

Väster om hamnområdet ansluter Thams väg (kommunen är väghållande myndighet) från väg
53/Femörevägen/Källstigen och passerar förbi infarten till Hamnens terminalområden för mottagning
av RoRo-transporter (se svart streckad linje i Figur 22 ovan). Thams väg fortsätter sedan i en skarp
vänstersväng och längs bangården och ansluter mot lokalgator längre in i de centrala delarna av
Oxelösund. Den skarpa svängen kan innebära siktproblem för både trafikanter på Thams väg och för
förare som lämnar terminalområdet (utfartsregeln). Det finns idag inte något förberedande
varningsmärke om korsning eller utfart för de som färdas på Thams väg i riktning mot väg 53,
Hamnbron, där sikten är begränsad.
Längs Thams väg går en kantstensseparerad gång- och cykelväg som passerar över korsningen till
terminalen, för att sedan fortsätta längs Thams väg. Passagen över korsningen till terminalen är
markerad med vägmarkerning ”sockerbitar” för att förtydliga stråket med oskyddade trafikanter för
fordonsförare.
Korsningen mot RoRo-terminalen är försedd med ett väl tilltaget högersvängskörfält för fordon in mot
terminalen. Vid terminalen finns uppställningsplatser för väntande fordon samt ett mindre antal
allmänna parkeringsplatser längs kanten mot gräsytan. Utöver den svåra sikten i den skarpa kurvan
och passagen för oskyddade trafikanter anses korsningens (utfartens) funktion vara tillräcklig ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Se Figur 24 för en översiktlig bild av korsningspunkterna.

Figur 24. Till vänster korsning Femöresvägen/väg 53. Till höger korsningen Thams väg/RoRo-terminal. Bildkälla: Lantmäteriets kartsökfunktion.
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5.3

HAMNBRON, VÄG 53

Det är Trafikverket som är väghållningsmyndighet på väg 53, den är således statlig (Figur 24).
Korsningen mellan väg 53 (Hamnbron) och Femörevägen/Thams väg är idag dimensionerad för höga
trafikflöden och har god kapacitet då trafiken idag är relativt låg. För att optimera trafikflödet och
framkomligheten mot terminalen kan trafikstyrningen regleras för att hjälpa detta. Exempel på
utformning av en tydligare korsning ges i avsnitt 10.1
På väg 53, Hamnbron, är de två körfälten i bägge riktningar separerade för svängande och
förbipasserande så framkomligheten bibehålls och trafiksäkerheten är god. För trafik som ska ta sig ut
från den kommunala Femöresvägen, via Thams väg, mot väg 53 kan det med högre andel tunga
fordon komma att bli en trafiksäkerhetsrisk då det saknas vilplan och delvis begränsad siktlinje åt
höger.
Med fler tunga fordon kan också kölängden komma att bli en risk. Detta kan behöva utredas
ytterligare.

5.4

TRAFIKREGLERING

Från och med den 30 april 2019 gäller högsta tillåtna hastighet 50 kilometer i timmen på Gamla
Oxelösundsvägen (LTF 0481 2019:002). Föreskriften är dock inte vägnätsanknuten på rätt sätt i
svensk trafikföreskriftssamling (STFS). Detta innebär att vid en strikt juridisk bedömning är otydligt
vilken hastighetsbegränsning som råder på den aktuella vägsträckan. Begränsningen till 50 km/tim har
dock slagit igenom i Nationell vägdatabas som exempelvis navigatorer hämtar sin information från, se
Figur 25.

Figur 25. Hastighetsklassificering av vägar i studieområdet (källa: NVDB).

Gamla Oxelösundsvägen ligger inom det som kommunen har beslutat som tättbebyggt område och
har ett gammalt beslut som huvudled från 2001 som enbart är inskannat i databasen svensk
trafikföreskriftssamling, STFS, hos Transportstyrelsen och således inte formellt korrekt
vägnätsanknutet, beslutat och publicerat. Här finns tveksamheter om det juridiskt håller i en domstol
vid prövning. Det finns enstaka vägmärken, B4, huvudled, dock saknas denna upprepning vid flertalet
korsningspunkter.
Högsta tillåtna hastighet på Skeppargatan är 40 km/tim (LTF 0481 2011:0072). Vid korsningspunkten
från Skeppargatan till Gamla Oxelösundsvägen regleras trafiken med väjningsplikt. Det finns även
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reglerat om förbud mot parkering längs Skeppargatan från korsning till Hamnentrén (LTF 0481
2017:02), vilket är positivt för att förebygga framkomlighetsproblem genom olämpligt parkerade fordon
längs gatan.
På Thams väg är högsta tillåtna hastighet 40 km/tim gällande (LTF 0481 2011:0094).
Längs Gamla Oxelösundsvägen är flera av vägmärkesuppsättningarna undermåliga i kvalitet och av
ålder anfrätta i reflexmaterialet. Det finns även brister i uppsättningar, bland annat med varningsmärke
A40, Annan fara, utan erforderlig tilläggstavla om vad faran innebär, samt felaktigt uppsatta
lokaliseringsmärken, vilket inte ger trafikanten en fullständig information. Vilka bristerna är mer i detalj
återfinns att läsa i avsnitt 10, där bristerna påtalas samt viktas från konsekvenser av dessa.
Sammanfattningsvis kan konstaterats att bristerna i vägmärkesuppsättning skapar osäkerhet rörande
tillämpliga trafikbestämmelser längs Gamla Oxelösundsvägen, såsom beslutet om huvudled på Gamla
Oxelösundsvägen. Medan de på infartsvägen till huvudentrén (Skeppargatan) och terminalinfarten vid
Thams väg inte har några direkta formella brister eller större trafiksäkerhets- eller
framkomlighetsproblem.

5.5

JÄRNVÄGSKORSNING – INDUSTRISPÅR

På Gamla Oxelösundsvägen vid korsningen med Sandviksvägen som bland annat leder ner till
Sjöfartsverket (Numrerat 4 i Figur 1) finns ett industrispår för järnväg som korsar Gamla
Oxelösundsvägen med kryssmärken och ljud- och ljussignalbevakad järnvägsövergång, men utan
bommar, Figur 26 nedan. Järnvägens hastighetsgräns är 20 km/tim men sikten är begränsad i
järnvägskorsningen, såväl för bilförare som lokförare. Sikten för bilförare har dock förbättrats i
samband med att oljeledningsanläggningen tagits bort vid järnvägsövergången.
Den medlöpande gång- och cykelvägen försvinner tillfälligt vid järnvägskorsningen. Då tvingas de
oskyddade trafikanterna in i körbanan för vägtrafiken.

Figur 26. Korsning med järnväg in till SSAB. Foto: WSP.

Anordningarna för järnvägsövergången (kryssmärken) är medfarna av ålder och reflektionsförmågan
på såväl kryssmärke som stolpmarkeringsskärm är undermåliga. Dock är själva signalregleringen med
de röda ljusen relativt nya. Normal utbytesperiod för vägmärken ligger mellan 5–8 år och luminansen
garanteras av tillverkaren av vägmärke, oftast med dekal på baksidan som upplysning om år för
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tillverkande och utgångsdatum, enkelt förklarat – ”när du ser med blotta ögat att reflexfolien är skavd
och matt är det redan försent”.

5.6

DAGENS GENERERADE TRAFIKFLÖDE FRÅN HAMNEN

I hela det geografiska området (se Figur 1) är det godstransporter och verksamhetsrelaterade
fordonsrörelser som är i majoritet. De tre huvudsakliga flödena med utgångspunkt från hamnområdet
är tunga transporter mellan 1. Oxelösunds Hamn och SSAB, 2. Tunga transporter till/från Hamnen
genom huvudentrén och trafik till/från övriga verksamheter så som Svenska Foder samt 3. RoRoterminalen ut mot externa mer långväga målpunkter med blandat gods.
Utöver dessa finns det ett godstrafikflöde mellan väg 53, via centrum och till Kuusakoski. Se Figur 27
för en schematisk bild av godstrafikflöden. Därtill förekommer även viss annan godstransport inom
områden, exempelvis biobränsle mellan kajer och Stegeludden.

5.6.1

Transporter hamn - SSAB

Till SSAB går transporterna på lastbil via både den mer centralt placerade grinden (SSAB:s
Masugnsporten) – som enbart korsar Gamla Oxelösundsvägen – samt via porten längst till öster
(SSAB:s Stjärnviksporten) där transporter sker längs med allmän väg, Gamla Oxelösundsvägen och
vidare in på den enskilda vägen Söderkvists väg, förbi Kuusakoskis anläggning och Stegeludden. Ett
fåtal fordon kör även mellan dessa grindar längs med den allmänna vägen, men det är ett fåtal.
I dagsläget sker, enligt SSAB:s trafikutredning (WSP, 2019), tidvis mycket täta transporterna till/från
SSAB, då de kör kampanjer med gods mellan SSAB och Oxelösunds Hamn, då kan upp emot 580–
600 vägtransporter per dag röra sig i området. Dessa dagar inträffar som högst några gånger per
månad och oregelbundet sett över hela året. När kampanjerna körs kan de sträcka sig över flera dygn
i taget. Trafikintensiteten är således kraftigt varierande under året och är således inte konstant hela
tiden. Omräkning till dygnsekvivalenta transportrörelser visar på, att det handlar som mest om
motsvarande drygt 160 transportrörelser per dygn, vilket är en liten trafikmängd i vägsystemet.

5.6.2

Industriområde vid huvudentrén

Trafikflödet vid huvudentrén består till största del av godstransporter till och från Hamnen, men även
viss trafik till småindustrin beläget nordväst om huvudentrén. I dagsläget finns inga kommunala
mätningar på flödet vid Skeppargatan och i det mindre industriområdet som ligger runt gatan.
För att ändå uppskatta en trolig trafikvolym per dag finns möjligheter med en grov beräkningsmodell
via Trafikverkets trafikalstringsverktyg som nyttjar antalet kvadratmeter byggnadsyta (BTA) och vilken
verksamhetstyp som finns på fastigheterna. Skeppargatan är infartsväg till delar av industriområdet
och bedömd BTA uppgår till omkring 3 500 m2 som antas bestå av småindustri och sällanköpshandel
enligt modellens kategorier av verksamhet. Trafikalstringsverktyget anger således att industriområdet
vid Skeppargatan alstrar cirka 400 fordon per dygn i årsmedelvärde (ÅDT). Alstringsverktygets
osäkerhetsgrad för småindustri och sällanköpshandel är stor vilket innebär att resultatet endast bör
läsas som ett riktvärde. I det här fallet bedöms resultatet vara rimligt mot vilka trafikflöden som kan
förväntas till en handfull olika småindustriverksamheter på en mindre gata inom tätorten.
För att bedöma vilka transporter själva Hamnen genererar behöver vissa förutsättningar tydliggöras. I
utredningen antas att:



Fördelning per dag beräknas för 350 dagar per år, därigenom tas extrema lågtrafikdagar
(exempelvis storhelger) bort från beräkningsmodellen.
Fordonsrörelserna till och från Hamnen antas vara uteslutande med tung trafik med
transportändamål till och från Hamnen.
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Personaltransporter och servicetrafik till och från Hamnen beräknas inte förändras i någon
större omfattning.

Godstransporterna genom huvudentrén är beräknade på Hamnens uppgifter om fordonsrörelser med
typår 2019 1 vilka bedöms i nuläget till omkring 50 000 fordonsrörelser via lastbil. För att beräkna
trafikalstring är det inte relevant huruvida fordonet är lastat eller ej. Dagens godstransporter (nuläget)
genererar en ungefärlig ÅDT på 140 fordon per dygn genom huvudentrén.
För att uppskatta hur många fordon som rör sig i en så kallad maxtimme (högtrafiktimme) används
10 % som schablonvärde av ÅDT. Således har småindustritrafiken till Skeppargatan cirka 40
fordon/timme och till Hamnen genereras 14 fordon till per timme, totalt en belastning på ungefär 55
fordon i timmen som mest i korsningen för huvudentrén till Hamnen vid Skeppargatan och Gamla
Oxelösundsvägen.

5.6.3

RoRo-terminalen Thams väg

Trafikflödet vid Thams väg och infarten till RoRo-terminalen bedöms vara normalt trafikerat förbi
RoRo-terminalen in mot de södra delarna av Oxelösunds centrum då gatan är av genomfartskaraktär.
Det finns inga utförda trafikmätningar på Thams väg, men en fackmannamässig bedömning kan
påvisa ungefär 1 500 fordon per dag på liknande gatunät.

5.6.4

Sammanfattning trafikalstring nuläge

Trafikalstringar och fordonsflöden på olika platser i området illustreras i Figur 27 nedan samt
sammanfattas i Tabell 1 längre ned.

Figur 27. Huvudsakliga godstrafikflöden. Bildkälla: Lantmäteriet.

Typår beskriver nuläget och tar höjd för de maximala volymerna/största antal transporter som
uppstått mellan åren 2014 till 2019.

1
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Tabell 1. Fordonsflöden, nuläge.

Plats för trafikflöde

Antal fordon per dygn i medeltal (ÅDT)

SSAB transporter genomsnitt *

160 f/d

Kuusakoski transporter, ca

9 f/d

Gamla Oxelösund (privatpersoner)

410 f/d

Övrig beräknad trafik till verksamheter, t.ex.
anställda och leveranser

380 f/d
(Trafikalstringsverktyg Trafikverket)

Trafik till småindustri invid huvudentré, t.ex.
båtverkstad och bilverkstad. Inkl nyttotrafik

400 f/d
(Trafikalstringsverktyg Trafikverket)

Transporter genom huvudentré

140 f/d

RoRo-terminal

14** f/d

Thams väg vid RoRo-terminal

1500 f/d
(Uppskattad siffra, inga mätningar finns)
**Ett medeltal per dygn blir dock missvisande då
RoRo genererar mycket trafik i vissa
begränsade tidsperioder

* Vid körning av transportkampanjer, t ex med koks, kan under kortare perioder antalet
transportrörelser per dygn uppgå till knappt 600 st.
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6

MILJÖ/ NEDSKRÄPNING

För utredning om buller och andra miljöfaktorer hänvisas till separata rapporter och andra bilagor. I
denna trafikutredning berörs enbart aspekten att dammbildning sker och påverkar de lokala, allmänna
vägnätet och närområdet negativt.
Vid nyttjandet av Gamla Oxelösundsvägen torde det som privatpersoner enklast refererar till, och har
störst olägenhet av, vara den nedsmutsning och att det bildas damm (partiklar) som lägger sig över
vägbana och driver i vinden. Oxelösunds Hamn och SSAB vattnar regelbundet sina transportvägar för
att binda dessa dammpartiklar och minska olägenheten av dessa. Under dagar med sol och värme går
vattenbilen konstant, se bilderna nedan.

Figur 28. Vattnad vägbana för att motverka damm-spridning.

Figur 29. Vattenspridningslastbil.
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7

DAGENS GODSHANTERING OCH
TRANSPORTER I OXELÖSUNDS HAMN

Hamnens verksamhet bedrivs inom fastigheterna Oxelö 7:60 och Oxelö 7:67 samt Lövkojan 7 och 8,
se Figur 30. Hamnens huvudsakliga verksamhet består i att ta emot fartyg för att lasta, lossa, lagra
och hantera olika typer av material och varor. En stor del av verksamheten består för närvarande i att
hantera råvaror i bulk såsom bland annat malmpellets och kol till SSAB:s verksamhet. SSAB:s
godshantering utgör idag cirka 60 % av den totala volymen gods över kaj årligen. Kol lossas, lagras
och utlastas även för andra kunder.
Verksamheten omfattar även lossning av bland annat eldningsflis, spannmål, cement, kemikalier,
legeringar och järn- och skrotråvara samt lastning av bland annat slagg, spannmål och
ammoniumsulfat.

Figur 30. Översiktskarta med Hamnens befintliga verksamhetsområde utpekat.
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7.1

KAJLÄGEN

I Hamnen finns elva kajlägen som totalt mäter 1 140 meter. Vid dessa kajlägen hanteras olika typer av
gods, se
Tabell 2 nedan. Respektive kajläges lokalisering framgår av Figur 31 längre ned.

Tabell 2. Oxelösunds Hamns kajlägen och typ av gods de hanterar år 2020.

Kajlägen

Gods

Kaj 1

Ingen godshantering, används för arbetsbåtar i Hamnen

Kaj 2

RoRo

Kaj 3

Styckegods/bulk

Kaj 4–7

Styckegodshantering och bulk

Kaj 8

Styckegodshantering/bulk/flytande bulk

Kaj 9

Används ej

Kaj 9 1/2 - 10

Bulk och olja

Kaj 11

Oljekaj

7.2

GODSHANTERING

Godshanteringen över kaj uppgick till drygt 4,2 miljoner ton år 2019. I Hamnen hanteras godset med
totalt fyra stycken spårbundna kranar och två stycken mobila kranar. De spårbundna kranarna är




2 st. 45 tons spårbundna svängkranar som ombesörjer kaj 4–7
1 st. 48 tons spårbunden bulkkran som ombesörjer kaj 9 ½–10
1 st. skeppslastare som ombesörjer kaj 10

Lossning och lastning från och till fartyg och kaj sker bland annat med hjälp av kran till
transportbandanläggning, samt med kran till lastbilar från kajen via en lastmaskin. Vidare finns även
gaffeltruckar och ytterligare lastmaskiner att tillgå i samband med lastning, lossning och
lagringsarbete.
I Hamnen är de största godsslagen som hanteras malm och kol. Vidare hanteras också stora mängder
stålprodukter, biobränslen och koks.
Hantering av massgods och styckegods samt fartygsarbete pågår:
Mån - Fre
Lör - Sön
Mån - Fre

06.00 – 22.15 (ordinarie arbetstid)
06.00 – 18.00 (ordinarie arbetstid)
22.15 – 06.00 nattskift vid behov

För delar av verksamheten pågår arbete dygnet runt.

7.3

LAGRING

Inom Hamnen finns ett antal lagerytor. Utomhus på fastighet Oxelö 7:60 har Hamnen ett flertal
lagerytor för lagring av gods, se Figur 31. Utöver idag använda ytor omfattar det sökta
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verksamhetsområdet även ytor som inte är ianspråktagna (främst lageryta J och K). Dessa ytor är
redan idag planlagda för industri och lager/terminal och kan komma att ianspråktas inom ramen för
den sökta verksamheten.
Delar av lagerytorna arrenderas av externa verksamhetsutövare. Som exempel arrenderar Nordic
Bulkers delar av lageryta H och Svenska Foder bedriver verksamhet på lageryta F.
Inom fastigheten Oxelö 7:67, Stegeludden, finns ytor för lagring om totalt 70 000 m2. Stegeludden är
en stor plansprängd yta som på tre sidor omges av 3–6 m höga klippor med barrskogsbeklädd
hällmark. Ytterligare ytor på Stegeludden går vid behov att iordningsställa för lagring.
Inom fastigheten Oxelö 7:60 finns ett antal hamnmagasin.

Figur 31. Lagerytor och placering av spårbundna kranar i Hamnen år 2020. Lagerytorna J och K ingår ej i befintligt verksamhetsområde.

7.4

TRANSPORTER

Transporter till och från Hamnen sker med fartyg, tåg och lastbil. Inom Hamnen förekommer
transporter med tåg, lastbil och diverse lastmaskiner. Figur 32 visualiserar transportvägarna till och
från Oxelösunds Hamn.
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Figur 32. Transportvägar till och från verksamhetsområdet.

Antalet fartygsanlöp till Oxelösunds Hamn har maximalt uppgått till 539, vilket skedde år 2019. I dessa
ingår fartygsanlöp till oljeanläggningen, då dessa ingår i Hamnens grundtillstånd från 2004.
Den planerade LNG-terminalen kommer att ha ett separat tillstånd till hamnverksamhet och antalet
fartygsanlöp till LNG-terminalen omfattas inte av den aktuella ansökan.
Transporter med lastbil till verksamhetsområdet sker via motorvägsbron och Thams väg. Vägar inom
hamnområdet ansluter till allmänna vägar utanför hamnområdet. Transporter till verksamhetsområdet
med tåg sker via järnvägsspåret från Trafikverkets växlingsbangård mellan motorvägen och centrala
Oxelösund.
Vägtransporter inkluderar både lastbilstrafik med in- och uttransport av gods samt interna transporter.
Interna vägbundna rörelser är de transporter som sker inom eller mellan interna lager. Transporter till
SSAB går via transportbandanläggning alternativt med dumper eller lastbil. Antalet fordonsrörelser
uppskattas för 2019 till totalt ca 50 000 in- och uttransporter, och 63 500 inkluderat Hamnens interna
transporter.
Antalet transportrörelser för tåg uppskattas till totalt drygt 2000 för typår 2019. Detta omfattar ca 730
transportrörelser till och från Hamnens verksamhet samt 1460 rörelser som bedöms passerar
Hamnens område till SSAB.
Inom Hamnen finns en transportbandanläggning som möjliggör förflyttning av homogent bulkmaterial
och effektiv lastning och lossning av fartyg samt omlastning av gods från oceangående fartyg till
kusttonnage. Omlastning sker antingen via upplag eller direkt från/till fartyg.
Merparten av transportbandanläggningarna är inbyggda med tak, väggar och durk. På lagerytorna
finns utläggare för utläggning av torrbulkgodset.
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8

FRAMTIDA GODSHANTERING I OXELÖSUNDS
HAMN

Nedan beskrivs den framtida verksamheten i Oxelösunds Hamn AB – det tillståndssökta
verksamhetsområdet samt den framtida godshanteringen och Hamnens transporter.

8.1

SÖKT VERKSAMHETSOMRÅDE

Med verksamhetsområde avses det område där Hamnen bedriver hamnverksamhet och det område
som omfattas av den nu aktuella tillståndsprövningen, se Figur 33. Skrafferad röd yta visar fastighet
Oxelö 7:72 som idag tillhör Sjöfartsverket men som i framtiden planeras ingå i sökt
verksamhetsområde. En del av området som idag tillhör Sjöfartsverket samt framförallt lageryta D (se
Figur 31) kommer i framtiden att ianspråktas för anläggande av en LNG-terminal. Hamnen kommer
använda området inom fastigheten som idag tillhör Sjöfartsverket för sin verksamhet t.ex. för förråd,
uppställning av maskiner eller arbetsutrymmen. Viss terminalhantering kan också bli aktuellt. Utöver
idag använda ytor omfattar det sökta verksamhetsområdet även ytor som inte är ianspråktagna
(främst norr om Gamla Oxelösundsvägen, se skrafferad blå yta). Dessa ytor är redan idag planlagda
för industri och lager/terminal och kan komma att ianspråktas inom ramen för den sökta
verksamheten. Även ytterligare ytor på Stegeludden kan bli aktuella att iordningställa.

Figur 33. Sökt verksamhetsområde.

8.2

GODSHANTERING

Den för framtiden sökta verksamheten i Oxelösunds Hamn skiljer sig från dagens hantering av gods.
Den totala mängden hanterad gods väntas öka, från dagens tillståndsgivna mängd om 5,5 miljoner ton
till 10,5 miljoner ton. Detta omfattar lossning och lastning av gods från fartyg, omlastning och lagring
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av gods, intransport av gods till SSABs verksamhetsområde via transportbandanläggning samt drift av
Hamnens anläggningar. I den för framtiden sökta verksamheten ingår också hantering av flygaska och
bottenaska bestående i lastning/lossning (ej lagring) samt hantering och lagring av jord,- schakt- och
rivningsmassor, vilket inte hanteras inom ramen för Hamnens verksamhet idag. Sett till mängden gods
kommer hanteringen av järn- och skrotråvara att öka mest. Även mängden stål ökar signifikant.
Hamnens tillståndsansökan utgår ifrån att allt skrot som inkommer för SSAB:s produktion hanteras i
Hamnen, och för att kapacitetsmässigt klara det behöver Hamnen ytterligare kajytor och två nya
kranar.
Hamnverksamheten kommer också, liksom idag, att omfatta terminaltjänster såsom omlastning av
gods, ompaketering, hantering av olika bulkmaterial samt försäljning av logistiktjänster.

8.3

TRANSPORTER

Precis som idag kommer framtidens transporter till och från Hamnen att ske med fartyg, tåg och
lastbil, och inom Hamnen med tåg, lastbil och diverse lastmaskiner.

8.3.1

Transport av skrot för SSAB:s produktion – två scenarier:

För mottagande av skrot i Hamnen och för vidare transport till SSAB har följande tänkbara alternativ
analyserats (som nämnts tidigare kan dock fördelningen mellan olika transportslag förändras över tid):
1. Väg (100%):
 Lossning vid kaj – upplastning med materialhanterare – transport via lastbil till
lageryta och sedan till SSAB alternativt upplastning med materialhanterare och
transport med lastbil direkt till SSAB.
 Totalt ca 77 000 transportrörelser per år.
 Ca 40% av transporterna bedöms gå via Masugnsporten och 60% via Stegeludden.
2. Järnväg (80%) och väg (20%):
 Lossning vid kaj – transport med järnväg och lastbil till SSAB, fördelning ca 80% via
järnväg respektive 20% via lastbil.
 Totalt ca 4000 transportrörelser på järnväg och drygt 15 000 på väg per år.
 Vägtransporterna bedöms kunna gå uteslutande via Masugnsporten för att inte
koncentrera alla transportrörelser till samma målpunkt.
Inga av dessa transporter går via Hamnens huvudentré, utan mellan Hamnen och SSAB längre
österut och har således ingen trafikmässig påverkan på huvudentrén.

8.3.2

Totala antalet transporter

I den sökta verksamheten väntas det totala antalet interna transportrörelser uppgå till totalt ungefär
65 000 årligen. I de interna transporterna ingår transporter inom hamnen, till de nya lagerytorna J och
K samt transporter till Stegeludden.
Såvitt gäller externa transporter, väntas det totala antalet transportrörelser uppgå till 322 000 via väg
och ca 6 000 via järnväg om skrottransporterna till SSAB går via väg (scenario 1). Om det blir möjligt
med järnvägstransporter av skrot mellan hamnen och SSAB, väntas antalet transportrörelser till och
från hamnen uppgå till ca 260 000 på väg och ca 10 000 på järnväg (scenario 2), dvs. en reduktion av
antalet lastbilsrörelser med ca 62 000 per år.
Antal fartygsanlöp väntas uppgå till 1320 årligen oavsett scenario.
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9

TRAFIKANALYS

Trafikrörelser och volymer beskrivna i kapitel 8 som berör skrottransporter till SSAB innebär inte
någon egentligen utökning av hamnverksamheten utan snarare en omställning av godsvolymer och typer där malm och förnödenheter (t ex kol och koks) ersätts av skrot. Därutöver har Hamnen, förutom
förändringen avseende järn- och skrotråvaruförsörjning till SSAB, planer på utökad verksamhet och
därtill kopplade godsslag för vilka trafikeffekter redogörs för nedan.

9.1

TRAFIKFLÖDEN, VÄG, FÖR UTÖKAD VERKSAMHET

För att mer ingående studera vilka flöden som sker i området har trafikflöden från avsnitt 5.6 och
avsnitt 7.4 analyserats för framtida verksamhetsutveckling. Ett trafikflöde mäts oftast i fordonsrörelser
per dygn (f/d) och anges i ÅDT (årsmedeldygntrafik) för ett beräknat medelvärde.
Flödet som tillkommer i samband med den utökade hamnverksamheten, det vill säga oaktat
skrotflödena till SSAB, bygger på sammanställningen av det totala antalet transporter som årligen
kommer att genereras. Enligt antagandena förväntas cirka 147 000 fordonsrörelser totalt (73 500 in
och 73 500 ut) via huvudentrén. Följande antaganden nyttjas för att beräkna ett genomsnittligt flöde av
fordon (ÅDT) vid huvudentrén:




Fördelning per dag beräknas för 350 dagar på ett år, därigenom tas lågtrafikdagar såsom
röda dagar i beaktande.
Fordonsrörelserna antas vara uteslutande tung trafik med transportändamål till och från
Hamnen.
Fordonsrörelser för personal och servicefordon med personbilar förväntas inte ändras i någon
större omfattning och utesluts därför från analysen

Utifrån dessa förutsättningar bedöms trafiken genom huvudentrén generera en ÅDT på cirka 420
fordon. Enligt samma antaganden ovan kan ÅDT (totalt antal fordonsrörelser bedöms bli cirka 72 000
årligen) vid RoRo-terminalen förväntas bli cirka 205 fordon per dag. Detta innebär att Hamnen, för den
utökade ansökta verksamheten, sammanlagt genererar knappt 630 fordonsrörelser per dag. Dessa
flöden är relativt låga i förhållande till den stora anläggning som hamnen ändå är.
Oxelösunds kommun har låtit utföra en trafikmätning med hjälp av NTF (28 maj – 4 juni 2019), för att
bedöma hur mycket trafikflöden området genererar. Mätpunkten är belägen på Gamla
Oxelösunsdsvägen, öster om korsningen med den enskilda vägen Söderkvists väg. Det privata
bilåkandet och de oskyddade trafikanterna är få, enbart 410 fordon per dag (ÅDT, årsvardagsdygn)
uppmättes i medeltal för veckan mätningen pågick. Inget tyngre eller större fordon än personbil
passerade mätpunkten under veckan.
Mätvärden för övriga trafikflöden (till verksamheter eller småindustri) på det kommunala gatunätet på
Gamla Oxelösundsvägen och Sandviksvägen saknas. Därför har Trafikverkets trafikalstringsverktyg2
används för att prognostisera de troliga värdena för antalet personresor. Med trafikalstringsverktyget
uppskattas 380 bilar per årsmedeldygn (ÅDT) trafikera Gamla Oxelösundsvägen i form av övrig trafik
till och från verksamheter såsom besökare, anställda och leveranser. I likhet med tidigare genomförd
alstringsanalys för verksamheten vid Skeppargatan är osäkerheten hög, dock användbar som
komplement till övriga trafikflödesmätningar, men kan dock ge en fingervisning om det förväntade
antalet övrig trafik till området.

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--ochanalysverktyg/Trafikalstringsverktyg/

2
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Trafikalstringen som genomfördes för nuläget på Skeppargatan i avsnitt 5.6 används för att bedöma
framtida eventuella flöden på samma gata. Alstringen gav cirka 400 fordon per dygn, vilket skulle
innebära att ÅDT i en framtidsprognos kan uppgå till cirka 590 f/d. Inkluderat med de fordon som
tillkommer med den utökade verksamheten kan trafikflödet bedömas vara omkring 1 000 f/d.
Det bedömda trafikflödet för vägar i området omkring Hamnen med utgångspunkt i ”worst case
scenario” prognostiseras enligt Trafikverkets uppräkningstal för manuella beräkningar (Uppdaterat från
och med 15 juni 2020, kvot 1.47, Södermanlands län). Detta sammanfattas i
Tabell 3. Tabellen beskriver fordonsrörelser kopplat till Hamnens utvecklade verksamhet (inklusive
SSAB:s övergång till järn- och skrotbaserad metallurgi) samt prognostiserade generella trafikflöden i
det allmänna vägnätet år 2040.
För att kunna likställa denna trafikutredning med andra utförda prognoser i närområdet, exempelvis för
Trafikverkets väg 53, så har år 2040 valt som prognosår för trafik, det är även detta år som den nu
gällande så kallade Basprognosen för trafik i Sverige bygger på och är ett styrande dokument för all
trafikplanering. WSP har trots att övriga handlingar i ansökningsförfarandet har år 2030 som
prognosår för fullt ut etablerad verksamhet valt att följa den gängse praxisen för trafikplanering
nationellt.

Tabell 3. Det bedömda trafikflödet prognostiserat enligt Trafikverkets uppräkningstal för manuella beräkningar.

Plats för trafikflöde

Framtidsprognos 2040
Scenario 1 – Väg (100%)

Scenario 2 – Järnväg (80%),
Väg (20%)

288 f/d *

112 f/d

9 f/d

9 f/d

3. Gamla Oxelösund
(privatpersoner)

600 f/d

600 f/d

4. Övrig beräknad trafik till
verksamheter, t.ex.
anställda och leveranser

560 f/d

560 f/d

5. Trafik till småindustri invid
huvudentré, t.ex.
båtverkstad och
bilverkstad inkl nyttotrafik

590 f/d

590 f/d

6. Transporter genom
huvudentré

420 f/d

420 f/d

7. RoRo-terminal

205 f/d

205 f/d

2 200 f/d
Bedömning enligt tidigare.

2 200 f/d
Bedömning enligt tidigare.

1. SSAB transporter (skrot,
kalksten, stålprodukter
container), genomsnitt
2. Kuusakoski transporter, ca

8. Thams väg vid RoRoterminal

* Vid körning av transportkampanjer med skrot i scenario 1, kan under kortare perioder antalet
transportrörelser per dygn uppgå till knappt 600 st.
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Den mest intensiva trafikpunkten blir vid korsningen mellan Gamla Oxelösundsvägen och
Sandviksvägen, där det genomsnittliga flödet uppgår till cirka 1300 fordon per dygn i scenario 1 och
med 60% av skrotflödet via Stegeludden/Stjärnviksporten (60% av punkt 1 plus punkt 2-4 i tabell
ovan). I scenario 2 uppgår flödet till ca 1170 fordon per dygn, det vill säga ingen vägtrafik med skrot in
via Stegeludden/Stjärnviksporten (0% av punkt 1). I båda scenarion utgör personbilsandelen ungefär
hälften av det totala flödet, vilket är lågt i förhållande till vägens standard.
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9.2

ANALYS KORSNINGSKAPACITET

Det som i huvudsak är intressant för trafik- och riskanalysen är kapaciteten och trafiksäkerheten i de
korsningar som berörs av verksamhetsutvecklingen.
De tillgängliga trafikflödessiffrorna för Skeppargatan och Gamla Oxelösundsvägen relaterat till
bedömningsperspektiv för val av korsningstyp i VGU 20203 så bekräftas att dagens utformning
kommer att klara den trafikmängd som kan tänkas bli med den sökta verksamheten. Figur 34 är
hämtade från den kommunala VGU guiden 20204 och kompletterar beräkningsmodeller så som
Capcal. Tabellen visar 3-vägskorsningar i tätort med hastighetsbegränsning på 50 km/tim och ÅDT
Dimensionerande timme (DIM). Gamla Oxelösundsvägen (Qp) bedöms ha ÅDT-Dim 115 och
Skeppargatan (Qs) 165 (40+125). Enligt tabellen i Figur 34 tyder det på att korsningstyp A är en
lämplig lösning, vilket korsningen är utformad efter i nuläget.

Belastning med
utökad verksamhet
Skeppargatan

Belastning med
utökad verksamhet
vid RoRo-terminal
Figur 34 Ursnitt från VGU 2020. Beskriver val av korsningstyp i förhållande till trafikflöden på de anslutande vägarna. Ingångsdata till tabellen är
ÅDT-Dim

Korsningen vid RoRo-terminalen är utformad med högersvängskörfält vilket innebär att belastningen
för övriga svängmoment i korsningen sjunker. Den sökta Verksamhetsutvecklingen skulle innebära att
ungefär 200 transporter går via terminalen dagligen (20 fordon i dimensionerande timme) och dessa
kommer troligtvis att spridas ut över flera timmar under dagen då det inte kommer vara hela ekipage
utan endast trailer eller påhängssläp som lossas/lastas inom hamnområdet för att sedan hämtas upp
av dragbil. Således bedöms antalet svängmoment till och från terminalen inte att generera en stor
belastning av anslutningen.
Hamnområdets yta för uppställning av last bör ha en sådan kapacitet att lastning och lossning av last
kan ske inom hamnområdet och att körvägar för lastningsfordon och bevattningsfordon är tillräckliga.
Ett typiskt anlöp med RoRo-fartyg kan omfatta i spannet 100-300 trailers beroende på fartygsstorlek.
Vid anlöp bör nära nog alla avgående trailers finnas tillgängliga i Hamnen. Därmed föreligger ett
uppställningsbehov för dessa på nästan 100 procent av avgående antal. Därtill måste viss
uppställningsyta finnas tillgänglig för en del av de ankomna enheterna, innan ombordkörning av
avgående trailers kan ske. Därmed bör det finnas uppställningsyta för i storleksordningen 1,2–1,5
gånger anlöpande fartygs kapacitet. Som exempel fordrar en trailer en parkeringsyta på ca 3,5 x 15
3
4

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/71830/Ineko.Product.RelatedFiles/2020_029_vagar_och_gators_utformning_krav.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-369-7.pdf?issuusl=ignore
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meter, d v s knappt 53 kvadratmeter. Till detta kommer körvägar och nödvändigt utrymme för
svepytor. Det gör att effektiv uppställningsyta i förhållande till totalt markbehov är ca 60 %. För att
husera exempelvis 250 trailers fordras därmed en total, ändamålsenlig plan på drygt 22 000
kvadratmeter. Det är mer än vad som bedöms kunna nyttjas i Hamnens södra terminalområde invid
RoRo-lägena.
Thams väg har i samtal med Oxelösunds kommun bedömts som en låg/normaltrafikerad lokalgata och
antas då vara under 200 fordon på en maxtimme (vilket motsvarar en ÅDT på cirka 2000 fordon). Då
relaterat till tabellen i Figur 34 skulle detta inte innebära någon kapacitets- eller trafiksäkerhetsbrist.
Däremot kan den skarpa svängen på Thams väg en innebära en risk. Se avsnitt för lämplig åtgärd till
denna risk.
En kapacitetsanalys är genomförd 2019 i den östra delen av hamnområdet i samband med SSAB:s
trafikutredning i samma område. Trafikflödet fördelas på olika start- och målpunkter enligt
nedanstående schematiska figurer som presenterar andelen uppskattade svängandelar, där storleken
på pilen motsvarar andelen av det totala flödet.
Korsningarna beskrivs från väster till öster, längs med Gamla Oxelösundsvägen och benämns A, B
och C enligt nedanstående kartskiss.

Figur 35. Benämning av de olika korsningarna.
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Figur 36. Korsning A enligt figur 35. Gång- och cykelflöde med orange färgmarkering.

I korsning A, mellan SSAB och Hamnen där den interna vägen korsar Gamla Oxelösundsvägen (Figur
35), har godstrafiken stopplikt mot trafiken på den allmänna vägen. Den största delen trafik går rakt
fram i alla anslutningar, men några svängande rörelser förekommer, dessa är dock mycket färre.

Figur 37. Korsning B enligt figur 35, öster om järnvägsspåret.

I korsning B, mellan Gamla Oxelösundsvägen och Sandviksvägen, direkt öster om järnvägskorsningen
(Figur 37) svänger en större andel av den allmänna trafiken ned mot Sjöfartsverket, lotsstationen och
småbåtshamnen.
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Även personal till Oxelösunds Hamn använder frekvent denna korsningspunkt. Den övervägande
godstrafiken går mellan hamnområdet och till SSAB eller Kuusakoski via Söderkvist väg, således
högersvängar mot SSAB och vänstersvängar mot Hamnen.

Figur 38: Korsning C enligt figur 35, Y-korsningen som leder ner till Gamla Oxelösund.

Vid korsning C, där den enskilda vägen Söderkvist väg ansluter till Gamla Oxelösundsvägen i en så
kallad Y-korsning (Figur 38) har trafik från Gamla Oxelösund väjningsplikt till förmån för godstrafiken.
Gående använder den enskilda vägen Söderkvist väg som en promenadväg för rekreation, men det
finns ingen särskilt anordnad gång- eller cykelbana längs med Söderkvists väg.

9.3

SLUTSATSER KAPACITET - SÄKERHET

Ingen av de tre korsningarna uppvisar med dagens flöden någon kapacitetsbrist vid översiktliga
kontrollmätningar med analysverktyget Capcal (Trivector), inte heller vid kontroll av prognostiserade
flöden för 2040. Se avsnitt 9.4 För att Capcal ska kunna beräkna kapaciteten och hur väl
korsningslösningen passar till det flöde som finns av trafikanter i trafiksystemet används en maxtimme.
Enligt modellens handledning kan en maxtimme (om det inte finns någon manuellt räknat flöde)
beräknas av 10 % av ÅDT enligt norm. Capcal genererar ett värde på standarden för varje körfält i
korsningen med nedanstående värde på belastningen:
<0,5

God standard

0,5–0,7

Mindre god standard

>0,7

Låg standard

De tre korsningspunkterna uppvisar ett belastningsvärde på under 0,4 i alla körfält, vilket motsvarar
god framkomlighet för alla trafikanter. Dock kan under vissa förhållanden ett par bilar hamna i ett läge
där väjningsplikten kräver att de stannar tillfälligt. Detta är helt normalt för en god framkomlighet och
några kölängder byggs ej upp på flera fordon och långa väntetider.
När analysverktyget Capcal påvisar en belastningsgrad mellan 0,6 och 0,7 börjar trafiksäkerhets- och
framkomlighetsproblem visa sig i trafiksystemet. Kölängder växer och förare kan börja ”chansa” för att
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hinna i en lucka. Här börjar förare söka sig andra alternativa vägar. För korsningar med ett värde över
0,8 är framkomligheten mycket dålig och det ger en mycket låg standard på trafiksystemet, där det
börjar bli följdeffekter på närliggande korsningar. Vid värde 0,9–1 är det tvärstopp i korsningen och
trafiksystemet fungerar inte alls.
Med så pass låg belastningsgrad som uppvisas för såväl korsande godstrafik som genomfartstrafik på
Gamla Oxelösundsvägen (0,05 – 0,39) finns ingen anledning att överväga annan typ av korsningstyp
eller flera körfält. Här fungerar trafiksystemet gott.
Korsningspunkten Skeppargatan/Gamla Oxelösundsvägen är till synes väl dimensionerad för tunga
fordon, kapacitet och trafiksäkerhet inte ska vara ett problem med tanke på områdets beskaffenhet.
Rimlighetskontrollen med VGU visade också att de bedömda trafikflödena på Skeppargatan och
Gamla Oxelösundsvägen ligger inom ramarna för korsningstyp (A). Enligt beräkningarna kan det
dessutom sägas att trafikflödena på primärvägen (Gamla Oxelösundsvägen) är så pass låga att om
anslutningen till småindustrin hade byggts idag hade det troligtvis bestått av en gemensam anslutning
mot Gamla Oxelösundsvägen istället för nuläget där både Styrmansgatan och Matrosgatan ansluter
mot Gamla Oxelösundsvägen.
Med de antaganden om trafikflöden som gjorts för Thams väg och transportflöden via terminalen tyder
det på att anslutningen inte påvisar några kapacitetsbrister, särskilt då högersvängskörfältet avlastar
övriga trafikströmmar i korsningen.

9.4

SLUTSATSER KAPACITET - FRAMTIDSSÄKRAT

För att dra slutsatser om den prognostiserade ökningen av trafik, samtidigt som godstrafiken går med
det högsta tänkbara flödet per dag har även körningar i analysverktyget Capcal belastas med dessa
höga prognostiserade flöden.
Inte heller vid troliga framtida trafikökningar påvisar kapacitetsberäkningar i Capcal några
framkomlighetsbrister i trafiksystemet. Korsningarna tål väl den förväntat ökade belastningen av såväl
allmän trafik som de högsta flödena för Hamnens godstransporter.
När trafikflödet på Gamla Oxelösundsvägen provoceras upp till 12 000 fordon per dygn, vilket är drygt
11 000 fordon fler per dygn jämfört med prognostiserade flöden för år 2040, blir kapaciteten 0,7 för
godstrafiken - mindre god standard. Således finns en stor grad av outnyttjad kapacitet i trafiksystemet
innan högre risker kan påvisas. Anslutande vägar såsom Skeppargatan kommer ha fullgod
framkomlighet.
För att säkerställa RoRo-terminalens långsiktiga kapacitetsfunktion bör mätningar genomföras på
Thams väg och därigenom säkerställa den långsiktiga kapaciteten. Enligt slutsats i avsnitt 9.3 bedöms
korsningen klara dagens och framtidens (fram till 2040) behov.
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10 RISKANALYS TRAFIK
Hur ställer sig dagens trafikflöden och kommande, prognostiserade flöden av trafik mot
trafiksäkerheten? Idag är det sammantaget få fordon som rör sig på det allmänna gatunätet på och vid
Gamla Oxelösundsvägen, Skeppargatan och Thams väg. Vid tillfällen när SSAB genomför större
materialförflyttningar på väg och det transporteras mycket gods mellan Hamnen och SSAB:s
anläggning på båda transportvägarna, kan andel tunga transporter utgöra mellan 40 och 50 procent av
det totala antalet fordon – oavsett scenario 1 eller 2.
Utifrån de trafiksimuleringar utredningar som genomfört och redovisats ovan kan det konstateras att
det inte uppkommer några kapacitets- eller framkomlighetsproblem rent teoretiskt i samband med att
Hamnen utökar verksamheten.
Vad är det då som upplevs farligt och störande och vad kan vara brister i trafiksäkerheten? Nedan
följer en beskrivning över de sex områden (A-F, se Figur 39) och de risker som observerats inom
dessa vid platsbesök och digitala kartunderlag. Då det finns mer än en risk identifierad per område,
har de numrerats med bokstav och siffra för att lättare återfinna dessa platser. De är inte rangordnade
eller prioriterade (det görs i avsnitt 10.2 där riskbedömning avseende sannolikhet och grad av risk
framkommer). Dessa iakttagelser och brister bör beaktas och hanteras oavsett vilket scenario 1 eller 2
som realiseras.

Figur 39. Riskområden A-F.
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10.1 IAKTTAGELSER
A1
Det är dåliga möjligheter att i god tid överblicka korsningen för trafikanter mot Gamla
Oxelösund. Det är tät vegetation nära in mot vägen. Varningsmärke A29, vägkorsning där trafikanter
på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt, finns dock uppsatt i god tid före korsningen. Vid
platsbesöket var den dock nästan inbäddad i grönskan. Strax efter denna finns ett varningsmärke A40,
annan fara, uppsatt, men utan den erforderliga tilläggstavlan som i klartext påvisar vilken fara det är
fråga om (Figur 40). Om märket varnar för korsningen eller långsamtgående trafik går inte att avgöra,
men på de anslutande vägarna korsar diverse olika fordon, även typer av fordon som det inte
förväntas på en allmän väg, extra tunga, breda eller långa.

Figur 40. Siktskymd korsning A på grund av vegetation nära vägen. Vägmärke A40, annan fara, ses längre bort.

Det är ungefär 25 meter innan korsningen som sikten är godtagbar. Om föraren håller 50 km/tim är
detta godtagbar siktlängd, men trafiken tenderar att hålla en betydligt högre hastighet här. Redan i 60
km/tim tenderar reaktionssträckan att vara för lång för att kunna stanna fordonet innan hindret under
överblickbar längd. (Några mer detaljerade hastighetsmätningar finns inte, dock bedömt i fält)
A2
Sikten österut från Hamnens anläggning är mycket begränsad (Figur 41-Figur 43). Fordon
tvingas långt ut i korsningen för att kunna se om det kommer korsande fordon att lämna företräde till.
Normalt ska siktlängden vara godtagbar 4 meter före stopplinjen och den i sin tur vara belägen minst 1
meter från körbanan. Vid tidpunkten för platsbesöket var stopplinjen svår att upptäcka då den var
nedsmutsad. Den kan anas till höger i Figur 41. Korsning A, stopplinjen syns inte., bakom stolpen för
vägmärke B2, stopplikt. Om inte stopplinjen syns ska föraren stanna ”där man ser och syns, men inte
står i vägen” för att iaktta stopplikten.

Figur 41. Korsning A, stopplinjen syns inte.
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För att uppnå godtagbar sikt i korsningen, såväl till höger som till vänster, behöver föraren stå nästan
ute i körbanan för att ha överblick.

Figur 42. Korsning A, siktförhållanden till öster mot Gamla Oxelösund är begränsad av tät undervegetation.

Figur 43. Korsning A, siktförhållande till väster mot centrum är begränsad av tät undervegetation.

B1
Tåg på industrispår är hastighetsbegränsande till 20 kilometer i timmen. Innan korsning med
allmän väg finns ordinarie vägsignal med rött/vitt samt en extra signalreglering med rött/grönt uppsatta
för tågförare. När tågförare är på väg mot Hamnen är sikten åt vänster, mot Gamla Oxelösund skymd
av bergsskärning, som är högre än tåget (Figur 44. Siktförhållanden för både fordonsförare och
tågförare på väg mot Hamnen är undermåliga p.g.a. bergsskärning.).
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Figur 44. Siktförhållanden för både fordonsförare och tågförare på väg mot Hamnen är undermåliga p.g.a. bergsskärning.

Enligt de generella trafikreglerna ska alltid järnvägståg ges fri väg av övriga trafikanter (TrF 2 kap. 5 §,
2 pkt). Utan fri sikt är det svårt att lämna företräde och det finns inget som påvisar att
omständigheterna är svåra att överblicka innan föraren är så nära spåret att det är dags att bromsa.
C1
Där den enskilda vägen Söderkvists väg ansluter till Gamla Oxelösundsvägen har inte någon
särskild anordnad passage för oskyddade trafikanter utformats. Gång- och cykelbanan anlöper på ett
lämpligt sätt, utan tvära kantstenar och med godtagbar vinkel för cyklande.

Figur 45. Korsning C, riktning mot Gamla Oxelösund. Bildkälla: Google Maps.

Här är väjningsreglerna svåra att tyda, även för körkortsinnehavare. Trafik från Gamla Oxelösund,
mötande i Figur 45. Korsning C, riktning mot Gamla Oxelösund. Bildkälla: Google Maps., har
väjningsplikt och ska således vänta på de vänstersvängande. Detta finns det inte någon upplysning
om för de som ska svänga vänster. Tvetydigheter för motorfordonsförare kan göra att de oskyddade
trafikanterna får en underordnad betydelse i trafiksystemet. Riskerna för missförstånd mellan alla
trafikanter är här stora.

C2
Där den enskilda vägen Söderkvists väg ansluter till Gamla Oxelösundsvägen har själva
korsningsutformningens tydlighet mer att önska. All vägutformning ska stötta trafikanten med ledning
och styrning om vilka regler som gäller och inte tvärt om.
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Figur 46. Trafikregleringsprincip korsning C, Gamla Oxelösundsvägen och Söderkvists väg (enskild).

Med nuvarande trafikreglering, väjningsplikt för fordon från Gamla Oxelösund, gör att den primära
trafikströmmen sväng i korsningen och det som i praktiken upplevs som rakt fram, Gamla
Oxelösundsvägen, ska vara den sekundära, anslutande vägen (Figur 46). Någon information om att
vänstersvängande i korsningen ska lämnas företräde av mötande finns inte.

Här behövs vägmärke A29-17, varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg
har väjningsplikt eller stopplikt, sättas upp för upplysning om väjningsförhållandena på
platsen.

C3
Det saknas även korrekt utförd vägvisning med lokaliseringsmärken till verksamheterna för
optimal trafikstyrning, även under mörker och dåliga siktförhållanden (Figur 47).
De idag uppsatta skyltarna med pilbudskap (Figur 47) är inte tillåtna att ha inom vägområdet enligt
Vägmärkesförordningen (8 kap. 4 §).

Figur 47. Korsning C, idag upplyser inget om väjningsreglerna. De uppsatta skyltarna med företagsnamn och pilbudskap är inte tillåtna att ha inom
vägområdet.
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Dåligt utförd vägvisning till viktiga målpunkter kan innebära onödig trafik, speciellt tung trafik, som åker
ner i Gamla Oxelösund där möjligheter att vända är mycket begränsade och skapar olägenhet för de
boende. Skylten Lastning/Lossning Stegeludden kan ersättas med lokalt mål (versaler vit botten svart
text) STEGELUDDEN och skylten Kuusakoski kan (om så verksamheten önskar) även infogas i
lokaliseringsmärke med versalgemen text, då effektiv trafikstyrning är nödvändig på platsen.

D1
Eftersom att korsningen Skeppargatan/Gamla Oxelösundsvägen är primärväg till huvudentrén
och att den tunga trafiken kommer öka i samband med den utökade verksamheten är det lämpligt att
tydliggöra körfältsindelningen vid korsningen så att förare kan bedöma ytan och placera sig så att
svepytan vid sväng sker på ett säkert sätt. Därför föreslås det att förstärka målningen i vägbanan (se
Figur 48) för väjningsplikt samt addera en heldragen mittlinjeseparering enligt principskiss nedan. Den
närliggande cirkulationsplatsen mot väg 53 bedöms inte ha några brister ur trafiksäkerhets- eller
kapacitetssynpunkt.

Figur 48. Principskiss för vägmarkering på Skeppargatan. Notera att skiss inte är anpassad efter standard. Bildkälla: Google Maps.

E1
Vid infarten till RoRo-terminalen är sikten begränsad för den trafik som kommer från norr på
Thams väg, se Figur 49. Det finns ingen förvarning för korsning innan den skarpa kurvan som föregår
korsningen. Vägsträckningen är dock hastighetssäkrad till 40 km/tim, men ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv bör trafikanter förvarnas för hinder eller annan fara.

Figur 49. Thams väg mot terminalkorsning. Bildkälla: Google Maps.

52 | 10303937 • Trafikutredning Oxelösunds Hamn

Här kan exempelvis varningsmärke A29 Varning för vägkorsning där trafikanter på
anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt vara lämplig för att uppmärksamma trafik mot
Hamnbron/väg 53 på den skymda korsningen vid terminalen. För att ytterligare förstärka utfartsregeln
från RoRo terminalen kan även vägmärke B1 Väjningsplikt samt vägmarkering utföras på
kvartersmarken.
F1
Korsningen Femörevägen/Thams väg är dimensionerad för att klara svepytor för långa och
tunga svängande fordon samt höga trafikflöden. Idag har trafiken från Femörevägen/Björntorpsvägen
och Thams väg företräde genom korsningen. Genom att bygga om korsningen till en tydligare och
smalare anslutning av Femöresvägen till Thams väg kan förare få ett tydligare budskap och styrning
om vad som gäller i korsningen i fråga om regler samt att denna trafik prioriteras. Någon
detaljutformning av korsningen förslås inte i detta skede, dock visas en principskiss i Figur 50. Genom
att prioritera trafikflödet enligt blå linje i samma figur kan även risken för köbildning ut på väg 53
förebyggas.

Figur 50. Exempel på hur trafik till Thams väg kan premieras genom trafikreglering.
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10.2 KONSEKVENSANALYS TRAFIK
För att bedöma konsekvenser av de brister i trafiksystemet som finns idag och hur dessa kommer att
öka med ökad trafikmängd har en korrelationstabell uppförts där skattad svårighetsgrad och
sannolikheten för att olycka eller incident inträffar har skattats med ett värde från 1 till 4, där värdet
motsvarar;
1
2
3
4

mycket låg grad,
låg grad
hög grad
mycket hög grad.

Dessa värden används för bägge skattningarna och multipliceras till ett totalt riskvärde från 1 till 16,
där värden ≥10 anses ha hög risk för enskild och bör åtgärdas inom kort eller vidtas skyddsåtgärder.
Dessa är nedan färgade med röd för att lätt uppmärksammas som riskplats. Värde mellan 5 och 9 är
måttlig risk och anvisade med gul färg i Tabell 4 nedan.
Tabell 4. Korrelationstabell, identifierade risker och uppskattad svårighetsgrad och sannolikhet.

Plats

Risk

Svårighetsgrad
(1–4, låg-hög)

Sannolikhet
(1–4, låg-hög)

TOTALT

Ansvarig

E1

Utfart RoRo till
Thams väg siktförhållanden

3

3

9

Kommunen och
Hamnen i samråd

F1

Thams väg
vänstersväng ut
på väg 53

3

2

6

Trafikverket och
kommunen i
samråd

D1

Obefintliga/slitna
vägmarkeringar
vid utfart
Skeppargatan

2

2

4

Kommunen

A1

Korta siktsträckor
för förare på
Gamla
Oxelösundsvägen
vid korsning punkt
A

3

4

12

Fastighetsägare
Siktröjning

A2

Korta siktsträckor
för förare på
enskilda vägar
med anslutning
mot Gamla
Oxelösundsvägen
korsningspunkt A

3

4

12

Fastighetsägare
Siktröjning

B1

Dåliga siktlinjer för
att kunna lämna
företräde för
spårburen trafik

4

3

12

Hamnen och
SSAB i samråd
med kommunen

54 | 10303937 • Trafikutredning Oxelösunds Hamn

Plats

Risk

Svårighetsgrad
(1–4, låg-hög)

Sannolikhet
(1–4, låg-hög)

TOTALT

Ansvarig

C1

Otydlighet i
väjningsregler kan
orsaka onödiga
risker för
oskyddade
trafikanter på GCbana.

4

4

16

Kommunen

C2

Undermålig
trafikreglering
med avsaknad av
korrekt
utmärkning av
trafikreglerna och
utformning av
korsning.

4

4

16

Kommunen

C3

Felaktiga skyltar
hänvisar till
verksamheter.
Saknas korrekt
vägvisning.

2

2

4

Kommunen
och
verksamhet
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11 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
För att uppnå effektiva förbättringar inom planering för transportsystemet ska möjliga förbättringar
alltid prövas stegvis med utgångspunkt från att hushålla med investeringsmedel, men även för att
minska trafikens negativa effekter på klimatet, trängsel och säkerhet. Metoden utgår från följande
prioriteringsordning:
1. Tänk om
Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt.
2. Optimera
Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt trafiksystem.
3. Bygg om
Förbättringsåtgärder (begränsade åtgärder i trafiksystemet).
4. Bygg nytt
Nyinvesteringar och större ombyggnader.

11.1 TÄNK OM
De östra delarna av Oxelösund innehåller flera arbetsplatser och områden för rekreation och
småbåtshamnar, de är målpunkterna för resor varje dag. Flera av verksamheterna har skiftgång och
därmed blir det många resor under samma tidsperiod, med lugnare perioder mellan dessa skiftbyten.
Rekreationsresorna torde vara högst på sommartid och helger. För att möjligen kunna utjämna
trafikflödena på sikt, skulle en eventuell etablering av kollektivtrafik kunna höja säkerheten i
trafiksystemet och främja de globala målen om hållbart resande. Dock är resenärsvolymerna troligen
för låga för att rimligen kunna realisera detta.
Idag finns ingen kollektivtrafikförbindelse i de östra delarna av Oxelösund. Det är Sörmlandstrafiken
som är trafikhuvudman för området (Figur 51).

Figur 51 Dagens kollektivtrafiklinje, Sörmlandstrafiken

En omfördelning av busslinjerna för att kunna angöra de viktiga målpunkterna skulle antalet
privatbilister kunna minska. Färre som åker egen bil ger lägre antal fordon per dygn på Gamla
Oxelösundsvägen och kan därmed sänka riskerna för olyckor och ge ännu bättre framkomlighet för
såväl godstransporter som för oskyddade trafikanter.

56 | 10303937 • Trafikutredning Oxelösunds Hamn

11.2 OPTIMERA
11.2.1 Påtalade brister och felaktigheter
De trafiksäkerhetsbrister och felaktigheter som påpekats i detta dokument bör åtgärdas så snart som
möjligt, speciellt de som har ett totalt riskvärde över 10. Prioritetsordning bör följa den framräknade
kvoten för total riskbedömning i avsnitt 10.2.

11.2.2 Ändra väjningsregler Gamla Oxelösundsvägen (punkt A)
Att ändra väjningsreglerna genom att införa väjningsplikt för trafiken på Gamla Oxelösundsvägen
(Figur 52) i korsningspunkten med enskilda vägen mellan hamnområdet och SSAB, Korsningspunkt A,
(Figur 39) skulle få ner den faktiska hastigheten i korsningspunkten och därmed även olycksrisken.

Figur 52. Förslag till ny trafikreglering vid korsning A, Gamla Oxelösundsvägen får väjningsplikt mot godstrafik från verksamheterna.

Fördelen kan även räknas miljömässigt, då de tunga transporterna inte behöver stanna och starta lika
ofta, det ger lägre drivmedelsförburkning och till viss del lägre buller av motorljud. Däremot får
privatbilisterna en något längre tid för respektive resa.

11.2.3 Förtydligande på Thams väg (punkt E)
Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör även varningsmarkering för korsning efter kurva åtgärdas vid Thams
väg. Exempel på hur detta kan utföras finns i beskrivning av Figur 50.

11.3 BYGG OM
11.3.1 Ny korsningslösning Söderkvists väg (punkt C)
Förbättra tydligheten i korsningspunkt C – bygg om den till en tydlig korsning med genomgående väg
Gamla Oxelösundsvägen till Söderkvists väg som primär trafikriktning till förmån för godstrafiken och
anslutande, sekundär, väg mot Gamla Oxelösund, som erhåller en förstärkning av väjningsplikten med
korsningens fysiska utformning (Figur 53). Om scenario 1 skulle bli aktuellt, blir denna lösning särskilt
angelägen med tanke på de högre flödena av tung trafik.
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Figur 53. Förslag till möjlig förbättring av utformning av korsning Söderkvists väg.

Detta utgör enbart en grov skiss på hur en ändring av korsning kan göras i princip. För att hitta ett
optimalt sätt att bygga om korsningen behövs tillkommande utredningar och framför allt projektering
utföras för att kunna säga att det går att bygga om enligt förslag. Tanken är dock att med minimala
insatser kunna flytta korsningspunkten enligt de röda strecken för att göra en tydligare korsning, det
gröna symboliserar naturområde som kan utökas.

11.3.2 Bredda utrymme mellan bommarna för gående och cyklande (punkt B)
Utöka vägbanans bredd vid järnvägsövergång så att gående och cyklande kan få ett eget utrymme vid
sidan av körbanan.

Figur 54 Möjlighet att utöka övergången till förmån för de oskyddade trafikanterna.
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Det finns utrymme kvar före växeln som ligger på norrsidan att utöka bredden på de gummiplattor som
ligger vid rälen och därmed skapa en säker yta för de oskyddade trafikanterna. Signalanläggningen
kan kvarstå i befintligt läge och knyta gång- och cykelbanan på motsatt sida som biltrafiken (Figur 54).
En annan trafiksäkerhetshöjande åtgärd och en åtgärd som underlättar möjligheten att lämna
företräde för spårbunden trafik är att tillföra en bomfällningsanläggning vid järnvägsövergången. I och
med att fordon eventuellt kommer behöva vänta på förbipasserande tåg kan framkomlighet försämras
exempelvis för vägtransporter med externa målpunkter. Köbildningen kan utgöra en något högre risk
för upphinnandeolyckor, men med tanke på det generellt låga trafikflödet kommer inga längre och
omfattande köer troligtvis att bildas.
Om scenario 2 realiseras, innebär det möjligen att en dubbelspårskorsning behöver anläggas. Detta
då, på grund av höjdskillnaderna längs Sandviksvägen, befintlig och eventuell ny järnväg troligtvis kan
kopplas ihop först norr om nuvarande järnvägsövergång. Det innebär att tågrörelser från Hamnen till
SSAB skulle kunna gå på två olika järnvägslinjer vilket, vid avsaknad av bommar, ställer högre krav på
uppmärksamhet hos bilister och oskyddade trafikanter. Denna förhöjda risknivå i kombination med
väsentligt högre antal tågrörelser gör, att byggnation av bomfällningsanläggning tydligt förordas vid
scenario 2.

11.3.3 Ny korsningslösning Femörevägen (punkt F)
Förbättra framkomlighet vid korsningspunkt F – bygg om den till en tydlig korsning där trafiken mot
Thams väg har företräde och förbipasserande trafik på Femörevägen har väjningsplikt mot övrig trafik.
Skissen i Figur 55 är grovhuggen och är endast ett förslag till hur det skulle kunna formas en optimal
lösning. Vidare utredningar och lösningar bör utredas närmare, se Figur 50.
En alternativ åtgärd, om korsningspunkten i framtiden kommer innebära uppenbara kapacitets, kö eller
trafiksäkerhetsbrister är att utforma en lämplig cirkulationsplats. Denna åtgärd är dock kostsam och
bör utredas närmare huruvida det skulle vara samhällsekonomiskt försvarbart.

Figur 55 Cirkulationsplatsalternativ. Hämtat från VGU 2004.

11.4 BYGG NYTT
Att göra större förändringar som planskildhet vid korsning A eller ny väganslutning till Gamla
Oxelösund, som det finns indikationer på i äldre planer i gällande detaljplaner, ses inte i nuläget att
behövas. Trafikutredningen påvisar inga som helst kapacitetsbrister och det finns även god kapacitet
för prognostiserade flöden och även provocerande extremt höga flöden i trafiksystemet.
Att påvisa en samhällsnytta med ett investeringsobjekt i större omfattning kan inte göras när kostnader
ställs mot den riskförbättring som sker. Trafikflödet är även vid maxdagar förhållandevis lågt. När
trafikmängder närmar sig 12–14 000 fordon per dag jämnt utslaget över året kan det finnas anledning
att investera i nya vägar. Detta kan jämföras med de i Figur 41 illustrerade trafikflödena för år 2040,
som visar på knappt 3000 fordon per dygn längs Gamla Oxelösundsvägen väster om Skeppargatan.
Trafikvolymerna skulle därmed kunna öka i storleksordningen 3 till 4 gånger innan behov av
kapacitetshöjning torde föreligga.
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12 SLUTSATSER
Syftet med utredningen är att klarlägga trafikrisker och trafikpåverkan primärt kopplade till förändringar
i Hamnens verksamhet, förändrade volymer samt eventuella förändringar i fördelning mellan
trafikslagen lastbil, tåg respektive fartyg.
Utifrån Hamnens utveckling kommer hanterade volymer och därtill hörande trafikrörelser att öka.
Ökningen av extern trafik sker primärt genom huvudentrén, men även genom RoRo-terminalen. Den
största ökningen är dock av trafiken inom Hamnen och mellan Hamnen och SSAB Oxelösund till följd
av övergång från malm- till järn- och skrotbaserad metallurgi. I nuläges- och lika så i
framtidsperspektivet (prognostiserat för 2040) finns det inga kapacitetsbrister som är av den karaktär
att vägnätet inte skulle klara en verksamhetsutveckling väl. Detta oavsett scenario 1 eller 2.
Däremot har ett antal förbättringspunkter identifierats för att förtydliga trafikrummet, exempelvis
varningsmärken och markeringar vid Skeppargatan och Thams väg och siktröjning utefter Gamla
Oxelösundsvägen, som då kan förbättra trafiksäkerheten.
För mottagande av järn- och skrotråvara i Hamnen och för vidare transport till SSAB har två olika
transportscenarier analyserats, scenario 1 (100% via väg) och scenario 2 (80% via järnväg, 20% via
väg).
Transporterna delas upp i interna transporter och transporter till och från Hamnen. I scenario 2
förväntas antalet interna transportrörelser uppgå till totalt ungefär 65 000 årligen, och antal
transportrörelser till och från Hamnen väntas uppgå till knappt 260 000 på väg och 10 000 på järnväg.
Som jämförelse innebär scenario 1, där allt gods går via väg, att antalet transportrörelser uppgår till
322 000 via väg och ca 6 000 via järnväg. Således innebär en lösning med 80% tågtransporter av
järn- och skrotråvara mellan Hamnen och SSAB en reduktion av antalet lastbilsrörelser med ca 62 000
per år.
För att möjliggöra järnvägstransporter av järn- och skrotråvara mellan Hamnen och SSAB har en
utbyggnad av järnvägsanläggningen längs med Sandviksvägen ned till Storbulkskajen studerats. En
ny järnvägssträckning behöver utredas vidare i detalj för att kunna säkra genomförbarhet och erhållen
nytta samt mer precisa kostnader.
Beträffande järnvägstrafikeringen knuten till skrottransporter enligt scenario 2, rekommenderas att i
nästa skede se över tänkbara alternativa lösningar för trafikering mellan Hamnen och SSAB, som
exempelvis användning av dubbellok eller lokotraktor för att undvika behovet och konsekvenserna av
rundgång och därmed minimera tillkommande belastning/kapacitetsutnyttjande.
Ökad järnvägstrafikering kommer leda till ökad påverkan på omgivningen, vilket exempelvis ställer
högre krav på säkerhet för oskyddade trafikanter vid befintlig järnvägskorsning. I anslutning till befintlig
järnvägskorsning innebär en ny järnvägssträckning att det befintliga spåret behöver förgrenas i två
spår, vilket gör att den fysiska barriären ökar och sikt kan påverkas även om ny växel anläggs efter
korsningen. Därmed förordas byggandet av en bomfällningsanläggning, särskilt om scenario 2 blir
aktuellt. Den ökade belastningen kommer även vara kännbar på det idag enskilda hamnspåret som
ansluter till Trafikverkets bangård. Här bör man se över trafikeringen på anslutningsspår men även på
Trafikverkets bangård, för att säkra att tillgänglighet på spår finns alternativt utreda behov av
anläggning av ytterligare spår.
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Icke-teknisk sammanfattning
Oxelösunds Hamn AB (nedan Hamnen) bedriver hamnverksamhet i Oxelösunds hamn i
Oxelösunds kommun, Södermanlands län. Oxelösunds hamn är en allmän hamn och
hamnverksamhet har bedrivits på platsen i minst 500 år. Oxelösunds Hamn ABs
verksamhetsområde präglas av kajytor och hårdgjorda ytor för logistik, lagring samt
lastning och lossning.

Befintlig och sökt verksamhet

Hamnen hanterar idag stora mängder gods av olika slag och verksamhet pågår dygnet
runt. I takt med att hamnverksamheten utvecklats genom åren ser Hamnen ett behov av
att kunna hantera en ökad mängd gods över kaj jämfört med vad som är tillåtet idag.
Hamnen ser även ett behov av att kunna möta efterfrågan på hamnar för djupgående
fartyg för vissa segment och för en större flexibilitet. Det finns idag även nationella mål,
satta av Regeringen, om att främja överflyttning av godstransporter från väg till järnväg
och sjöfart. I närområdet ligger SSABs verksamhet för ståltillverkning, som tar in
råvaror via hamnen. SSAB har ansökt om att bedriva stålproduktion med ljusbågsugn
vilket medför förändrade godsflöden, från införsel av malm och kol till järn-och
skrotråvara. För att kunna ta in och hantera en ökad mängd gods behöver Hamnen
anlägga ny kajyta och RoRo-läge1 samt fördjupa delar av hamnbassängen genom
muddring. En ökad hantering av gods kräver att verksamheten ansöker om ett nytt
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, tillstånd söks för hela hamnverksamheten. I sökt
verksamhetsområde ingår även iordningsställande av lagerytor som idag är planlagda
för industri och lager/terminal men oexploaterade. Anläggande av kajyta, RoRo-läge
och muddring innebär arbeten i vatten vilket kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken.
I samband med sökt vattenverksamhet avses mindre förorenade muddermassor dumpas,
för detta krävs dispens.
Planerad utveckling av Oxelösunds hamn är med och bidrar till att nå Regeringens mål
om överflytt av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Planerade vattenarbeten
möjliggör att fler och delvis större fartyg kan anlöpa hamnen.
Ökningen av hanterat gods i hamnen och förändringen av godsslag kommer att ske
successivt under en övergångsperiod.

Konsekvenser av sökt verksamhet

Sökt verksamhet innebär en ökad hantering av gods och en förändring i godsslag,
framförallt kommer mängden skrot-och järnråvara som hanteras i hamnen att öka
jämfört med idag. En ökad hantering av gods medför även ökade transporter, både på
väg, järnväg och med fartyg, inom samt till och från verksamhetsområdet.

1 roll

on, roll off = lastfartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land

.
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Den sökta verksamheten bedöms inte stå i konflikt med omgivande områden av
riksintresse. Sökt verksamhet bedöms inte riskera överskridande av
miljökvalitetsnormer för luft. Sökt verksamhet bedöms inte äventyra möjligheten att
uppnå beslutade miljökvalitetsnormer för ytvatten.
En sammanfattning av de miljökonsekvenser som kan uppstå redovisas nedan, såväl för
hamnverksamheten som för vattenverksamheten.
Buller
Hamnens verksamhet ger upphov till verksamhetsbuller vid lossning, lastning och
hantering av gods. Den ökade mängden hanterat gods och förändring i hanterat godsslag
mot alltmer järn-och skrotråvara kan innebära ökade ljudnivåer från verksamheten och
fler händelser med höga ljudnivåer (så kallade maxhändelser). Beräknad teoretisk
påverkan av buller från verksamheten utan vidtagna skyddsåtgärder bedöms medföra
stora negativa konsekvenser. Genomförda beräkningar visar att de bullervillkor nattetid
som gäller för nuvarande verksamhet kan bli svåra att innehålla även med
skyddsåtgärder. För att hantera bullernivåerna kommer Hamnen framåt att arbeta
systematiskt med bullerbegränsande åtgärder och ta fram en plan för utredning av buller
och uppföljning av effekt av bullerbegränsande åtgärder . Under byggskedet för sökta
arbeten i vatten bedöms riktvärden för byggbuller att innehållas.
Utsläpp till luft
Hamnens verksamhet ger upphov till utsläpp till luft. Utsläppskälla är framförallt
fartygen. I sökt verksamhet beräknas trafiken inom verksamhetsområdet att öka i och
med en större mängd hanterat gods. Spridningsberäkningar visar att påverkan på luft
från sökt verksamhet blir lokal och haltbidraget från hamnen är litet. Den sökta
verksamhetens utsläpp av växthusgaser kommer att utgöra en liten del av de utsläpp
som sker i Oxelösunds kommun. I sökt verksamhet kommer dammande gods att
hanteras, genom skyddsåtgärder kan påverkan från verksamheten rörande damning
begränsas. I sökt verksamhet kommer gods som kan ge upphov till lukt hanteras.
Hanteringen av sådant gods är begränsad och utgör en liten del av den totala mängden
hanterat gods. Sökt verksamhet bedöms ge små negativa konsekvenser med avseende på
utsläpp till luft. Detta eftersom att haltbidraget från verksamheten är litet och påverkan
på luft samt damning är lokalt begränsad. Verksamheten bedöms inte medföra risk för
att miljökvalitetsnormer för luft överskrids.
Vattenmiljö
Den förändring i godsslag som sökt verksamhet innebär (den största skillnaden är en
ökad hantering av järn-och skrotråvara) kan medföra att dagvattnets föroreningsprofil
ändras.Sökt verksamhet medför något ökad mängd dagvatten inom verksamhetsområdet
som behöver hanteras. Befintligt dagvattensystem kan därför behöva ses över. Sökt
verksamhet bedöms ge en liten påverkan med små negativa konsekvenser för
vattenmiljön i form av lokal påverkan på vattenkvalitet nära utsläppspunkterna i
recipienten.
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I sökt verksamhet kommer muddring ske. Mindre förorenade muddermassor planeras att
dumpas i ett område söder om ön Beten, sydöst om hamnen. Grumling som uppstår vid
muddring och dumpning bedöms bli temporär, lokal och inte påverka områden med
höga värden. Grumlande arbeten som muddring och dumpning kommer ske under en
begränsad period på året för att inte störa exempelvis lekande fisk. Bottenfauna kommer
påverkas av de fysiska ingrepp som muddring och dumpning innebär. Inga bottnar med
unika egenskaper eller höga naturvärden berörs dock. I sökt verksamhet kommer
bullrande arbeten förekomma i vatten såsom spontning och pålning, påverkan från detta
bedöms bli begränsad på fisk och säl. Sökt verksamhet bedöms sammantaget medföra
små negativa konsekvenser på vattenmiljö. De konsekvenser som sökt verksamhet
medför är framförallt temporära och bedöms ske under den period muddrande arbeten
utförs. För bottenfauna i muddringsområden och dumpningsplatsen är konsekvenserna
något längre i tid. Utöver detta innebär sökt verksamhet också att föroreningar tas bort
från botten inom hamnområdet och ren botten blir kvar, vilket bedöms som positivt. För
vattenförekomster med miljökvalitetsnormer bedöms den sökta verksamheten inte
äventyra möjligheten att uppnå god ekologisk eller kemisk status, förorenade sediment
tas bort och kan bidra till att uppnå god kemisk status. Inte heller bedöms verksamheten
försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt.
Då varken vattenkvalitet eller bottnarnas föroreningsgrad bedöms försämras av
grumling till följd av planerad dumpning samt att bottenfauna förväntas återkolonisera
bedöms dumpning kunna ske utan olägenhet för hälsa eller miljö.
Naturmiljö och rekreation
Sökt verksamhet innebär inga fysiska ingrepp i skyddad natur. Verksamheten kan ge
upphov till buller i närliggande skyddade naturområden och områden som används till
rekreation. Dessa är redan idag till viss del påverkade av buller från nuvarande
verksamhet och i sökt verksamhet beräknas liknande nivåer fås. Den sökta
verksamheten bedöms inte medföra risk för att miljökvalitetsnormer för skydd av
växtlighet överskrids. Sökt verksamhet bedöms inte påverka närliggande Natura 2000områdens bevarandevärden. Sökt verksamhet bedöms ge en liten påverkan med små
negativa konsekvenser på naturmiljö och rekreation.
Kulturmiljö
Hamnverksamhet har bedrivits under lång tid i området och närområdet har
bebyggelsehistoria kopplat till sjöfarleden och Oxelösunds historia av sjöfart och
lotsverksamhet. I de områden som påverkas av planerade arbeten i vatten finns inga
marinarkeologiska lämningar. Sökt verksamhet bedöms inte ge någon påverkan eller
några negativa konsekvenser på kulturmiljö.
Föroreningar i mark och grundvatten
Sökt verksamhet kommer inte innebära några större markarbeten förutom
iordningsställande av lagerytor norr om Gamla Oxelösundsvägen. Denna mark består i
dagsläget av naturmark och föroreningsnivån förväntas vara låg. Vid iordningställande
av dessa ytor kommer provtagning att ske för att säkerställa korrekt hantering av de
massor som uppstår. Inför ett eventuellt ianspråktagande av oexploaterade lagerytor kan
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kompletternade miljötekniska undersökningar bli aktuella. Sökt verksamhet bedöms ge
liten till ingen påverkan med små till inga negativa konsekvenser med avseende på
föroreningar i mark och grundvatten.
Avfall och resurshushållning
Hamnen har befintliga rutiner för hantering av avfall samt pågående förbättringsarbete
för energianvändning och elförbrukning. Sökt verksamhet bedöms inte innebära någon
stor ökning av avfall. Bränsleförbrukning kommer öka något i och med en ökning av
transporter och arbetsmaskiner inom verksamhetsområdet. Att utveckla en befintlig
hamn är, i jämförelse med att anlägga en ny hamn i ett oexploaterat läge, att hushålla
med naturresurser vilket främjar en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser. Sökt verksamhet bedöms ge en liten påverkan med inga till små negativa
konsekvenser för avfall och resurshushållning.
Risker för människa och miljö
Även om den totala mängden gods som hanteras inom Hamnens verksamhet nästan
fördubblas så kan inga betydande förändringar av risknivån förväntas. Detta eftersom
järnråvaror är det godsslag som huvudsakligen skiljer sig åt mängdmässigt. Den sökta
verksamheten kommer innebära en ökad risk i förhållande till vissa riskkällor. Den risk
som i första hand bedöms kunna påverka omgivningen rör utsläpp av släckvatten eller
att miljöfarliga ämnen eller petroluemprodukter läcker ut till recipient. De risker för
människors liv och hälsa som identifierats bedöms inte beröra personer som befinner sig
utanför anläggningen annat än i händelse av spridning av brandrök från en storbrand.
Riskerna från sökt verksamhet bedöms vara acceptabla under förutsättning att befintliga
skyddsåtgärder och det riskarbete som finns inom befintlig verksamhet upprätthålls,
samt att ett antal föreslagna skyddsåtgärder utreds och införs.
Yrkesfiske
Grumling till följd av muddring bedöms inte medföra några konsekvenser för
yrkesfisket, detta kopplat till att påverkan är temporär och lokalt knuten till Oxelösunds
hamnområde där naturvärdena för fisk är låga och där yrkesfiske generellt inte sker.
Möjligheten att nyttja befintlig landningsplats påverkas inte och den sökta
verksamheten innebär inte några fysiska restriktioner för yrkesfisket.
Vid dumpningsplatsen råder mycket goda ackumulationsförhållanden. Detta innebär att
de massor som dumpas återsedimenterar och sprids därefter inte vidare. Dumpningen
bedöms därför inte medföra några negativa konsekvenser för yrkesfisket, d.v.s. ingen
skada på ytreksfisket uppstår.
Någon påverkan på riksintresset bedöms inte uppstå.

Övergångsperioden

Ökning och förändring i hanterad mängd gods kommer ske successivt. Detta innebär att
även transporter och transportsätt liksom påverkan kopplat till huvudsakligen buller och
utsläpp till luft kommer att följa denna förändring.

Tillståndsansökan Oxelösunds Hamn
M1900072
2020-11-12 s 7 (151)

Följdverksamhet och Kumulativa effekter

Kumulativa effekter har utretts avseende de samlade effekterna från hamnen med
följdverksamheter samt övriga närliggande verksamheter.
En ökad hantering av gods medför en ökning av transporter till och från området. Ökade
transporter till och från hamnen medför en ökning av trafikbuller och utsläpp till luft.
Skillnaden i ljudnivå från vägtrafik kommer vara liten jämfört med idag. Ökning av
utsläpp till luft är främst kopplat till ökade fartygstransporter. Liksom för utsläpp från
den ökade godshanteringen beräknas miljökvalitetsnormen för luft klaras med marginal.
En ökning av vägtrafiken på närliggande vägar till följd av sökt verksamhet bedöms inte
medföra någon kapacitetsbrist eller ökad risk på befintliga vägar.
Vad gäller buller från hamnen inkluderat närliggande verksamheter är det framförallt
Oxelösunds hamn, SSAB, Kuusakoski och Oljeanläggningen som har bedömts bidra till
ljudnivåerna i omgivningen. Kumulativ bullerpåverkan bedöms bli högre i vissa
mottagarpunkter i sökt verksamhet än i nuläget och nollalternativet. Gällande utsläpp
till luft är det, förutom Hamnen, SSAB, Oljeanläggningen och planerad LNG-terminal
som bedöms kunna bidra. Kumulativ påverkan från dessa verksamheter bedöms inte
medföra att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. För kumulativ riskpåverkan har
planerad LNG-terminal identifierats som en verksamhet som kan påverka hamnen
respektive kan påverkas av hamnen utifrån ett riskperspektiv. Löpande samverkan
mellan de två verksamheterna sker i samband med planeringen av LNG-terminalen och
kommer att ske även fortsättningsvis.

Alternativ

Om den sökta verksamheten inte blir av, det så kallade nollalternativet, förutsätts
fortsatt drift enligt gällande tillstånd. SSABs planerade omställning antas ske vilket
innebär att större delen av Hamnens kapacitet kommer upptas av järn-och skrotråvara
till SSAB. Skillnader mellan den sökta verksamheten och nollalternativet är framförallt
den ökade mängden gods som hanteras i den sökta verksamheten och den trafik som
följer av en ökad godshantering.
Nollalternativet medför lägre beräknade bullernivåer än sökt verksamhet och färre antal
bullerexponerade fastigheter, detta beror främst på att mindre mängd gods hanteras i
nollalternativet. Beräkningar av trafikbuller från vägtrafik i nollalternativet visar, liksom
för sökt verksamhet, att riktvärden innehålls vid samtliga bostadsfasader som ingår i
beräkningarna. Med avseende på utsläpp till luft innebär nollalternativet något mindre
utsläpp till luft än sökt verksamhet. Även i nollalternativet står sjöfarten för majoriteten
av utsläppen. Vidare förväntas nollalternativet kunna ge samma förändringar i
dagvattnets föroreningsprofil som sökt verksamhet. Nollalternativet bedöms ge något
lägre risk för påverkan på människors hälsa och säkerhet samt på natur än sökt
verksamhet.
Utöver nollalternativet har alternativa lokaliseringar, utformningar och metoder
studerats för dels hamnverksamheten dels vattenverksamheten. Det bedöms inte finnas
några andra rimliga lokaliseringar gällande hamnverksamheten (hela eller delar av). När
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det gäller vattenverksamheten har de alternativ som valts med avseende på lokalisering
av dumpningsområde samt lokalisering och utformning av ny kajyta och RoRo-läge
bedömts vara de mest rimliga och de med minst miljöpåverkan.
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1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Sökande:
Oxelösunds Hamn AB
Organisationsnummer:
Adress:
Tel växel:

556207-4913
Box 26, 613 21 Oxelösund
0155-25 80 00

Fastighetsbeteckning:

Oxelö 7:60 och 7:67
Lövkojan 7 och 8
Femöre 1:4
Oxelö 7:72
Allmänt vatten (plats för dumpning)

Fastighetsägare:

Oxelösunds Hamn AB till Oxelö 7:60, 7:67, Lövkojan 7-8.
Oxelösunds kommun till Femöre 1:4.
Idag är Sjöfartsverket fastighetsägare till Oxelö 7:72, i
framtiden planeras denna tillhöra Oxelösunds Hamn AB.
Dumpningsplatsen ligger inom allmänt vatten vilket ägs av
staten.

Kontaktpersoner:
VD/Projektledare tillståndsansökan:
Douglas Heilborn, Oxelösunds Hamn AB
E-post: douglas.heilborn@oxhamn.se
Ombud:
Advokaten Felicia Ullerstam och bitr.jurist Mathias Kyrklund, Mannheimer Swartling
Advokatbyrå
E-post: mathias.kyrklund@msa.se

2. INLEDNING
Oxelösunds hamn är en av Sveriges största allmänna hamnar och hanterar stora
mängder gods av olika slag. Behovet av godstransport med fartyg ökar och det finns
nationellt satta mål om att en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och
sjöfart ska främjas. Med detta som bakgrund avser Oxelösunds Hamn AB (hädanefter
kallat Hamnen) att utveckla verksamheten i Oxelösunds hamn, bland annat genom en
utökad godshantering och anläggande av ett nytt RoRo-läge och tillkommande kajyta.
För att genomföra dessa ändringar ansöker Hamnen om ett nytt grundtillstånd enligt 9
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kap miljöbalken och tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Ansökan
omfattar även en dispens från förbudet mot dumpning enligt 15 kap miljöbalken.

3. BAKGRUND
Oxelösunds hamn är en allmän hamn med ett flertal fördelar jämfört med närliggande
hamnar, såsom ett djup som möjliggör att de största fartyg som trafikerar Östersjön kan
tas in, ett isfritt läge, 24 timmar service, kort insegling och goda transportmöjligheter
med direkt anslutning till både motorväg och järnväg. Hamnen bedriver
hamnverksamheten och hanterar stora mängder gods av olika slag. Genom åren har
Hamnen satsat resurser på att utveckla och optimera den befintliga hamnen i Oxelösund
för att kunna möta marknadens behov. Hamnens läge möjliggör också fortsatt
expansion.
Hamnen har ett tillstånd till hamnverksamhet från 2004. Sedan detta tillstånd gavs har
ett flertal ändringsanmälningar gjorts. Sedan tillståndet erhölls har verksamheten
utvecklats och Hamnen ser ett behov av att kunna hantera en ökad mängd gods över kaj
från delvis andra kundkategorier jämfört med idag. Hamnen ser också ett behov av att
kunna möta marknadens ökade efterfrågan på hamnar för djupgående fartyg för vissa
segment och för större flexibilitet. Det finns av Regeringen satta mål om att en
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas. Med detta
som bakgrund ser Hamnen ett behov av att ansöka om ett nytt tillstånd för befintlig och
framtida verksamhet i Oxelösunds hamn. För att kunna ta in och hantera en ökning av
mängden gods behöver Hamnen anlägga ny kajyta samt ett nytt RoRo-läge. Genom
anläggande av nya kajytor i en befintlig hamn kan denna optimeras och möjliggöra en
ökad godshantering. Ny kajyta, nytt RoRo-läge samt större djupgående inom hamnen
innebär också att fler fartyg kan ligga inne samtidigt och att Hamnen kan ha en större
beläggningsgrad.
I närområdet ligger SSAB som tar in råvaror via Oxelösunds hamn. SSAB avser att
ställa om den nuvarande malmbaserade produktionen till en järn- och skrotbaserad
produktion med ljusbågsugn. Ändringen medför förändrade råvaruflöden, från införsel
av malm och kol till i huvudsak järn- och skrotråvara. SSAB lämnade in ansökan om
tillstånd till mark- och miljödomstolen hösten 2019 och huvudförhandling har
genomförts i Mark-och miljödomstolen under oktober 2020. Målsättningen är att ta
ljusbågsugnen i drift 2025. Som en följd av SSABs planerade processförändring
kommer Hamnens verksamhet att behöva genomgå förändringar avseende
godshantering. Införsel av önskad mängd järn- och skrotråvara ryms inom Hamnens
gällande tillstånd men tar då upp merparten av kapaciteten som kan hanteras över kaj
per år. Med anledning av SSABs omställning samt det faktum att kommande järnråvara
skiljer sig från dagens i form av egenskaper och hanteringsform, samtidigt som Hamnen
fortsätter växa inom andra kategorier, behöver tillståndstaket för hantering av gods öka.
Även detta är skäl till att Hamnen behöver söka ett nytt grundtillstånd för verksamheten.
Tillståndsansökan omfattar fortsatt och utökad verksamhet.

Tillståndsansökan Oxelösunds Hamn
M1900072
2020-11-12 s 13 (151)

4. SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER
Det övergripande syftet med planerade ändringar och anläggningar är att kunna
tillmötesgå ett framtida behov av godshantering via Oxelösunds hamn till följd av fler
sjötransporter, att kunna möta de mål som Regeringen satt gällande att främja överflytt
av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt att anpassa verksamheten inför
den förändring som följer av SSABs sökta verksamhet med produktion av stål i
ljusbågsugn.

Nuvarande tillståndsgiven verksamhet

Gällande tillstånd för verksamheten meddelades av Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Södermanlands län i maj 20042. Beslutet ger Hamnen tillstånd till
fortsatt och utökad verksamhet i Oxelösunds hamn. Tillståndet omfattar:







Fortsatt och utökad hamnverksamhet med en årlig hantering av 5,5 miljoner ton
gods över kaj
Fartygsrörelser med sammanlagt 5,2 miljoner ton brutto för nämnda verksamhet
(inkluderat tankfartygsanlöp)
Hantering av gods omfattar lossning och lastning av gods från fartyg,
omlastning och lagring av gods, intransport av gods till SSAB samt drift av
Hamnens anläggningar
Återetablering färjetrafik vid kajerna 3 och 8, installation av ny kran vid kajerna
3–7 samt att nyetablera färjetrafik vid kaj 2
Färjeverksamheten får högst omfatta 40 000 ankommande och 40 000 avgående
lastenheter per år, 5000 ankommande och 5000 avgående personfordon per år
och 300 färjeanlöp per år3
Ombyggnad av befintligt bandtransportsystem

4.1.1. Tillstånd muddring 2012
Oxelösunds Hamn AB fick 2012-02-23 tillstånd att genomföra muddringsarbeten i
hamnen och farleden, tippa rena muddermassor till havs samt omhänderta förorenade
muddermassor genom stabilisering och solidifiering (s/s-metoden) inom invallat område
i hamnen, mål nr M4177-09. Under oktober 2012 inlämnades en ändringsansökan till
Mark- och miljödomstolen. Denna innehöll utökade muddringsvolymer samt en
utökning av det utfyllnadsområde som planerades att fyllas med stabiliserade och
solidifierade förorenade muddermassor. Tillståndet togs dock aldrig i anspråk och
arbetstiden löpte ut 2017.

2
3

DNR 551-6153-2001-0481-105
Detta är utöver de 5,5 miljoner ton tillståndsgivna gods över kaj som får hanteras
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Utgångspunkter för ansökan

Följande utgångspunkter gäller för tillståndsansökan:







Tillstånd söks för hamnverksamhet omfattande en årlig hantering av upp till
10,5 miljoner ton gods över kaj (varav en del kan vara omlastning4).
Hanteringen av gods omfattar mottagande av fartyg och lagring av gods samt
drift av Hamnens anläggningar inklusive intransport av gods till SSABs
verksamhetsområde via Hamnens transportbandanläggning.
Tillstånd söks för vattenverksamhet i form av fördjupning av hamnbassäng
genom muddring och sprängning, anläggande av ny kaj samt nytt RoRo-läge.
Detta inkluderar även åtgärder så som till exempel behandling och
återanvändning av muddermassor, spontning, schaktning samt utfyllnad.
Dispens söks från förbud enligt 15 kap miljöbalken för dumpning av
muddermassor.
Tillstånd söks för mottagande, hantering och lagring av icke-farligt och farligt
avfall.

Ansökan omfattar inte externa verksamheter som är belägna inom Hamnens
verksamhetsområde och inte heller Hamnens verksamhet i en närbelägen
oljeanläggning. Hantering av gods över kaj som sker till de externa verksamheterna
belägna inom Hamnens område (exklusive LNG och olja) omfattas av Hamnens sökta
verksamhet, se vidare i kapitel 8.1.3 och 8.1.4.

Verksamhetskoder

Huvudkoden för sökt verksamhet är 63.10 B enligt Miljöprövningsförordningen
(2013:251).

5. FÖRUTSÄTTNINGAR
Lokalisering

Oxelösunds hamn ligger i Oxelösunds kommun i Södermanlands län. Oxelösunds
kommun ligger på en halvö strax söder om Nyköping och cirka 10 mil söder om
Stockholm. Oxelösunds hamn ligger på halvöns yttersta spets på ett område om cirka
130 hektar. Hamnverksamhet har bedrivits på platsen i minst 500 år. I Figur 1 redovisas
en översiktskarta där Hamnens verksamhetsområde är utpekat. Med verksamhetsområde
avses det område där Hamnen bedriver hamnverksamhet och det område som omfattas
av den nu aktuella tillståndsprövningen. Skrafferad röd yta visar fastighet Oxelö 7:72

4

Inom ramen för Hamnens verksamhet sker en omfattande omlastning av varor mellan fartyg. Omlastade volymer ingår i den sökta
verksamheten som gods över kaj, men det ska tydliggöras att det omlastade godset inte medför några ökade transporter på
väg/järnväg. För ytterligare beskrivning av detta se kapitel 7.1.
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som idag tillhör Sjöfartsverket men som i framtiden planeras ingå i sökt
verksamhetsområde. Inom Hamnens område finns även externa verksamhetsutövare
med separata tillstånd, se Figur 22. Utöver idag använda ytor omfattar det sökta
verksamhetsområdet även ytor som inte är ianspråktagna (främst norr om Gamla
Oxelösundsvägen, se skrafferad blå yta). Dessa ytor är redan idag planlagda för industri
och lager/terminal (se Figur 5) och kan komma att ianspråktas inom ramen för den sökta
verksamheten. Även ytterligare ytor på Stegeludden kan bli aktuella att iordningställa.

Figur 1. Översiktskarta över verksamhetsområde. Skrafferad röd yta visar fastighet Oxelö 7:72 som

idag ägs av Sjöfartsverket, skrafferad blå yta visar planerade lagerytor norr om Gamla
Oxelsundsvägen.

Väster om hamnen ligger Oxelösunds centrala delar och norrut ligger SSABs
anläggning för ståltillverkning. I området öster om hamnområdet, sydväst om
Stegeludden, ligger bostads- och fritidsbebyggelsen Gamla Oxelösund. I skärgården
sydost om hamnen finns fritidsbebyggelse.
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Figur 2. Bebyggelse i Oxelösunds hamns närområde och Oxelösund.

Vägtransporter till och från Hamnens verksamhetsområde sker via Riksväg 53 som går
vidare som motorväg från Oxelösund nordväst mot Nyköping där den ansluter till E4.
Järnvägsspår finns till och inom verksamhetsområdet.

Omgivningen och hamnområdet

Oxelösundsområdet präglas av närheten till havet och domineras av skog med lite inslag
av jordbruksmark. Hamnområdet är plansprängt, hårdgjort och tidigare dalgångar är
utfyllda med fyllnadsmassor av olika mäktighet. Landskapsbilden inom hamnen präglas
av hamnverksamheten med kranar och stora ytor för lossning, lastning och lagring av
gods.
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Figur 3. Flygbild över Oxelösunds hamn, i bakgrunden ses SSAB. Stegeludden ses i höger av
bilden.

Figur 4. Oxelösunds hamn med Furö och skärgården i bakgrunden.

Planförhållanden

Hamnens verksamhetsområde är i kommunens översiktsplan (lagakraft 2018-07-11)
markerat som område med verksamheter. I översiktsplanen anges att områdets
industrifunktion ska bevaras och utvecklas. Vidare nämns utvecklingen av en LNGterminal i området.
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I princip hela Hamnens verksamhetsområde är detaljplanelagt. Den sökta verksamheten
är förenlig med gällande detaljplaner. I Figur 5 syns gällande detaljplaner.
En betydande del av verksamhetsområdet omfattas av Stadsplan Hamnområdet (0481P87/35) vilken medger hamnverksamhet och järnväg inom området. I området som
omfattas av detaljplanerna 04-OXS-1066 och 04-OXS-657 har en detaljplaneprocess
pågått för att bland annat möjliggöra byggandet av en anläggning för flytande naturgas
(LNG). Den nya detaljplanen vann laga kraft i oktober 2020 och berörda områden
kommer på sikt att ianspråktas för den planerade LNG-terminalen.

Figur 5. Detaljplaner som berör verksamhetsområdet. I oktober 2020 vann en ny detaljplan för
LNG-terminal laga kraft, denna berör delar av detaljplan 04-OXS-106 och 04-OXS-658.

Vid Stegeludden gäller detaljplan 04-OXS-106, området vid Stegeludden är främst
planlagt för ”storindustri”. Angränsande i norr gäller detaljplan 0481-P00/3.

Även benämnd DP 1748.
Även benämnd DP 1668.
7
Även benämnd DP 1316.
8
Gränser var vid tillfället för slutförande av MKB ej tillgängliga
5

6
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Riksintressen och övriga skyddade områden och objekt
5.4.1. Riksintressen
Oxelösunds hamn är av riksintresse för kommunikation. Inom och i angränsning till
Hamnens verksamhetsområde ligger fler områden som omfattas av riksintresse för
kommunikation, se Figur 6. Ytterligare riksintressen som ligger i verksamhetsområdets
och den planerade dumpningsplatsens närhet ses i Figur 7 och Figur 8.

Figur 6. Områden av riksintresse för kommunikationer.
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Figur 7. Områden av riksintresse för natur och friluftsliv.

Figur 8. Områden av riksintresse för energiproduktion och yrkesfiske.
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5.4.2. Skyddad natur
Strax sydost, cirka 600 m, om Hamnens verksamhetsområde ligger Natura 2000området Furön (se Figur 9). På Furön är de prioriterade bevarandevärdena områdets
gamla kusttallskog med naturskogsliknande utseende, vilket delvis är brandpräglat, samt
arter knutna till död ved och gamla träd. Skogen på Furön är troligen den äldsta av sitt
slag i denna del av Östersjön.

Figur 9. Skyddad natur i närområdet.

Cirka 900 meter sydväst om verksamhetsområdet, väster om Furön, ligger Femöre
naturreservat och Natura 2000-området Femörehuvud (se Figur 9) som är en skogbeväxt,
bergig halvö. Området utgörs av värdefull gammal tallskog. Syftet med reservatet och
Natura 2000-området är att skydda det värdefulla frilufts-och barrskogsområdet med
dess djur-och växtliv.
Cirka 2,5 kilometer öster om verksamhetsområdet, öster om Furön, ligger Natura 2000området Hasselö-Bergö. Syftet med Natura 2000-området är att bevara den nuvarande
typiska skärgårdsnaturen med gammal tallskog och ädellövskog.
5.4.3. Kulturmiljö
Inom Hamnens verksamhetsområde finns fyra kulturhistoriska lämningar, tre av dessa
är belägna på Stegeludden se Figur 10. Två av lämningarna utgörs av en ”övrig
kulturhistorisk lämning”, dessa är en husgrund och ett stridsvärn på Stegeludden.
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Övriga två lämningar är ej antikvariskt bedömda. Lämning på Stegeludden är utpekad
som eventuell stensättning och lämning i den västra delen av verksamhetsområdet är
nämnd som runristning men aldrig återfunnen på plats.

Figur 10. Kulturhistoriska lämningar inom och i närhet av Oxelösunds hamn.

Mellan hamnområdet och Stegeludden ligger Gamla Oxelösund. Områdets
bebyggelsehistoria är förknippad med sjöfarleden och Oxelösunds historia av sjöfart,
lots och sommarnöjen. Gamla Oxelösund är utpekad i Oxelösunds kommuns
kulturhistoriska områdesbeskrivning.
I Riksantikvarieämbetets register över fornlämningar finns ingen marinarkeologisk
lämning inom vattenområdet för sökt verksamhet. Närmaste lämning är belägen strax
sydost i Djupviken (övrig kulturhistorisk lämning). I samband med en tidigare
tillståndsansökan för muddring och dumpning inom aktuella områden genomfördes en
marinarkeologisk utredning etapp 1 (Bohusläns museum, 2013). Utredningen visade på
att möjliga fartygslämningar finns inom området. Under sommaren 2020 har en
marinarkeologisk utredning etapp 2 genomförts för området för muddring och
sprängning. Resultatet visade att de nio indikationer som tidigare identifierats består av
modernt skrot eller naturliga formationer. En etapp 1 för planerad dumpningsplats
genomfördes även under sommaren 2020, resultat visar på att inga lämningar finns
inom området.
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6. BEFINTLIG VERKSAMHET
Hamnens verksamhet bedrivs inom fastigheterna Oxelö 7:60 och Oxelö 7:67 samt
Lövkojan 7 och 8. Hamnens huvudsakliga verksamhet består i att ta emot fartyg för att
lasta, lossa, lagra och hantera olika typer av material och varor. En stor del av
verksamheten består för närvarande i att hantera råvaror i bulk såsom bland annat
malmpellets, kol och koks till SSABs verksamhet. SSABs godshantering utgör idag
cirka 60 % av den totala volymen gods över kaj årligen. Kol lossas, lagras och utlastas
även för andra kunder.

Figur 11. Fastighetskarta med Hamnens verksamhetsområde utpekat.

Verksamheten omfattar även lossning av bland annat eldningsflis, spannmål, cement,
kemikalier, legeringar och järn-och skrotråvara samt lastning av bland annat slagg,
spannmål och ammoniumsulfat.
Oxelösunds hamn är en allmän hamn vilket innebär att ankommande gods för lossning
och lasting kan utgöras av alla förekommande godsslag. I det fall godsslag som inte
finns med inom ramen för gällande tillstånd velat tas emot för och den möjliggör
effektiv lastning och lossning av fartyg samt omlastning av gods från oceangående
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fartyg till kusttonnage9. Omlastning sker antingen via upplag eller direkt från/till fartyg.
Merparten av transportbandanläggningen är inbyggd med tak, väggar och durk. På
lagerytorna finns utläggare för utläggning av torrbulkgodset. Transporter till SSAB sker
även med lastbil.
Transportörelser för fartyg, tåg och vägtrafik redovisas för nuläge/typår i kapitel 7.1.7
och Tabell 5.

7. SÖKT VERKSAMHET
Hamnverksamhet

I detta kapitel beskrivs den sökta hamnverksamheten d.v.s. vid tillståndsgiven kapacitet
och hamnverksamheten är i full drift. Tyngdpunkten ligger därmed på Hamnens
framtida verksamhet (hamnanläggning och hamnverksamhet med godshantering),
förändringar i relation till befintlig verksamhet beskrivs löpande i texten. Den sökta
verksamheten är till stora delar lik befintlig verksamhet. När det gäller
hamnverksamheten skiljer sig den sökta verksamheten från den befintliga framförallt i
mängden gods som kommer att hanteras årligen samt i godsslag. När det gäller
skillnader i kajer tillkommer ett nytt RoRo-läge väster om befintligt vid kaj 2 samt ny
kajyta mellan kaj 7 och 9,5 i den sökta verksamheten. I övrigt kommer
kajanläggningarna inom hamnen i huvudsak att se ut som idag.
7.1.1. Verksamhetsområde
I Figur 12 redovisas en översiktskarta där Hamnens verksamhetsområde är utpekat.
Skillnaden mellan verksamhetsområdet i nuläget mot den sökta verksamheten är att
verksamhetsområdet har utökats till att även omfatta den fastighet som idag tillhör
Sjöfartsverket (Oxelö 7:72) och det tillkommande området norr om Gamla
Oxelösundsvägen. Lageryta D kommer att i framtiden ianspråktas för den planerade
LNG-terminalen. Den planerade LNG-terminalens manövercentral avses anläggas inom
fastigheten som idag tillhör Sjöfartsverket. Övriga ytor inom Sjöfartsverkets nuvarande
fastighet kommer Hamnen att använda för sin verksamhet t.ex. för förråd, uppställning
av maskiner eller arbetsutrymmen. Viss terminalhantering kan också bli aktuellt.

9

Mindre fartyg som trafikerar kustområden
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Figur 12. Sökt verksamhetsområde. Fastighet Oxelö 7:72 (rött skrafferat område) tillhör idag
Sjöfartsverket och ingår inte i nuvarande verksamhetsområde men planeras att vara en del av
Hamnens verksamhetsområde i framtiden.

7.1.2. Allmän beskrivning av hamnanläggning
Verksamhetsområdet som ansökan avser omfattas av en yta på totalt cirka 135 ha. Av
denna yta är cirka 95 ha på land och resterande cirka 40 ha ligger i vatten10. I Figur 13
redovisas verksamhetsområdet med aktuella fastigheter.
Inom Hamnens verksamhetsområde finns ett flertal lagerytor för lagring av gods, varav
en är placerad på Stegeludden (se Figur 14). I den sökta verksamheten förutsätts att
verksamhet etableras på lagerytor J och K som inte är ianspråktagna idag. Liksom i
dagsläget kommer Hamnen i sökt verksamhet att använda lagerytorna med undantag för
de delar av lagerytor som arrenderas ut till externa verksamhetsutövare.
Samtliga ytor som används permanent för lagring är hårdgjorda. Ytan N och delar av
Stegeludden är idag inte hårdgjorda, dessa ytor används i perioder för tillfällig
uppställning av vissa godsslag. Lagerytor J och K som ännu inte är ianspråktagna
kommer sannolikt också att vara hårdgjorda beroende på vilken typ av gods som

10

Beräkning av hur stor yta av verksamhetsområdet som omfattas av vatten är gjord utifrån befintliga fastighetsgränser.
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kommer att hanteras och lagras på ytorna. Lagerkapaciteten för en lagerplats varierar
beroende på vilken storlek och form som godset har.

Figur 13. Fastighetskarta med Hamnens verksamhetsområde utpekat. Fastighet Oxelö 7:72 (rött
skrafferat område) tillhör idag Sjöfartsverket men planeras att vara en del av Hamnens
verksamhetsområde i framtiden.

Figur 14. Lagerytor och kajer, 2020 (lageryta J och K har ännu inte ianspråtagits)
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7.1.3. Kajer
Hamnen kommer, liksom i befintlig verksamhet, hantera en mängd olika gods över kaj.
Den vanligaste typen av gods som hanteras över kaj är styckegods, bulk och RoRo.
Inom hamnen finns i dagsläget ett flertal kajlägen med en sammanlagd längd av
cirka 1140 meter. I den sökta hamnverksamheten tillkommer cirka 275 meter ny kajlinje
samt ett nytt RoRo-läge, se Figur 14.
Vid kaj 1 sker idag ingen godshantering, denna kaj används enbart för arbetsbåtar i
hamnen. Vid det nya RoRo-läget kommer RoRo-och Ropax11 att hanteras. Vid kaj 3–7
planeras det, liksom idag, hanteras styckegods och bulk, exempelvis skrot i form av
fragg, HMS och tackjärn samt flis. Även vid den nya kaj 8 och den nya kaj 9 planeras
styckegods och bulk att hanteras, exempel på gods som kan hanteras vid dessa kajer är
cement, bioolja, jord-, schakt- och rivningsmassor, flygaska, bottenaska, skrot,
omlastningskol och malmprodukter. Vid kaj 9,5 och 10 hanteras exempelvis spannmål
och skrot. Vid kaj 11 hanteras oljeprodukter och i framtiden avses kajen även användas
för den LNG-verksamhet som planeras av en extern verksamhetsutövare12.
Det är flera faktorer som styr vid vilken kaj de olika godsen hanteras. Exempel på
faktorer som styr är djupet vid kaj, vilken typ av lossnings/lastningsanordningar som
finns på kajen samt godsets egenskaper.
7.1.4. Utökad mängd gods och godsslag
Sökt verksamhet ska årligen hantera maximalt 10,5 miljoner ton gods över kaj.
Hantering av gods omfattar lossning och lastning av gods från fartyg, omlastning och
lagring av gods, intransport av gods till SSABs verksamhetsområde via
transportbandanläggning samt drift av Hamnens anläggningar. I Tabell 1 redovisas
exempel på godsslag och en uppskattning av förekommande mängder. Godsslag och
hanterade mängder som redovisas i Tabell 1 bygger på uppskattningar och kan när
verksamheten är i full drift se annorlunda ut. I framtiden kan andelen av ett visst
godsslag vara högre än i Tabell 1, vilket får till följd att annat godsslag minskar. Av
Tabell 1 framgår att de godsslag som troligtvis kommer att hanteras i störst mängd är
järnmalm, järn- och skrotråvara (i form av olika typer av skrot), stål och
kretsloppsprodukter.
Omlastning i Tabell 1 nedan avser gods som ankommer Hamnen med fartyg, lossas och
lagras för att sedan gå ut på ett annat fartyg. I dagsläget omfattas detta till största del av
större fartyg som antingen är hämmade av sitt djupgående eller saknar isklass för
sluthamn. Godset lossas och lagras och omlastas till eller från mindre isklassade fartyg
för vidare transport till andra/mindre hamnar. Denna hantering medför att godset som
ingår i godsslag ”omlastning” nedan räknas två gånger över kaj.

11
12

Ropax = Roll on Roll of/passenger vessel, fartyg som transporterar både fordon (även lastbilar) och passagerare.
Verksamheten i oljeanläggningen ingår inte i sökt verksamhet, anlöpen med fartyg ingår dock i den sökta verksamheten
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Tabell 1. Exempel på framtida godstyper och en uppskattning gällande mängder.

Godsslag

Produkt, t.ex.

Järnmalm
Järnråvara (skrot,
tackjärn)
Stål (inkl. RoRo)
Kretsloppsprodukter

Slig, pellets
Skrot, tackjärn

Järnråvara (HBI, DRI)
Bränsleprodukter
Kol
Omlastning
RoRo (ej SSAB gods)
Jordbruksprodukter
Container
Cement
Slagg
Styckegods
Övrig bulk
Kalksten
Black Iron
Bitumen
Totalt

Ämnen, Plåt, rullar, armeringsjärn
Förorenade massor, Flygaska,
bottenaska
HBI, DRI
Träpellets, Skogsflis, Returträflis,
Bränsleved, Briketter, RDF, SRF
Kol, salt, biobränslen
Gödning, spannmål, foder
Bulk
Bulk
Storsäck, lösa kollin
Koks

Figur 15. Uppskattat mängd gods över kaj, nuläge samt sökt verksamhet

Uppskattad andel i ton av
totalt sökt volym (kton)
2000
1750
1500
1000
750
600
550
500
500
300
200
200
200
150
50
100
50
80
10 500
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I Figur 15 ovan framgår skillnader i typ av gods som kommer att hanteras inom den
sökta verksamheten jämfört med dagens tillståndsgivna volymer och godsslag. Den
största skillnaden är den totala mängden gods som hanteras inom hamnen (10,5 miljoner
ton jämfört med dagens tillståndsgivna mängd 5,5 miljoner ton). I nuvarande tillstånd
ingår ej heller RoRo i de 5,5 miljoner ton som verksamheten har tillstånd till, i sökt
verksamhet inkluderas RoRo i sökta 10,5 miljoner ton. Järnråvaror är det godsslag som
huvudsakligen skiljer sig åt mängdmässigt i jämförelse mellan nuläget och den sökta
verksamheten. Som framgår av Figur 15 förekommer t.ex. kol och järnmalm i samma
storleksordning i nuläget och sökt verksamhet. Detta trots SSABs omställning. Detta
beror på att höjd tas för nuläge och övergångsperiod samt att godsslaget kan bli aktuellt
att hanteras inom hamnen även i framtiden men för annan kund. En ytterligare skillnad
är att Hamnen ser en efterfrågan på mottagande och hantering (lossning och lastning) av
flygaska och bottenaska samt lagring och hantering av jord-, schakt och rivningsmassor,
varför detta ingår i den sökta verksamheten. Detta gods hanteras inte inom hamnen idag.
I den sökta verksamheten tillkommer även hantering av bitumen över kaj vilket inte
heller hanteras inom hamnen idag. Även andra godsslag som inte hanteras inom hamnen
idag kan tillkomma.
7.1.5. Godshantering, lossning/lastning/lagring
Som nämnts tidigare är det ett flertal faktorer som styr vilken kaj som anlöpande fartyg
angör. Godset transporteras från kaj till respektive lageryta via antingen
transportbandanläggning eller via kaj och därefter med lastbil. Alternativt transporteras
godset direkt vidare till kund.
Befintlig transportbandanläggning kommer fortsatt att användas. På lagerytorna finns
utläggare för utläggning av torrbulkgods. Gods som ska vidare till SSAB transporteras
idag via ett täckt bandsystem (kol och malmpellets) eller hämtas med dumper eller
lastbil (koks och kalksten).
I den sökta verksamheten ingår hantering (lossning och lastning) av bottenaska,
flygaska och bitumen. Dessa godsslag kommer att hanteras slutet via slutna
transportband alternativ via slang direkt till magasin, cistern eller annan sluten
anläggning. Separat tillstånd för drivande av anläggningar för lagring av dessa godsslag
kommer att sökas av extern verksamhetsutövare.
I den sökta verksamheten ingår även hantering och lagring av jord-, schakt- och
rivningsmassor. Massorna utgörs främst av jord och schaktmassor från bygg- och
anläggningsindustrin. Massorna kan exempelvis komma från infrastrukturprojekt i
regionen eller från exploateringsprojekt i Stockholmsområdet. Massorna kan komma att
utgöra både farligt och icke-farligt avfall. Aktuella avfallsklasser enligt
avfallsförordning (2020:614) bilaga 3, är följande:



17 05 Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och
muddermassor
17 05 03* Jord och sten som innehåller farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 §
ska anses vara farligt avfall
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17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03

Endast klassade massor kommer att hanteras och/eller lagras. Det är inte aktuellt med
någon behandling av avfall inom området. Sådana massor som uppfyller definitionen på
avfall kommer att hanteras i enlighet med 15 kap miljöbalken och gällande regelverk för
avfallshantering. Massornas miljöpåverkande egenskaper utgörs till största del av risk
för utlakning av förorenande ämnen till mark och vatten, främst mineraler och
spårämnen samt kemiska toxiner. Även utsläpp till luft från massorna kan förekomma
framförallt till följd av damning. Massorna kommer att komma in i hamnen främst med
fartyg men kan även med bil eller tåg. Massorna förväntas komma till hamnen
framförallt allt som lösa massor/bulk. Från fartyg alt bil/järnväg lyfts massorna med
kran ner på kajen. Den kajyta där massor hanteras kommer att vara invallad för att
förhindra risk för spill och att lakvatten sprider sig till recipienten. I de fall lakvatten
förekommer kommer det att sugas upp för omhändertagande. Hanteringen kommer att
ske avskilt från övrigt gods och närliggande brunnar kommer att täckas innan
lossning/lastning påbörjas. Massorna transporteras sedan vidare till lageryta. Eventuellt
spill i samband med transport kommer att samlas upp och fraktas till lageryta.
Vid lagring inom området transporteras massorna till avsedd lageryta. Massorna
kommer att lagras efter klassning för att undvika sammanblandning. Eftersom det kan
bli aktuellt med lagring av massor med påtagligt olika föroreningsinnehåll varierar
behovet av skyddsåtgärder beroende på vilken typ av massor som lagras. Vilka
skyddsåtgärder som är motiverade kommer att bedömas inför varje enskilt
lagringstillfälle. All lagring kommer dock att ske på hårdgjorda och täta ytor. Ytan
kommer att vara invallad om så krävs samt under tak vid risk för spridning av
föroreningar till följd av damning. Dagvattenlösningen ska också anpassas efter
massornas egenskaper och vid risk för förhöjda föroreningsnivåer i dagvatten från ytor
för lagring ska en separat lösning för uppsamling av lak- och dagvatten etableras innan
lagring påbörjas. Metod för uppsamling och/eller vattenrening kommer att väljas utifrån
bästa möjliga teknik. Slam från en eventuell vattenrening kommer att samlas upp och
omhändertas separat. Vid behov kommer skyddsåtgärder för begränsning av damning
att vidtas. Detta kan exempelvis bestå av skyddsbarriärer mot omgivande lagerytor.
SSAB har, som nämnts tidigare, för avsikt att ställa om sin produktion av stål till drift
med ljusbågsugn. Vid drift med ljusbågsugn kommer järn- och skrotråvara vara det
huvudsakliga godset som transporteras mellan hamnen och SSAB. Järn- och skrotråvara
kan inte i lika hög utsträckning som kol och malmpellets transporteras med
transportband utan förutsätts i högre grad att transporteras med lastbil alternativt tåg,
detta kan dock variera över tid (se avsnitt 7.1.7). Den järn- och skrotråvara som kommer
att kunna tas emot av Hamnen kommer vara av olika typer. De järn- och skrotråvaror
som är aktuella13 att ta in i hamnen är primärt DRI (directly reduced iron), HBI (hot
briquetted iron), tackjärn och skrot (exempelvis HMS och fragmenterat skrot (Frag))

13

SSABs Tekniska beskrivning, 8.9.1. Råvaror
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samt tunnplåtskrot. Dessa järn- och skrotråvaror ser olika ut med olika egenskaper, se
exempel i Figur 16.

Figur 16. Olika typer av järn-och skrotråvara

Utgångspunkten för Hamnens ansökan är att tillståndet inte bör innehålla några
begränsningar avseende vilka godsslag som får hanteras inom vilka ytor. Dock med
undantag för jord-, schakt och rivningsmassor som vid behov ska hanteras på särskilt
iordningsställda ytor och farligt gods. Detta eftersom Hamnen måste kunna ta emot
många olika godsslag och fartyg och eftersom lagringsmöjligheterna inom området är
begränsade. Vid lagring av gods inom området görs dock alltid en bedömning av
godsets egenskaper och av vilka krav detta ställer vid lastning/lossning, val av lageryta
och behov av skyddsåtgärder. I princip samtliga lagerytor inom Hamnens område är
idag hårdgjorda.
Exempel på skyddsåtgärder som kan vidtas för att begränsa miljöpåverkan vid hantering
av gods inom området är lagring under tak (magasin), etablering av dammnät,
användning av sprinklersystem, sluten hantering, lagring i silo/cistern och växtlighet.
Tabell 2 beskriver exempel på hur de olika godsslagen kan lossas/lastas och hur/var det

kan lagras. Tabellen syftar till att ge en kortfattad och överskådlig bild över hur
hanteringen av gods kan komma att se ut.
Tabell 2. Översiktlig beskrivning av godshantering i sökt verksamhet

Godsslag
Järnmalm

Exempel produkt
Slig, pellets

Lossning/lastning

Sker med kran
och/eller
transportband till/från
lageryta alt

Lagring

Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna innan
det går ut på fartyg

Skyddsåtgärder

Lagras på
hårdgjord yta.
Dammnät runt
lagerytor, samt
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Järnråvara

Skrot (HMS, Frag),
tackjärn

Stål (inkl. RoRo)

Ämnen, Plåt, rullar,
armeringsjärn

direkttransport till
kund
Sker med kran transport till lageryta
alt direkttransport till
kund via bil eller
järnväg
Sker med kran
och/eller tåg till
lageryta eller
tältbyggnad vidare till
kund.

Kretsloppsprodukter Jord-, schakt- och
rivningsmassor

Sker med kran från
fartyg alt bil/järnväg
och transporteras
vidare till lageryta.

Kretsloppsprodukter Flygaska,
bottenaska

Sker med kran, sluten
och/eller slutet
transportband till
lageryta/silo till
extern verksamhet.
Sker med kran
och/eller
transportband till/från
lageryta.

Järnråvara

HBI, DRI

Bränsleprodukter

Träpellets,
Skogsflis,
Returträflis,
Bränsleved,
Briketter, RDF, SRF

Sker med kran till kaj
med upplasting med
bil till tält eller lager.

Kol, salt,
biobränslen

Sker med kran,
godset kvar på kaj,
eller lageryta innan

Kol

Omlastning

Transporteras via
transportband till/från
lageryta, för vidare
transport till kund.

alt transportband till beväxning på
kund.
dessa.
Lagras tillfälligt på
Lagras på
någon av
hårdgjord yta.
lagerytorna alt
direkttransport till
kund via
bil/järnväg.
Lagras tillfälligt på
Lagras på
någon av
hårdgjord yta eller
lagerytorna innan
under tak.
uttransport med
fartyg, järnväg eller
bil.
Lagras tillfälligt på Lagras på hårdgjord
någon av
och tät yta.
lagerytorna innan
Lageryta kommer
uttransport med bil. att vara invallad
om så krävs samt
under tak.
Dagvattenlösning
anpassas efter
massornas
egenskaper.
Lagras i cistern/silo Sluten hantering,
tillhörande extern
verksamhetsutövare.
Uttransport med
lastbil eller fartyg.
Lagras på
Lagras tillfälligt på
hårdgjord yta.
någon av
Dammnät samt
lagerytorna alt
beväxning runt
direkttransport till
lagerytor.
kund via
transportband.
Lagras tillfälligt på
Lagras på
någon av
hårdgjord yta.
lagerytorna innan
Träpellets lagras i
det går ut via bil.
tältbyggnad.
Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna innan
uttransport med bil,
järnväg eller fartyg
till kund.
Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna innan

Lagras på
hårdgjord yta.
Dammnät och
beväxning runt
lagerytor.
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RoRo (ej SSAB
gods)
Jordbruksprodukter

Gödning, spannmål,
foder

lastning och ut via
fartyg.
Rullar av fartyg och
direkt ut på externt
vägnät
Spannmål kommer in
med bil och lossas till
silo.
Gödning anländer i
big bags med fartyg,
lossas med kran och
går med lastbil till
magasin alternativt
direkt från kaj med
lastbil vidare till
kund.

Container

Via kran och bil till
lageryta.

Cement

Bulk

Sluten hantering

Slagg
Styckegods

Bulk
Storsäck, lösa kollin

Sluten hantering
Via kran och lastbil
till lageryta.

Övrig bulk

Koks

Via kran och lastbil
till lageryta

Kalksten

Black Iron

Via kran och lastbil
till lageryta

det går vidare ut
med fartyg.

Spannmål lagras
tillfälligt i silo innan
det går ut via
utlastare till fartyg
för uttransport.
Gödning lagras
tillfälligt på någon
av lagerytorna i
magasin innan det
går ut via bil
alternativt direkt
från kaj med lastbil
vidare till kund.
Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna innan
det går ut via fartyg
eller bil.
Lagras i cementsilo
tillhörande extern
verksamhetsutövare.
Lagras tillfälligt
Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna innan
uttransport via
fartyg eller bil.
Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna innan
uttransport via
fartyg, bil eller
järnväg.
Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna alt
direkttransport till
kund via lastbil.
Lagras tillfälligt på
någon av
lagerytorna alt
direkt till kund via
järnväg.

Lagras på
hårdgjord yta alt i
silo. Gödsel
hanteras i storsäck
som är tät.

Sluten hantering,
lagras i cementsilo
Sluten hantering
Lagras på
hårdgjord yta

Lagras på
hårdgjord yta

Lagras på
hårdgjord yta

Lagras på
hårdgjord yta
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Bitumen

Hanteras slutet via
slutna rörledningar
alternativ via slang
direkt till cistern.

Sluten hantering
Lagras i cistern
tillhörande extern
verksamhetsutövare.

7.1.6. Drifttider
Verksamheten i hamnen planeras idag så att särskilt bullrande arbetsmoment undviks
nattetid, detta så att befintliga bullervillkor kan uppfyllas. Hamnen är dock öppen
dygnet runt. Även framgent finns behov av att kunna driva verksamheten dygnet runt.
7.1.7. Transporter
Transporter till och från Hamnen kommer fortsatt att ske med fartyg, tåg och lastbil. För
transportvägar se Figur 18. I Tabell 4 redovisas uppskattad/preliminär andel (%) för hur
framtida gods transporteras till/från hamnen (järnväg, bil och transportband). Inom
hamnen förekommer transporter med tåg, lastbil och diverse lastmaskiner.
Transportsiffrorna som redovisas för den framtida verksamheten utgör ett maxscenario
där såväl dagens verksamhet som sökt verksamhet inklusive en övergångsperiod (se
kapitel 7.4) ryms. Under övergångsperioden kommer Hamnens verksamhet att gå från
befintlig verksamhet med hantering och lagring av stora mängder kol, koks, malm och
kalksten till att hantera och lagra en ökad mängd järn- och skrotråvara. Detta medför att
godstransporter med bil, järnväg och fartyg kommer att följa samma omställning. Av
den anledningen kommer antalet transporter troligtvis inte nå upp till de antal som
presenteras i Tabell 5 och därav utgör ett maxscenario.
Sjöfart
Andelen fartygsanlöp beräknas öka, se Tabell 5. Gällande siffror för fartygsanlöp ingår
anlöp med gods till oljeanläggningen samt till övriga externa verksamhetsutövare som
är belägna inom eller utanför Hamnens område.
De fartygstyper som huvudsakligen trafikerar hamnen är av typen panmax, handysize
och coaster. Aframax är den största typen av fartyg som anlöper hamnen. Största tillåtna
fartyg (enligt Sjöfartsverkets regelverk) i hamnen är 250 m x 45 m. Detta kan utgöras av
både bulk och tankfartyg. Panmax är ett begrepp för bulkfartyg på 50 000–80 000 ton
dödvikt14. Handysize är bulkfartyg på 20 000–50 000 ton dödvikt. Coaster är ett mindre
bulkfartyg för handel mellan platser nära kuster. En Coaster tar upp till cirka 5 000 ton
dödvikt. Generellt kan sägas att ju större fartyg desto längre resa.
RoRo är fartyg som primärt går på linjetrafik med korta anlöpstider. Roro-fartyg är den
mest sannolika fartygstypen för överflyttning av stora mängder gods från väg till sjö.
Roro-fartyg går då lämpligen på flera hamnar längs med kusten och gör följaktligen

14

Dödvikt, förkortat DWT efter det engelska deadweight tonnage, är ett mått på ett fartygs maximala lastförmåga – vikten av last,
bränsle, förråd, besättning och passagerare.
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många korta stopp på vägen där delmängder av fartygets totala last hanteras i de olika
hamnarna.
Tankfartyg i hamnen är både olje-och kemikaliefartyg. Storlek och djupgående varierar.
Även pråmar och andra typer av fartyg anlöper hamnen.

Figur 17. Exempelbilder på fartyg som trafikerar Oxelösunds hamn. Längst upp till vänster ses en
Panmax och längst upp till höger ses en Coaster. Längst ner till vänster ses en Handysize och längst
ner till höger ett RoRo-fartyg.

Storleksmässigt är det i huvudsak samma typ av fartyg som trafikerar hamnen idag som
i sökt verksamhet. Skillnaden med ett större djupgående i hamnområdet är att det går att
lasta fartygen med mer last och att det därmed kan gå större djupgående fartyg till det
nya RoRo-läget, del av kaj 7 och de nya kajerna 8-9 samt kaj 9,5. Undantaget utgörs av
RoRo-fartyg.RoRo-fartyg blir generellt allt större i storlek och i framtiden kommer
dessa vara större än de RoRo-fartyg som trafikerar hamnen idag.Hamnen kan idag
erbjuda elanslutning för fartyg av 400 V upp till 32 A. Efterfrågan på elanslutning är
dock liten i nuläget. I takt med ökade miljökrav på fartygsutsläpp, undersöker Hamnen
att i framtiden erbjuda de fartyg som är lämpade för landanslutning med el. Bäst
lämpade för elanslutning är sannolikt de fartyg som varje gång ligger vid samma
kajplats, t ex ett rorofartyg. Ett sådan fartyg ligger å andra sidan förhållandevis kort tid i
hamnen. Generellt sett så finns ingen standard för koppling till landel och olika fartyg
har olika behov. Beroende på vilken utrustning som måste användas ombord så är också
effektuttagen olika.
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Vägtransporter
Som nämnts tidigare sker transporter med lastbil till verksamhetsområdet huvudsakligen
via motorvägsbron som går vidare genom huvudentrén. Det finns även en infart vid
Thams väg. Där går det gods som berör terminalhantering vilket huvudsakligen utgörs
av RoRo (inte RoRo-gods till SSAB). Övriga transporter går via internvägar (som
korsar och delvis går längs med Gamla Oxelösundsvägen) mellan hamnen och SSAB. I
Tabell 3 nedan redovisas hur vägtransporter fördelar sig över de olika infarterna.
Tabell 3. Vägtransporternas uppskattade fördelning mellan olika infarter/internvägar till SSAB
(interna transporter ej inkluderade), räknat på transporter som uppstår i den sökta verksamheten.

Huvudentré
57 %

Thams
väg
28 %

Internväg till SSAB Internväg till SSAB via
via Masugnsporten Stegeludden/Stjärnviksporten
6%
9%

Antalet vägtransporter beräknas öka, se Tabell 5. Trafiksiffror för vägtransporter skiljer
sig åt mellan interna transporter (en del av verksamheten, se också avsnitt 8.1.2) och
transporter till och från hamnen (följdverksamhet). I de interna transporterna ingår
transporter mellan hamnen och Stegeludden och transporter till lagerytor J och K. De
transporter som går mellan hamnen och SSAB utgör en följdverksamhet. När det gäller
skrottransporter mellan hamnen och SSAB studeras två scenarion, vilka båda utgår från
att huvuddelen av skrottransporterna mellan hamnen och SSAB går på väg eller järnväg
och att en mindre andel går via transportbandanläggningen (HBI och DRI), se Tabell 4.
Detta för att räkna på ett maxscenario gällande väg- och järnvägstransporter. Denna
fördelning mellan olika transportslag kommer i realiteten att variera över tid och i
framtiden kan andelen gods som går via transportbandanläggningen vara högre än vad
som antagits här. De två scenarierna innebär dels att huvuddelen av skrottransporterna
sker med lastbil dels att transporterna sker med en kombination av järnvägstransporter
(80%) respektive med lastbil (20%).
Järnväg
Transporter med tåg till verksamhetsområdet sker via järnvägsspåret från Trafikverkets
rangerbangård mellan motorvägen och centrala Oxelösund. En enkelspårig järnväg leder
in i Oxelösund, vid rangerbangården förgrenar den sig till ett flertal uppställningsspår
samt ett transitspår till SSAB som går genom Hamnens område. I sökt verksamhet
kommer befintliga järnvägsspår fortsatt att användas. Hamnen ser även över
möjligheten att förlänga järnvägsspåret ner på kaj, i Figur 18 visas en sträckning som
kan bli aktuell. En eventuell förlängning av järnvägsspåret för transport mellan hamnen
och SSAB utreds och har ingått i de underlagsutredningar som tagits fram för den sökta
verksamheten15.

15

Den nya eventuella spåranläggningen ingår inte i den sökta verksamheten. Tillstånd för industrispår behöver sökas hos
Transportstyrelsen.
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Antal uppskattade tåganlöp redovisas i Tabell 5, här redovisas de tågtransporter som går
till och från Hamnens verksamhet, samt de tågtransporter som kan komma att
transportera skrot mellan hamnen och SSAB (följdverksamhet) och de tågtransporter
som endast passerar Hamnens verksamhetsområde på väg mot SSAB eller den
kommande LNG-terminalen.

Figur 18. Planerade och befintliga transportvägar till och från verksamhetsområdet16.
Tabell 4. Uppskattad fördelning mellan transportslag till och från hamnen (följdverksamhet)
räknat på framtida godshantering. I tabellen redovisas scenariot att de skrottransporter mellan
hamnen och SSAB som inte går via transportbandanläggning sker 80 % via järnväg och 20 % via
väg.

Järnväg
46 %

16

Väg
37 %

Transportband
17 %

Fastighet Oxelö 7:72 tillhör idag Sjöfartsverket och ingår inte i nuvarande verksamhetsområde men kommer vara en del av
Hamnens verksamhetsområde i framtiden.
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Tabell 5. Transportrörelser, nuläge (typår17), sökt verksamhet samt följdverksamhet (med två
alternativ för skrottransporter mellan hamnen och SSAB)

Transportslag

Nuläge
(typår)

Vägtransporter –
interna transporter*

13 200

65 000

50 000

550

1320

800

Fartygsanlöp/år

Transportslag

Nuläge
(typår)

Vägtransporter –
externa
transporter**

50 000

Järnväg – till och
från hamnen***

700

Järnväg
(skrottransporter
mellan hamnen och
SSAB)
Järnväg (transporter
som passerar
hamnen mot SSAB
och LNG)

-

1400

Sökt verksamhet

Följdverksamhet
Skrottransporter
mellan hamnen och
SSAB 80%
järnväg/20% lastbil
255 000

Nollalternativ

Följdverksamhet
Skrottransporter
mellan hamnen
och SSAB 100%
lastbil

Nollalternativ

320 000

290 000

3 800

3900

2 200

-

2100

-

2100

* Inkluderar samtliga interna vägtransporter (transportrörelser), d.v.s. även till lagerytor J och K samt transporter
mellan hamnen och Stegeludden vilka utgör ungefär 70 % av de interna transporterna.
** Inkluderar vägtransporter (transportrörelser) till och från Hamnens verksamhet, transporter till och från övriga
verksamheter inom Hamnens verksamhetsområde samt transporter mellan hamnen och SSAB.
*** Inkluderar transportrörelser för tåg till och från Hamnens verksamhet, exklusive skrottransporter mellan
hamnen och SSAB vilket är en följdverksamhet av den sökta verksamheten.

Vattenverksamhet
7.2.1. Bakgrund och planerade arbeten
För att Oxelösunds hamn ska kunna ta emot och hantera en ökad mängd gods räcker
inte nuvarande kajlägen till kapacitetsmässigt utan ytterligare kajyta behöver anläggas.
Denna anläggs genom att bygga ihop nuvarande kaj 7 och kaj 9,5. Ett nytt RoRo-läge
anläggs väster om befintlig RoRo-läge vid kaj 2. För att fartyg ska kunna förtöjas vid
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Nuläge utgår från ett typår som tar höjd för de maximala volymerna/största antal transporter som uppstått under de senaste fem
åren.
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det nya RoRo-läget byggs ett 250 m långt fartygsläge som består av ett antal
ihopkopplade dykdalber.
För att fartyg ska kunna nyttja det nya kajläget respektive RoRo-läget behöver
muddring och sprängning utföras. Vid kaj 7 muddras ett cirka 190 m långt område ner
till 11 m ramfritt djup. Vid det nya RoRo-läget och delar av hamnbassängen sker
muddring ner till 10 m ramfritt djup. I ett område sydost om det nya kajläget kommer
muddring ske ner till mellan 10-16,5 m ramfritt djup. Muddring och sprängning
planeras att ske med omfattning enligt Figur 19 nedan. Erosionsskydd av krossmaterial
eller betong planeras att utföras där behov finns. Preliminärt anläggs erosionsskydd vid
fartygsläge, RoRo-ramp och nya slänter efter muddringen.
Mer detaljerad beskrivning av utförande av nya kajytor och RoRo-läge finns att läsa i
Bilaga C till Ansökan, Teknisk beskrivning.

Figur 19. Ytor för muddring och sprängning, ny kajlinje och RoRo-läge.

7.2.2. Anläggningstider och huvudsakliga arbetsmoment
Entreprenaden för muddring och utbyggnad av hamnområdet beräknas kunna starta
tredje kvartalet år 2022. Arbetet bedöms ta ca 2 år att genomföra.
Grumlande arbeten i form av muddring och dumpning planeras att utföras under
perioden 1 september till 31 mars. Denna tid styr när det är lämpligt att påbörja
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entreprenaden. Annan verksamhet som ger upphov till undervattensbuller och småskalig
grumling såsom pålning och spontning avgränsas inte till en viss årstid. Detta eftersom
förväntade buller- och grumlingsnivåer inte motiverar en sådan skyddsåtgärd samt
eftersom omgivande vattenmiljö redan idag är anpassad till hamnverksamhet som i sig
ger upphov till småskalig grumling och buller.
De huvudsakliga arbetsmomenten i utbyggnaden av hamnområdet är:







Kajutbyggnad i förlängningen av kaj 7 och kaj 9,5
Muddring av hamnbassängen
Stabilisering av förorenade massor inom kajutbyggnaden
Nytt fartygsläge med RoRo-ramp vid kaj 2
Anläggande av erosionsskydd
Färdigställande av nya hamnytor, nya sjömärken, kajutrustning etc.

Arbetsmomenten förutsätts kunna pågå samtidigt, t.ex. kan man muddra de mindre
förorenade muddermassorna samtidigt som spont borras för kajutbyggnaden. Det är
också möjligt att påla och sponta vid det nya fartygsläget samtidigt som spont borras vid
kajutbyggnad. Detta under förutsättning att Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller
klaras. De mest bulleralstrande arbetena med spontning och pålning bedöms ta cirka 5
månader för kajutbyggnaden och cirka 5 månader för fartygsläget. Hamnen ska vara i
drift under genomförandetiden.

Masshantering

Muddringen av hamnområdet förväntas generera en teoretisk fast volym på cirka
160 000 m3 muddermassor. Av dessa massor utgör ca 115 000 tfm3 fördjupning av
hamnbassängen och ca 45 000 tfm3 utgör uppskattad muddringsvolym för
erosionsskydd.
Fördelningen av massorna, och hur de planeras att hanteras, redovisas i tabellen nedan.
Tabell 6. Fördelning och hantering av muddermassorna.

Klassificering
Förorenade massor

Volym [tfm3]
20 000

Mindre förorenade
massor, totalt
Varav:
Lera /Silt
Morän

140 000
95 000
11 000

Hantering
Används på plats

Dumpas till havs
Används som fyllning innanför
kajutbyggnaden, alternativt som
fyllningsmaterial på annan plats inom
hamnområdet eller i andra projekt. Även
dumpning till havs är aktuellt om moränens
egenskaper är lämplig för det

Tillståndsansökan Oxelösunds Hamn
M1900072
2020-11-12 s 41 (151)

Sprängstensfyllning

15 000

Losshållet berg

19 000

Används som fyllning innanför
kajutbyggnaden, alternativt som
fyllningsmaterial på annan plats inom
hamnområdet eller i andra projekt.
Används på plats

För att klassa sediment vid ansökan om dumpningsdispens och för att bedöma risk att
olägenhet uppstår (se även Havs- och Vattenmyndigheten, 2018) används ofta aspekten
föroreningsgrad. För att beskriva föroreningsgrad används vanligen Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999). De organiska
föroreningarna PAH, PCB och TBT har klassats mot aktualiserade bedömningsgrunder
(SGU, 2017). Klassningen omfattar metaller (As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn), ∑PAH11, ∑PCB-7 och TBT och är indelad i fem klasser där klass 1 innebär mycket låga
halter och klass 5 innebär mycket höga halter.
För Oxelösunds hamn har de muddermassor som inte utgörs av berg indelats i två
kategorier efter föroreningsgrad, förorenade massor och mindre förorenade massor
(Niras, 2020a). En utgångpunkt är att muddermassor i första hand bör stanna i
vattenmiljön. Massor som uppvisar en generellt låg föroreningsgrad, s.k. mindre
förorenade massor, bedöms kunna dumpas utan att medföra en olägenhet (se bedömning
av miljökonsekvenser i kapitel 12.3). Dessa massor utgörs huvudsakligen av äldre s.k.
gråleror som till stor del har föroreningsklass 1–2 vilket högst sannolikt är helt
opåverkat material. I några få punkter förekommer föroreningar motsvarande klass 3
eller 4 ytligt. En ungefärlig bedömning är att det motsvarar 10% av volymen. Massor
som klassas till mycket höga halter (klass 5) uppvisar tydliga tecken på tillförda
föroreningar och bör av miljöskäl inte dumpas. Dessa massor planeras istället nyttjas för
anläggningsändamål (se avsnitt nedan).
7.3.1. Hantering av mindre förorenade muddermassor
De muddermassor som huvudsakligen uppvisar låg föroreningsgrad och består av ler
och silt är inte lämpliga för nyttjande i anläggningsarbeten eftersom de har sämre
geotekniska egenskaper. Dessa massor avses istället att dumpas i ett cirka 60 meter
djupt område söder om ön Beten, se Figur 20. Total teoretisk fast volym aktuell för
dumpning har beräknats till cirka 120 000 m3. Detta är maximal volym som är aktuell
för dumpning (lera + morän enligt Tabell 6 ovan) med ca 10% marginal för att ta höjd
för osäkerhet beroende på släntvolymer och övermuddring.
Massor som ska dumpas transporteras med bottentömmande pråmar och dumpas till
havs vid dumpningsplatsen sydost om ön Beten. Bottentömmande pråmar funkar så att
de öppnar luckorna några meter under ytan. Vid dumpning kommer en jämn överyta på
botten att eftersträvas.
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Figur 20. Aktuella områden för muddring och dumpning.

7.3.2. Hantering av förorenade muddermassor
De förorenade muddermassorna avses att användas för att anlägga ny kajyta. Detta
minskar behovet av att ta in externa massor vilket är en fördel ur resursperspektiv. För
att uppnå de geotekniska krav som gäller för en kaj gällande bl.a. hållfasthet samt
miljökrav kopplat till låg lakbarhet av föroreningar kommer massorna att stabiliseras
och solidifieras med bindemedel. Metoden att blanda in bindemedel i förorenade massor
av låg bärighet på detta sätt kallas s/s-metoden (stabilisering/solidifiering) och är
etablerad i Sverige. Denna metod har med gott resultat tillämpats i flera hamnar i
Sverige och även utomlands.
Mer detaljerad beskrivning av solidifiering och stabilisering och utförande av den nya
kajytan finns att läsa i Bilaga C till Ansökan, Teknisk beskrivning.
7.3.3. Hantering av bergmassor, sprängstensfyllning och morän
Bergmassorna, sprängstensfyllningen och moränen, bedöms som rena och kan med
fördel användas inom området.
Tänkbara användningsområden är:




Fyllning innanför sponten vid utbyggnad av kaj 7–9,5.
Provisorisk motfyllning mot utsidan av sponten vid utbyggnad av kaj 7–9,5.
Utfyllnad av hamnytan vid nytt RORO-läge vid kaj 2.
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Erosionsskydd
Överlast för att utveckla sättningar under SS-massornas härdningstid.

Beroende av i vilken ordning massorna tas upp och hur logistiken kring hanteringen av
massorna ser ut, kan de behöva tas upp på land och lagras i väntan på användning som
fyllnadsmassor. De material som kan bli aktuella för lagring är morän, sorterad
sprängstensfyllning och losshållet berg. Om stora mängder losshållet berg tas upp på
land kan det bli aktuellt att krossa och sortera dessa massor på plats. Stenar som är för
stora för att hanteras av en kross behöver knackas ned med hydraulhammare, så kallad
skutknackning. Skutknackning sker parallellt med krossningen av massorna. Krossning
ökar möjliga användningsområdena för massorna, och omfattande transporter utanför
hamnområdet kan undvikas jämfört med om massorna krossas externt. Möjlig plats för
lagring och eventuell krossning av massorna finns på Stegeludden, se Figur 21. Om detta
blir aktuellt bedöms ca 15 000 m3 berg behöva transporteras och krossas vid
Stegeludden.

Figur 21. Möjlig yta för lagring och hantering av morän, sorterad sprängstensfyllning och
losshållet berg samt eventuell krossning.

Massorna förutsätts vara rena och vid lagring inom ytor på Stegeludden rinner
dagvattnet mot befintliga diken och damm. Om behov av rening uppstår, kopplat till
exempelvis partiklar, kan rening ske i befintligt dagvattensystem. Om lagring blir
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aktuellt föreslås en regelbunden miljökontroll av dagvattnet under denna period,
kontrollen kan t.ex. omfatta grumling, pH och kväve.

Hamnverksamhet övergångsperiod

Med övergångsperioden avses den tid då den kol- och malmbaserade processen vid
SSAB sker parallellt med den järn- och skrotbaserade driften som ljusbågsugnen
medför, detta för att produktion av stål ska kunna fortgå under idrifttagande av
ljusbågsugnen. Under övergångsperioden minskas den malmbaserade produktionen vid
SSAB. När det närmar sig uppstart av ljusbågsugnen kommer järn- och skrotråvara att
börja hanteras och lagras inom hamnen. Till en början kommer mindre mängder järnoch skrotråvara hanteras men ju närmare slutet på inkörningsperioden av ljusbågsugnen
desto mer järn- och skrotråvara kommer att behövas.
Under övergångsperioden kommer Hamnens verksamhet att gå från befintlig
verksamhet med hantering och lagring av stora mängder kol, koks, malm och kalksten
till att gradvis hantera och lagra en ökad mängd järn- och skrotråvara. Detta medför att
godstransporter och transportsätt med transportbandanläggning, bil, järnväg och fartyg
kommer att följa samma omställning.
Med nytt RoRo-läge och ny kajyta möjliggörs mer djupgående fartyg redan under
övergångsperioden.
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8. AVGRÄNSNINGAR
Nedan beskrivs de avgränsningar som gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen.

Verksamheten
8.1.1. Sökt Verksamhet
Se kapitel 4.2 samt kapitel 7.
8.1.2. Följdverksamhet
Transporter utanför Hamnens verksamhetsområde men som är kopplade till den sökta
verksamheten utgör en s.k. följdverksamhet och ingår i beskrivningen och bedömningen
av kumulativa effekter. Transporter inom Hamnens verksamhetsområde och transporter
mellan Oxelösunds hamn och Stegeludden beaktas som en del av den sökta
verksamheten.
8.1.3. Närliggande verksamheter
I området finns ett flertal närliggande verksamheter som kan bidra till kumulativa
effekter. Nedanstående verksamheter ingår inte i den sökta verksamheten utan bedrivs
under separata tillstånd. Verksamheterna har, då det bedömts relevant, beaktats vid
bedömningen av kumulativa effekter.



SSAB Oxelösund.
Oljeanläggningen - Bergrumsanläggning och hantering av flytande bulk.

Sjöfartsverket bedriver för närvarande verksamhet öster om hamnen. Som nämnts
tidigare planeras den fastighet som idag tillhör Sjöfartsverket i framtiden ingå i sökt
verksamhetsområde. Sjöfartsverkets verksamhet kommer därmed att flytta från
fastigheten.
8.1.4. Externa verksamheter inom Hamnens område
Det finns idag ett antal externa verksamhetsutövare samt planerade externa
verksamheter inom Hamnens område, se förteckning och Figur 22 nedan. Varje
verksamhetsutövare är ansvarig för verksamheten inom sitt respektive lager eller
verksamhetsområde och har egna tillstånd enligt miljöbalken där så krävs.
Verksamhetsutövarna ansvarar för sådan eventuell miljöpåverkan som kan uppstå som
en följd av dess verksamhet. Inom Hamnens område finns även lagerytor som
arrenderas av externa verksamhetsutövare som bedriver icke-tillståndspliktig
verksamhet. Ingen av dessa verksamheter ingår i den sökta verksamheten.
Verksamheterna har, där det bedöms relevant, beaktats vid bedömningen av kumulativa
effekter. Hantering av gods över kaj som sker till de externa verksamheterna belägna
inom Hamnens område (exklusive LNG och olja) omfattas av Hamnens sökta
verksamhet.
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Nuvarande och planerade verksamheter inom Hamnens område:
•
•
•
•
•
•
•
•

OxGas AB – en LNG-terminal avses anläggas inom ett avgränsat område innanför
Hamnens område. Verksamheten har meddelats tillstånd och tillståndet är kungjort.
(2020).
Nordic Bulkers AB – importerar vägsalt, kalk m.m. till en separat anläggning i en
tältbyggnad innanför Hamnens område. Ej tillstånds- eller anmälningspliktig
verksamhet.
Svenska Foder – hanterar spannmål för export. Verksamhet bedrivs på lageryta F
(lagring i silos) och i en lagerhall innanför Hamnens område. Ej tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet med eget kontrollprogram.
Kuusakoski – hanterar skrot i olika fraktioner på lagerytor på Stegeludden. Har ett
eget miljötillstånd.
Thomas Cement – bedriver import av cement och granuler till en siloanläggning
lokaliserad innanför Hamnens område. Har ett eget miljötillstånd.
Geminor AB – importerar SRF, RDF balat avfall från England. Lossas från
RoRo-fartyg till tältbyggnad/lagerhall innanför Hamnens område. Balarna
ompaketeras och lastas på bilar för vidaretransport. Har ett eget miljötillstånd.
Swecem – malning av hyttsand i en kvarn samt lager i silos på Hamnens område.
Uttransport sker med fartyg och bil. Verksamheten är en C-verksamhet.
Swecem planerar en bitumenterminal inom verksamhetsområdet.

Figur 22. Närliggande och externa verksamheter (nuvarande och planerade) inom Hamnens
område år 2020.
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I Figur 23 och Figur 24 visas illustration över hur den sökta verksamheten förhåller sig
till följdverksamhet samt externa verksamheter inom Hamnens område.

Figur 23. Illustration av hur sökt verksamhet föhåller sig till följdverksamhet. Den sökta
verksamheten inklusive lastning, lossning, lagring och transport inom verksamhetsområdet ses
inom den rödstreckade linjen. Följdverksamhet ses inom blå streckad linje.

Figur 24. Illustration av hur sökt verksamhet föhåller sig till externa verksamhetsutövare inom
Hamnens område. Den sökta verksamheten kopplat till gods över kaj finns inom den gröna
streckade linjen. Inom den röda streckade linjen är externa verksamheter vars verksamhet inte
ingår i den sökta verksamheten.

Tidsmässig avgränsning av MKB

Konsekvenserna bedöms i regel för när tillståndsgiven kapacitet ianspråktagits och
hamnverksamhet är i full drift samt att SSAB har ställt som sin produktion fullt ut.
Även ett byggskede beskrivs för de miljöaspekter där det bedömts som relevant.
Följande utgångspunkter gäller för den tidsmässiga avgränsningen:


Nuläge utgår från ett typår som tar höjd för de maximala volymerna/största antal
transporter som uppstått under de senaste fem åren. För buller beskrivs nuläget
med ett tänkt maximalt driftfall inom nuvarande tillstånd som medger en årlig
hantering av 5,5 miljoner ton gods över kaj.
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Driftskede (sökt hamnverksamhet) – utgår från sökt verksamhet bestående i en
årlig hantering av 10,5 miljoner ton gods samt SSAB ställt om sin produktion
full ut18 (driftskede).
Nollalternativ – Nollalternativet innebär att Hamnens verksamhet fortgår enligt
nuvarande tillstånd. I nollalternativet förutsätts också att SSAB ställt om sin
produktion fullt ut.
Byggskede – med byggskedet avses framförallt sökt vattenverksamhet. Även
påverkan av iordningsställande av lageryta J och K (och eventuell
iordningställande av ytterligare ytor på Stegeludden) beskrivs under byggskedet,
dock på översiktlig nivå och denna berör färre aspekter än den sökta
vattenverksamheten.
Övergångsperioden – med övergångsperiod avses då SSAB ställer om sin
produktion från kol till järn-och skrotråvara.

Geografisk avgränsning av MKB

Konsekvensbedömningarna omfattar det geografiska område som kan påverkas av den
sökta verksamheten. Detta innefattar såväl det direkta påverkansområdet där
verksamheten bedrivs och där fysiska åtgärder vidtas som de kringliggande områden där
en påverkan kan påvisas, exempelvis recipienter, transportvägar, närliggande
bostadsområden etc.
Påverkan från luft- och vattenutsläpp avtar med avståndet från utsläppet. Miljöpåverkan
från Hamnens verksamhet har för vattenmiljö avgränsats till vattenområdet närmast
hamnen och den planerade dumpningsplatsen samt de mest närliggande
vattenförekomsterna. För luft inklusive damning beskrivs påverkan lokalt och för
närliggande bostadsområden.
För buller beskrivs konsekvenserna för närliggande bostadsområden och närliggande
natur- och skärgårdsmiljöer. För risk och säkerhet beskrivs konsekvenserna för
närliggande bostadsområden och verksamheter samt på recipienter inom 10 kilometers
radie. För naturmiljön beskrivs konsekvenserna för närmast liggande skyddade
naturområden.
Konsekvenser till följd av följdverksamhet i form av lastbilstransporter till och från
hamnen har bedömts fram till påfarten till E4. På E4:an norrut och söderut bedöms
hamnens transporter vara försumbara i relation till den totala miljöpåverkan från
transporterna. Utsläppen från fartyg har avgränsats till Norra Kränkan. Konsekvenser
till följd av järnvägstransporter bedöms från Oxelösunds centrum till SSAB.

18

Inom ramen för det sökta alternativet beaktas även den övergångsperiod då SSAB har parallell drift med produktion med såväl
kol och malm som järn- och skrotbaserad drift med ljusbågsugn.
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Avgränsning i sak

De miljöaspekter som beskrivs och bedöms i miljökonsekvensbeskrivningen listas i
Tabell 7. Miljökonsekvenser beskrivs för driftskede och byggskede. Vilka skeden som
bedömts relevanta för respektive aspekt ses i tabellen.
Tabell 7. Aspekt respektive för vilket skede dessa miljöbedöms.

Aspekt Driftskede
(Hamnverksamhet)
Vattenmiljö inkl.
dagvatten
Luft
Buller
Risk och säkerhet (inkl.
släckvatten och trafik)
Kulturmiljö
Markföroreningar &
grundvatten
Naturmiljö
Yrkesfiske
Avfall och
resurshushållning

X

Byggskede (främst
vattenverksamhet)
X19

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

Naturmiljö bedöms inte påverkas i byggskedet. Vattenlevande arter ingår i aspekten
vattenmiljö och eventuell påverkan på dessa bedöms för byggskedet. Markföroreningar
och grundvatten konsekvensbedöms enbart för byggskede då detta främst är kopplat till
eventuella anläggningsarbeten vid iordningsställande inom verksamhetsområdet.
Eventuella föroreningar kopplade till sediment ingår i aspekten vattenmiljö.

9. ALTERNATIVREDOVISNING
Nollalternativ

Nollalternativet innebär att Hamnens verksamhet fortgår enligt nuvarande tillstånd.
Dagens tillstånd medger 5,5 miljoner ton gods över kaj. SSABs planerade omställning
antas ske och järn-och skrothanteringen för SSABs verksamhet behöver då kunna
hanteras genom Oxelösunds hamn. En stor del av kapaciteten upptas under nuvarande
tillstånd därmed av skrothantering, främst på yttre kajen. Befintliga verksamheter som
Hamnen har idag (hamnverksamhet och godshantering inklusive uppdrag för de externa
verksamheter som finns inom Hamnens område) beräknas vara kvar, men hanteringen
19

Dagvatten bedöms endast för driftskedet
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av kol och järnmalm för SSAB Oxelösund har ersatts med järn-och skrotråvara. Utifrån
ett antagande om att järn- och skrotråvaran avsett för SSAB utgörs av den mest
skrymmande typen beräknas hamnverksamheten slå i kapacitetstak vid cirka 3,8
miljoner ton gods över kaj, beräknat efter antal tillgängliga timmar för produktion och
med maximerade maskin- och kranresurser på befintliga kajer. Detta eftersom skrotet i
sig är mer skrymmande och tar längre tid att lossa per viktenhet än exempelvis
järnmalm. Interna transporter för att frigöra kajyta måste ske kontinuerligt.
Sammantaget går det alltså inte att utifrån ovanstående antaganden nå tillståndstaket 5,5
miljoner ton gods över kaj i befintligt tillstånd.
Ovanstående innebär vidare att tillväxt av nya godsflöden inte kan ske på grund av att
kapacitetstaket är nått. Hamnen tappar sin konkurrensförmåga gentemot andra hamnar
och Hamnen kan inte möta de krav från rederier i fråga om redundans på kajer och djup
vid kaj vilket medför att Hamnen begränsar sitt tjänsteutbud. Hamnen kan också tappa
de omlastningsaffärer som görs idag. Det i sig kan innebära att Hamnen inte kan vara
med och bidra till att uppfylla Regeringens mål gällande fler sjötransporter jämfört med
bil och järnväg.

Alternativa lokaliseringar
9.2.1. Utgångspunkter
Oxelösunds hamn är en allmän hamn vilket innebär att hamnen är öppen för allmän
trafik. Hamnen råder därmed inte över vilka transporter som går via Oxelösunds hamn
utan det gör de bolag som väljer att trafikera hamnen.
Oxelösunds hamn har ett flertal kommersiella och logistiska fördelar jämfört med
närliggande hamnar, såsom ett djup som möjliggör att de största fartyg som trafikerar
Östersjön kan tas in, ett isfritt läge året om, 24 timmarsservice, kort insegling och goda
transportmöjligheter med direkt anslutning till både motorväg och järnväg.
Upptagningsområdet för Oxelösunds hamn är framförallt Bergslagen, Mälardalen och
Östergötland. Cirka 60 % av den totala årliga volymen gods över kaj utgörs av gods till
och från SSABs verksamhet. Sammantaget har Oxelösunds hamn ett mycket gott läge i
regionen och ligger fördelaktigt med avseende på närheten till sina kunder.
Sammantaget är det här viktiga utgångspunkter vid en jämförelse med alternativa
lokaliseringar.
Överväganden rörande alternativa lokaliseringar för den sökta verksamheten har
innefattat nyetablering av hela den sökta verksamheten, etablering av kaj och
hamnverksamhet vid Stegeludden samt en bedömning av möjligheten att uppnå samma
syfte som den sökta verksamheten genom användande av andra befintliga allmänna
hamnar i regionen. Härutöver har ett antal alternativa placeringar av tillkommande
kajytor övervägts.
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9.2.2. Ny hamn i oexploaterat område
Att anlägga en helt ny hamn i ett oexploaterat område med de fördelar och
förutsättningar som Oxelösunds hamn har skulle innebära mycket stor miljöpåverkan
och kräva stora investeringar. En jämförbar lokalisering förutsätter att det finns eller
etableras i det närmaste direkt anslutning till motorväg och järnväg, kort insegling från
farled och ett inseglingsdjup om 16,5 m för att kunna ta emot fartyg av sådan storlek
som hamnen tar emot idag.
För att vara belägen inom nuvarande upptagningsområde och i närheten av Hamnens
kunder skulle en ny plats behöva vara belägen i närområdet till dagens hamn. Studier av
kustområdet norr och söder om Oxelösund (mellan Trosa och Norrköping) visar att hela
kuststräckan ingår i riksintresseområde för natur- och kultur samt för rörligt friluftsliv
enligt 4 kap miljöbalken (se Figur 7). Stora delar av både vatten- och landområdena är
skyddade som naturreservat samt Natura 2000. Utöver att stora delar av vatten- och
landområdena är skyddade finns inte heller infrastruktur som järnväg ner till
kustområdet, med undantag till städerna. Att anlägga en ny hamn i detta område skulle
innebära stora ingrepp både på land genom infrastruktur och nya ytor att bedriva
hamnverksamheten på samt i vatten. Att anlägga en ny farled in till en ny hamn och att
se till att farled och hamnbassäng har erforderliga djup skulle kräva muddring och
sprängning i områden som idag är mer opåverkade jämfört med vad det befintliga
hamnområdet i Oxelösund är. Det skulle också oundvikligen föranleda längre
transporter på land till de kunder som har anläggningar i Oxelösund, däribland SSAB.
En ny hamn i ett oexploaterat läge längre från bebyggelse skulle kunna innebära mindre
bullerstörningar på närliggandebostäder samt eventuellt minska tung trafik genom
tätort. Detta måste dock vägas mot de betydande ingrepp som anläggande av en helt ny
hamn i tidigare oexploaterat område skulle innebära.
Norr om Brannäshalvön finns ett område som är utpekat som utvecklingsområde för
Hamn, se Figur 6. Att anlägga en ny hamn i detta område skulle, liksom nämns för
övriga kuststräckan i närheten av Oxelösunds hamn, innebära stora ingrepp både på land
genom infrastruktur och nya ytor att bedriva hamnverksamhet på samt i vatten genom
behovet av att skapa erforderliga djup för fartygstrafik. Strax norr om detta område är
Natura 2000-området Strandstuviken beläget vars bevarandesyfte kopplar till att vårda
ett område med grunda vikar, strandängar, hagar och skogar med ett för länet ovanligt
rikt fågelliv. Att anlägga en helt ny hamn i detta område skulle innebära större negativa
konsekvenser för natur- och vattenmiljö än utvecklingen av den befintliga hamnen.
Fördelarna med att utveckla och optimera en befintlig anläggning jämfört med att bygga
en ny är därmed flera. Genom relativt begränsade ingrepp i hamnen som helhet kan
Hamnens verksamhet optimeras och möjlighet till en fördubbling av godsflödet. Att
optimera befintlig verksamhet och användningen av ytor som i dagsläget redan är
ianspråktagna bedöms också vara väsentligen mer resurseffektivt än att bygga ut en helt
ny hamn. Med detta som bakgrund bedöms anläggandet av en helt ny hamn i ett idag
oexploaterat läge inte vara ett rimligt alternativ till en utbyggnad av den befintliga
hamnen i enlighet med ansökan.
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9.2.3. Ny hamn i exploaterat område
Stegeludden ägs av Hamnen och det har tidigare funnits planer på etablering av kaj för
hamnverksamhet i området. Att anlägga en ny hamn på Stegeludden har utvärderats
även inför den här ansökan men har, liksom att anlägga en ny hamn på annan plats, inte
bedömts vara ett rimligt alternativ i jämförelse med en utbyggnad inom den befintliga
hamnen. Även om etableringen av kajytor vid Stegeludden skulle innebära likartade
logistiska fördelar som en utbyggnad av kajyta inom den befintliga hamnen finns
betydande skillnader. Att anlägga en ny hamn på Stegeludden skulle innebära behov av
en ny farled, nya kajanläggningar samt etablering av utrustning för hantering av gods
till/från fartyg. Det skulle krävas stora investeringar för att anlägga en helt ny hamn på
Stegeludden och därutöver ta längre tid för en utbyggnad. Utöver detta skulle en
utbyggnad av Stegeludden innebära stora ingrepp både på land och i vatten. I vatten
skulle muddring och sprängning av större volymer än i befintlig hamn bli aktuellt och
dessutom i sediment som bedömts som mer förorenade än i befintlig hamn. Ur
störningssynpunkt med avseende på till exempel buller ligger Stegeludden längre ifrån
de centrala delarna av Oxelösund, dock är Stegeludden, liksom befintlig hamn, belägen
i närheten av Gamla Oxelösund. Att bygga ut Stegeludden bedöms vara mindre
resurseffektivt än att optimera och utveckla befintlig hamnanläggning. Sammantaget har
Hamnen inte bedömt att etablering av en hamnanläggning vid Stegeludden är ett rimligt
alternativ.
9.2.4. Lokalisera viss typ/viss del av godshanteringen i annan befintlig
allmän hamn
Olika aspekter kan driva ett godsflöde till/från en specifik hamn. Det kan vara närhet till
industrier, infrastruktur på land och sjösidan, öppettider, servicegrad och kostnadsnivåer
samt respektive hamns attraktivitet på marknaden. Politiska incitament kan också få
godsströmmar att flytta sig. Hamnen uppfattar dock att kunderna typiskt sett väljer den
hamn med kapacitet att hantera aktuellt godsslag och som är geografiskt närmast den
slutliga mottagaren eller avsändaren av godset. Oxelösunds hamn är framförallt inriktat
på hantering av bulkprodukter och styckegods samt har bra förutsättningar för att ta en
stor del av export- och importflöden med enhetslaster med RoRo. Upptagningsområdet
är som nämnts tidigare framförallt Bergslagen, Mälardalen och Östergötland.
Oxelösunds hamn erbjuder även omlastning av bulkvolymer, då i konkurrens med
hamnar ute i Europa.
I regionen finns ett antal allmänna hamnar som i teorin skulle kunna fungera som
alternativ för fartygstrafik och transporter som idag går via Oxelösunds hamn. De
allmänna hamnarna har dock delvis olika inriktning och servar därmed delvis olika
segment och geografiska områden (se nedan). I och med att Hamnen inte bedriver
verksamhet i någon av de andra hamnarna utgår beskrivningen i det här avsnittet
huvudsakligen från behovet av att beskriva alternativa sätt att nå ”samma syfte” som
den sökta verksamheten.


Stockholm Norvik är en ny container- och RoRo-hamn som framförallt kan
utmana containertrafiken till/från Göteborg samt andra containerhamnar
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(Norrköping, Gävle, Södertälje) på svenska ostkusten. Upptagningsområdet för
Stockholm Norvik är framförallt Mälardalen.
Stockholm Kapellskär är en RoRo-hamn som trafikerar bl.a. Finland och
Estland. Upptagningsområdet är hela Sverige men med fokus på Sydsverige,
cirka 80% av volymen går till/från Sydsverige, vilket innebär att de går förbi
Stockholm via Essingeleden.
Norrköpings hamn är specialiserad på container och flöden till/från
skogsindustrin. Upptagningsområdet är framförallt Östergötland och
Mälardalen.
Södertälje är en liten hamn fokuserad på flytande bulk, container och bilimport.
Upptagningsområdet för Södertälje är Mälardalen.
Gävle hamn hanterar skiftande varuslag, liknande Oxelösunds hamn, men
framförallt container, torr- och flytande bulk. Upptagningsområdet är
Bergslagen och södra Norrlandskusten.
Hargshamn hanterar biobränslen till regionen norr om Stockholm.
Västerås hamn har ett upptagningsområde Mälardalen och Bergslagen.
Skånes färjehamnar (Malmö, Trelleborg, Ystad) hanterar stora mängder importoch exportflöden genom en kort sjöresa mellan Nordtyskland och Sydsverige för
att sedan låta godset rulla på landsväg långa sträckor i Sverige.
Upptagningsområdet är hela Sverige.

Framförallt Gävle hamn tar emot delvis liknande godstyper som Oxelösunds hamn men
har idag ett delvis annat geografiskt upptagningsområde.
För många av Hamnens kunder med lokal närvaro i Oxelösund, skulle en omflyttning
av sjötransporter till en annan hamn vara förenad med väsentliga kostnader och
olägenheter. I förhållande till SSAB ifrågasätts om det alls skulle vara möjligt, med
hänvisning till den förlängning av transportsträckan på land som en dylik
omlokalisering skulle medföra. Hamnen har endast rådighet över sin egen verksamhet
och utvecklingen av denna. Den nu sökta verksamheten reflekterar den bedömning
Hamnen gjort av hur marknaden och transportbehovet för relevanta godsslag bedöms
utvecklas i Oxelösunds hamn, inom regionen och inom relevanta kundsegment under de
kommande åren.
Hamnen saknar också närmare kännedom om tillgänglig kapacitet, lokal miljöpåverkan
etc. i de andra allmänna hamnarna i regionen och saknar också rådighet över deras
inriktning eller en eventuell utbyggnad av dessa. En naturlig följd av Regeringens mål
om en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart är sannolikt att
flera av de allmänna hamnarna i regionen kommer att se ökade godsflöden under de
kommande åren. Sedan 2018 har Sverige en godstransportstrategi för att få effektivare
och inte minst mer miljövänliga transporter. Strategin tar sikte på en stor överflyttning
av transporter till sjöfart som idag har outnyttjad kapacitet medan väg- och järnvägsnät
dras med kapacitetsbrister. En hamns roll är central i logistikkedjan och arbetet med
överflyttning. Den outnyttjade kapaciteten i sjöfarten kan användas för att nå en högre
transporteffektivitet generellt. Hamnar med goda infrastrukturförutsättningar förväntas
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därmed se ökade godsflöden och Oxelösunds hamn är även vid en jämförelse med andra
anläggningar i regionen strategiskt placerad,
9.2.5. Bygga ut befintlig hamn i närområdet
På SSABs område finns en industrihamn som används för vissa transporter till och från
SSAB, den s.k. Stålhamnen. SSAB är ansvarig verksamhetsutövare i Stålhamnen och
det är inte en allmän hamn. Hamnen har inte rådighet över Stålhamnen och hur den
används eller utvecklas och det är inte möjligt för Hamnen att styra en del av sin
verksamhet till SSABs industrihamn. Stålhamnen är således inte en möjlig alternativ
lokalisering av den sökta verksamheten.
Stålhamnen fungerar huvudsakligen som utskeppningspunkt för produkter från SSAB.
Stålhamnen har ett inseglingsdjup som begränsar möjligheten att ta in större fartyg.
Hamnen planerar därför att fortsatt vara den primära lossningsplatsen för råvaror till
SSAB eftersom dessa produkter företrädelsevis kommer med stora fartyg som inte kan
angöra Stålhamnen.
9.2.6. Lokalisering inom hamnens ytor
Kaj och RoRo-läge
Hamnen har under arbetets gång studerat olika alternativ gällande placering av RoRoläge (anläggande av nytt/nyttja befintligt RoRo-läge) och utbyggnad av kaj. De
alternativ som Hamnen har övervägt vid sidan av den sökta verksamheten (nytt RoRoläge samt bygga ihop kaj 7 och 9,5) är olika vinkel på fartygsläget vid det nya RoRoläget, ihopbyggnad av kaj 7 och 9,5 men utan ett nytt RoRo-läge samt ett nytt RoRoläge i kombination med en mindre kajutbyggnad i förlängningen av kaj 8 och kaj 9,5 (se
Figur 25).
Dessa alternativ har utvärderats genom följande kriterier:






Teknisk genomförbarhet
Kostnader kopplat till affärsnytta
Tid för genomförande
Miljöpåverkan
Förutsättningar att bedriva befintlig verksamhet i kombination med
genomförandet

Utvärdering enligt ovanstående kriterier resulterade i nu aktuell placering av nytt RoRoläge samt ihopbyggnaden av kaj 7 och 9,5.
För att ytterligare utvärdera att sökt verksamhet ger ett säkert och effektivt utnyttjande
av hamnen har manöversimuleringar genomförts, se bilaga C.6 till Ansökan (SSPA,
2020). Studien har omfattat simuleringar av ett rorofartyg med en längd av ca 240 m
med passage till det sökta RoRo-läget, samt ett bulkfartyg på ca 160 m till det nya
kajläget vid kaj 8. Simuleringarna genomfördes med medverkan av bl.a. Sjöfartsverket
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och lotsar från trafikområdet i Oxelösund. Alla med god kunskap om hamnbassängen
samt farleden in till hamnen.
Simlueringarna visar att både RoRo-fartyg och bulkfartyg till/från det nya RoRo-läget
samt den nya kajen kan anses vara säkra passager.
Utifrån uppställda kriterier och manöversimuleringarna har övriga alternativ uteslutits
på grund av för små säkerhetsmarginaler och manöverutrymme för fartyg.
Inom ramen för simuleringen anges ett antal rekommendationer som kommer att ligga
till grund för ett gemensamt arbete mellan Hamnen och Sjöfartsverket med att ta fram
nya restriktioner gällande fartygstrafiken.
Som ett alternativ till att anlägga ett nytt RoRo-läge har alternativet att renovera och
fördjupa det befintliga RoRo-läget vid kaj 2 studerats. Det är dock komplicerat att
muddra till större djup nära befintliga kajer då dessa konstruktioner inte är
dimensionerade för det. Samtidigt behövs platsen längs kajerna 3-5 för annan
verksamhet. Detta alternativ har därför avfärdats och ett nytt RoRo-läge ingår därför i
den sökta verksamheten.

Figur 25. Olika alternativ gällande ny kajlinje och nytt RoRo-läge

Dumpningsplatser
Hamnen har tidigare använt ett område beläget cirka 500 sydost om Vinterklasen för att
dumpa muddermassor. Området hade dock begränsad mottagningskapacitet och var
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dessutom beläget inom riksintresse för yrkesfiske. SGU utförde 2006 en undersökning
av alternativa områden som vore mer lämpliga för dumpning. Två alternativ
identifierades som uppfyllde de krav som ställdes på en ny dumpningsplats, se Figur 26.
Kraven var att platsen skulle ha mycket goda ackumulationsförhållanden, ha stor
kapacitet samt att den låg utanför området som utgjorde riksintresse för yrkesfiske
(SGU, 2006).

Figur 26. De två områden som identifierades i SGU:s undersökning som lämpliga för dumpning.

Alternativen är i stort sett likvärdiga men det valda alternativet (den östra rutan) är
något djupare vilket bedöms vara en miljömässig fördel, eftersom bottenfaunan normalt
är något mer sparsam i djupare områden. Detta styrks också av genomförd
bottenfaunaundersökning. Vald dumpningsplats är också beläget i sin helhet utanför
riksintresseområde för yrkesfiske. Området ligger knappt 5 km sydost om
hamnområdet. Dumpningsplatsen är beläget i en cirka 50–60 meter djup sänka. Vid
vidare undersökningar av den valda dumpningsplatsen har det inte framkommit något
som indikerar att platsen skulle vara olämplig för dumpning.

Alternativa lösningar och arbetsmetoder
9.3.1. Hantering av förorenade och mindre förorenade muddermassor
Hantering av de muddrade massorna samt sprängsten kommer att utredas vidare inom
ramen för detaljprojektering med utgångspunkt i avfallshierarkin samt förekommande
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möjligheter till nyttjande av massor. De muddermassor som uppvisar låg eller ringa
föroreningsgrad avses, som nämnts tidigare, att dumpas i ett cirka 60 meter djupt
område söder om ön Beten (se Figur 20). Dumpning är en snabb och tekniskt gynnsam
metod och miljökonsekvenserna av dumpning är övergående om dumpning sker inom
ett för ändamålet lämpligt område. De massor som avses dumpas består till stor del av
ler och silt och har dåliga geotekniska egenskaper och är därför inte möjliga att använda
för anläggningsändamål.
Att deponera de mindre förorenade massorna på land bedöms inte vara ett rimligt
alternativ till dumpning och inte motiverat ur ett föroreningsperspektiv. Att deponera
dessa massor på land skulle kräva omfattande transporter med miljöpåverkan, samt
skulle riskera att markant förlänga muddringsperioden.
De förorenade muddermassorna avses att så långt som möjligt, som nämnts tidigare,
användas för att anlägga en ny kajyta. Detta minskar behovet av att ta in externa massor
vilket är en fördel ur resursperspektiv. En annan fördel med att använda de förorenade
massorna är att dessa avlägsnas från botten och kvar blir rena sediment. Bottnarnas
minskade föroreningsnivåer är positivt för vattenmiljön. Ett miljömässigt sämre
alternativ till nyttogörande skulle vara att skicka massorna till deponi. Utifrån ett
resursperspektiv bedöms det vara bättre att använda än att deponera massorna på land
(och följa avfallshierarkin). Deponering av massorna på land skulle kräva omfattande
landtransporter vilket bidrar till utsläpp. Att nyttiggöra massorna lokalt innebär att några
längre landtransporter inte är nödvändiga.
Bergmassor, sprängstensfyllning och morän, kan med fördel användas inom området.
Massorna kan vid behov behöva lagras, sorteras och bearbetas (genom krossning) vid
Stegeludden. Därefter kan de användas som till exempel utfyllnad (motfyllning och
utfyllnad) vid kajutbyggnaden eller som erosionsskydd. I andra hand sker
försäljning/transport av bergmassorna till närliggande projekt eller till bergtäkt där
massorna kan krossas.
Massor som eventuellt varken uppfyller kraven för dumpning eller lämpar sig för
användning kommer lämnas för externt omhändertagande till anläggning med
erforderliga tillstånd.
9.3.2. Arbetsmetoder
Den planerade muddringen kan utföras med olika metoder. Avgörande för valet av
metod för muddring är faktorer såsom:







Muddrad volym
Metrologiska förhållanden
Miljökrav map på t.ex. massornas status
Geologiska förhållanden
Säkerhetsaspekter
Vattendjup etc.
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De massor som inte bedöms som förorenade kan muddras med valfri muddringsmetod
och dessa är inte alternativskiljande ur ett miljömässigt perspektiv. Exempel på
mudderverk är enskopeverk, gripskopeverk och sugmudderverk.
Förorenade sediment ska, i största möjliga mån, muddras med ett gripskopeverk med
miljöskopa där så är möjligt. Detta för att undvika grumling. Miljöskopan är försedd
med ventiler i överkant vilket gör att vatten kan pressas ut ur skopan då den fylls med
sediment. Detta leder till att vatteninblandning, spridning av sediment och spill minskar
i jämförelse med andra muddringsmetoder. Skopan förses med positioneringssystem så
att hög precision av muddringen kan erhållas. På så sätt finns det möjlighet att
kontrollera att man får bort det översta skiktet i de förorenade områdena på det bedömda
begränsade djupet.
Även vid andra arbetsmoment kan olika arbetsmetoder vara aktuellt, till exempel vid
pålning och spontning . Pålnings- och spontarbeten kommer utföras vid kajutbyggnaden
och det nya fartygsläget. Pålarna kommer antingen slås eller borras till berg. Sponten
kan utföras som en stålrörsspont, som i så fall borras till berg. Det kan också vara
möjligt att utföra sponten med slagna profiler och balkar, eller en kombination av båda
varianterna. Gällande pålning har det i underlagsutredningar förutsatts att pålarna vid
det nya RoRo-läget slås ner till berg, detta för att utgå från ett värsta scenario gällande
t.ex. buller.
9.3.3. Stabilisering av förorenade muddermassor
Det finns i dagsläget tre olika metoder att utföra stabilisering och solidifiering på,
masstabilisering, pelarstabilisering och processtabilisering. Om metoderna mass- eller
pelarstabilisering används så stabiliseras muddermassorna på plats i invallningen med
grävmaskin eller pelarstabiliseringsmaskin. Vid processtabilisering sker iblandningen
av bindemedel i processtabiliseringsutrustning på kajen, innan de pumpas på plats i
invallningen. För aktuellt projekt anses samtliga metoder vara genomförbara. Ur ett
miljömässigt perspektiv bedöms de vara relativt likvärdiga, i samtliga alternativ uppstår
t.ex. ett överskottsvatten som behöver släppas till recipient (för konsekvensbedömning
avseende detta se avsnitt 12.3).
9.3.4. Kajutformning
Den nya kajen vid kaj 7-9,5 föreslås utföras som en spontkaj förankrad med horisontella
stag i ankarplattor. Denna konstruktion bedöms som det bästa alternativet då en vertikal
vägg längs kajlinjen är nödvändig. Alternativ till spontkaj som övervägts är en
stödmurskaj. Det innebär att prefabricerade stödmurselement lyfts ned och ställs på
botten. Metoden kräver dock en stabil botten vilket inte är fallet i aktuellt läge då det
ligger ett lerlager över bergytan med en mäktighet på upp till 10 meter. Djupet innebär
också att elementen blir stora och mycket tunga vilket försvårar utförandet.
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10. METODIK FÖR MKB
I miljökonsekvensbeskrivningen används benämningarna påverkan, effekt och
konsekvens. Bedömning av miljökonsekvenserna för varje miljöaspekt görs genom en
sammanvägning mellan platsens värden och omfattningen av påverkan (effekten).





Värde – kan utgöras av objekt och/eller områden samt samband
Påverkan – den fysiska åtgärden i sig.
Effekt – den förändring som uppkommer i omgivningen till följd av påverkan.
Effekten är omfattningen eller graden av påverkan.
Konsekvens – betydelsen av den förändring som uppstår. Konsekvens
definieras som en sammanvägning av miljöaspektens värde och omfattning av
påverkan (=effekten).

Värdet av en miljöaspekt beskrivs utifrån områdets befintliga förutsättningar och kan
utgöras av objekt och/eller områden samt samband inom eller mellan dessa. Värdet
beror bland annat på egenskaper såsom storlek, robusthet och koppling till
omgivningen.
Påverkan bedöms utifrån de störningar som sökt verksamhet ger upphov till.
Omfattningen eller graden av påverkan beskrivs om möjligt kvantitativt. Påverkan kan
vara både positiv eller negativ och bedöms även utifrån grad av påverkan från liten till
stor. En stor negativ påverkan kan innebära att större delen av ett område och eventuella
värdekärnor skadas eller att en miljö utsätts för påtagliga och varaktiga störningar.
Exempelvis kan detta omfatta ett stort utsläpp av föroreningar till mark och vatten,
försämring av en miljökvalitetsnorm eller stor förlust av skyddad natur- eller
kulturmiljö. Måttlig negativ påverkan kan innebära att delar av ett områdes yta och
eventuella värdekärnor skadas påtagligt, exempelvis en försvagning av ekologiska
samband eller ökning av föroreningar/utsläpp som kan tangera en miljökvalitetsnorm
eller försämra denna under en övergående period. En mindre negativ påverkan kan
innebära att mindre delar av ett områdes yta påverkas men att värdekärnor hålls intakta,
det kan också innebära en marginell ökning av utsläpp av föroreningar utan försämring
av en miljökvalitetsnorm eller ett marginellt försämrat upplevelsevärde och
tillgänglighet till rörligt friluftsliv och/eller rekreation. Stor, måttlig eller liten positiv
påverkan innebär istället att värden tillförs eller förstärks, föroreningar till mark och
vatten minskar och riktvärden eller miljökvalitetsnormer underskrids.
Konsekvensen av verksamheten på en viss aspekt är en sammanvägning av bedömt
värde och bedömd omfattning av påverkan utifrån ovan. I varje enskilt fall måste det
göras en närmare bedömning av de specifika omständigheterna, vilket värde som
påverkas och vilken typ av påverkan som bedöms. Konsekvenser beskrivs därför i text,
bland annat utifrån om de är positiva eller negativa, stora eller små, om de är temporära
eller permanenta samt hur ofta de sker (frekvensen). Detta baserat på gjord
sammanvägning av värde och påverkan.
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Den bedömningsmetodik som beskrivs ovan har upprättats av Structor för att tydliggöra
hur bedömningarna i miljökonsekvensbeskrivningen tagits fram. Att bedöma
konsekvenserna i skalan små, måttliga, stora, används ofta som ett hjälpmedel i MKB:er
för att bedömningarna ska bli så objektiva som möjligt och så att olika aspekter kan
bedömas på ett likvärdigt sätt. Skalorna är allmänt hållna och ska kunna tillämpas på en
stor variation av projekt. Det bör här poängteras att det är svårt att täcka in allt i en
kortfattad allmän bedömningsskala och varje fall/aspekt måste därför bedömas utifrån
sina specifika förutsättningar. Under respektive konsekvensavsnitt finns därför en mer
detaljerad beskrivning av vilka avvägningar som gjorts och vad bedömningen baseras
på.
Vid bedömning av konsekvenser för den framtida verksamheten har höjd tagits för att
inrymma såväl dagens verksamhet som sökt verksamhet inklusive en övergångsperiod.
Redovisade transportsiffror utgör därmed ett maxscenario. Under övergångsperioden
kommer Hamnens verksamhet att gå från befintlig verksamhet med hantering och
lagring av stora mängder kol, koks, malm och kalksten till att hantera och lagra en ökad
mängd järn- och skrotråvara. Det innebär att godstransporter och transportsätt med
transportbandanläggning, bil, järnväg och fartyg kommer att följa samma omställning.

Osäkerheter

Hamnens verksamhet behöver vara flexibel gällande gods och användning av lagerytor,
vilket tagits höjd för i ansökan. Som utgångspunkt till ansökan, underlagsutredningar
och MKB har antaganden gjorts om sökt verksamhet gällande bland annat typer av
godsslag och vilken andel respektive godsslag kommer utgöra. Underlagsutredningar
har tagit höjd för ett maxscenario.
I underlagsutredningar har olika modeller och program använts för att få fram påverkan
från sökt verksamhet. Det finns alltid en osäkerhet i modeller och simuleringar.
I respektive underlagsutredning redovisas mer detaljerad information om osäkerheter, se
bilaga D.1-D.9.
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11. MILJÖKONSEKVENSER DRIFTSKEDE
(HAMNVERKSAMHET)
I detta kapitel beskrivs hamnverksamhetens konsekvenser under driftskedet för sökt
verksamhet samt nollalternativ. Respektive konsekvenskapitel inleds med en kort
beskrivning av relevanta bedömningsgrunder för miljöaspekten, där så finns, vilken
påverkan, effekter och konsekvenser bedöms emot. Därefter beskrivs områdets
förutsättningar, status idag. Påverkan och konsekvenser av verksamheten beskrivs för den
framtida sökta verksamheten och jämförs sedan med nuläge och nollalternativ.
Bedömningen avser om inget annat anges påverkan utan skyddsåtgärder. För vattenmiljö
(exklusive dagvatten) har ett antal skyddsåtgärder antagits som utgångspunkt i
bedömningen, se vidare avsnitt 12.3. Avsnitten avslutas, i de fall det bedömts som relevant,
med en redovisning av behov av skyddsåtgärder, exempel på sådana och eventuellt fortsatt
arbete.
För beskrivning av verksamhetens konsekvenser under byggskedet hänvisas till kapitel 12.
För beskrivning av övergångsperioden hänvisas till kapitel 14. För beskrivning av
kumulativa effekter inklusive följdverksamhet som transporter se kapitel 13.

Buller

Samlad konsekvensbedömning
Sökt verksamhet utan skyddsåtgärder kommer att ge upphov till högre bullernivåer
än i nuläget och nollalternativet, både för dag-, kvälls- och nattetid. Sökt
verksamhet utan skyddsåtgärder innebär framförallt ökat buller nattetid. Detta är
främst kopplat till den ökade hantering av skrot samt ökad mängd RoRo. I och
med detta ökar även antalet bullerutsatta fastigheter i sökt verksamhet jämfört med
nuläget och nollalternativet. Det lågfrekventa bullret bedöms vara detsamma
vidsökt verksamhet, nollalternativ och nuläge.
Utifrån utförda bullerberäkningar utan kompletterande skyddsåtgärder bedöms
sökt verksamhet innebära en negativ påverkan med stora negativa konsekvenser
avseende buller jämfört med nuläget och nollalternativ. Detta beror dels på
höjningen av den ekvivalenta ljudnivån (mellan 1-5 dBA nattetid) och ökningen
av maxhändelser jämfört med nuläge och nollalternativ i kombination med att
antalet bullerexponerade fastigheter ökar.
11.1.1. Bedömningsgrunder
Oxelösunds Hamn AB:s miljötillstånd
I beslut av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län, daterat
2004-05-14 anges följande bullervillkor för verksamheten.
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”Buller från verksamheten skall begränsas så att det inte ger upphov till högre
ekvivalent ljudnivå som riktvärde20 utomhus vid närmaste bostäder än
55 dBA

vardagar mån-fre

(kl. 07.00-18.00))

45 dBA

nattetid

(kl. 22.00-07.00)

50 dBA

övrig tid

Riktvärden för externt verksamhetsbuller
Riktvärden för industri och annat verksamhetsbuller anges i Naturvårdsverkets
vägledning (Naturvårdsverkets rapport 6538), se Tabell 8.
Tabell 8. Ekvivalent ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde
Områdesanvändning1)
Bostäder, skolor, förskolor
och vårdlokaler a)

Ekvivalent ljudnivå i dBA
Dag kl 06-18
Kväll kl 18-22
samt lör-sön-och
helgdag kl 06-18
50
45

Natt kl 22-06

Högsta ljudnivå i dBA
Momentana ljud nattetid
kl 22-06

40

>55

a) Riktvärdet tillämpas då skolor, förskolor och vårdlokaler används
Lågfrekvent buller
Fartygens hjälpmaskiner genererar vanligtvis lågfrekvent buller. Lågfrekvent buller
omfattar frekvensområdet 20–200 Hz och riktvärde för detta finns angivet i
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller, FoHMFS 2014:13. I Tabell 9 redovisas
dessa värden. Observera att dessa avser inomhusvärden.
Tabell 9. Riktvärden för lågfrekvent buller inomhus i bostadsrum enl. FoHMFS 2014:13
Tersband (Hz)
31,5
40
63
80
100
125
160
200

Ljudtrycksnivå (dB)
56
49
43
41,5
40
38
36
32

11.1.2. Förutsättningar
Buller från Hamnens verksamhet uppkommer vid lossning, lastning och hantering av
gods inom verksamhetsområdet. Verksamhet pågår dygnet runt.

20

Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids mer än tillfälligt, medför en skyldighet för verksamhetsutövaren att snarast
vidta åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas.
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Bullerberäkningar har genomförts utifrån de förutsättningar som idag råder inom
verksamheten. Idag bidrar Hamnen till den befintliga bullersituationen i Oxelösund
genom buller från hantering av gods och transporter såväl inom verksamhetsområdet
som till och från anläggningen. Nattetid pågår endast viss del av verksamheten och då
inom hamnområdet. Vid Stegeludden hanteras flis och denna verksamhet pågår endast
dagtid. Hamnen arbetar redan idag med information till egen personal om tystare
arbetsmetoder vid hantering av gods och bullrande moment.
Beräknade bullernivåer visar att riktvärdet enligt det gällande bullervillkoret dagtid (55
dBA) beräkningsmässigt innehålls. Under kväll beräknas endast ett marginellt
överskridande av riktvärdet i punkt 1 (Figur 27). Nattetid mellan kl. 22 och 06 beräknas
riktvärdet kunna överskridas med som mest 5 dBA. Ljudnivåerna är beräknade för ett så
kallat maximalt antaget driftfall vilket innebär att samtliga bullerkällor är i full drift
samtidigt. Nattetid är det främst RoRo-fartyg och hantering av gods som ger upphov till
buller. Driften vid Hamnen är idag varierande vilket också innebär att bullret i
omgivningen varierar. Normalt är därför bullret lägre än vad beräkningsresultatet visar.
I nuvarande verksamhets kontrollprogram ingår bullermätningar i fyra mätstationer för
uppföljning av bullervillkor. Bullermätningar sker fyra gånger per år. Rapport med
resultat från bullermätningar skickas till länsstyrelsen och kommunen. Vid
kontrollmätningar utförda inom ramen för kontrollprogrammet har riktvärdet i
bullervillkoret innehållits.
11.1.3. Påverkan och konsekvenser
11.1.3.1. Sökt verksamhet
En bullerutredning av verksamhetsbuller har tagits fram (Efterklang, 2020a), se bilaga
D.2 till Ansökan. För mer detaljerad information hänvisas till denna. Beräkningar för
verksamhetsbuller har utförts för sex mottagarpunkter, se Figur 27. Mottagarpunkterna
är alla belägna vid närmast kringliggande permanent- eller fritidsbostäder. I
beräkningarna ingår exempelvis RoRo-hantering, tågrangering och godshantering
genom lossning och lastning. Som utgångspunkt i beräkningarna förutses samtliga
moment antas pågå samtidigt, se bilaga D.2, detta utgör därför ett så kallat maximalt
antaget driftfall.
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Figur 27. Mottagarpunkter för beräkning av verksamhetsbuller

Verksamhetsbuller
I verksamhetsbuller ingår hantering av gods, interna transporter och fartygsbuller
(liggande vid kaj). Bullerberäkningar har utgått ifrån det värsta möjliga utfallet
bullermässigt. Detta innebär att de beräknade bullernivåerna sannolikt inte kommer
förekomma i samtliga mätpunkter samtidigt utan avser ett maximalt antaget driftfall i
varje mätpunkt. Detta gäller både ekvivalent och maximal ljudnivå.
I den sökta verksamheten ökar hanteringen av skrot. Utförda bullerberäkningar visar att
det högsta bullret beräknas komma från skrothanteringen. Då utgångspunkt i
beräkningar har varit att all skrothantering förutsätts pågå under hela dygnet är
beräknade ljudnivåer för sökt verksamhet nattetid högre jämfört med nuläge.
Tabell 10 redovisar beräknade ekvivalenta ljudnivåer för nuläge, nollalternativet och
sökt verksamhet. Resultaten som redovisas avser bidraget från Hamnens verksamhet
utan skyddsåtgärder i samband med ett maximalt antaget driftfall.
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Tabell 10. Beräknade ljudnivåer för nuläge, nollalternativ och sökt verksamhet utan
skyddsåtgärder. Ljudnivån avser höjden 1,5 m och värden inom parentes hur mycket högre
ljudnivån beräknas vara på höjden 5-10 m.
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer (dBA)
Punkt

1
2
3
4
5
6

Dag (06-18)

Nuläge
54 (±0)
54 (+1)
47 (+2)
48 (+1)
47 (+2)
50 (+1)

Noll
53 (±0)
53 (+1)
49 (+2)
48 (+1)
48 (+2)
49 (+1)

Sökt
55 (±0)
55 (+1)
50 (+1)
49 (+1)
48 (+2)
50 (+1)

Kväll (18-22)

Nuläge
51 (±0)
48 (±0)
44 (+1)
46 (+1)
46 (+2)
48 (+1)

Noll
49 (±0)
47 (±0)
42 (+1)
46 (+1)
46 (+2)
47 (+1)

Sökt
54 (±0)
53 (+2)
49 (+1)
48 (+1)
47 (+2)
47 (+2)

Nuläge
50 (±0)
46 (±0)
43 (+2)
46 (+1)
46 (±0)
48 (+1)

Natt (22-06)
Noll
48 (±0)
44 (±0)
41 (+2)
46 (+1)
46 (±0)
47 (+1)

Sökt
52 (±0)
48 (+2)
48 (+1)
49 (±0)
47 (+2)
49 (+2)

I Figur 28 ses bullerutbredningskarta för beräknad ekvivalent ljudnivå nattetid för sökt
verksamhet.

Figur 28. Bullerutbredningskarta för sökt verksamhet, ekvivalent ljudnivå nattetid. För ytterligare
kartor se bilaga D.2. till Ansökan.

För sökt verksamhet tangeras riktvärdet i nu gällande bullervillkor dagtid på 55 dBA
beräkningsmässigt, under kvällstid beräknas bullret från verksamheten till som mest 4
dBA över riktvärdet i bullervillkor i en punkt och nattetid beräknas som mest 7 dBA
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över riktvärdet i bullervillkor. Högst ljudnivåer beräknas vid mottagningspunkt 1 (se
Figur 27).
Beräkningar av momentana ljudnivåer nattetid visar att de maximala ljudnivåerna för
samtliga fall (nuläge, nollalternativ och sökt verksamhet) härrör från RoRo-rampen
(körning över rampen) och materialhantering (framförallt skrot). I sökt verksamhet
beräknas nattkravet på 55 dBA överstigas, detta då skrothantering förutsätts pågå
dygnet runt. De högsta överskridandena beräknas i punkt 1 och 2 där de maximala
ljudnivåerna ligger på 66–67 dBA. Den sökta verksamheten med en ökad skrothantering
kommer att ge upphov till högre maximala ljudnivåer oftare och en generell ökning av
antal bullerhändelser då betydligt mer skrot kommer att hanteras än vid nuläge.
För att kunna innehålla riktvärdena enligt nuvarande bullervillkor i sökt verksamhet
krävs skyddsåtgärder. Bullerdämpningsbehovet är störst nattetid där bullret behöver
dämpas med 7 dBA för att innehålla riktvärden enligt nuvarande bullervillkor och med
12 dBA för att klara Naturvårdsverkets riktvärden.
Bullerexponerade fastigheter
I framtagen bullerutredning (Efterklang, 2020a) har det ungefärliga antalet bostäder
samt vård-och undervisningslokaler som bedöms exponeras för ekvivalenta ljudnivåer
mellan 35-55 dBA från Hamnens verksamhet tagits fram. I Tabell 11 nedan ses antal
fastigheter som beräknas exponeras nattetid. Sammanfattningsvis kan sägas att sökt
verksamhet kommer innebära att fler bostäder kommer exponeras för buller över 45
dBA jämfört med både nuläge och nollalternativ.
Tabell 11. Antal bullerexponerade fastigheter, nattetid

Antal fastigheter inom olika ljudnivåintervall
35-40 dBA
Byggnadstyp
Bostad
Skola
Vårdinrättning

Nuläge

Nollalt

Sökt

783
12
2

635
7
2

876
15
2

41-45 dBA
Nuläge

Nollalt

Sökt

367
5
2

171
-

614
9
2

46-50 dBA
Nuläge

Nollalt

Sökt

54
-

23
-

169
2
2

51-55 dBA
Nuläge

Nollalt

Sökt

-

-

12
-

Lågfrekvent buller
Lågfrekvent buller alstras huvudsakligen av fartygens hjälpmaskiner och leds ut via
avgasskorstenar. Tidigare ljudmätningar av lågfrekvent buller i mottagarpunkt 1, som är
den mest bullerutsatta punkten, bedöms vara representativt driftfall för nuläge och sökt
verksamhet. Mätningen gjordes när tre fartyg låg inne samtidigt (skrot, flis och
småbulk). Variationen beträffande bulleralstring mellan olika fartyg är dock stor.
Eftersom det lågfrekventa bullret är oberoende av godshanteringen i hamnen beräknas
nivåerna vara desamma i nuläget och i den sökta verksamheten. Resultat från jämförelse
mellan uppmätta ljudnivåer utomhus och Folkhälsomyndighetens riktvärden visar att
riktvärden riskeras att överskridas i en mottagarpunkt. Det är fråga om ett tiotal
fastigheter som är belägna kring mottagarpunkt 1 utmed Strandvägen som berörs.
Ljuddämpningskravet är som högst i frekvensområdet 50 till 80 Hz med ett
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ljudisoleringsbehov på mellan 19 och 25 dB, vilket kräver en relativt god fasadisolering
för att inte riktvärden ska överskridas inomhus. Det lågfrekventa bullret bedöms vara
likartat oavsett vilken tid på dygnet som det uppstår. I övriga mottagarpunkter beräknas
de lågfrekventa ljudnivåerna innehålla Folkhälsomyndighetens riktvärden vid antagande
om normalgod fasadisolering.
11.1.3.2. Nollalternativ
Resultat från genomförda bullerberäkningar (Efterklang, 2020a) visar att riktvärdet i
bullervillkoret dagtid (07–18) på 55 dBA beräkningsmässigt innehålls för
nollalternativet. Det högsta bullret i nollalternativet beräknas uppstå från
skrothanteringen. Under kväll beräknas bullret från verksamheten till som mest 4 dBA
över riktvärdet i punkt 1 och nattetid mellan kl. 22-06 till som mest 3 dBA. Mellan kl.
06 och 07 gäller riktvärdet för natt som är 45 dBA. Under denna tid beräknas
bullernivåer till som mest cirka 8 dBA över riktvärdet i bullervillkoret i punkt 1 och 2.
Nollalternativet medför lägre beräknade bullernivåer än sökt verksamhet och färre antal
bullerexponerade fastigheter. De momentana ljudnivåerna i nollalternativet beräknas
vara likvärdiga jämfört med den befintliga verksamheten. Momentana ljud nattetid
överstigande riktvärdet 55 dBA beräknas i punkterna 1–3, dessa orsakas likt i sökt
verksamhet av skrothantering och körning över RoRo rampen.
Som nämnts tidigare bedöms lågfrekvent buller från fartyg vara likvärdigt för nuläge,
nollalternativ och sökt verksamhet.
11.1.4. Exempel på skyddsåtgärder och fortsatt arbete
Det är generellt svårt att utföra effektiva bullerdämpande åtgärder vid hamnar. Detta
beror på flera faktorer såsom att huvuddelen av verksamheten bedrivs utomhus,
inbyggnader och avskärmningar är svåra att genomföra och ljudutbredning till stor del
sker över öppet vatten utan tillskottsdämpning av till exempel vegetation eller
avskärmning. Det finns även svårigheter med att ställa krav på fartyg.
Nedan redovisas principiella åtgärdsförslag, från genomförd bullerutredning, för de
bullrande momenten. Förslagen syftar i första hand till att innehålla Hamnens
nuvarande bullervillkor. Att klara Naturvårdsverkets riktvärden beräkningsmässigt
kräver åtgärder som minskar bullret med cirka 14 dBA vilket inte bedöms som
realistiskt för sökt verksamhet.
Skrot
Det högsta bullret uppstår vid skrothantering, i detta ingår lossning, transport och
hantering inom området. Exempel på skyddsåtgärder är.


Ett akustiskt övervakningssystem som hjälpmedel för personalen (t.ex. kran- och
lastmaskinförare) för att kunna arbeta så tyst som möjligt. Ett sådant system
registrerar ljudnivån kontinuerligt och personal får direkt feedback vid höga
momentana ljud som riskerar att överskrida kravet på momentana ljud nattetid
(55 dBA) eller orsaka andra störningar.
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Utbildning av aktuell personal i syfte att arbeta så tyst som möjligt, t.ex. att
minimera fallhöjder vid skrothantering, ”eco driving” för att minska buller.
Val av så tysta metoder för lossning, hantering och transporter som möjligt.
Detta kräver en omfattande projektering så att även övriga funktionskrav
tillgodoses.
Avskärmning mellan lagringsplatser för att minska hanteringsbuller till
närliggande bostäder.
Utvärdering och planering av verksamheten för att exempelvis minska behovet
av att utföra särskilt bullrande moment samtidigt.
Utreda effekten av hantering av olika godsslag inom olika ytor på området.
Planering av verksamheten så att så mycket som möjligt av den bulleralstrande
skrothanteringen kan utföras dagtid och därigenom minska bullret under kvällsoch nattetid då ljuddämpningsbehovet är störst.
Utreda möjligheterna att uppföra en lång bullerdämpande skärm vid det nya
fartygsläget.

Fordon




Beakta ljudnivån vid inköp av nya lastmaskiner, truckar, dumpers och andra
arbetsmaskiner.
Undersöka möjligheterna till varvtalsbegränsning nattetid.
Optimera körvägar.

RoRo-läge



Elastiska mellanlägg vid rampens anslutning mot kajen och vid fartyget.
Begränsa hastigheten vid körning över rampen.

Lossning av flis från fartyg
Buller alstras till största delen av hydraulikutrustningen på mobilkran. Det bör utredas
om det är möjligt att dämpa detta buller, i annat fall måste en tystare kran användas
alternativt undviks denna verksamhet nattetid.
Fartygen
De ekvivalenta ljudnivåerna från fartygen, i första hand från hjälpmaskiner och
ventilation, beräknas kunna uppgå till som mest 43 dBA i mottagarpunkt 1 och 2. Buller
från fartyg, inklusive det lågfrekventa bullret, skulle kunna elimineras genom att
fartygen använder landel istället för egenproducerad el. Hamnen kan idag delvis erbjuda
elanslutning för fartyg, se kap. 7.17. Att utöka den möjligheten ytterligare skulle kräva
insatser både vid kajplatser och på fartygen. Det är fråga om mycket stora investeringar
både för Hamnen och för berörda rederier. I takt med ökade miljökrav på fartygsutsläpp,
undersöker dock Hamnen att i framtiden erbjuda fler fartyg som är lämpade
landanslutning med el. Bäst lämpade för elanslutning är sannolikt de fartyg som varje
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gång ligger vid samma kajplats. I och med att bullret från avgasskorstenarna och
maskinrumsventilationen förvinner när fartygen är anslutna till landel kommer det
lågfrekventa bullret att bli försumbart från dessa fartyg.
Det är dock ovanligt att fartyg utan fasta rutter utnyttjar landel. Genom att upprätta ett
kontrollprogram för verksamheten och utföra regelbundna ljudmätningar på dessa fartyg
ges möjligheter att i samråd med redare sträva efter att särskilt bullrande fartyg åtgärdas
eller undviks.
11.1.4.1. Möjlig bullerdämpning och fortsatt arbete
Översiktliga beräkningar visar att det kan vara möjligt att minska de ekvivalenta
ljudnivåerna med minst 4 dBA om de exempel på skyddsåtgärder som anges ovan ger
erforderligt resultat. Detta skulle innebära att ljudnivåerna nattetid vid de närmaste
bostäderna kommer att uppgå till cirka 48 dBA vid antaget maxscenario i sökt
verksamhet, vilket är 3 dBA högre än riktvärdet i nuvarande villkor nattetid. De
momentana ljudnivåerna kommer att minska med som mest cirka 10 dBA. Detta
innebär därmed att det kan bli svårt att innehålla riktvärdena enligt det nuvarande
bullervillkoret nattetid både med avseende på ekvivalenta och momentana ljudnivåer.
Det är speciellt svårt att innehålla krav på momentana ljudnivåer eftersom dessa beror
av enstaka händelser. Genomförda beräkningar är just beräkningar som bygger på ett
maxscenario, i realiteten kommer bullernivåerna sannolikt vara lägre under stora delar
av tiden. Hur mycket lägre behöver följas upp.
Det är svårt att bedöma om alla ovannämnda åtgärder är praktiskt genomförbara och
exakt vilken ljuddämpande effekt som kan uppnås. För att bättre kunna bedöma vilka
åtgärder som är möjliga och vilken bullerdämpning som kan uppnås krävs en noggrann
förprojektering och en uppföljning av verksamhetens bulleremission. Hamnen kommer
framåt att arbeta med bullerfrågan och ta fram en plan för utredning av buller och
uppföljning av effekt av bullerbegränsande åtgärder.

Luft
Samlad konsekvensbedömning
Sökt verksamhet innebär en ökning av utsläpp till luft och utsläpp av växthusgaser
jämfört med nuläge och nollalternativ, ökningen är främst kopplad till fler fartyg
som anlöper hamnen i sökt verksamhet. Risken för damning ökar något för sökt
verksamhet jämfört med nuläge och nollalternativ då mer dammande gods troligen
kommer hanteras. Sökt verksamhet utan skyddsåtgärder bedöms ge en liten
negativ påverkan på luftkvalitén med små negativa konsekvenser. Detta baserat på
att inga miljökvalitetsnormer för luft riskerar att överskridas, att Hamnens
haltbidrag är litet och påverkan på luft samt damning är lokalt begränsad.
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11.2.1. Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer – Luft
I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna
(MKN) för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön
samt att uppfylla krav i EU-direktiven21. MKN för luft till skydd för människors hälsa är
rättsligt bindande. Det finns även miljökvalitetsnormer för skydd av växtlighet.
Utsläpp till luft från Hamnens verksamhet berör miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid
(NO2), kväveoxider (NOx), partiklar (PM10 och PM2.522) och svaveldioxid (SO2).
Tabell 12 visar miljökvalitetsnormer avseende skydd av hälsa.
Tabell 12. Miljökvalitetsnormer för berörda ämnen. Avser skydd av hälsa förutom för NOx som
avser skydd för växtlighet (Miljödepartementet, 2010 samt Naturvårdsverket m fl, 2019)
Ämne

Tid för medelvärde

Normvärde

Anmärkning

NO2

Kalenderår

40 µg/m3

Värdet får inte överskridas

NO2

Dygn

60 µg/m3

Värdet får inte överskridas mer är 7 dygn per
kalenderår

NO2

Timme

90 µg/m3

Värdet får inte överskridas mer än 175
timmar per kalenderår

NOx

Kalenderår

30 µg/m3

Värdet får inte överskridas

PM10

Kalenderår

40

µg/m3

Värdet får inte överskridas

PM10

Dygn

50 µg/m3

Värdet får inte överskridas mer är 35 dygn
per kalenderår

PM2.5

Kalenderår

25 µg/m3

Värdet får inte överskridas

SO2

Dygn

100 µg/m3

Värdet får inte överskridas mer är 7 dygn per
kalenderår

SO2

Timme

200 µg/m3

Värdet får inte överskridas mer än 175
timmar per kalenderår

Nationella miljökvalitetsmål – Luft
Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft är definierat av Sveriges riksdag
(Naturvårdsverket m fl., 2019). Halterna av luftföroreningar ska inte överskrida
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på
växter, djur, material och kulturföremål.

21
22

2008/50/EG och 2004/107/EG
PM betyder ’particulate matter. PM10 är de partiklar som är mindre än 10 mikrometer (miljondels meter) och PM2.5 är partiklar
som är mindre än 2,5 mikrometer.
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Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger en långsiktig målbild för miljöarbetet och
ska vara vägledande för myndigheter, kommuner och andra aktörer.
Tabell 13 visar för Hamnens verksamhet relevanta nationella miljökvalitetsmål.
Tabell 13. Miljökvalitetsmål för berörda ämnen (Miljödepartementet, 2010 samt Naturvårdsverket
m fl, 2019)
Ämne

Tid för medelvärde

Målvärde
(µg/m3)

NO2

Kalenderår

20

NO2

Timme

60

PM10

Kalenderår

15

PM10

Dygn

30

PM2.5

Kalenderår

10

PM2.5

Dygn

25

Anmärkning

För att målet ska uppnås får värdet får inte
överskridas mer än 175 timmar per
kalenderår

För att målet ska uppnås får värdet inte
överskridas mer är 35 dygn per kalenderår

För att målet ska uppnås får värdet inte
överskridas mer än 3 dygn per kalenderår

Lukt och riktvärden
Sverige har idag inga fastställda gränsvärden för lukt då det är svårt att avgöra luktens
påverkan på människor då luktsinnet skiljer sig mellan personer och upplevelsen av lukt
skiljer sig olika tid på dygnet. Lukt består dessutom av ett eller flera ämnen som kan
ändra karaktär eller styrka beroende på sammansättning där den totala effekten är svår
att mäta.
WHO har tagit fram riktvärden för substanser som luktar innan de når hälsofarliga
koncentrationer23. Där görs en uppdelning mellan korttidsexponering (mindre än 24
timmar), exponering över ett dygn samt långtidsexponering. Att känna lukten av ett
ämne innebär inte att det är hälsofarligt även om det orsakar obehag.
11.2.2. Förutsättningar
Luftkvaliteten i ett geografiskt område påverkas både av lokala utsläppskällor i
närområdet och av utsläpp som sker i regionen. Vidare bidrar intransport av
föroreningar från andra länder. Lokal miljöpåverkan från en utsläppskälla sker i
allmänhet inom några kilometer från källan till skillnad från regional miljöpåverkan
som sker inom ett större område. Geografiskt har spridningsberäkningarna i

23

WHO:s Air Quality Guidelines for Europe
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luftkvalitetsutredningen avgränsats till att omfatta Oxelösunds kommun samt delar av
Södermanlands län.
De vanligaste vindriktningarna i området är sydlig och sydvästlig vind (vinddata från
SMHI:s mätstation Harstena för perioden 1995–2020), se Figur 29.

Figur 29. Vindros för vinddata från SMHI:s mätstation Harstena för perioden 1995–2020. (SMHI,
2020). Figuren visar hur många procent av tiden vinden blåser från de olika vindsektorerna (svarta
siffror inne i figuren). Färgerna beskriver vindhastigheten i respektive vindsektor enligt färgskalan
i rutan till höger i figuren.

År 2015 genomfördes en kartläggning över halterna av kvävedioxid (NO2) och partiklar
(PM10) för hela Östra Sveriges Luftvårdsförbunds verksamhetsområde. Kartläggningen
visade att luftföroreningshalten i Oxelösunds kommun inte överskrider
miljökvalitetsnormen för dessa ämnen. Beräknade halter för dygnsmedelvärde visas i
Figur 30.
För övriga ämnen visar Luftvårdsförbundets beräkningar och mätningar att halterna av
svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, partiklar (PM2.5), arsenik, kadmium,
nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen bedöms klaras i hela
regionen.
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Figur 30. Beräknade halter (µg/m3) av dygnsmedelvärde NO2 (vänster) och PM10 (höger) för
Oxelösunds kommun år 2015. Miljökvalitetsnormens gränsvärde för dygnsmedelvärde är 60 µ/m3
för NO2 och 50 µg/m3 för PM10.

Vid Oxelösunds motorbåtsklubb (vid Femöre, strax söder om Oxelösunds centrum)
utfördes mätningar av PM10 år 2015. Som årsmedelhalt uppmättes cirka 8 - 9 µg/m3.
Beräknad årsmedelhalt av PM10 på motsvarande plats i kartläggningen år 2015 var 9 9,5 µg/m3. Mätningarna visar att även om allt PM10 skulle räknas som PM2.5 (vilket
innebär en överskattning av PM2,5) klaras miljökvalitetsnormen för PM2,5 med god
marginal. Mätningar i urban bakgrund i Södermanland (ovan tak i Eskilstuna centrum)
under 2018 visar på ett årsmedelvärde på 11,5 µg/m3 för PM10. Halter i regional
bakgrund mäts vid Aspvreten, cirka 20 km nordost om Oxelösund. Halterna vid
Aspvreten representerar den bakgrundshalt av PM10 som uppkommer på grund av
regionala och nationella utsläpp samt utsläpp i andra länder. Årsmedelhalt år 2017 av
PM10 uppmättes till 7,5 µg/m3 vid Aspvreten.
I kartläggningen år 2015 beräknades årsmedelhalten av kvävedioxid i urban bakgrund i
Oxelösunds tätort till cirka 4 - 5 µg/m3. Mätningar i urban bakgrund i Södermanland
(ovan tak i Eskilstuna centrum) under 2018 visar på ett årsmedelvärde på 6,9 µg/m3. I
Aspvreten uppmättes årsmedelvärdet av kvävedioxid till 1,4 µg/m3. Halterna av
kvävedioxid består till stor del av lokala utsläpp och är i regional bakgrund betydligt
lägre än halterna i en tätort varför skillnaden mellan tätort och regional bakgrund är
större för kvävedioxid än för PM10. Halten svaveldioxid uppmättes vid Aspvreten till
0,23 µg/m3 som årsmedelvärde för 2017. Mätningar i urban bakgrund i Oxelösund
(Oxelösunds kommunhus) utfördes senast år 2010. Årsmedelvärden uppmättes till 4
µg/m3, max dygnsmedelvärde till 38 µg/m3 och max timmedelvärde 80 µg/m3 för
svaveldioxid.
Samtliga mätningar visar på värden långt under miljökvalitetsnormens gränsvärden.
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Damning
Utsläpp av stoft sker inte enbart vid punktutsläpp utan även genom damning från
hantering, lagring och transport av finkornigt och dammande material såsom kol och
olika biobränslen. Materialets fukthalt och partikelstorlek har stor betydelse på
förekomsten av damning. Även meteorologiska parametrar i form av vindhastighet och
nederbörd påverkar graden damning.
Damning från Hamnens aktiviteter bedöms endast ha en lokal påverkan, som dock kan
vara betydande vid specifika tillfällen. Rutiner finns för att minska stoftspridning från
Hamnens verksamhet. Dessa innefattar bland annat sopning och bevattning av körvägar,
lagerytor och kajer samt bruk av vattenkanoner. För att minimera damning vid lagerytor
regleras fallhöjden vid omlastning av dammande gods från transportband till lageryta.
Fallhöjden hålls så låg som möjligt. För att motverka vindspridning finns plank med
vindbrytande nät fastmonterade vid lagertyor, som på vissa platser kompletterats med
vegetation.
Inkomna klagomål på damning från verksamheten tas upp vid ledningsgruppsmöten och
tillsynsmyndighet informeras. Två gånger om året bjuder Hamnen in till öppna
allmänna möten. Även Oxelösunds kommun och SSAB medverkar på dessa möten.
Under 2019 inkom tre klagomål till Hamnen gällande damning. Två berörde klagomål
vid flishantering och ett berörde upplastning av koks.
11.2.3. Påverkan och konsekvenser
11.2.3.1. Sökt verksamhet
Hamnens utsläpp till luft sker vid lossning, lastning och övrig godshantering inom
verksamhetsområdet, från transporter och arbetsmaskiner inom Hamnens
verksamhetsområde (inklusive transporter från hamnen till Stegeludden) samt från
fartyg vid kaj. Verksamhetens mest betydande utsläpp till luft är utsläpp av kväveoxider
(NOx24), svaveldioxid (SO2) och stoft (PM2,5 och PM10).
En luftutredning för verksamheten har tagits fram, se bilaga D.4 till Ansökan (SLB,
2020). För mer detaljerad information hänvisas till denna. Inom ramen för utredningen
har spridningsberäkningar genomförts för partiklar (PM10), kvävedioxid (NO2) samt
svaveldioxid (SO2), där totala halter25 samt haltbidraget från Hamnens verksamhet
redovisas på kartor.
I Tabell 14 ses resultat från utförda beräkningar av utsläpp till luft från sökt verksamhet.
För sökt verksamhet visar resultaten att utsläppen till luft domineras av utsläpp från
fartyg i hamn. Sjöfarten beräknas stå för drygt 95 % av utsläppen av NOx, nästan 100%
av utsläppen av SO2 och drygt 80 % av utsläppen av PM10.

24
25

NOx avser summan av kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2)
I totala halter ingår förutom Hamnens utsläpp även övriga lokala utsläpp i beräkningsområdet, påverkan från regionala och
nationella utsläpp samt haltbidrag från intransport av föroreningar från andra länder.
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Tabell 14. Sammanställning av utsläpp från Hamnens sökta verksamhet
Källa

Sökt verksamhet utsläpp (ton/år)

Sjöfart

NOx
69

SO2
2,2

PM10
1,2

Lastbilstransporter

0,6

-

0,1

Arbetsmaskiner

2,4

0,001

0,2

SUMMA

72

2,2

1,4

Utsläppen till luft från sökt verksamhet kan minskas om fartyg i hamn ansluts till el.
Som nämnt i kapitel 7.1.7 kan Hamnen idag erbjuda elanslutning för fartyg av 400 V
upp till 32 A. Hamnen undersöker möjligheten att i framtiden kunna erbjuda fler fartyg
elanslutning. IMO/MEPC (International Maritime Organization) har fattat beslut som
kommer innebära skärpta gränsvärden för att reducera NOx-utsläppen från fartyg.
Reglerna träder i kraft den 1 januari 2021 vilket innebär att nybyggda fartyg
(kölsträckta) efter den 1 januari 2021 måste uppfylla NOx Tier III-kraven för utsläpp av
kväveoxider om de ska segla i Östersjön/Nordsjön.
Spridningsberäkningar omgivningspåverkan
Hamnens interna utsläpp påverkar främst halterna i närområdet. Hamnens haltbidrag till
de totala halterna luftföroreningar är därför störst inom verksamhetsområdet och avtar
med avståndet, cirka 2–3 km utanför verksamhetsområdet. Störst haltbidrag till de totala
luftföroreningshalterna ger utsläppen av kväveoxider från fartyg i hamn vid lossning
och lastning.
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Figur 31. Totala halter över Hamnens område. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2
(µg/m³) under det 8:e värsta dygnet för sökt verksamhet år 2030. Överskrider halten 60 µg/m3 så
överskrids miljökvalitetsnormen.

Sökt verksamhet innebär något ökad totalhalt av kvävedioxid i Hamnens närområde
jämfört med nollalternativ. Skillnaden är som störst inom Hamnens verksamhetsområde
och norr om där NO2-dygnsmedelvärdet är som mest cirka 8 µg/m3 högre vid sökt
verksamhet än i nollalternativet. Skillnaden beror främst på de ökade fartygsanlöpen
och delvis på nya mobila kranar. För totala dygnsmedelhalter av SO2 och PM10 är
ökningen mindre än 0,3 µg/m3 jämfört med nollalternativet. Även jämfört med nuläge
innebär sökt verksamhet ökad totalhalt kvävedioxid och i stort sett oförändrad totalhalt
PM10 och SO2.
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Figur 32. Figuren visar hur mycket Hamnens utsläpp bidrar till de totala halterna. Beräknat
haltbidrag som dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) under det 8:e värsta dygnet för sökt
verksamhet år 2030.

Genomförda spridningsberäkningar för sökt verksamhet visar att miljökvalitetsnormen
klaras med god marginal för samtliga beräknade ämnen. Även det nationella miljömålet
för Frisk luft klaras. Miljökvalitetsnormer för övriga berörda ämnen bedöms också
klaras.
Damning
Sökt verksamhet innebär ökad hantering av gods jämfört med nuläget och
nollalternativet. Största ökningen sker i form av ökad hantering av skrot. Hantering av
rostigt skrot kan medföra viss damning. Hantering och lagring av bränsleprodukter i
form av träpellets, flis, bränsleved, briketter, RDF och SRF förväntas i sökt verksamhet
och i nollalternativet innebära en tredubbling jämfört med nuläget. En stor del av denna
ökning kommer troligtvis utgöras av flis, både returflis och skogsflis. I sökt verksamhet
förväntas omlastningen av kol ligga kvar på ungefär samma nivåer som i nuläget och
hanteringen av koks förväntas upphöra. Flygaska och bottenaska är gods som kan
komma ingå i sökt verksamhet, men dessa kommer i likhet med cement hanteras i slutna
system och därmed är risken för damning vid lastning eller lossning liten. Den ökade
godshanteringen kan komma att innebära fler fordonsrörelser och därmed ökad damning
från uppvirvlat stoft från vägbanan.
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Kretsloppsprodukter i form av jord-, schakt- och rivningsmassor som kan komma att
hanteras och lagras i sökt verksamhet kan innebära utsläpp till luft, framförallt till följd
av damning. Då det kan bli aktuellt med lagring av massor med påtagligt olika
föroreningsinnehåll kommer behovet utav skyddsåtgärder att variera beroende på vilken
typ av massor som lagras. All lagring av massor kommer ske på hårdgjorda täta ytor.
Ytan kommer att vara invallad om så krävs samt under tak vid risk för föroreningar till
följd av damning. Vid behov kommer skyddsåtgärder för begränsning av damning
vidtas, exempelvis skyddsbarriärer mot omgivande lagerytor.
Hantering och lagring av mängden gods bestående av finkornigt material förväntas öka i
sökt verksamhet jämfört med framförallt nuläge, men även nollalternativ, vilket innebär
en ökad risk för damning vid lossning, lastning och lagring. Den ökade mängden
hanterat gods i sökt verksamhet kan även innebära en ökning av uppvirvlat damm från
vägbanan både inom verksamhetsområdet och på Gamla Oxelösundsvägen, till följd av
fordonsrörelser med lastbilar och arbetsmaskiner. De flesta klagomål som i nuläget
inkommer Hamnen gällande damning rör Gamla Oxelösund och Oxelösunds gästhamn.
Vid hård nordostlig vind är risken för spridning av stoftpartiklar till Oxelösunds
gästhamn störst från lagerytorna nere vid kajen, till exempel lagerytan N. Störst risk för
olägenhet i form av damning i Gamla Oxelösund bedöms komma från lagringsyta D,
vid hård västlig vind, samt lagringsyta F, vid hård sydvästlig vind. Lagringsyta D är där
framtida LNG-anläggning planeras i framtiden. Lagerytorna nere vid kajen är även mer
utsatta för vind jämfört med övriga lagringytor, vilket talar för att andra lagringsytor bör
prioriteras för långvarig lagring av damningsbenäget material. Den största risken för
damning bedöms dock inte vara vid lagring av gods utan vid hantering av material vid
lastning och lossning. Lagringsytorna på Stegeludden är delvis skyddade från vind från
omgivande berg och skog, vilket innebär mindre risk för spridning av stoft från
Stegeludden mot Gamla Oxelösund.
Hamnen vidtar redan idag åtgärder för att förebygga och motverka damning vid
hantering av finkornigt material där sopning och bevattning av lagerytor och vägar,
samt vattenbegjutning av torrt, finkornigt material är de som bedöms ge störst
damningsreducerade effekt. Åtgärderna är framförallt viktiga vid torrt och blåsigt väder.
Då risken för damning ökar något i sökt verksamhet jämfört med nuläge är det viktigt
att dessa åtgärder fortsatt vidtas, se vidare i kapitel 11.2.4.
Det extra bidraget som den diffusa damningen kan ge upphov till bidrar inte nämnbart
till de totala dygnsmedelhalterna av PM10 då andra källor är dominerande. Dammande
effekter inom Hamnens verksamhetsområde kan dock ge ett betydande bidrag till de
lokala PM10-halterna under enstaka timmar.
Lukt
Den största risken för störande lukt från Hamnens verksamhet är kopplad till hantering
av gods som avger lukt. Bark, bioolja och balat avfall är exempel på godsslag som
hanteras i nuläget samt i sökt verksamhet och som kan medföra lukt. Bark hanteras
öppet vid lossning från fartyg och transport ut ur området. I nuläget sker detta 1 - 2
dagar per år. Bioolja hanteras i ett slutet system, från fartyg till cistern och sedan ut med
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lastbil. Lukt kan förekomma vid fyllnad från cistern och/eller tank samt under utlastning
till bil vid vissa väderförhållanden. Balat avfall avger normalt inte lukt, men vid vissa
tillfällen kan lukt uppkomma som följd av otäta balar med dåligt material.
I sökt verksamhet kan även hantering av bitumen tillkomma. Produkten planeras
ankomma hamnen med fartyg, lagras i cistern på området och gå ut via lastbil. Bitumen
tillverkas, förvaras, transporteras och hanteras normalt upphettad, vilket ger upphov till
viss lukt. Bitumenemulsion som förvaras ska vara försedda med över- och
undertrycksventilering för att förhindra utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC)
och lukt. Hamnen kommer endast hantera produkten över kaj och inte ansvara för när
den ligger lagrad i cistern. Detta kommer hanteras i separat tillstånd som
verksamhetsutövaren ansvarar för att söka. Lossning av bitumen förväntas ske 3 - 4
dagar per år. Hanteringen kommer ske i slutna system, men vid lossning kan lukt
komma från lagringsanläggningen. Ingen lukt bedöms komma från fartyget.
Hantering och lagring av jord-, schakt och rivningsmassor kan beroende på mängd och
vilken typ av förorening som finns i massorna medföra en risk för spridning av luktande
ämnen till omgivningen. Vilka skyddsåtgärder som är motiverade kommer att bedömas
inför varje enskilt lagringstillfälle.
Hanteringen av gods kopplat till lukt är begränsad och utgör en mycket liten del av
Hamnens totala hantering av gods. Lagring av bitumen kommer hanteras i separat
tillstånd som verksamhetsutövaren ansvarar för att söka.
Utsläpp av växthusgaser
Beräknade utsläpp av växthusgaser för sökt verksamhet utgör en liten del av de utsläpp
som sker i Oxelösunds kommun i dagsläget. Utsläppen i kommunen förväntas minska
kraftigt framgent i samband med SSAB:s omställning.
Beräkning av utsläpp av växthusgaser från sökt verksamhet visar att den största källan
till utsläpp är fartyg i hamn, som står för cirka 90% av beräknade utsläpp av CO2ekvivalenter. Även arbetsmaskiner och lastbilstransporter inom verksamhetsområdet
samt mellan hamnområdet och Stegeludden bidrar till utsläpp av växthusgaser.
Beräkningarna är ett värsta scenario där effekten av lägre utsläpp av växthusgaser vid
framtida användning av förnybara bränslen och reningsutrustning inte har beaktats.
Sökt verksamhet beräknas innebära en sammanlagd ökning av utsläpp av växthusgaser
med cirka 40% jämfört med nollalternativet.
11.2.3.2. Nollalternativ
Beräkningar av utsläpp till luft för nollalternativet visar att precis som för sökt
verksamhet står sjöfarten för majoriteten av utsläppen. Nollalternativet innebär mindre
utsläpp till luft än sökt verksamhet då antal fartygsanlöp är ungefär dubbelt så många
vid sökt verksamhet jämfört med nollalternativ. Konsekvenserna av utsläpp till luft är
därför något mindre negativa för nollalternativet än för sökt alternativ. Nollalternativet
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bidrar inte till att miljökvalitetsnormer eller nationellt miljömål överskrids. Jämfört med
nuläget innebär nollalternativet något ökad halt av kvävedioxid (likt sökt verksamhet).
Nollalternativet kommer medföra en ökad hantering och lagring av skrot jämfört med
nuläget, viss damning kan förekomma vid hantering av rostigt skrot. Hantering och
lagring av bränsleprodukter i form av träpellets, flis, bränsleved, briketter, RDF och
SRF beräknas tredubblas i nollalternativet jämfört med nuläget. Den ökade
godshanteringen kan komma att innebära fler fordonsrörelser och därmed ökad damning
från uppvirvlat stoft från vägbanan. För att nollalternativet inte ska leda till ökad
spridning av damm till omgivningen är det viktigt att Hamnen fortsätter med befintliga
åtgärder för att motverka damning.
Nollalternativet bedöms inte öka risken för störande lukt från Hamnens verksamhet då
främst skrot kommer att hanteras.
11.2.4. Exempel på skyddsåtgärder och fortsatt arbete
Hamnen vidtar redan idag åtgärder för att förebygga och motverka damning vid
hantering av finkornigt material. Dessa åtgärder och rutiner kommer vidtas även i sökt
verksamhet och inkluderar bland annat vattenbegjutning vid hantering av finkornigt
material, frekvent sopning av lagerytor och körvägar, vindskydd i form av plank och nät
vid lagerytor, lagring av dammande material i silo eller lagerutrymme med tak och
väggar. Från våren 2021 kommer Hamnen även att ha möjligheten att dammsuga vägar
istället för att sopa vägar.. Ytterligare åtgärder som kan minska Hamnens interna och
externa utsläpp till luft, damning och växthusgaser är :






Beslutade framtida krav på NOx-utsläpp från sjöfarten.
Elanslutning av fartyg i hamn minskar Hamnens interna utsläpp/interna
haltbidrag av samtliga ämnen.
Nya mobilkranar som kan köras på andra bränslen än diesel. Utsläppskrav vid
upphandling av nya mobila kranar och övriga arbetsmaskiner.
Ersätta diesel med biobränslen/el för dieseldrivna arbetsmaskiner och tåg.
Nya bränslen för fartyg, exempelvis LNG och LBG.

Vissa av ovan listade åtgärder har dock Hamnen inte rådighet över.
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Vattenmiljö inklusive dagvatten
Samlad konsekvensbedömning
Sökt verksamhet och nollalternativ kan innebära en förändring i dagvattnets
föroreningsprofil jämfört med nuläget. Mängden dagvatten väntas öka något i sökt
verksamhet jämfört med nuläge då två nya lagerytor anläggs. Sökt verksamhet
bedöms ge en liten påverkan med små negativa konsekvenser för vattenmiljön i
form av lokal påverkan på vattenkvalitet nära utsläppspunkterna i recipienten.
Utsläpp av dagvatten från sökt verksamhet bedöms inte påverka vattenkvaliteten på
vattenförekomstnivå, sökt verksamhet bedöms inte äventyra möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormer.
11.3.1. Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har miljökvalitetsnormer (MKN)
fastställts för alla Sveriges ytvatten, grundvatten och kustvatten. Direktivets
bestämmelser anger att försämring av yt-, grund-, och kustvatten inte får ske och dessa
bestämmelser är bindande för medlemsstaterna. Det finns fastställda
miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga vattenförekomster i Sverige. Alla
ytvattenförekomster är statusklassade med avseende på ekologisk respektive kemisk
status, och MKN finns beslutade som anger vilken status vattenförekomsten ska uppnå
samt vilket år. I ekologisk status ingår tre typer av kvalitetsfaktorer; biologisk,
fysikalisk-kemisk och hydromorfologisk. Den ekologiska statusen bedöms på en
femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan kemisk
ytvattenstatus har två klasser: god eller uppnår ej god.
11.3.2. Förutsättningar
11.3.2.1. Vattenförekomster och recipienter
Vattnet utanför Oxelösund består av flera vattenförekomster. Två av dessa, Oxelösunds
hamnområde och Inre Ålöfjärden, är recipienter till dagvatten från verksamhetsområdet.
Ytterligare tre vattenförekomster kan påverkas av sökt verksamhet. Dessa är
Ljungskärsflagen, Bråvikens kustvatten och Hasselöområdet.
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Figur 33. Vattenförekomster i närområdet till Oxelösund

I området utanför Oxelösund utförs en samordnad recipientkontroll som bl.a. innefattar
årliga mätningar av metaller, tennorganiska föreningar och PAH i sediment från en viss
punkt strax söder om hamnområdet. Genomförda mätningar visar på förhöjda halter av
bly, koppar och kvicksilver. De årliga mätningarna visar på en svag tendens till
minskande halt av PAH, koppar och bly under perioden 2007–2017 då även TBT tydligt
minskar. I recipientkontrollen har även metaller i fisklever (abborre och gärs) och
blåmussla undersökts, där förhöjda nivåer av bly och zink rapporterats vissa år. Se
vidare i kapitel 12.3.2.
Oxelösunds hamnområde
Dagvatten från Hamnens huvudsakliga verksamhetsområde rinner ut i
ytvattenförekomsten Oxelösunds hamnområde. Miljökvalitetsnorm för ekologisk status
är måttlig status 2027. Den ekologiska statusen för Oxelösunds hamnområdes är klassad
till måttlig status. Miljökvalitetsnorm för kemisk status är god kemisk status. Den
kemiska statusen uppnår ej god status. Vattenförekomsten är påverkad av övergödning
och sedimenten är förorenade av flera ämnen såsom metaller, PCB, TBT och PAH26.
Vattenförekomstens morfologiska tillstånd är troligen påverkad av hamnverksamheten.
Den norra och västra kustlinjen består huvudsakligen av kajer och två marinor.

26

VISS, Vatteninformationssystem Sverige
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Vattendjupet i vattenförekomsten är i stora delar 5–15 meter men något djupare i den
södra delen. Inga tillflöden från vattendrag förekommer men ett litet påslag från land i
form av ytavrinning och dagvatten. Vattenutbyte regleras därför nästan uteslutande
genom utbyte med omgivande vattenförekomster, cirka 97% av vattenutbytet sker med
Ljungskärsflagen och resterande med Hasselöområdet. Strömförhållanden i området är
variabla och styrs främst av vindar och vattenstånd. Den genomsnittliga omsättningen
av vattenmassan är cirka sex dygn, till följd av vind och vågpåverkan omsätts det ytliga
vattnet snabbare än djupvattnet.
Inre Ålöfjärden
Dagvatten från Stegeludden rinner ut i ytvattenförekomsten Inre Ålöfjärden.
Miljökvalitetsnorm för ekologisk status är måttlig ekologisk status 2027.
Miljökvalitetsnorm för kemisk status är god kemisk status. Ekologisk status är klassad
till måttlig. Den kemiska statusen uppnår ej god status. Vattenförekomsten är påverkad
av övergödning och sedimenten är förorenade med särskilt förorenade ämnen,
framförallt zink, bly och PAH.
Bråvikens kustvatten
Dumpningsplatsen ligger inom vattenförekomst Bråvikens kustvatten.
Miljökvalitetsnorm för ekologisk status är god ekologisk status 2027. Den ekologiska
statusen är till följd av övergödning klassad som måttlig. Vattenförekomstens kemiska
status är ej klassad. Syreförhållandena i vattenförekomsten har otillfredsställande status
på grund av stora djupområden med låg omsättning.
Ljungskärsflagen
Vattenförekomsten ligger söder om hamnområdet och farleden in till Oxelösunds hamn
går i förekomsten. Miljökvalitetsnorm för ekologisk status är god ekologisk status 2027.
Den ekologiska statusen är klassad till måttlig. Vattenförekomsten uppnår ej god
kemisk status. Klassningen beror på förekomst av Irgarol, som kan finnas i
båtbottenfärger. Vattenomsättningen i Ljungskärsflagen sker genom utbyte med
Bråvikens kustvatten. Den genomsnittliga omsättningstiden är cirka ett dygn.
Hasselöområdet
Vattenförekomsten ligger sydost om Oxelösunds hamn. Miljökvalitetsnorm för
ekologisk status är god ekologisk status 2027. Den ekologiska statusen är klassad till
måttlig. Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status på grund av PAH, bly och TBT
i sediment.
11.3.2.2. Beräkningsförutsättning av rening och fördröjning av dagvatten
Återkomsttid som i dagsläget rekommenderas för dimensionering av dagvattenätet i
områden med gles bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vattens P110 är 10 år för
trycklinje i marknivå och 2 år för fylld ledning. Kapacitetsbedömning av ledningar
gjorda i dagvattenutredning (Cowi, 2020) utgår ifrån 2-årsregn (för
dimensioneringsberäkningar gällande nya dagvattensystem används dock 10-årsregn).
Befintliga dammar har utvärderats utifrån dimensioneringsrekommendationer från
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Svenskt Vatten Utvecklings rapport Utformning och dimensionering av anläggningar
för rening och flödesutjämning av dagvatten (2019).
11.3.2.3. Dagvattenhantering
En dagvattenutredning för Hamnens sökta verksamhetsområde har tagits fram, se bilaga
D.5 till Ansökan (Cowi, 2020), där en översyn av befintliga dagvattensystem och
kapacitetsberäkningar redovisas. För mer detaljerad information hänvisas till denna.
Inom verksamhetsområdet finns flera reningsanläggningar för dagvatten, dessa
sammanfattas i Tabell 15 och Figur 34. På området för det huvudsakliga lagerområdet
(lageryta I, E, A, B, C, D) sker rening främst genom fyra stycken dammar. På
kajområdet finns flertalet stenkistor och brunnsfilter samt en mindre öppen
sedimenterings/infiltrationsyta. Vid Stegeludden renas dagvattnet i diken och damm. De
flesta av befintliga dagvattenanläggningar har störst reningseffekt på partikelbundna
föroreningar exempelvis bly och koppar samt mindre reningseffekt på lösta föroreningar
exempelvis zink.
De områden som i dagsläget inte är kopplad till någon befintlig reningsanläggning är
delar av lageryta F samt större delar av kajområdet och Oxelö 7:72 (Sjöfartverkets
område).
Tabell 15. Sammanställning av lagerytor och reningsanläggningar (befintliga) inom
verksamhetsområdet

Område

Det huvudsakliga lagerområdet

Nya lagerytor, J och K
Kajområde och lagerytor söder om
järnvägen

Stegeludden

Reningsanläggning

Sedimentationsyta vid lagringsyta C
Oljeavskiljare vid spolplatta
Damm 1a, vid lageryta I
Damm 1b, vid lageryta E
Damm 2, vid lageryta D
Damm 3, sydöst om järnvägen
Vägdike vid gamla Oxelösundsvägen
Damm 2, vid lageryta D
Sedimentationsyta vid lageryta F (kaj)
Brunnsfilter vid infiltrationsbrunnar vid 34:ans parkering
Infiltrationsbrunnar vid lageryta G och vid kaj 3–7
Oljeavskiljare vid fordonsverkstad vid kaj 1
Diken vid lagerytor L, M, N och H
Oljeavskiljare vid kaj 4
Damm
Diken som leder till damm
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Figur 34. Reningsanläggningar och lagerytor år 2020 inklusive lageryta J och K som för
närvarande inte ianspråktagits.

I Tabell 16 ses en sammanställning över hur stor andel av Hamnens verksamhetsytor
som renas i dammar, på annat sätt lokalt eller inte alls. I denna ses att totalt sett renas
cirka 60% av verksamhetsytorna, cirka 16 % behöver i dagsläget ingen rening då ytorna
består av naturmark och cirka 20% av ytorna renas inte alls.
Tabell 16. Sammanställning av hur stor andel av Hamnens verksamhetsytor (år 2020) som renas i
dammar, lokalt eller inte alls.
Typ av rening
Renas i dammar

Yta (ha)
37

% av total yta
41

Renas lokalt på annat sätt

19

21

Ingen rening, naturmark

16

17

Ingen rening,
verksamhetsytor

20

21

Det huvudsakliga lagerområdet och lagerområde på
Stegeludden
Ex. lageryta L och M renas i diken, delar av kajområde
där stenkistor/filterbrunnar finns
Ytor norr om Gamla Oxelösundsvägen och grönytor
på Stegeludden. Anses rena
Stora delar av kajytorna och Oxelö 7:72

Befintliga dagvattenutsläpp
I utloppet av tre dammar, varav två inom hamnområdet och en på Stegeludden, samt vid
inloppet till dammen på Stegeludden, sker provtagning av dagvattnet inom ramen för
Hamnens kontrollprogram. I Tabell 17 ses medelhalter som uppmätts under perioden
2014–2019. Provresultaten för nickel, zink, bly, koppar och krom har varierat en del
under perioden 2014-2019 men övriga föroreningshalter har varit relativt stabila.
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Tabell 17. Sammanställning av medelhalter (µg/l) från provresultat 2014-2019 för de fyra
provtagningspunkter som är i anslutning till någon av dammarna på området. I tabellen
anges även hur många procent som dammen på Stegeludden har reducerat
föroreningshalten.
Ämne

As
Pb
Cd
Cu
Cr
Ni
Zn
Hg
Olja
PAH∑
cirkan
c
PAH∑
övr.
PCB

VP1 Stegeludden

VP1B Stegeludden

Rening i damm på

VP2

VP3

Jämförelse-

inlopp

utlopp

Stegeludden (%)

damm 2

damm 3

värde*

utlopp

utlopp

1,1
2,1
0,05
4,9
2,3
5,6
25,1
<0,1
<1
<1

0,9
1,8
0,1
4,9
1,9
9,9
49,2
<0,1
<1
0,9

40
1,5
75
75
225
300
0,2
1500
2

1,1

1,1

2

2,1
9,4
0,9
17,8
3,1
23,6
107,8
<0,1

1,9
2,7
0,6
11,9
0,7
18,0
72,4
<0,1
<1
<1

9
71
37
33
77
23
33

<1
0,01

*Från befintligt kontrollprogram
Utifrån uppmätta medelhalter i befintliga dammar, årsmedelnederbörd och
avrinningsområde har total föroreningsbelastning från dammarna till recipienterna Inre
Ålöfjärden och Oxelösunds hamnområde uppskattats. Resultatet ses i Tabell 18.
Tabell 18. Total uppskattad föroreningsbelastning från dammarna inom verksamhetsområdet
(kg/år) till respektive recipient i dagsläget.
Total föroreningsbelastning för befintlig verksamhet (kg/år)
Ämne
Till Inre Ålöfjärden
Till Oxelösunds hamnområde
As
0,1
0,2
Pb
0,2
0,3
Cd
0,03
0,01
Cu
0,6
0,8
Cr
0,06
0,4
Ni
0,9
1,2
Zn
3,7
5,7
Hg
0,005
0,02
Olja
0,05
0,2
PAH
0,1
0,3

För att uppskatta den totala föroreningsbelastningen från verksamhetsområdet till
respektive recipient i dagsläget har beräkningar utförts (Cowi, 2020). Beräkningarna har
inte tagit hänsyn till de oljeavskiljare27, filterbrunnar eller sedimentationsytor som finns
inom lager- och kajytor. Dessa anläggningar bidrar till att minska belastningen. Med
27

En oljeavskiljare kan avskilja upp mot 80% av olja i dagvatten
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tanke på att oljeavskiljare och brunnsfilter finns på de ställen inom hamnen som har
högre risk för oljeutsläpp bör dessa vara betydligt lägre än uppskattade 140 kg/år.
Resultatet från beräkningarna summeras i Tabell 19. Beräkningarna tyder på att den
skattade belastningen under dagens förhållanden har ringa betydelse för recipienternas
vattenkvalitet på vattenförekomstnivå.
Tabell 19. Total uppskattad föroreningsbelastning från verksamhetsområdet (kg/år) till respektive
recipient i dagsläget tillsammans med jämförelsevärde motsvarande typiskt hamnområde i
StormTac.
Recipient
Ämne
As
Pb
Cd
Cu
Cr
Ni
Zn
Hg
Olja
PAH

Inre Ålfjärden
Uppskattad
belastning*
0,1
0,2
0,03
0,6
0,06
0,9
3,7
0,005
1,0
0,1

Oxelösunds hamnområde
Uppskattad
Jämförelse**
belastning*
0,6
0,12
1,0
4,3
0,06
0,054
4,7
13
1,7
1,3
2,3
1,7
8,3
65
0,03
0,0035
140
250
0,4
0,11

Jämförelse**
0,026
0,91
0,011
2,8
0,27
0,36
14
0,00073
54
0,023

* Baserat på halter i dammars utlopp och approximering av övriga ytor som väg i StormTac. Motsvarar ett värstafallscenario där annan rening än via
dammar ej tagits med. Det vill säga, effekt av oljeavskiljare, brunnsfilter mm. har inte tagits med.
** Baserat på att hela verksamhetsområdet skulle motsvara hamnområde i StormTac, utan någon rening.

Inom ramen för framtagen dagvattenutredning har kompletterande mätningar i de tre
dammar som ingår i befintligt kontrollprogram utförts under sommar 2020 (juli och
september) för att få en bild av dammarnas förmåga att avskilja näringsämnen. Prov har
tagits i både in och utlopp. Beräknad rening utifrån utförda mätningar ses i Tabell 20.
Dessa baseras på medelhalter från endast tre mätningar och slutsatser bör dras med
försiktighet.
Tabell 20. Beräknad rening i tre dammar, två inom hamnområdet och en på Stegeludden, baserat på
uppmätta medlhalter vid in-och utlopp.
Ämne
Rening Stegeludden (%)
Rening damm 2 (%)
Rening damm 3 (%)

As
22
16
34

Pb
82
33
67

Cd
38
19
19

Cu
33
28
56

Cr
62
55
62

Ni
17
20
33

*Går ej att beräkna pga. att inloppshalt och/eller utloppshalt understiger detektionsvärde.

Zn
28
15
42

Hg
*
*
*

N,total
29
13
39

P,total
26
43
21

Reslutatet indikerar att avskiljningsgraden av kväve och fosfor i dammarna tycks vara
något i underkant jämfört med den sammanställning som Stockholm Vatten (2017) gjort
av reningseffektivitet av dammar.Särskilt utmärker sig kväveavskiljningen i damm 2.
Resultatet för kväveavskiljning i damm 2 kan bero på att det baseras på endast tre
mätningar, det kan även vara så att damm 2 är sämre på att avskilja kväve.
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11.3.3. Påverkan och konsekvenser
11.3.3.1. Sökt verksamhet
Dagvatten
Beräkning av flöde och kapacitet i de befintliga ledningssystemen inom
verksamhetsområdet, vilka ingår i den sökta verksamheten, visar att de befintliga
systemen är underdimensionerade utifrån standarder och rekommendationer. Detta kan
innebära att orenat dagvatten vid höga flöden riskerar att ta andra vägar mot recipient än
genom befintliga fördröjnings- och reningsanläggningar. Även befintliga dammars
funktion har bedömts genom beräkning av erforderlig volym som krävs för att fördröja
ett 10 mm regn för respektive damms avrinningsområde. Resultatet visar att två dammar
är tillräckligt stora. Dessa två dammar är dock cirkulärt formade och uppehållstiden är
kort vilket är sämre ur reningssynpunkt. Att ledningssystemet och befintliga dammar
inte är dimensionerande enligt rekommendationer och branschstandarder betyder dock
inte nödvändigtvis att de inte bidrar med tillräcklig rening med hänsyn till recipienten.
Som nämnts tidigare bedöms dagens belastning från dagvatten till recipient ha ringa
betydelse för recipienternas vattenkvalitet på vattenförekomstnivå.
Framtida avrinningsområden i sökt verksamhet kommer i stort vara lika som nuläget.
Anläggande av de nya lagerytorna J och K norr om Gamla Oxelösundsvägen kommer
innebära att avrinningsförhållandena ändras på denna plats då hårdgjorda ytor skapas. I
samband med planerad LNG-terminal inom hamnområdet kommer den södra delen av
lageryta D att omvandlas. Dagvatten från den södra delen av lageryta D kommer att
fördröjas och renas i ett nytt dagvattenmagasin28.
Beräkningar av flöde vid ett iordningsställande av lageryta J och K visar att flödet från
ytorna skulle bli 10 gånger högre än för befintlig markanvändning. För att inte öka
flödet i vägdiket och det norra ledningsstråket behöver dagvattnet från de tillkommande
lagerytorna fördröjas. Anläggande av lageryta J och K riskerar även att medföra en ökad
föroreningsbelastning om inga reningsanläggningar anläggs.
Då lagringsytorna inom Hamnens verksamhetsområde kommer behållas relativt
konstant antas den ökade mängden gods innebära att lagringstiden minskar något. Det
innebär att ökning i godshantering för ett specifikt godsslag inte nödvändigtvis innebär
att eventuella ämnen som kan laka från det godsslaget blir vanligare i dagvattnet. Det är
därför mer intressant att se på hur den totala godsprofilen i Hamnens verksamhet
förändras, det vill säga vilka gods som blir mer vanliga på ytorna och vilka som blir
mindre vanliga. För sökt verksamhet är det sannolikt att dagvattnets föroreningsprofil
ändras. Då kol och koks inte kommer att lagras lika länge (eftersom andra godsslag blir
vanligare) inom hamnområdet minskar troligen suspenderat material i dagvattnet från
lagerytor. Den ökade hanteringen av järnmalm och skrotråvara innebär troligen att vissa
metaller ökar till dagvattnet. Enligt skrotboken ska skrot vara fritt från skrot överdraget
med annan metall än krom, nickel och zink. Det innebär att det troligen är dessa tre

28

Nytt dagvattenmagasin har ej beaktats vid beräkning av föroreningsbelastningen vid sökt verksamhet
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metaller som främst kommer vara i kontakt med ytvatten. Flera av de skrotklasser (11
och 36B) som Hamnen väntas hantera består av olegerat stål- eller plåtskrot vilket
innebär att stålet i skrotet har låga halter av legeringsämnen. Därmed bör det vara
relativt låg risk för att andra metaller än järn, krom, nickel och zink kommer att
förekomma i dagvattnet. Även järnoxid (rost) och olja kan tänkas bli vanligare i
dagvattnet men är beroende av typ av skrot.
Jordbruksprodukter i form av gödsel kommer, liksom idag, hanteras inom
verksamheten. Jordbruksprodukter hanteras främst i storsäck som är tät vilket gör att
utlakning av näringsämnen till recipient inte sker. Gödsel i bulk hanteras alltid i
magasin som eliminerar risken för lakning vid lagring.
Kretsloppsprodukter som kan hanteras i sökt verksamhet innefattar jord-, schakt- och
rivningsmassor samt flyg- och bottenaska. Askorna hanteras normalt slutet och, dessa
produkter bedöms därför inte påverka dagvattnet. Den kajyta där jord-, schakt- och
rivningsmassor kommer att hanteras kommer att vara invallad för att förhindra risk för
spill och spridning av lakvatten till recipienten. I de fall lakvatten förekommer kommer
det att sugas upp för omhändertagande. Hanteringen av massorna kommer ske avskilt
från övrigt gods och närliggande brunnar täcks över innan lastning/lossning påbörjas.
All lagring kommer att ske på hårdgjorda och täta ytor. Eftersom det kan bli aktuellt
med lagring av massor med påtagligt olika föroreningsinnehåll varierar behovet av
skyddsåtgärder beroende på vilken typ av massor som lagras. Vilka skyddsåtgärder som
är motiverade kommer att bedömas inför varje enskilt lagringstillfälle.
Dagvattenlösning ska anpassas efter massornas egenskaper och vid risk för förhöjda
föroreningsnivåer till dagvatten från ytor där lagring av massor sker ska en separat
lösning för uppsamling av lak-och dagvatten etableras innan lagring påbörjas. Metod för
uppsamling och/eller vattenrening kommer att väljas utifrån bästa möjliga teknik. Då
massorna kommer att hanteras enligt ovan, med skyddsåtgärder baserat på massornas
egenskaper, bedöms ingen betydande påverkan på dagvattnet från hantering och lagirng
av massorna att ske.
Sökt verksamhet innebär en ökad mängd transporter inom verksamhetsområdet.
Schablonberäkningar av föroreningshalt, där all yta vars dagvatten inte går till en damm
eller utgörs av naturmark har antagits vara väg, visar att en ökad trafikintensitet kan
medföra att bly, zink och PAH kan öka marginellt jämfört med nuläget. Då
beräkningarna baseras på schablonhalter ska de ses som en indikation.
Påverkan till följd av sökt verksamhet är en trolig förändrad föroreningsprofil i
dagvattnet med mindre suspenderat material och potentiellt mer metaller i löst form
(lösligheten beror dock bl.a. på pH och tillgänglighet av organiskt material eller andra
partiklar att binda till). Befintliga reningsanläggningar kan därför komma att behöva
justeras så att de optimeras för att avskilja lösta metaller, snarare än suspenderat
material som i nuläget. Detta behov kommer sannolikt öka gradvis under
övergångsperioden i takt med att mer järn-och skrotråvara hanteras inom hamnen.
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Påverkan på recipient
Belastning på recipient av sökt verksamhet är svår att kvantifiera utan mätningar. De
överslagsberäkningar som gjorts för nuläge, se Tabell 19, ger en utgångspunkt.
Överslagsberäkningarna tyder på att den skattade belastningen under dagens
förhållanden har ringa betydelse för recipienternas vattenkvalitet på
vattenförekomstnivå. Lokalt nära utsläppspunkterna kan det möjligen ha större
betydelse. I sökt verksamhet bedöms halterna av krom, nickel, zink och järn kunna öka i
dagvattnet. Med utgångspunkt från dagens belastning, en möjlig ökning av nämnda
metaller samt förslag på kompletterande rening vid behov (Cowi, 2020), så bedöms
dagvattenbelastningen medföra små negativa konsekvenser för vattenmiljö vid sökt
verksamhet.
11.3.3.2. Nollalternativ
Nollalternativet kan ge samma förändringar i dagvattnets föroreningsprofil som sökt
verksamhet, det vill säga mindre suspenderat material och mer lösta metaller.
Dagvattensystemet bör som i sökt verksamhet ses över. Ingen utbyggnad av lagerytor
eller kaj kommer ske och markanvändningen inom verksamhetsområdet förblir därför
oförändrad.
11.3.4. Exempel på skyddsåtgärder och fortsatt arbete
I framtagen dagvattenutredning (Cowi, 2020) har åtgärder kopplat till
dagvattensystemet tagits fram. Vissa av de framtagna åtgärderna föreslås för både sökt
verksamhet och nollalternativ. Utredningen pekar även på befintliga rutiner som är
särskilt viktiga att bibehålla och fortsatt arbete med justeringar av befintliga
dagvattendammar om kontrollmätningar och provtagning av dammar visar på behov.
Föreslagna åtgärder för vilka bland annat tekniska och ekonomiska förutsättningar
behöver utredas vidare:








Uppdatering av befintligt ledningssystem då detta är underdimensionerat utifrån
standard och rekommendationer och det finns en risk för breddning.
Storleken på befintliga dammar justeras eller kompletteras med ytterligare
fördröjningsmagasin för att uppnå rekommendationer för dimensionering av
reningsanläggningar.
Vid projektering av dagvattensystem bör även släckvattenhantering ses över, se
vidare i kapitel 11.4.
Flyg-och bottenaska bör hanteras slutet.
Hantering och skyddsåtgärder för jord-, schakt- och rivningsmassor ska baseras
på massornas egenskaper.
Befintliga diken vid lageryta L och M ses över gällande funktion och
reningslösning.

Befintliga hanteringsrutiner som är viktiga att fortsatt upprätthålla:

Tillståndsansökan Oxelösunds Hamn
M1900072
2020-11-12 s 91 (151)






Gods som är benägna att laka bör inte lagras på kajytorna och lika så bör gods
inte lagras under lång tid på kajytorna.
Gödsel i bulk bör lagras under tak eller på lagringsytor som är kopplade till
någon av dammarna så att näringsämnena avskiljs innan vattnet rinner till
recipienten.
Eventuellt spill av gödsel i bulk på kaj bör sopas upp omgående innan vind och
regn riskerar föra näringsämnen till recipienten.

Åtgärder som kan införas om provtagning visar på ett behov:



Anläggning av våtmarkszoner i befintliga dammar där det är möjligt, särskilt för
damm 2, för att avskilja lösta metaller.
Anläggning av filter eller nedsänkt utlopp på dammar, för att bättre avskilja olja.

Dagvatten från eventuella tillkommande lagerytor J och K behöver fördröjas och renas.
Förslag på lösningar är underjordiskt avsättningsmagasin, makadamdiken eller
dagvattendamm. Lämpligast lösning bör studeras i senare skede vid projektering.

Risker för människa och miljö
Samlad konsekvensbedömning
Den tydligaste skillnaden mellan sökt verksamhet och nuläge samt nollalternativ ur
risksynpunkt är ökningen av transporter inom verksamhetsområdet och hanterade
godsslag. Då trafikolycka bedöms kunna utgöra starthändelse för flera olika
scenarier innebär sökt verksamhet något ökad risk för påverkan på människors hälsa
och säkerhet samt natur jämfört med nuläge och nollalternativet.
Den sökta verksamheten kommer innebära en ökad risk för vissa riskkällor. Sökt
verksamhet bedöms vara acceptabel avseende risken för påverkan på människors liv
och hälsa respektive naturmiljö givet att befintliga skyddsåtgärder och riskarbete
som finns inom befintlig verksamhet upprätthålls, samt att föreslagna skyddsåtgärder
i 11.4.4. nedan utreds och införs.

11.4.1. Bedömningsgrunder och metod
Riskutredning och släckvattenutredning har tagits fram för verksamheten (WSP, 2020a)
och (WSP, 2020c), se bilaga D.7 och D.7.1 till Ansökan. Risker har studerats dels för
människors liv och hälsa dels för miljö.
11.4.1.1. Metod
Som en del av riskidentifieringen har en riskworkshop genomförts, ett riskregister
upprättats och skadehändelser valts ut och bedömts med hjälp av olycksfjärilsmetodik.
Olycksfjärilsmetodik används för att kvalitativt säkerställa att riskerna har tillräckligt
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många förebyggande och konsekvensreducerande åtgärder/barriärer. Riskidentifieringen
har utgått från ett antal grundorsaker; driftrelaterade orsaker, yttre orsaker, påverkan på
omgivning, klimatrisker och andra orsaker.
I riskutredningarna tillämpas semi-kvantitativa metoder för riskuppskattning och
riskvärdering. De semi-kvantitativa metoderna innehåller delvis numeriska riskmått,
som inte behöver vara precisa utan kan beteckna storleksordningar för att jämföra olika
alternativ. För bedömning av frekvensen för att respektive identifierad risk utfaller
används bedömningskriterier där den uppskattade frekvensen delas in i en femgradig
skala, se Tabell 21. För bedömning av skada på människors liv och hälsa och/eller
naturmiljön om respektive risk utfaller används också en femgradig skala, se Tabell 22,
som sträcker sig från lindriga obehag till flera dödsfall, respektive från knappt påvisbar
skada på naturmiljön till mycket allvarlig miljöskada i över fem år.
Tabell 21. Frekvensklasser

Klass
1
2
3
4
5

Frekvens
Inträffar en gång på 10 000 år
Inträffar en gång på 1000 år
Inträffar en gång på 100 år
Inträffar en gång på 10-100 år
Inträffar en gång på 1-10 år

Tabell 22. Konsekvensklasser

Klass Liv och hälsa
1
Lindriga obehag, obetydliga skador

2

3

4

5

Miljö
Lokal påverkan, 10 m radie, mycket
liten mängd, påverkan näst intill
obetydlig, ingen sanering
Varaktiga obehag, enstaka lindrigt Lokal påverkan inom anläggning 500
skadade
m radie, liten mängd, begränsad
påverkan, enkel lokal sanering
Svåra obehag, flera med måttliga
Närområde kring anläggningen 1 km
skador, enstaka svårt skadade
radie, måttlig mängd, måttlig negativ
påverkan. Måttligt stor sanering
Flera svårt skadade, enstaka
Stor spridning 10 km radie, stor mängd,
dödsfall
stor negativ påverkan och omfattande
sanering
Många svårt skadade, flera dödsfall Mycket stor spridning >10 km radie,
mycket stor mängd, okänd eller mycket
negativ påverkan, mycket omfattande,
på gränsen till omöjlig sanering
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Efter att riskerna tilldelats en frekvens- och konsekvensklass presenteras de i en
riskmatris. Riskmatrisen används övergripande och utgör en generell
riskhanteringsmetodik. Färgskalan i riskmatrisen innebär normalt sett att risker som
hamnar i grönt fält är acceptabla, risker i gult fält är acceptabla om rimliga åtgärder är
vidtagna och risker i rött är oacceptabla. I riskbedömningen används riskmatrisen för att
filtrera för att se vilka av identifierade risker som kan föranleda en allvarlig olycka och
därmed bör analyseras djupare.

Figur 35. Riskmatris

Baserat på riskidentifiering och initial bedömning väljs skadehändelser ut som bedöms
kunna leda till en allvarlig olycka och som kan förväntas medföra påverkan på
människors liv eller hälsa och/eller naturmiljö. För dessa tillämpas olycksfjärilsmetodik
för att bedöma om det finns tillräckliga olycksförebyggande och/eller skadebegränsande
åtgärder.
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Figur 36. Struktur för olycksfjäril. Orsak – initierande orsak, barriär – teknisk, operativ eller
organisatorisk, kan vara både förebyggande och/eller begränsande. Riskkälla – källa som kan
medverka till en händelse, Händelse – skadehändelse, konsekvens – exempelvis brand eller utsläpp

11.4.2. Förutsättningar
Inom hamnområdet hanteras olika typer av gods, farligt gods, farligt avfall och
kemikalier som kan ge upphov till risker för människa och miljö vid hantering och
transport. Identifierade risker för sökt verksamhet berör i huvudsak nedanstående
områden.
Hantering och lagring av av jord-, schakt- och rivningsmassor – i sökt verksamhet
tillkommer lagring och hantering av jord-, schakt- och rivningsmassor. Den
huvudsakliga risken förknippad med hantering och lagring av sådana massor är
urlakning av förorenade ämnen till mark och vatten. Urlakning skulle kunna ske vid
exempelvis kraftiga skyfall, översvämning eller om kontaminerat släckvatten från brand
når lagerytor med sådana massor. Massorna kommer att lagras efter klassning och vilka
skyddsåtgärder som är motiverade kommer att bedömas inför varje enskilt
lagringstillfälle. All lagring kommer ske på hårdgjorda och täta ytor. Dagvattenlösning
ska anpassas efter massornas egenskaper.
Hantering av aska – i sökt verksamhet ingår hantering av aska (flygaska och
bottenaska). De huvudsakliga riskerna med hantering av all typ av aska är spridning av
miljöfarliga ämnen till omgivande miljö, hälsopåverkan vid inandning och bildning av
explosivt damm. Lagring kommer att ske av extern verksamhetsutövare. Anläggning för
hantering av aska är inte projekterad, beställd eller uppförd. Ett separat tillstånd kommer
att sökas, av en extern verksamhetsutövare, för anläggningen, där riskerna för själva
verksamheten kommer att beskrivas mer detaljerat.
Intern hantering av brandfarlig vara – Hamnen har i nuläget tillstånd till hantering
av brandfarlig vara i form av brandfarlig vätska med flampunkt över 61 grader Celsius
(HVO och diesel), brandfarlig vätska med flampunkt högst 60 grader Celsius
(spolarvätska) och acetylen. De generella risker som förekommer vid hantering av
brandfarlig vara är:


Krock eller påkörning i samband med leverans av drivmedel
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Okontrollerbart utsläpp i samband med fyllning
Bristande underhåll som medför läckage
Överfyllnad
Mindre läckage som antänds och medför förvärrade konsekvenser

Storbrand – Storbrand antas kunna uppkomma genom exempelvis brand i fordon, till
följd av olycka eller tekniskt fel, som sedan sprider sig till lagrat material.
Släckvattenhantering – i händelse av storbrand kan stora mängder släckvatten gå åt.
Det släckvatten som inte förångas är kontaminerat och kan medföra skador på den
omgivande miljön genom föroreningar i form av restprodukter från bränsle och tillsatser
i släckvattnet (ex. skumvätska). En släckvattenutredning har tagits fram inom ramen för
tillståndsansökan, se avsnitt nedan.
Farligt gods - Huvudsaklig risk för hantering av farligt gods är spill till mark och/eller
vatten samt uppkomst av brand i samband med spill eller olycka med fordon.
Farligt avfall – Huvudsaklig risk för hantering av farligt avfall är spill till mark
och/eller vatten.
Kemikaliehantering – Kemikaliehantering inom Hamnens verksamhet utgörs i
huvudsak av brandfarlig vätska, se ovan. Andra kemikalier som kan ge upphov till risk
för olyckor inom verksamheten är ammoniumsulfat (gödningsmedel) och eventuellt
bitumen. Ammoniumsulfat kan bilda giftiga ämnen vid brand samt kan innebära
irritation och eventuell skada vid förtäring, kraftig inandning eller ögonexponering.
Verksamhetsutövare för anläggning för lagring av bitumen kommer att söka ett separat
miljötillstånd för denna där risker kopplat till bitumen kommer utredas och beskrivas
mer detaljerat.
Transporter – Hamnens planerade verksamhet medför ingen utökad hantering av
farligt gods varvid risken för farligt gods-olycka med transport till, från eller inom
hamnen inte förändras. Däremot medför det utökade transportarbetet att sannolikheten
för trafikolycka ökar. Detta beskrivs mer detaljerat under följdverksamhet i avsnitt 13.3.
Hamnen bedriver en verksamhet som innefattar storskalig hantering av olika typer av
gods, främst i bulk som lagras i väntan på byte av transportslag. En mycket liten andel
av det hanterade godset utgörs av farligt gods, varvid de huvudsakliga riskerna inom
verksamheten (sett till möjliga konsekvenser) är storbrand och arbetsmiljörelaterade
olyckor (person som körs på, träffas av fallande last, faller, kläms etc.).
11.4.2.1. Hamnens risk-och säkerhetsarbete
Hamnens förebyggande arbete för att förhindra och begränsa allvarliga olyckor bedrivs
på flera nivåer inom verksamheten och styrs genom policys och riktlinjer för
arbetsmiljö, yttre miljö och säkerhetsarbete. Övergripande miljömål och säkerhetspolicy
går att återfinna i verksamhetspolicyn, vilken ligger till grund för organisationens hela
verksamhet, där miljö och säkerhet är fördjupade. Visionen är att säkerhets- och
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miljöarbetet ska ingå som en naturlig del i alla beslut och är alla inom Hamnens ansvar.
Strategin för att uppnå denna vision är att arbeta rutinmässigt och kontinuerligt för att
upptäcka och genomföra ett aktivt förbättringsarbete.
För att förebygga allvarliga olyckor finns checklistor och instruktioner för att
kontrollera anläggningens status. Förebyggande underhåll och inspektioner planeras och
dokumenteras i ett underhållssystem.
Utbildning av personal sker kontinuerligt och dokumenteras. För räddningsövningar
finns styrande dokument och rutin. Genomförda övningar och uppföljningar
dokumenteras.
Olika kontroller och egenkontroller sker inom Hamnens verksamhet kontinuerligt
utifrån kundkrav, lagkrav och Hamnens egna bedömningar. Mer ingående exempel
finns att se i framtagen riskbedömning, bilaga D.7 till Ansökan (WSP, 2020a).
Brandsyn genomförs årligen tillsammans med räddningstjänsten vilket resulterar i ett
protokoll med åtgärder som Hamnen ansvarar för. Brandlarm och utrymningslarm finns
i vissa byggnader inom hamnområdet.
11.4.3. Påverkan och konsekvenser
11.4.3.1. Sökt verksamhet
Den tydligaste skillnaden ur risksynpunkt mellan befintlig verksamhet och sökt
verksamhet är ökningen av mängd gods som hanteras och därmed även en ökad mängd
transporter.
Inga signifikanta förändringar av risknivån förväntas dock eftersom järnvaror är det
godsslag som huvudsakligen skiljer sig åt mängdmässigt i jämförelse mellan nuläget
och den sökta verksamheten. Även mängden stål (plåt, ämnen, rullar, armeringsjärn)
ökar. I den sökta verksamheten ingår tillkommande hantering av flygaska, bottenaska
och bitumen samt hantering och lagring av jord-, schakt- och rivningsmassor. En annan
viktig förändring som kommer att bli tydlig i den framtida verksamheten är att den
totala andelen av vissa godsslag, främst kol, koks och malm avsett för SSAB, kommer
att minska i takt med att SSAB ställer om sin process. Detta förväntas reducera risken
för storbrand något, dock kommer fortsatt stora mängder brännbart material hanteras
inom verksamheten.
Den risk som i första hand bedöms kunna påverka omgivningen rör utsläpp av
släckvatten, urlakade miljöfarliga ämnen eller petroleumprodukter till recipient. Dessa
risker har därför hanterats via olycksfjärilsmetodik. De risker för människors liv och
hälsa som identifierats bedöms inte beröra personer som befinner sig utanför
anläggningen annat än i händelse av spridning av brandrök från storbrand.
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I Tabell 23 ses en sammanfattande jämförelse mellan den sammanlagda risknivån
avseende påverkan på människor liv och hälsa respektive naturmiljön jämfört med
nuläget. Sökt verksamhet innebär en ökad risk kopplat till vissa riskkällor.
Tabell 23. Sammanfattande jämförelse mellan skedena. Streck indikerar att riskkällan inte
förekommer, asterisk indikerar att det finns en viss ökning men att den är så liten att den inte
bedöms vara signifikant för den totala bedömningen.

Skede/riskkälla
Jord-, schakt- och
rivningsmassor
Aska

Nollalternativ
-

Övergångsperiod Framtida
verksamhet

-

Storbrand
Brandfarlig vara

*

Släckvatten
Farligt gods

*

Farligt avfall

*

Kemikaliehantering
Transporter
Minskar

Oförändrat

Ökar

Upphör

Klimatrelaterade risker
Enligt SMHI:s prognos över det framtida medelvattenståndet längs Sveriges kust år
2100 ser Hamnen ut att kunna fortsätta sin verksamhet utan större omställningar.
Förhöjd havsnivå kan dock medföra problem om fartygen hamnar för högt i förhållande
till befintlig lastnings-och lossningsutrustning. Vid skyfall och kraftiga regn kan vatten
ansamlas i lågpunkter. Konsekvenser av en översvämning eller stående vatten är bland
annat beroende på vad som finns i lågpunkten, hur översvämningskänsligt det är och
vilka följdeffekter som kan uppstå. Exempelvis kan översvämning av en elcentral ge
större följder än översvämning av en grönyta. Vid planering av nya lagerytor eller andra
anläggningar inom verksamhetsområdet bör hänsyn tas till lågpunkter och
avrinningsvägar.
Hela Oxelösunds hamns strandlinje ligger inom strandnära aktsamhetsområde för skred
enligt SGU:s kartvisare29. Kartvisaren visar inte risken eller sannolikheten för jordskred.
Kartvisaren pekar inte heller ut områden med förutsättningar för morän- och bergskred.
Då hela hamnens strandlinje ligger inom strandnära aktsamhetsområde för skred bör

29

Förutsättningar för skred i finkorniga jordar
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detta övervakas och kontrolleras fortlöpande för att tidigt upptäcka förändringar i
marken. Vid projektering av nya kajytor och RoRo-läge ska hänsyn tas till hamnplanets
stabilitet.
11.4.3.2. Nollalternativ
I nollalternativet utgörs en stor del av allt hanterat gods av icke-brännbart skrot vilket
sannolikt inte kan medföra en storbrand. Risken förknippad med spridning av stora
mängder kontaminerat släckvatten blir därmed något reducerad jämfört med sökt
verksamhet.
11.4.4. Exempel på skyddsåtgärder och fortsatt arbete
Utifrån resultatet i genomförd riskbedömning har ett antal åtgärder identifierats, dessa
inkluderar både befintliga åtgärder och rekommenderade åtgärder som bedöms viktiga
att vidta.
Rekommenderade åtgärder som bedöms viktiga att vidta för att uppnå en acceptabel
risknivå (se 11.4.1.1):








Förhindra storbrand – befintliga åtgärder, till exempel rutiner, tillgång till
brandsäkerhetsutrustning och kontroller anpassas till sökt verksamhet.
Att utreda och införa erforderliga trafiksäkerhetsåtgärder inom Oxelösunds
hamn sker i dagsläget inom ramen för den löpande verksamheten. Detta är en
viktig aspekt även i den framtida verksamheten.
Riskutredning LBE/SÄIFS – heltäckande riskutredning föreslås tas fram för
Hamnens hantering samt extern verksamhet inom Hamnens verksamhetsområde.
Uppdatera rutin för lämpning av material – befintlig åtgärd, rutin bör upprättas i
samverkan med räddningstjänsten.
Åtgärder för hantering av släckvatten – en släckvattenrapport är framtagen inom
arbetet med tillståndsansökan. Se vidare nedan.
Säkerställ fortsatt samverkan avseende hantering av LNG på området –
samverkan med planerad LNG-terminal för att tillse att erforderliga
riskreducerande åtgärder implementeras.

Åtgärder som föreslås för att ytterligare sänka risknivån:



Revidera rutin för hantering av farligt gods – befintlig åtgärd som bör utvecklas
och dokumenteras utifrån sökt verksamhet.
Säkerställ förmåga att hantera extremväder – befintlig åtgärd, en handlingsplan
för att säkerställa kontinuerlig omvärldsbevakning med avseende på
klimatförändringar föreslås.

Släckvattenhantering
Som ett underlag till tillståndsansökan har en släckvattenutredning tagits fram i syfte att
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se över åtgärder för omhändertagande av släckvatten då detta utgör en risk för påverkan
på miljö. De åtgärder som rekommenderas i denna, där vissa redan vidtas idag, är:










Samverkan och samordning mellan alla/externa verksamheter i Oxelösunds
hamn avseende släckvattenhantering
Utbildning av egen personal. Välutbildad personal med god tillgång till
fungerande släckutrustning utgör viktiga resurser
Översyn av insatsplan och uppdatering med uppgift om släckvattenhantering och
kontaktuppgifter till sugbilsföretag
Ytor för lämpning30 och material för dämpning. Tillse att det alltid finns ytor
avsatta för lämpning. Mindre lager av material för dämpning exempelvis
grus/sand bör finnas.
Hårdgör ytor eller anpassa lagrat material efter markegenskaper
Se över möjligheten för temporär uppsamling av släckvatten genom sektionering
och avstängning med syfte att skydda recipient
Utöka befintliga dagvattendammars kapacitet för att kunna ta emot släckvatten
Rutiner för provtagning och destruktion av släckvatten

Naturmiljö och rekreation
Samlad konsekvensbedömning
Påverkan på naturmiljö och friluftsliv/rekreation från sökt verksamhet bedöms bli
liten och konsekvenserna bedöms bli små. Närliggande naturområden har höga
natur-och rekreationsvärden men är redan i nuläget påverkade av olika befintliga
verksamheter i området inklusive hamnverksamheten. Sökt verksamhet bedöms
innebära en marginell större påverkan på naturmiljö och friluftsliv/rekreation än
nuläge och nollalternativ, huvudsakligen genom något högre bullernivåer. Sökt
verksamhet bedöms inte påverka närliggande Natura 2000-områdens
bevarandevärden.

11.5.1. Förutsättningar
Verksamhetsområdet består främst av ianspråktagen mark för hamn och industri med
undantag för området för lageryta K och J. Inom verksamhetsområdet och dess
omgivning finns inga skyddade områden enligt miljöbalken. Som beskrivs ovan är
närmast belägna skyddade naturområden Femöre naturreservat och Natura 2000området Femörehuvud, sydväst om verksamhetsområdet. Sydost om
verksamhetsområdet ligger Natura 2000-området Furön. Vattenområdet och skärgården
utanför Oxelösund omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv, se Figur 7.
Skärgården utanför Hamnens verksamhetsområde beskrivs i den fördjupade
30

Lämpning innebär att transportera bort och särskilja brinnande från icke brinnande vara. Det kan t.ex gälla brinnande upplag av
torv, kol och flis.
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översiktsplanen för Oxelösunds skärgård som öar med värdefulla naturmiljöer och
kulturmiljöer. På Furön i skärgården närmast verksamhetsområdet går en sträckning av
Sörmlandsleden, vilken tillsammans med kultur-och naturvärdena gör skärgårdsöarna
viktiga för det rörliga friluftslivet. I Oxelösunds skärgård finns flera
fågelskyddsområden och sälskyddsområden, varav det närmaste ligger cirka en mil ifrån
hamnen. Flera typer av fågel förekommer, och på de större öarna häckar havsörn och
berguv.
En ytterligare etapp av Sörmlandsleden passerar intill verksamhetsområdet och vidare
mot skogsområdet norr om SSABs verksamhetsområde. Norr om Gamla
Oxelösundsvägen ligger Gamla vattentornet vilket är utpekat i Oxelösunds kommuns
naturvårdsplan. Tornet är beläget på ett berg med utsikt och är ett utflyktsmål dit flera
stigar leder. Området norr om Gamla Oxelösundsvägen är i Oxelösunds kommuns
översiktsplan utpekad som närströvsområde. Mellan Stegeludden och Gamla
Oxelösunds går en kulturstig ut till vattnet, detta område är utpekat som område med
visst naturvärde i kommunens naturvårdsplan och är detaljplanelagt som naturmark.
Skärgården i Oxelösund är attraktiv för båtsport och flera mindre hamnar för bland
annat fritidsbåtar finns.
11.5.2. Påverkan och konsekvenser
11.5.2.1. Sökt verksamhet
Sökt verksamhet medför att tidigare oexploaterad mark vid lageryta J och K tas i
anspråk. Området är del av ett utpekat närströvsområde i Oxelösunds översiktsplan men
är planlagt för industriändamål. Platsen för lageryta J och K består till viss del av berg i
dagen. Norr om den östra delen av lageryta J ligger det Gamla Vattentornet, denna nås
dock från andra sidan och inte via de framtida lagerytorna J och K. Området för lageryta
J och K används inte till rekreation. I närområdet till hamnen finns småbåtshamnar.
Ökning av anlöpande fartyg bedöms inte påverka möjligheten för fritidsbåtar att utnyttja
skärgården.
De närmast liggande skyddade naturområdena är utpekade för sina naturtyper med
speciell växtlighet (se kapitel 5.4.2), vilka inte bedöms påverkas av sökt verksamhet.
För människor som besöker Femöre och övriga områden som är värdefulla
rekreationsområden kan sökt verksamhet påverka genom buller. Delar av Femöre
närmast hamnen kan komma att beröras av bullernivåer mellan 50–55 dBA dagtid.
Delar av Furö kan komma att beröras av bullernivåer mellan 45–50 dBA dagtid. Dessa
bullernivåer är beräknade för maxscenario och utan skyddsåtgärder, troligen kan
nivåerna komma att bli lägre (se kapitel 11.1 buller ovan). Som en jämförelse anges i
Naturvårdsverkets vägledning för verksamhetsbuller ett riktvärde på 40 dBA dagtid för
friluftsområden utpekade i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden
som utnyttjas mer frekvent för friluftsliv, där naturupplevelsen är en viktig faktor och
där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet. Vidare anges att mer bullerutsatta områden
som används för friluftsliv och rekreation, till exempel grönområden i stadsnära miljö,
bör bullerbegränsas aven om riktvärdena inte kan klaras.
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Resultat från utförda bullerberäkningar visar att liknande nivåer som i sökt alternativ
uppnås både i nuläget och nollalternativet, delar av Femöre och Furö är redan idag
påverkade av buller från hamnverksamheten. Bberäkningar visar att bullret främst
kommer öka något nattetid i sökt verksamhet jämfört med nollalternativ och nuläge.
Bullret i sökt verksamhet kommer delvis att ändra karaktär till följd av
skrothanteringen, med ökad mängd maxhändelser. Det är svårt att bedöma hur
upplevelsen av det förändrade bullret kommer att bli för besökare jämfört med idag då
Hamnens verksamhet har funnits på platsen under lång tid. För riksintresset friluftsliv
Sörmlands kust och skärgård bedöms konsekvenserna bli små då bullernivåerna längre
ut i skärgården inte förändras påtagligt jämfört med nuläget, och dessutom är på
förhållandevis låga nivåer. Sammantaget baserat på buller bedöms det utan
skyddsåtgärder bli risk för små negativa konsekvenser på rekreationsvärden i delar av
Femöre och Furö som ligger närmast hamnområdet. Inga fysiska ingrepp i skyddade
naturområden görs. Närmast liggande fågelskyddsområden är belägna över en mil bort
från verksamhetsområdet och bedöms ej påverkas av sökt verksamhet.
För luft finns miljökvalitetsnormer för växtlighet, resultat från luftkvalitetsutredning, se
bilaga D.4 till Ansökan, (SLB, 2020) visar att dessa klaras med marginal för sökt
verksamhet.
11.5.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet bedöms ge liten till ingen påverkan på naturmiljö med små eller inga
konsekvenser. Detta då inga nya lagerytor anläggs och ingen tidigare oexploaterad mark
berörs. Bullernivåer till närliggande rekreations- och naturområden ökar något jämfört
med nuläge.
11.5.3. Exempel skyddsåtgärder och fortsatt arbete
Inga skyddsåtgärder specifikt kopplat till naturmiljö eller rekreation bedöms krävas,
däremot kommer det fortsatta arbetet med bullerskyddsåtgärder att kunna ha
bullerdämpande effekt även för naturmiljö och rekreation (se vidare kapitel 11.1.4).

Kulturmiljö
Samlad konsekvensbedömning
Sökt verksamhet och nollalternativ bedöms inte innebära någon påverkan på
kulturmiljö. I det fall kända lämningar inom verksamhetsområdet påverkas av
iordningsställande av ytor ska dessa hanteras i enlighet med Kulturmiljölagen.

11.6.1. Förutsättningar
Verksamhetsområdet ligger i anslutning till Gamla Oxelösund med kulturhistoriska
värden kopplade till Oxelösunds tidiga historia. Inga kända fornlämningar finns inom
verksamhetsområdet, varken på land eller i vatten. På Stegeludden finns två utpekade
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lämningar, en övrig kulturhistorisk lämning och en som aldrig återfunnits och därmed
inte fått någon antikvarisk bedömning. Hamnverksamhet har bedrivits sen lång tid
tillbaka inom området. Närområdet, inklusive det utpekade kulturhistoriska området
Gamla Oxelösund, har bebyggelsehistoria förknippad med sjöfarleden och Oxelösunds
historia av sjöfart och lotsverksamhet.
11.6.2. Påverkan och konsekvenser
11.6.2.1. Sökt verksamhet
Sökt verksamhet innebär att hamnverksamhet fortsatt pågår i området. Vid ett eventuellt
iordningsställande av ytor på Stegeludden ska en eventuell hantering av känd övrig
kulturhistorisk lämning ses över. Hantering av lämningar ska hanteras i enlighet med
Kulturmiljölagen. Sökt verksamhet bedöms inte påverka kulturhistoriska miljöer eller
lämningar. Snarare är hamnverksamheten av historiskt intresse och en viktig del av
Oxelösunds historia varför det är positivt att den finns kvar och utvecklas i takt med
tiden. Se vidare under kapitel 12.6 för marinarkeologi.
11.6.2.2. Nollalternativ
Med avseende på kulturmiljö bedöms nollalternativet innebära samma påverkan och
konsekvenser som sökt verksamhet.

Avfall och resurshushållning
Samlad konsekvensbedömning
Sökt verksamhet bedöms innebära ingen till liten negativ påverkan avseende avfall
och resurshushållning jämfört med nuläget med inga till små negativa
konsekvenser. Hamnen arbetar redan idag kontinuerligt med förbättringsåtgärder
kopplade till energianvändning och elförbrukning vilket även fortsatt kommer ske.
Att utveckla en befintlig hamn är, i jämförelse med att anlägga en ny hamn i ett
oexploaterat läge, att hushålla med naturresurser vilket främjar en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser
11.7.1. Förutsättningar
Inom Hamnens verksamhet uppkommer industriavfall, hushållsavfall och farligt avfall.
Avfallsmängderna rapporteras årligen i miljörapporten till tillsynsmyndigheten.
Det farliga avfall som uppstår är mestadels eget oljeavfall och oljeavfall mottaget från
fartyg. Farligt avfall förvaras på torr och mot omgivningen tät plats så att spill och
eventuella läckage inte kan förorena omgivningen.
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Övrigt avfall som uppstår är industriavfall och hushållsavfall från den egna
verksamheten och från fartyg. För insamling av detta avfall finns containrar och
behållare uppställda inom hamnområdet.
Hamnen har under ett antal år (med start 2012) sett över elförbrukningen och har genom
investeringar gjort stora energibesparingar.
HVO31 används främst som drivmedel i arbetsfordon, enstaka maskiner drivs av diesel.
Bensin används i bilar. Se bilaga A Teknisk beskrivning för mer detaljer.
11.7.2. Påverkan och konsekvenser
11.7.2.1. Sökt verksamhet
Sökt verksamhet väntas inte innebära någon stor ökning av avfall eller farligt avfall.
Rutiner för hantering av avfall och farligt avfall kommer fortsatt användas för att
minimera risker för spill och läckage.
Sökt verksamhet innebär en något ökad bränsleförbrukning för arbetsmaskiner samt
transporter inom verksamhetsområdet jämfört med nuläge. Bränsleförbrukning och typ
av bränsle påverkar utsläpp till luft och koldioxid (se kapitel 11.2, 12.2 och 13.3).
Utvecklingen av alternativa bränslen såsom biobränslen och elektrifiering sker relativt
fort och maskiner samt fordon blir alltmer bränsleeffektiva. Det är troligt att även
Hamnens bränsleförbrukning effektiviseras i framtiden.
Att som i sökt verksamhet utveckla en befintlig hamn är, i jämförelse med att anlägga
en ny hamn i ett oexploaterat läge, att hushålla med naturresurser vilket främjar en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser.
11.7.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet bedöms främst innebära skillnad mot sökt verksamhet kopplat till färre
transporter inom verksamhetsområdet och arbetsmaskiner. Påverkan och konsekvenser i
nollalternativet bedöms bli marginell mot sökt verksamhet.

31

Hydrerad Vegetabilisk Olja
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12. MILJÖKONSEKVENSER BYGGSKEDE
(FRÄMST VATTENVERKSAMHET)
I detta kapitel beskrivs huvudsakligen miljökonsekvenser till följd av den sökta
vattenverksamheten. Där det är relevant beskrivs även miljökonsekvenser för utbyggnad
av tillkommande lagerytor inom verksamhetsområdet. Respektive konsekvenskapitel
inleds med en kort beskrivning av, där så finns, relevanta bedömningsgrunder för de
olika miljöaspekterna, vilken påverkan, effekter och konsekvenser bedöms emot.
Påverkan och konsekvenser av vattenverksamheten beskrivs för anläggningsskede
inklusive långvarig påverkan och konsekvenser till följd av vattenverksamheten. Även
bedömd påverkan för nollalternativ beskrivs. Bedömningen avser påverkan utan
skyddsåtgärder för samtliga aspekter utom för vattenmiljö där ett antal skyddsåtgärder
antagits som utgångspunkt i bedömningen, se vidare kapitel 12.3. Avsnitten avslutas, i
de fall det bedömts som relevant, med en redovisning av behov av skyddsåtgärder och
fortsatt arbete.

Buller
Samlad konsekvensbedömning
Samtliga riktvärden för byggbuller kan innehållas dygnet runt, förutsatt att ingen
muddring sker i muddringsområde A nattetid. Bullrande arbeten kommer att
förekomma under en begränsad period. Sökt verksamhet bedöms därför medföra en
liten negativ påverkan med små negativa konsekvenser under tiden bullrande
arbeten utförs.
12.1.1. Bedömningsgrunder
Riktvärden vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser redovisas i
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). Värdena för
ekvivalent ljudnivå är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt.
Aktuella riktvärden för bostäder, vård- och undervisningslokaler under vardagsdygn
redovisas i Tabell 24.
Tabell 24. Riktvärden för byggbuller

Ljudnivåer Dag (19-22)
Ekvivalent ljudnivå utomhus vid
60
fasad
Ekvivalent ljudnivå inomhus i
45
bostadsrum

Kväll (22-07)
50

Natt (22-07)
45

35

39
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Maximal ljudnivå utomhus vid
fasad
Maximal ljudnivå inomhus i
bostadsrum

-

-

70

-

-

45

Till riktvärdena finns ett antal tillägg gällande t.ex. för verksamhet/moment med
begränsad varaktighet om högst två månader (ex. spontning och pålning) bör 5 dBA
högre värden kunna tillåtas, vid enstaka kortvariga händelser (högst 5 minuter per
timme) bör upp till 10 dBA högre nivåer kunna accepteras.
12.1.2. Påverkan och konsekvenser
12.1.2.1. Sökt verksamhet
Under anläggande av nya kajytor och vid muddring och sprängning kommer ett antal
bulleralstrande arbetsmoment att utföras. En bullerutredning av byggbuller har tagits
fram (Efterklang, 2020b), se bilaga D.3 till Ansökan. För mer detaljerad information
hänvisas till denna. Byggbuller har beräknats i samma mottagarpunkter som för
verksamhetsbuller, se Figur 27. De arbetsmoment som bedömts vara aktuella att
bedöma för sökt vattenverksamhet är vattenbilning32, spontning, pålning, betongarbeten
och muddring. För dessa har ljudeffektnivåer baserade på tidigare mätningar av
liknande källor använts vid beräkning. Beräkningar av byggbuller har gjorts uppdelat på
dels utbyggnad av kaj 7 till kaj 9,5 dels utbyggnad av nytt RoRo-läge (Figur 37).
Muddringsarbeten har delats upp i tre områden, muddringsarbeten beräknas kunna pågå
samtidigt som de två övriga delarna av byggskedet.

32

Vattenbilning är en miljövänlig metod där man med hjälp av vatten under högt tryck bilar bort exempelvis betong, gummilining
och syrafast tegel
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Figur 37. Uppdelning i planerade utbyggnadsområden och muddringsområden.

Resultatet av bullerutredningen visar att riktvärdet på 60 dBA för byggbuller dagtid
innehålls beräkningsmässigt, både vid utbyggnad av kaj 7–9,5 (se Tabell 25) samt vid
utbyggnad av det nya RoRo-läget (se Tabell 26).
Tabell 25. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer dagtid vid utbyggnad av kaj 7 till kaj 9,5

Bullerkälla

Spontning
Muddring läge A-C34
Vattenbilning
Betongarbeten
Total ekvivalent ljudnivå

1
38
53
48
42
54

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i
mottagarpunkterna33 (dBA)
2
3
4
5
22
27
16
29
47
40
40
39
44
36
32
32
38
30
22
27
49
42
41
40

6
35
48
45
39
50

Efter att ovanstående arbeten är slutförda vid kaj 7-kaj 9,5 kommer pålning med
borrning att utföras under ca 20 dagar. Denna typ av pålning bedöms vara tystare än

33
34

Se Figur 27
Muddring kan förekomma i alla tre delytor A-C, dock ej samtidigt. Ljudbidragen i Tabell 25 avser de högsta ljudnivåerna i
mottagarpunkten från muddringsverksamhet
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pålning med slag. Under denna tid kommer också betongarbeten att utföras. Bullret
beräknas inte överstiga värdena i Tabell 25 under denna tid.
Tabell 26. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer dagtid, nytt RoRo-läge

Bullerkälla
1
45
57
48
58

Spontning
Pålning
Betongarbeten
Total ekvivalent ljudnivå

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i
mottagarpunkterna (dBA)
2
3
4
5
44
36
8
23
53
44
32
38
48
39
12
31
55
46
32
39

6
31
40
20
41

Kvälls-och nattetid kommer inga arbeten ske på kajutbyggnad eller RoRo-läge.
Muddring kan förekomma kvälls-och nattetid, beräknat byggbuller för detta ses i Tabell
27.
Tabell 27. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer nattetid från muddring

Muddringsområde

Område A
Område B
Område C

1
53
45
41

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i
mottagarpunkterna (dBA)
2
3
4
5
47
33
33
33
42
40
24
36
37
34
40
39

6
37
40
48

Riktvärden för kvälls-och nattetid är 50 respektive 45 dBA ekvivalent ljudnivå. Dessa
överskrids beräkningsmässigt i mottagarpunkt 1 med 3 dBA respektive 8 dBA för
muddringsområde A (området närmast RoRo-läget). I mottagarpunkt 2 överskrids
riktvärdet nattetid beräkningsmässigt med 2 dBA. För verksamhet med begränsad
varaktighet, högst två månader anges också att 5 dBA högre värden bör tillåtas, dvs
riktvärden på 55 dBA kvällstid och 50 dBA nattetid. Muddringen bedöms pågå kortare
tid vilket innebär att riktvärdet överskrids beräkningsmässigt endast nattetid i
mottagarpunkt 1 med cirka 3 dBA i samband med muddring i område A. Riktvärdena
kan således innehållas hela dygnet genom att undvika muddring i muddringsområde A
nattetid.
Krossning av losshållet berg kan bli aktuellt. Möjlig yta för detta är inom
verksamhetsområdet på Stegeludden. Krossning genererar buller till omgivningen.
Krossning och skutknackning kan komma att pågå samtidigt under en begränsad period
som omfattar ett 15-tal dagar under utbyggnad av både ny kajyta samt nytt RoRo-läge.
Eventuell hantering av massor på Stegeludden kommer endast att pågå dagtid. Resultat
från utförd byggbullerutredning (Efterlang, 2020b) ses i Tabell 28.
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Tabell 28. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i samband med krossning och skutknckning

Krossning och skutknackning
Högsta ljudnivåer från övrig
byggverksamhet
Högsta beräknade totala
ljudnivåer

1
44
58
58

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i
mottagarpunkter (dBA)
2
3
4
5
40
38
55
53
55
46
41
40
55

47

55

53

6
45
50
51

Byggbuller kommer öka framförallt i mottagarpunkterna 4 och 5 vid eventuell
krossning och skutknackning. Riktvärdet på 60 dBA ekvivalent ljudnivå innehålls dock
beräkningsmässigt i samtliga punkter.
Vid anläggande av lagerytor kan sprängning och andra bullrande verksamheter bli
aktuellt. Anläggande av lagerytor och markarbeten kommer förhålla sig till gällande
riktvärden.
12.1.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att inga bullrande byggarbeten som spontning, pålning m.m. i
vatten utförs. Nollalternativet bedöms därav inte medföra någon påverkan eller några
negativa konsekvenser avseende buller.

Luft
Samlad konsekvensbedömning
Sökt verksamhet bedöms innebära en liten negativ påverkan med små lokala och
tidsbegränsade konsekvenser. Då nollalternativet inte innebär någon påverkan på
luft innebär sökt verksamhet större påverkan än nollalternativ.

12.2.1. Påverkan och konsekvenser
I samband med planerad vattenverksamhet kommer arbetsmaskiner att användas. Detta
kan ge en viss ökning av utsläpp från arbetsfordon inom Hamnens verksamhet. Vid
hantering av sprängsten och skut samt vid krossning och sortering av massor finns risk
för damning. Damning från fordonsrörelser och byggarbeten inom området kan lokalt
intill körväg/arbetsyta ge haltbidrag av partiklar vid framförallt torr väderlek.
12.2.1.1. Sökt verksamhet
En lokal ökning av halter NO2 och partiklar orsakade av arbetsmaskinernas utsläpp
under byggskedet kan förväntas. Detta bedöms dock endast påverka luftkvaliteten inom
Hamnens verksamhetsområde. Påverkan på halterna utanför verksamhetsområdet
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bedöms vara försumbar. Dammande effekter från anläggningsarbete bedöms påverka
PM10-halterna främst lokalt inom verksamhetsområdet. För att minimera risk för
damning bör relevanta åtgärder som beskrivs under skyddsåtgärder i kapitel 11.2 vidtas.
12.2.1.2. Nollalternativ
Nollalternativet för byggskedet innebär att ingen utbyggnad av kajområdet sker eller att
andra arbeten i vatten genomförs. Nollalternativet innebär därför inga särskilda utsläpp
till luft från arbetsmaskiner med avseende på byggskedet.

Vattenmiljö
Samlad konsekvensbedömning
Sökt verksamhet bedöms medföra små negativa konsekvenser på vattenmiljö
jämfört med nuläge och nollalternativ. Påverkan och konsekvenser från sökt
verksamhet är framförallt kopplat till grumling och bottenpåverkan. De
konsekvenser som sökt verksamhet medför är framförallt temporära och bedöms ske
under den period muddrande arbeten utförs. För bottenfauna i muddringsområden
och vid dumpningsplatsen är konsekvenserna något längre i tid. För bottnar med
idag förorenade sediment där muddring ska ske innebär sökt verksamhet små
positiva konsekvenser då föroreningar försvinner och ren botten blir kvar. För
berörda vattenförekomster bedöms den sökta verksamheten inte riskera möjligheten
att uppnå god ekologisk eller kemisk status, förorenade sediment tas bort och kan
bidra till att uppnå god kemisk status. Det bedöms inte heller föreligga någon risk
för otillåten försämring av någon kvalitetsfaktor. Då varken vattenkvalitet eller
bottnarnas föroreningsgrad försämras av grumling till följd av planerad dumpning
samt att bottenfauna förväntas återkolonisera, bedöms dumpning kunna ske utan
olägenhet för hälsa eller miljö.

12.3.1. Bedömningsgrunder
För bedömningsgrunder kopplade till miljökvalitetsnormer och vattenförekomster
hänvisas till kapitel 11.3.1.
Klassning av muddermassor
Dumpning är normalt ett tekniskt, logistiskt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ att
hantera muddermassor på. Utgångspunkt i vägledning från HELCOMs
(Helsingforskonventionen) för hantering av muddermassor i Östersjön är att dessa i
första hand bör stanna i vattenmiljön. För att säkerställa att dumpning inte medför
olägenhet för hälsa eller miljö utan följer svensk miljölagstiftning och möjliggör dispens
enligt 15 kap 29 § miljöbalken behöver dock miljökonsekvenser utredas noggrant.
En aspekt som ofta används för att klassa sediment för att bedöma risken för att
olägenhet uppstår är föroreningsgrad. För att beskriva föroreningsgrad används vanligen
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav (1999). SGU publicerade 2017

Tillståndsansökan Oxelösunds Hamn
M1900072
2020-11-12 s 110 (151)

en uppdatering för organiska ämnen. Klassningen omfattar metaller (As, Cd, Cu, Hg,
Ni, Pb och Zn), PAH, PCB och TBT. Indelningen av massor görs i fem klasser, från
klass 1 (mycket låga halter) till klass 5 (mycket höga halter) och bygger på statistisk
indelning av förekommande halter i ytsediment från Östersjön.
Undervattensbuller
För undervattensbuller finns inte några allmängiltiga gränsvärden fastställda i Sverige
men Naturvårdsverket (2016) har tagit fram förslag på nivåer som skulle kunna vara
skadliga om de överskrids.





I Tabell 29 redovisas de förslag på underlag för framtagande av
begränsningsvärden för pålning som föreslås av Naturvårdsverket (2016). De
föreslagna skadliga nivåerna anges som ljudnivåer då fisk, ägg och larver
riskerar att dödas eller få skador på inre organ. Nivåerna är angivna som
SPI(topp), SEL(enkel) och SEL(kum). Dessa enheter avser följande ljudnivåer:SPI(topp)
– Den maximala ljudtrycksnivån (över-och undertryck som ett pålningsslag ger
upphov till. Denna enhet har hög relevans för beteendepåverkan.
SEL(enkel) - Ljudexponeringsnivå från ett pålningsslag. Nivå beräknas från den
totala ljudenergin under förloppet av ett pålningsslag. SEL är den enhet som
visats vara bäst relaterad till hörselskador.
SEL(kum) - Kumulativ ljudexponeringsnivå. Summerat värde från ett antal
pålningsslag.

Tabell 29. Av Naturvårdsverket föreslagna skadliga ljudnivåer av undervattensbuller från pålning.
Ljudnivåerna anges som nivåer då fisk, ägg och larver riskerar att dödas eller få skador på inre
organ.
Parameter
SPI(topp)
SEL(enkel)
SEL(kum)

Fisk
207 dB rel. 1µPa
174 dB rel. 1µPa2s
204 dB rel. 1µPa2s

Ägg och larver
217 dB rel. 1µPa
187 dB rel. 1µPa2s
207 dB rel. 1µPa2s

Naturvårdsverket föreslår inte några kriterier för buller från sprängning. En amerikansk
rapport från 2014 anger dock riktvärden för maxnivåer (SPL(topp)) i intervallet 229-334
dB rel. 1 µPa vad avser dödlighet bland fisk vid explosioner.
12.3.2. Förutsättningar
En vattenmiljöutredning har tagits fram av Niras (2020b), se bilaga D.6 till Ansökan.
Beskrivning nedan är om inget annat anges från utredningen. För mer detaljerad
information hänvisas till denna.
12.3.2.1. Skyddsåtgärder
Som en förutsättning för sökt vattenverksamhet kommer ett antal skyddsåtgärder att
vidtas. Dessa är:
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Muddring och dumpning föreslås ske under 1 september till 31 mars. På så vis
kan påverkan från grumling på vattenvegetation och vårlekande fisk begränsas.
Bergsprängning, pålning och spontning avgränsas ej till en viss årstid.
Miljöskopa kommer användas vid muddring av förorenade massor, se bilaga C
till Ansökan för beskrivning av metoden.
Samtliga arbetsmaskiner ska ha saneringsutrustning tillgängliga.
Inför sprängning i vatten kommer varningssignaler eller skrämselskott tillämpas,
varmed fisk och eventuella sälar flyttar på sig.

Hänsyn till dessa har tagits i miljökonsekvensbedömning för vattenmiljö.
12.3.2.2. Bottenförhållanden
Oxelösunds hamnområde
En batymetrisk och geofysisk undersökning av bottnarna i hamnområdet utfördes 2010
(MMT, 2010). Vattendjupet i hamnbassängen är cirka 8–12 meter i den nordvästra
delen och ökar gradvis mot sydost (Figur 38). I sundet mellan Femöre och Bjurshalsen
är det som mest cirka 20 meter. Inom ramen för denna tillståndsansökan har
sedimentundersökningar utförts, se bilaga D.6.1 till Ansökan (NIRAS, 2020a).
Resultatet från sedimentundersökningen visar att bottnarna närmast kaj består av sandig
silt och liknande material samt lokalt även sten och block. Längre ut från kaj, men
fortfarande i hamnbassängen, domineras bottnarna av kompakta postglaciala gråleror
samt sandig silt. I de områden där botten utgörs av gråleror sker ingen
sedimentackumulation. Den sandiga silten har i stort sett inget innehåll av lerfraktion
(<0,002 mm) och den grå leran är avsatt för länge sedan under helt andra förhållanden.
Någon ackumulation av lerpartiklar som kan ge upphov till t.ex. lös gyttjelera förefaller
därför inte förekomma inom åtminstone 500 meter från hamnområdet. Detta är relevant
eftersom sådana sediment lätt grumlar vid muddring.
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Figur 38. Vattendjup i Oxelösunds hamnområde (MMT, 2010)

Dumpningsplats
Dumpningsplatsen utgörs av en cirka 370 000 m2 stor sänka med ett djup på cirka 55–
60 meter (SGU, 2006). Bottnarna består av mäktiga lager av postglacial lera med
pågående sedimentackumulation. SGU:s (2006) undersökning visade på mycket goda
ackumulationsförutsättningar. Resultat från undersökningar utförda 2009 (Ramböll)
visar att ytskiktet utgjordes av lös gyttjelera med halter av metaller och PCB motsvarade
klass 1–3 och TBT på 9,2 µg/kg TS.
12.3.2.3. Föroreningar i sediment
Oxelösunds hamnområde
Resultat från provtagning av bottnarna utförda av NIRAS under våren 2020, se bilaga
D.6.1 till Ansökan, visar att bottnarnas föroreningsnivå i muddringsområdena varierar i
viss grad med förekommande sedimenttyp, och således med strömförhållanden och
sedimentationsförutsättningar. De grå postglaciala lerorna är sannolikt hundra- eller
tusentals år gamla och uppvisar huvudsakligen låga till mycket låga halter (Klass 1–2
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och SGU:s klassning).
Den sandiga silten är i flera områden förorenad ned till ett djup om som mest cirka 45
cm och de typiska föroreningarna är bly, kvicksilver, koppar, TBT, PAH och PCB som
ofta uppträder i halter motsvarande klass 4–5. I ett fåtal prov förekommer också
kvicksilver och koppar i motsvarande haltnivåer. De förorenade sedimenten kan
avgränsas till att omfatta skikten 0–50 cm i de områden där de påträffas, se Figur 41.
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Tabell 30. Föroreningsnivåer i mindre förorenade respektive förorenade muddermassor samt i två
bakgrundspunkter i Oxelösunds hamnområde, se Figur 41. Halter återges som median (min-max).
Samtliga resultat från provtagning återfinns i Niras 2020a.

Förorening

Enhet

Förorenat
(klass 5, n=8)
6,5 (5,0–9,8)
156 (109–203)
0,83 (0,46–1,7)
8,6 (7,1–13)
35 (27–50)
47 (35–90)
0,39 (0,26–1,1)
23 (17–28)
137 (88–297)
50 (43–62)
243 (166–424)
21 (<1–34)
38 (1,2–69)
57 (<1–129)

Bakgrund

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS
µg/kg TS

Mindre förorenat
(≤ klass 4, n=7)
4,7 (1,9–7,1)
162 (52–270)
0,18 (<0,10–0,54)
13 (6,5–20)
55 (24–77)
30 (12–61)
<0,2 (<0,2–0,41)
29 (14–44)
21 (7,4–88)
68 (31–88)
106 (51–211)
<1 (<1–1,3)
<1 (<1–5,2)
<1 (<1–10)

As
Ba
Cd
Co
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
V
Zn
monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn
(TBT)
PAH, summa
11
PCB, summa 7
Oljeindex

mg/kg TS

0,22 (<0,06–2,6)

6,3 (3,7–9,6)

0,047–11

µg/kg TS
mg/kg TS

1,6 (<0,2–3)
20 (<20–51)

42 (19–63)
42,3 (34–50)

<0,7–59
<20–63

5,5–6,6
87–122
0,31–0,73
9,5–11
38–46
33–105
<0,2–0,53
26–32
19–135
53–53
97–222
<1–32
<1–95
<1–138

I området utanför Oxelösund utförs en samordnad recipientkontroll som bl.a. innefattar
årliga mätningar av metaller, tennorganiska föreningar och PAH i sediment från en viss
punkt strax söder om hamnområdet. Genomförda mätningar visar på förhöjda halter av
bly, koppar och kvicksilver. De årliga mätningarna visar på en svag tendens till
minskande halt av PAH, koppar och bly under perioden 2007–2017 då även TBT tydligt
minskar. I recipientkontrollen har även metaller i fisklever (abborre och gärs) och
blåmussla undersökts, där förhöjda nivåer av bly och zink rapporterats vissa år.
Vattenkvalitén i Oxelösunds hamnområde kännetecknas av kväve- och fosforhalter som
inte klarar kraven för god ekologisk status. Näringsförhållandena beror till stor del på
intransport av näringsrikt vatten från yttre vattenområden.
Dumpningsplats
För vattenförekomsten Bråvikens kustvatten saknas i stort sett tidigare information om
bottnarnas föroreningsnivåer. Ett prov från den planerade dumpningsplatsen togs 2006
och visade relativt låga halter motsvarande klass 1-3 (Ramböll, 2009).
Övriga närliggande vattenområden
För vattenförekomsten Ljungskärsflagen saknas tidigare information om bottnarnas
föroreningsnivåer. Undersökningar från tidigare tillståndsansökningar (Ramböll 2009;
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Cowi 2012) innefattar mindre områden i de västra delarna av Hasselöområdet och Inre
Ålöfjärden, där förorenade sediment också konstaterades.
12.3.2.4. Bottenfauna och biologi
Bottenfaunan i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde bedöms uppnå måttlig
status. I de angränsande vattenförekomsterna är parametern inte klassad.
En marinbiologisk undersökning genomfördes i Oxelösunds hamnområde samt i de inre
delarna av Ljungskärsflagen under 2009 (HydroGIS) i samband med en tidigare
tillståndsprövning av vattenverksamhet. Generellt bedömdes en god bottenmiljö
föreligga i hela undersökningsområdet tack vare god vattenomsättning, förutom i de
mest innestängda vikarna med småbåtshamnar. Framförallt bedömdes förekomster med
fröväxterna ålgräs och natingarter samt musselsamhällen indikera goda förhållanden.
Områden med värdefulla fröväxter samt värdefull hårdbotten hittades främst i de
grundare områdena längs Bjurshalsen och Ljungholmen.
Inom projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm (MMSS) har kartor
tagits fram över potentiellt värdefulla marina områden längs Södermanlands kust.
Kartorna bygger på modellering utifrån fältobservationer tillsammans med
miljövariabler som stöd, så som djup, exponeringsgrad, salthalt och bottensubstrat
(Nyström m.fl., 2013). Inom projektet MMSS konstaterades det att de grundare
områdena i närområdet till Oxelösunds hamn har modellerade potentiellt goda
förutsättningar för såväl ålgräs, fiskyngel som sedimentlevande djur, medan de djupare
områdena i farleden har låga förutsättningar (se Figur 40). Modelleringen visar inte på
några potentiellt värdefulla marina områden inom den tilltänkta dumpningsplatsen.
Detta beror troligen på dess stora djup och exponerade läge, vilket gör att
förutsättningar för exempelvis makrofyter35 saknas. Oxelösunds hamnområde uppvisar
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habitat och vattenlevande djur och växter som är typiska och vanligt förekommande i
Sörmlands skärgård.

Figur 39. Kartläggning av bottensamhällen i Oxelösunds hamnområde 2009. Baserad på karta från
HydroGIS AB 2009 (Niras, 2020b).

Under våren 2020 utfördes en kompletterande undersökning av bottenfaunan i området,
(NIRAS, 2020a). Bottenfauna provtogs i fem provpunkter, tre i hamnområdet, samt två
inom den tilltänkta dumpningsplatsen, se Figur 40.
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Figur 40. Karta över dumpningsplatsen (brunt), modellerade marina värdekärnor i aktuella
vattenförekomster från MMSS ses i blå skala där ju mörkare blå innebär desto högre
värdepotential samt provtagningspunkter där de gröna visar de som togs 2020 (Niras, 2020b).

Resultatet påvisade förekomst av bottenfauna vid samtliga provpunkter. Individtätheten
var överlag låg. Vid de två djupaste provpunkterna, inom den planerade
dumpningsplatsen, var några av delproven helt fria från djur.
Inom ramen för det samordnade recipientkontrollprogrammet nämnt ovan utfördes
omfattande bottenfaunaprovtagning år 2019. Fler antal taxa36 och överlag högre
individtätheter noterades i denna provtagning än den utförd av Niras under våren 2020.
Skillnaderna speglar sannolikt mellanårsvariationen i området, men kan också till viss
del bero på säsongsvariation.
Fisk
Grundområden inom Hasselöområdet har tidigare utpekats som ett
fiskrekryteringsområde. I en undersökning av fiskyngel hittades yngelområden för
storspigg bland annat i det grundare skärgårdsområdet runt Hasselön, Beten och flera
öar (Länsstyrelsen, 2014). Resultat från tidigare nämnda modelleringar av potentiellt
värdefulla marina områden längs Södermanlands kust visar att grunda vikar i
närområdet till Oxelösunds hamn hyser goda förutsättningar för rekrytering av fisk.
Dessa vikar är dock ianspråktagna av småbåtshamnar och till stor del täckta av bryggor.
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I inventering 2010 hittades inga särskilda värden i viken närmast hamnen, strax
västerut, i Oxelösunds hamnområde. I följande två vikar söderut längs Femöre fanns
vegetation som kan användas vid fiskrekrytering. Sådan vegetation fanns också till viss
del i viken norr om Bjurshalsen.
Marina däggdjur (säl)
I Oxelösunds skärgård finns flera fågelskyddsområden och sälskyddsområden, varav det
närmaste, Hävringe-Kallskären, ligger cirka en mil ifrån hamnen, och cirka 5 km från
den tilltänkta dumpningsplatsen. Området betecknas som ett viktigt tillhåll för gråsäl i
Sverige (REF), och observationer av säl förekommer även nära land.
12.3.3. Påverkan och konsekvenser
12.3.3.1. Sökt verksamhet
Fysisk påverkan och masshantering
Sökt vattenverksamhet innebär muddring. Fysiska ingrepp i bottenmiljön medför
normalt att befintlig bottenfauna tas bort eller täcks över och det kan även innebära
förändringar av vattendjup. Muddringen kommer till stor del ske i områden som redan
är påverkade av bland annat tidigare muddringsarbeten och fartygstrafik. De
muddringsområden där botten idag är förorenad (se Figur 41) kommer
muddringsarbetena innebära att bottenytan blir betydligt renare än i nuläget. Anläggning
av RoRo-läge och utbyggnad av kajläge innebär att en mindre bottenyta försvinner.

Figur 41. Muddringsytor i Oxelösunds hamnområde. De olika delområdena anges med olika
beteckningar (1:1 etc). I grönmarkerade ytor uppvisar sedimenten låga föroreningsnivåer och
muddermassorna från dessa områden planeras att dumpas. I rödmarkerade ytor uppvisar de ytliga
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sedimenten högre föroreningsnivåer och massorna i intervallet 0-50 cm planeras att användas för
kajbyggnad. I rödstreckade områden behöver det muddras för slänter.

Cirka 120 000 tfm3(37)38mindre förorenade muddermassor planeras att dumpas på
dumpningsplatsen knappt 5 km sydost om hamnen. Muddermassorna som dumpas
består främst av grålera samt mindre mängder morän. Då dumpningsplatsen har goda
ackumulationsförhållanden med finkorniga bottnar bedöms det inte föreligga någon risk
att massorna sprids från området efter dumpning. De dumpade massorna kommer med
tiden att översedimenteras.
En mindre omfattande bottenpåverkan kan uppstå utanför muddringsområdena där visst
mudderspill återsedimenteras. Eventuellt spill från de förorenade massorna bedöms
komma att sedimentera lokalt i närheten av hamnen och muddringsområdena. Mer
finkornigt material kan i första hand spridas från de mindre förorenade massorna. Detta
finmaterial förväntas inte i någon högre grad ackumulera på bottnar nära hamnområdet
då sedimentundersökningen visar att det inte råder ackumulationsförhållanden för lera
och finsilt där. Finare material förväntas sedimentera i de norra delarna av
Ljungskärsflagen, enligt SMHIs bedömning (SMHI, 2020) inom cirka 2-4 km avstånd
från muddringsområdena. Det innebär att spill som skulle kunna nå Ljungskärsflagen
främst består av finsilt och ler med låga föroreningsnivåer vilket inte bedöms medföra
någon påtaglig förändring av bottnarnas kemiska eller fysiska karaktär jämfört med
nuläge. Grundområden är betydligt mer strömsatta än djupare områden varför lera och
annat finmaterial inte förväntas ackumulera i grundare områden.
Bottenfaunan i planerade muddringsområden och på dumpningsplatsen kommer
huvudsakligen att slås ut vid muddring och dumpning. Inga bottnar som berörs av
planerade muddring och dumpning har unika egenskaper eller höga naturvärden.
Bottnarna i muddrings- och dumpningsplatsen bedöms baserat på erfarenheter från
liknande projekt att återkoloniseras inom ett till några år. På dumpningsplatsen kan
återkoloniseringen ta något längre tid än i muddringsområdet eftersom miljön är mer
art- och individfattig.
De mer förorenade muddermassorna planeras att nyttjas som utfyllnad vid anläggning
av ny kajlinje. För att nyttiggöra de förorenade massorna kommer de blandas med
bindemedel för att ge högre hållfasthet och mindre lakbarhet, s.k. solidifiering och
stabilisering (S/S) (se även vidare i bilaga C till Ansökan). Som en konsekvens av
utfyllnad kommer överskottsvatten uppstå som kan vara påverkat av föroreningar som
lakat från sedimenten. Allt överskottsvatten antas nå recipienten där det relativt snabbt
kommer att omblandas och spädas ut. Ett beräknat haltpåslag baserat på föroreningars
lakbarhet under stabilisering och utspädning har tagits fram (Niras, 2020b). Det
beräknade haltpåslaget bedöms som försumbart. Utöver denna påverkan kan det också
lokalt i närheten av kaj 7-9,5 uppstå förhöjda pH-värden i ytvattnet. Då havsvatten är
buffrat mot pH-förändringar kan det förväntas att pH-värdena sjunker snabbt vid
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omblandning i recipienten. Överskottsvattnet bedöms därför ge en ringa och kortvarig
påverkan på vattenkvalitén. I utfyllnaden kan det också bli aktuellt att lägga muddrade
sprängstensmassor samt sprängt berg efter föregående krossning.Endast en mindre del
av utfyllnaden kommer utgöras av stabiliserade förorenade massor. Även losshållet
berg, sprängstensmassor och morän, vilka inte är förorenade, kommer användas till
utfyllnad.
Grumling och vattenkvalitet
Vid muddring och dumpning sker ett visst sedimentspill. Hur stor omfattningen är beror
på vilken teknik som används samt på materialets egenskaper. Mindre partiklar som
finsilt och ler är mer benäget att grumla än grövre material såsom sand och grus som
sedimenterar avsevärt snabbare. Hur stort vattenområde som kan påverkas av grumling
vid muddring beror både på kornstorleken, på de muddrade massorna och
strömhastigheterna i vattenområdet.
Utförda beräkningar gällande tid för muddermassorna att sedimentera ses i Tabell 31.
Merparten av det mudderspill som består av mellansilt eller grövre partiklar förväntas
sedimentera lokalt i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde. Då vinden driver
strömmarna i Oxelösunds hamnområde blir strömhastigheterna högre vid ytan än vid
botten. Detta bidrar till att grumlingsnivåerna blir lägre vid ytan än i det djupa vattnet.
Tabell 31. Kornstorleksfördelning i muddermassorna samt beräknad tid för att sedimentera 15
meter. De beräknade värdena gäller för enskilda partiklar och inte aggregat, som sedimenterar
avsevärt snabbare.
Partikelfraktion
Ler
Finsilt
Mellan-grovsilt
Sand/grus

Grålera, inslag av
sand/grus ytligt
1–19%
3-20%
20-75%
2-70%

Sandig silt, i vissa
fall förorenad
<1%
cirka 5%
45-60%
cirka 40%

Sedimentationstid,
15 meter
>15 dygn
cirka 15 dygn
< cirka 2 dygn
< cirka 1 timme

Långsamt sedimenterande finmaterial, främst från de mindre förorenade massorna, kan
spridas ut till Ljungskärsflagen om strömförhållandena är sådana. Vattenomsättningen i
Ljungskärsflagen är hög39 och styrs främst av vattenutbyte med Bråvikens Kustvatten.
Utgående grumligt vatten från hamnområdet förväntas därför snabbt spädas ut i detta
område. Sundet mot öster är grunt och endast en liten del av vattenutbytet sker med
Hasselöområdet som därför inte förväntas påverkas nämnvärt av grumling.
Grumling från planerad muddring bedöms, baserat på ovanstående, främst uppstå i
vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde. Grumling kommer ske under den tid
muddring pågår för att sedan avta till följd av sedimentation och utspädning. Nivåerna
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Vattenomsättningen räknat som m3/s är ca 25 gånger högre i Ljungskärsflagen än i Oxelösunds hamnområde (Uppgifter i SMHIs
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av grumling väntas variera beroende på vilket material som muddras samt strömmarnas
riktning och styrka.
Grumling kan också uppstå vid dumpning. Dumpning sker från bottentömmande pråm
vilket innebär att massorna släpps samlat och snabbt rör sig mot botten. Befintligt
bottenmaterial är löst och finkornigt varför det tillsammans med löst material i de
dumpade massorna kan grumla upp i samband med dumpningen. Eftersom det råder
mycket goda ackumulationsförhållanden i det djupområde som utgör dumpningsplatsen
kommer materialet återsedimentera och därefter inte spridas vidare. Strömförhållanden i
området undersöktes i samband med tidigare tillståndsprövning (Cowi, 2012).
Mätningarna bekräftade att strömhastigheterna vid botten var relativt låga och förväntad
grumling i samband med dumpning, både i ytlagret och i de djupa delarna av
vattenmassan, var i nivå med naturligt förekommande nivåer vid t.ex. kraftiga vindar.
På dumpningsplatsen kommer föroreningsnivåerna i den nya bottenytan att återspegla
den generella föroreningsnivån i de mindre förorenade massor som dumpas.
Medelhalterna på massorna som planeras att dumpas är låga och avsevärt lägre än i
djupområden längre ut till havs i denna region (SGU,2016). Dumpningen bedöms därför
inte medföra att detta område förorenas.
I två av de planerade muddringsområdena är bottnarna förorenade, se Figur 41.
Spridningen av förorenade sedimentpartiklar bedöms som liten då särskild
muddringsteknik planeras att användas och då de förorenade sedimenten består av
grövre material som sedimenterar snabbt och lokalt. Vattenkvaliteten i Oxelösunds
hamnområde bedöms därför endast påverkas i ringa grad av muddringen. Efter
muddring kommer bottnarna i dessa områden utgöras av rena sediment, en yta som Det
motsvarar cirka 35 000 m2, vilket är positivt med avseende på vattenmiljön.
I samband med sprängning kan kväveföroreningar från icke-detonerat sprängmedel
spridas. Beräkningar baserade på konservativa antaganden (Niras, 2020b) visar att
haltpåslaget totalkväve i recipienten från sökt verksamhet motsvarar 7%. Mängden
kväve som sprids bedöms bli begränsad och tillfällig till följd av en snabb
vattenomsättning. Bergmassor från sprängning i vatten samt morän kan bli aktuella att
lagra inom Stegeludden under byggskedet. Dagvatten från massorna kommer att rinna
mot befintliga diken och damm där rening kan ske. Massorna förutsätts dock vara rena
och bedöms därmed inte påverka dagvattnet i någon större utsträckning. Bergmassorna
bedöms heller inte innehålla några väsentliga mängder kväve från sprängmedel men bör
provtas i samband med upptagning för att anpassa kontroll av eventuell påverkan på
dagvattenkvaliteten under lagring. Om lagring blir aktuellt föreslås en regelbunden
miljökontroll av dagvattnet under denna period, kontrollen utarbetas utifrån
lagringsmängd och lagringstid och kan t.ex. omfatta grumling, pH och kväve.
Växtplankton och makrofyter
Den grumling som muddring och dumpning medför kan påverka växter genom
begränsat ljusinsläpp som kan försämra förutsättningarna för växternas
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primärproduktion40. Växtplankton påverkas främst om de övre vattenlagren är grumliga.
Grumling från sökt verksamhet förväntas bli lägre i de ytliga lagren än på djupet, till
följd av strömförhållanden. I det aktuella området för muddring förväntas grumling i
första hand beröra växtplankton men om grumlingen drar in på grundområden skulle
även makrofyter kunna påverkas negativt. Områden med värdefulla makrofyter har
tidigare påträffats i vissa grundområden i Oxelösunds hamnområde. Dessa områden kan
påverkas av viss grumling men då muddring planeras att utföras höst och tidig vinter,
som är en mindre känslig period för växter, blir påverkan och konsekvens för både
växtplankton och makrofyter mindre. På dumpningsplatsen är utspädningen mycket stor
och mycket låga grumlingsnivåer förväntas varför växtplankton inte bedöms påverkas
negativt.
Fisk
Fisk kan påverkas av flera muddringsrelaterade faktorer såsom grumling, återdeposition
på ägg, minskad tillgång på bottenfauna som föda och spridning av föroreningar. Även
undervattensbuller från pålning, spontning etc. kan påverka fisk, se vidare i avsnitt om
undervattensbuller nedan. Den påverkan som är relaterad till muddring förväntas vara
begränsad till Oxelösunds hamnområde och särskilt till områdena närmast
muddringsområdena. Naturvärden avseende fisk är låga i detta område, även i de
grundare områdena. I den sökta verksamheten ingår som en förutsättning att muddring
begränsas i tid, d.v.s. muddring utförs utanför den tid då vårlekande fisk som t.ex.
abborre och gös leker. Detta innebär att det inte bedöms uppstå några betydande
konsekvenser av muddringen för fisk. Grumlingen kan dock medföra att rovfiskars
möjlighet till födosök försvåras i hamnområdet under den tid som muddringen pågår.
Undervattensbuller
En särskild utredning har utförts där undervattensbuller på olika avstånd
modellberäknats för pålning och spontning samt för sprängning (Efterklang, 2020d).
Muddring bedöms inte orsaka mer buller än de vanligen förekommande fartygen i
hamnen, och har därför inte bedömts ytterligare. Gällande pålning har det förutsatts att
pålarna slås ner till berg, detta för att utgå från ett värsta scenario. Beräkningarna är
utförda utan hänsyn till eventuell dämpning från havsbotten och avskiljande
landmassor, och kan därför vara något konservativa.
Beräkningarna visar att bullernivåerna från pålning och spontning minskar på relativt
korta avstånd från källan. I sundet mellan öarna Femöre och Bjurshalsen är nivåerna 1015 dB rel 1 µPa lägre än vid källan. Den föreslagna bedömningsgrunden för maxvärden
(SPLtopp) överskrids endast på mycket korta avstånd från pålning eller spontning och på
avstånd större än cirka 10 meter innehålls bedömningsgrunden. Bedömningsgrunden för
såväl enstaka pålningsslag, SELenkel, som för den kumulativa ljudexponeringsnivån,
SELkum, innehålls på cirka 50 meter från källan. Sammantaget visar detta att pålning och
spontning inte innebär en sådan bullerpåverkan att fisk utanför hamnområdet riskerar att
skadas, och att påverkan även inom hamnområdet är begränsat. Sälskyddsområden som
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är viktiga för gråsäl och deras reproduktion ligger långt ut till havs. Sälar kan störas av
buller som uppkommer vid pålning men då det inte finns några fasta populationer i
området utan endast sporadiskt förekommer sälar bedöms det inte att verksamheten
medför några konsekvenser för säl.
Sprängning erfordras vid två områden där sammantaget cirka 19 000 tfm3 berg behöver
sprängas bort. Det kan inte uteslutas att mer berg påträffas i samband med kommande
geotekniska undersökningar. Genomförda beräkningar av undervattensbuller från
sprängning visar att riktvärdet 229 dB beräkningsmässigt överskrids på avstånd mindre
än cirka 500 m från detonationen.
Miljökvalitetsnorm – ekologisk och kemisk status
Bråvikens kustvatten påverkas vid dumpning men påverkan bedöms försumbar i
förhållande till vattenförekomstens storlek.
För vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde bedöms de biologiska
kvalitetsfaktorerna inte påverkas av sökt verksamhet då påverkan, huvudsakligen på
bottenfauna, förväntas bli lokal och temporär. Fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer
bedöms inte påverkas av sökt verksamhet då grumlande verksamhet inte planeras under
relevanta perioder och eventuell spridning av kväve och särskilda förorenade ämnen
bedöms bli tillfällig och lokal. Förorenade sediment som tas bort från
vattenförekomsten kan bidra till att uppnå god kemisk status. Planerad muddring
innebär att djupförhållanden kommer att påverkas och möjligen bottensubstrat i viss
mån. Denna fysiska påverkan bedöms dock inte medföra varaktig påverkan på de
biologiska förhållandena eller förutsättningarna i vattenförekomsten och påverkan på
relevanta hydromorfologiska kvalitetsfaktorer bedöms inte innebära någon väsentlig
avvikelse i förhållande till referensförhållandena. Sammantaget bedöms den sökta
verksamheten inte äventyra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnorm för god ekologisk
eller kemisk status och det bedöms inte heller föreligga en risk för otillåten försämring
av någon kvalitetsfaktor.
12.3.3.2. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ingen tillståndspliktig vattenverksamhet genomförs.
Nollalternativet innebär därför att ingen påverkan eller konsekvens på vattenmiljö sker.
De eventuella positiva konsekvenser som sökt verksamhet kan medföra (att förorenade
massor avlägsnas i delar av hamnområdet) uteblir i nollalternativet.
12.3.4. Exempel på skyddsåtgärder och fortsatt arbete
De skyddsåtgärder som beskrivs ovan under ”Förutsättningar” kommer att vidtas. Inget
behov av ytterligare skyddsåtgärder har bedömts finnas. Villkor för grumling föreslås i
ansökan för att säkerställa att grumlingsnivåer som legat till grund för den
konsekvensbedömning som gjorts (Niras, 2020b), inte överskrids.
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Risker för människa och miljö
Samlad konsekvensbedömning
Sökt verksamhet bedöms ge en liten påverkan på risk. Då Hamnen är vana vid
anläggningsarbeten kommer skyddsåtgärder vidtas genom riskhanteringsarbete och
rutiner vid entreprenad. Konsekvenserna bedöms bli små, lokala och under en
begränsad period under byggskedet.
12.4.1. Påverkan och konsekvenser
12.4.1.1. Sökt verksamhet
De risker som identifierats under byggskedet kan delas in i ett antal kategorier:










Personolyckor
Obehörigt intrång, sabotage och stöld
Trafikolyckor
Utsläpp av farliga ämnen
Brand och explosion
Sprängning
Schaktning
Buller och vibrationer – behandlas i kap 12.1.
Olyckor relaterade till gränssnitt

I entreprenader finns alltid ett behov av god riskhantering. Påbörjat riskhanteringsarbete
för byggskedet bör fortsätta i samverkan med entreprenör. Listan med risker som kan
uppkomma under byggskedet bör ses över, revideras och risker värderas så att de
åtgärder som bedöms relevanta kan inarbetas i kommande handlingar vid upphandling
och genomförande. Givet Hamnens långa erfarenhet av att driva och genomföra
byggprojekt bedöms förutsättningarna goda för att uppnå en betryggande säkerhet
avseende människors liv och hälsa i samband med byggskedet för aktuella ändringar i
verksamheten.
12.4.1.2. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ingen vattenverksamhet utförs och de risker ovan som är
kopplade till entreprenadskedet för vattenverksamheten kommer inte uppstå eller
behöva hanteras. Däremot kommer risker att behöva ses igenom vid iordningställande
av tillkommande lagerytor.
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Kulturmiljö
Samlad konsekvensbedömning
Sökt verksamhet bedöms inte innebära någon påverkan eller några negativa
konsekvenser på kulturmiljö.
12.5.1. Påverkan och konsekvenser
Tidigare utförd marinarkeologisk utredning, etapp 1 (Bohusläns museum, 2013), har
identifierat nio eventuella fartygslämningar vid området för ny kaj och muddring inne i
hamnen. En kompletterande etapp 1 för sökt dumpningsplats samt etapp 2 för sökt
område för muddring och dumpning utfördes under juni 2020.
Tidigare indikationer på fartygslämningar inom hamnområdet har i etapp 2 konstaterats
vara modernt skrot eller naturliga formationer. Etapp 1 som genomfördes för planerad
dumpningsplats visade inga indikationer på någon kulturhistorisk lämning, därav inget
behov av en etapp 2 utredning. Inga kulturhistoriska lämningar bedöms därför påverkas
av sökt vattenverksamhet och inga negativa konsekvenser uppstår med avseende på
kulturmiljö.
12.5.1.1. Nollalternativ
I nollalternativet kommer inga kulturhistoriska lämningar att påverkas, varken på land
eller i vatten. Bedömningen är att nollalternativet inte ger någon påverkan på
kulturmiljö.

Yrkesfiske
Samlad konsekvensbedömning
Grumling till följd av muddring bedöms inte medföra några konsekvenser för
yrkesfisket, detta kopplat till att påverkan är temporär och lokalt knuten till
Oxelösunds hamnområde där naturvärdena för fisk är låga och där yrkesfiske
generellt inte sker. Möjligheten att nyttja befintlig landningsplats påverkas inte och
den sökta verksamheten innebär inte några fysiska restriktioner för yrkesfisket.
Eftersom det råder mycket goda ackumulationsförhållanden i det djupområde som
dumpningsplatsen utgör kommer materialet återsedimentera och därefter inte spridas
vidare. Strömförhållanden i dumpningsområdet är i nivå med naturligt
förekommande nivåer vid t.ex. kraftiga vindar. Med detta som bakgrund bedöms
dumpningen inte medföra några negativa konsekvenser för yrkesfisket, någon skada
på yrkesfisket bedöms därmed inte uppstå. Någon påverkan på riksintresset bedöms
inte uppstå.
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12.6.1. Förutsättningar
I närområdet till Oxelösunds hamn bedrivs både fritidsfiske och yrkesfiske. Området
söder och sydöst om Femöre och Oxelösund är viktiga för fisket. Sik fiskas med nät på
hösten och metas med mask på våren. Strömming fiskas både vår och höst medan
Öringsfiske sker under höst, vinter och vår. Gäddfiske sker i innerskärgården, inte direkt
i hamnområdet. Riksintresseområdet för yrkesfiske Oxelösund Marsviken är utpekat
fångstområde för ål och sötvattensarter.
I området finns två aktiva yrkesfiskare. Dessa utgår från Fiskehamnen i Oxelösund, se
Figur 42. Fiskehamnen är en landningsplats, det innebär att de som fiskar kvotbelagda
fiskar gör landningar i hamnen. Inrapportering av kvotbelagda fiskar som landas görs
årligen till Havs-och Vattenmyndigheten. I Oxelösund landas framförallt
sill/strömming, se Tabell 32. Yrkesfisket sker främst ute vid Beten, Ytterskär och
Mellanskär.

Figur 42. Fiskehamnen i Oxelösund.
Tabell 32. Statistik från Havs-och Vattenmyndigheten om landade fiskar i Oxelösund (kilo)

ART
Abborre
Gädda
Gös

2016
600
45
388

2017
110

2018
137

2019

2020
195
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ART
Lax
Rödspätta
Sik
Sill/Strömming
Skarpsill
Skrubbskädda
Torsk
Öring

2016

2017
16

2018

2019

2020

34
146
551 085

360
403 310

941
664 426

574
392 971

795
563 745
8 000

24
600
63
667 086

281
48
394 000

819

19
445

573 496

551 729

403 865

12.6.2. Påverkan och konsekvenser
12.6.2.1. Sökt verksamhet
Grumling relaterad till muddring förväntas vara begränsad till Oxelösunds hamnområde
och särskilt till områdena kring muddringsområdena. Generellt sker inte yrkesfisket
inom själva hamnområdet. Som framgår av avsnitt 12.3.2 är naturvärdena avseende fisk
låga i detta område, även i de grundare områdena. Dessutom har projektet valt en
arbetstid för muddring för att undvika påverkan under den tid då vårlekande fisk som
t.ex. abborre och gös leker. Den sökta verksamheten bedöms inte heller påverka
möjligheten att nyttja befintlig landningsplats eller innebära några fysiska restriktioner
för yrkesfisket.
Området där dumpning av mindre förorenade muddermassor planeras ligger utanför
riksintresse för yrkesfiske men enligt uppgift från aktiv yrkesfiskare sker visst fiske här.
Erfarenhet från tidigare dumpning av massor vid muddring i hamnområdet visar att
påverkan från grumling pågick under längre tid vid den dåvarande dumpningsplatsen41.
Vid tidigare muddring, vilket skedde senast 1997–1998, användes ett område sydost om
Vinterklasen som dumpningsplats. Då detta område inte består av ackumulationsbotten
(botten där sedimenterade partiklar ligger kvar) och ligger inom riksintresse för
yrkesfiske har den bedömts som mindre lämplig för fortsatt dumpning. Att den tidigare
använda platsen vid Vinterklasen inte är en ackumulationsbotten kan vara en anledning
till de uppgifter om påverkan på fisk till följd av grumling som då upplevdes av
yrkesfiskare. Den nu föreslagna dumpningsplatsen består av ackumulationsbotten och
någon långvarig grumling förutses inte. De massor som avses dumpas kommer
återsedimentera och därefter inte spridas vidare. Strömförhållanden i
dumpningsområdet har undersökts och dessa visade att strömhastigheterna vid botten
var relativt låga. Förväntad grumling i samband med dumpning, både i ytlagret och i de
djupa delarna av vattenmassan, var i nivå med naturligt förekommande nivåer vid t.ex.
kraftiga vindar (COWI, 2012).

41

Muntlig kontakt Mikael Karlsson. Nämns även i tidigare ansökan, Ramböll 2009
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Med ovanstående som bakgrund bedöms varken muddringen eller dumpningen medföra
några negativa konsekvenser för yrkesfisket, d.v.s. någon skada på yrkesfisket uppstår
inte. Någon påverkan på riksintresset bedöms inte uppstå.
12.6.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att inga grumlande arbeten utförs. Nollalternativet bedöms inte
medföra någon påverkan eller några konsekvenser för yrkesfisket.
12.6.3. Skyddsåtgärder
Bedömningen är att skyddsåtgärder inte kommer att krävas vid dumpningsplatsen.
Bottentömmande pråm kommer att användas. Skyddsåtgärder i form av exempelvis
siltgardiner för begränsad grumling är inte möjliga att använda vid dumpningsplatsen,
då dessa kan utgöra en säkerhetsrisk för förbipasserande sjöfart och att det är tekniskt
svårt att använda siltgardiner på öppet vatten med ett stort vattendjup. Dumpning och
muddring kommer att ske under en tidsbegränsad period mellan den 1 september till den
31 mars för att minimera påverkan från grumling.

Markföroreningar och grundvatten
Samlad konsekvensbedömning
Sökt verksamhet bedöms medföra liten påverkan med små till inga konsekvenser
avseende markföroreningar och grundvatten. Ytor som eventuellt ianspråktas som
lagerytor utgörs idag av naturmark.
12.7.1. Förutsättningar
Hamnområdet är plansprängt och stora delar av hamnområdet utgörs av fyllnadsmassor
med inslag av morän och berg. Den dominerande jordarten är morän men i dalgångarna
förekommer också leriga och siltiga jordar som på sina ställen är överlagrade med torv.
Berggrunden i hamnområdet utgörs av gnejs med granitiskt och sedimentärt ursprung.
På Stegeludden utgörs geologin huvudsakligen av berg och morän.
Delar av verksamhetsområdet har provtagits med avseende på mark och grundvatten.
Provtagningar har genomförts i samband med tillståndsprövningen av den planerade
LNG-terminalen samt i samband med iordningställande av lageryta I.
Vid provtagning av mark och grundvatten vid lageryta D (där den planerade LNGterminalen kommer att anläggas) bestod de provtagna punkterna generellt av fyllning
hela vägen och därefter berg (Cowi, 2018). Resultaten visar att det generella riktvärdet
för mindre känslig markanvändning (MKM) överskreds i ett par punkter. Förhöjda
halter påträffades av bland annat metaller samt alifatiska kolväten. Bedömningen var att
markens översta skikt i undersökt område troligen generellt är lätt förorenad över
känslig markanvändning (KM). Påträffade föroreningar bedömdes vara bundna till
jorden och risken för spridning bedömdes som låg.
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I grundvattnet påträffades Ca, Na, Mg och K i höga eller mycket höga halter (SGU:s
riktvärden för grundvatten). Sannolikt beror detta på inträngning av saltvatten från
Östersjön. För övriga metaller, förutom zink, detekterades mycket låga halter. Inga
halter av petroleumkolväten eller PAH:er kunde detekteras. PFAS i grundvattnet låg
precis över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten och PFOS uppmättes i
cirka dubbelt så höga värden som av SGI föreslagna riktvärden för grundvatten.
Förekomsten av PFAS och PFOS bedömdes som sannolikt lokalt utbredd, då
grundvattentillgången är begränsad på platsen. Risken för spridning av föroreningar i
grundvattnet bedömdes som låg.
Vid lageryta I har prover tagits på mark och grundvatten i samband med omställning av
denna yta, från upplag till ytor med tältlager och lagerytor. Provtagningen visade på att
föroreningar med höga till mycket höga halter förekom i utfyllda massor samt
övervägande låga föroreningsnivåer i jord (WSP, 2018a). Den enkla riskbedömningen
som gjordes inom ramen för den miljötekniska undersökningen pekade på en
spridningsrisk till miljön baserat på avsaknad av skyddande vegetationstäcke.
Kompletterande undersökning (WSP, 2018b) för att klargöra eventuella spridningar av
föroreningar via yt-och grundvatten från de utfyllda massorna på ytan till angränsande
markområden visade på en begränsad spridning av föroreningar från fyllning. Inga
saneringsåtgärder i samband med iordningställande av lagerytan bedömdes nödvändig. I
resultat från provtagning i grundvatten har låga halter påträffats av både organiska
föreningar och metaller. I varsitt grundvattenrör har måttlig halt av nickel och arsenik
påträffats (WSP, 2018b).
I övriga området finns inga tidigare kända markmiljöundersökningar. Möjliga
föroreningskällor härrör från den tidigare hamnverksamheten.
12.7.2. Påverkan och konsekvenser
12.7.2.1. Sökt verksamhet
Sökt verksamhet kommer inte innebära några större markarbeten förutom i de i
dagsläget oexploaterade lagerytorna norr om Gamla Oxelösundsvägen. Marken vid
dessa lagerytor består i nuläget av naturmark och föroreningshalten förväntas vara låg
då ingen tidigare industriell verksamhet funnits på platsen. Tidigare undersökningar i
samband med iordningsställande av befintliga lagerytor och inför anläggande av LNGterminal har bedömt risken för spridning av föroreningar från jord och grundvatten
inom nuvarande verksamhetsområde som låg. Det är viktigt att poängtera att
spridningsrisk kan variera inom området. Större delen av verksamhetsområdet utgörs av
hårdgjorda ytor vilket minskar infiltration till grundvatten. Dagvatten hanteras enligt
kap 11.3 ovan.
Vid eventuella schaktningsarbeten i samband med iordningsställande av nya lagerytor
kommer provtagning ske av schaktmassor. Dessa kommer sedan att omhändertas på ett
miljömässigt korrekt sätt. Kontrollprogram kommer att behöva upprättas vid byggnation
för hantering av schaktmassor och eventuellt omhändertagande av länshållningsvatten.
Påverkan från sökt verksamhet bedöms som liten.
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12.7.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att inga nya lagerytor anläggs inom Hamnens
verksamhetsområde. Det blir därför inte aktuellt med några schaktarbeten och risken för
hantering av markföroreningar och eventuellt förorenat grundvatten blir därmed liten.
Nollalternativet bedöms inte ge någon påverkan på markföroreningar eller grundvatten.
13.4.3. Skyddsåtgärder
Kompletterande miljötekniska undersökningar kan bli aktuellt vid iordningställande av
lageryta J och K och resultatet från undersökningarna kommer visa om det i samband
med byggnationen behövs åtgärder för att reducera risk för hälsa eller miljö.

13. KUMULATIVA EFFEKTER
I detta kapitel beskrivs de kumulativa effekterna. Med kumulativa effekter avses de
samlade effekterna från Oxelösunds hamns verksamhet med följdverksamheter (se
kapitel 8.1.2) samt övriga närliggande verksamheter (se kapitel 8.1.3). Kumulativa
effekter beskrivs för de miljöaspekter där de bedöms relevanta. Påverkan och
konsekvens beskrivs, där det är möjligt, för följdverksamhet och närliggande
verksamheter separat. I det fall andra bedömningsgrunder än de nämnda i kapitel 11
eller 12 används, beskrivs dessa.

Buller
13.1.1. Följdverksamhet
13.1.1.1. Bedömningsgrunder
I Naturvårdsverkets vägledning om riktvärden för buller från vägar och spår vid
befintliga bostäder anges riktvärden enligt Tabell 33.
Tabell 33. Riktvärden för buller vid befintliga bostäder, frifältsvärden
Bostads fasad, Leq24h
Buller från väg
Buller från spår

55 dBA
60 dBA

Bostads uteplats,
Leq24h
~ 55 dBAII
55 dBA

Bostads uteplats, Lmax
70 dBAI
70 dBAI

Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06-22).
Varken proposition eller praxis har någon tydlig angivelse för vägbuller vid uteplats. Enligt
Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att nå en god miljökvalitet 55 dBA Leq24h. Det kan även noteras
att 50 dBA Leq bör underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att undvika olägenheter för
människors hälsa enligt trafikförordningen.
I

II

För tillämpning av skyddsåtgärder från trafik anges i Naturvårdsverkets vägledning
ÄNR NV-08465-15 nivåer enligt Tabell 34. I vägledningen anges att när åtgärder eller
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andra försiktighetsmått övervägs för att begränsa bullerstörning ska nyttan vägas mot
kostnaden.
Tabell 34. Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
behöver övervägas (frifältsvärden)

Buller från väg, vid
fasad
Buller från spår, vid
fasad
Buller från väg och
spår, uteplats

~2015 och framöver
”nya
bostadsbyggnader”IV
Se planbeskrivning
eller bygglov
Se planbeskrivning
eller bygglov
Se planbeskrivning
eller bygglov

1997- ~2015 ”nyare
befintlig miljö”

-1997 ”äldre befintlig
miljö”

55 dBA Leq24h

65 dBA Leq24h

60 dBA Leq24h

55 dBAI Lmax inomhus
natt
-

55 dBAII Leq24h
70 dBAIII Lmax

Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas maximalt 1-5 ggr/årsmedelnatt i rum för sömn och
vila kl. 22-06.
II
Varken proposition eller praxis har någon tydlig angivelse för vägbuller vid uteplats. Enligt
Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att nå en god miljökvalitet 55 dBA Leq24h. Det kan även noteras
att 50 dBA Leq bör underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att undvika olägenheter för
människors hälsa enligt trafikförordningen.
III
Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06-22)
IV
Se 26 kap 9a§ miljöbalken
I

13.1.1.2. Påverkan och konsekvenser
Följdverksamhet vid sökt verksamhet
Bullerberäkningar för trafikbuller från vägtrafik har utförts (Efterklang, 2020c), i denna
är trafik på närliggande vägar inklusive följdverksamhet från Hamnens verksamhet
inräknad. Trafik som inte tillhör följdverksamhet från Hamnens sökta verksamhet har
räknats upp enligt trafikprognos. Bullerberäkningar från trafik har utförts i 40
mottagarpunkter för nuläge, nollalternativ och sökt verksamhet. Mottagarpunkterna
representerar närmast belägna permanent- eller fritidsbostäder längs aktuella
vägsträckor.
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Figur 43. Mottagarpunkter för beräkning av trafikbuller

Bullerberäkningar av trafikbuller från trafik på närliggande vägar inklusive
vägtransporter till och från hamnen (Efterklang, 2020c) visar att riktvärdet för
vidtagande av skyddsåtgärder vid ”äldre befintlig miljö”42 (65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå) innehålls vid samtliga bostadsfasader som ingår i beräkningarna. Den högsta
beräknade dygnsekvivalenta ljudnivån är vid mottagarpunkterna 15 och 18, där
ljudnivån beräknas till 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Vid övriga bostäder
underskrids 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå.
Ekvivalent ljudnivå från kajliggande fartyg har beräknats till som högst 43 dBA vid de
närmsta bostäderna (mottagarpunkt 1). Vid ankomst och avgång bedöms bullret öka
med i storleksordningen 5-10 dBA då även fartygens huvudmaskiner och bogpropellrar
är i drift. Detta innebär att ljudnivån från fartygen till bostäder kan uppgå till som högst
ca 50 dBA under ca 15 - 30 minuter då fartygen lägger till eller lägger ut. Den
momentana ljudnivån vid bostäder eller fritidshus utmed farleden in till hamnen
beräknas understiga 55 dBA (Naturvårdsverkets riktvärde för momentant buller nattetid
från industri och annat verksamheter) när fartygen passerar.
Nollalternativ
Beräkningar av trafikbuller från trafik på närliggande vägar inklusive vägtransporter till
och från hamnen för nollalternativet visar på samma resultat som sökt verksamhet.
Riktvärde för vidtagande av skyddsåtgärder vid ”äldre befintlig miljö” (65 dBA
dygnsekvivalent ljudnivå) innehålls vid samtliga bostadsfasader som ingår i
42

Naturvårdsverket ÄNR NV-08465-15
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beräkningarna där den högsta beräknade dygnsekvivalenta ljudnivån är vid
mottagarpunkterna 15 och 18, där ljudnivån beräknas till 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå.
Samlad bedömning
Skillnaden i ljudnivå från vägtrafik är liten mellan nuläge, nollalternativ och sökt
verksamhet. För nuläge beräknas den dygnsekvivalenta ljudnivån till 63 dBA i
mottagarpunkterna 15 och 18, jämfört med 65 dBA i nuläge och nollalternativ. I nuläget
beräknas maximala ljudnivåer över 70 dBA vid 22 stycken av mottagarpunkterna.. Sökt
verksamhet och nollalternativ kommer inte leda till att fler bostäder blir exponerade för
maximala ljudnivåer över 70 dBA. Skillnaderna i trafikflöden mellan nollalternativet
och sökt verksamhet har främst betydelse för de maximala ljudnivåerna vid bostäder
längs Gamla Oxelösundsvägen (mottagarpunkt 33 – 40). Generellt beräknas vid dessa
bostäder en ökning mellan 1 dB och 2 dB i maximal ljudnivå mellan nollalternativet och
sökt verksamhet. Maxnivåerna avser ljudnivån (frifältsvärde) vid den av bostadens
fasader som beräknas exponeras för högst ljudnivå. Inga beräkningar har utförts vid
eventuella uteplatser. Hamnen är inte väghållare till de vägar som ansluter till
verksamhetsområdet och råder inte över frågan om skyddsåtgärder (exempelvis
bullerplank).
Längs väg 53 är skillnaden i ljudnivå (både dygnsekvivalent och maximal) mellan
nollalternativet och sökt verksamhet mindre än 1 dB. Utanför beräkningsområdet (se
Figur 43) gör flera påfarter att trafikflödet längs väg 53 är högre än inom
beräkningsområdet. Längs större delen av väg 53 fram till E4:an i Nyköping är
trafikflödet mer än dubbelt så högt som trafikflödet inom beräkningsområdet vilket
innebär att lastbilstransporter från Hamnens endast kommer att ha en marginell
betydelse för trafikbullret längs denna vägsträcka.
Såvitt gäller skrottransporter mellan hamnen och SSAB bedöms det bullermässigt vara
en liten skillnad mellan alternativet där en större andel av skrottransporterna går via
järnväg (80%) och alternativet där huvuddelen transporteras med lastbil, med undantag
vid bostäderna i Gamla Oxelösund (mottagarpunkt 38 – 40). I mottagarpunkt 39 och 40
beräknas 2 dB lägre ekvivalent dygnsekvivalent ljudnivå då skrottransporterna sker på
järnväg. I mottagarpunkt 38 beräknas 5 dB högre dygnsekvivalent ljudnivå då
skrottransporterna sker på järnväg. Den maximala ljudnivån från järnvägstrafiken
beräknas till som högst 68 dBA i mottagarpunkt 38, vilket är cirka 10 dBA högre än
maxnivåerna från lastbilstransporterna. Järnvägstransporterna beräknas dock inte att ge
upphov till ljudnivåer som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden.
13.1.2. Närliggande verksamheter
13.1.2.1. Påverkan och konsekvenser
Med kumulativt buller avses det samlade bullret från alla verksamheter i området
inklusive Oxelösunds hamn. I aktuellt område finns det verksamheter som ger upphov
till buller som medför att den totala bullernivån ökar men det finns också verksamheter
som inte bidrar annat än marginellt i jämförelse med hamnen. De verksamheter förutom
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hamnen som bedömts påverka den kumulativa bullersituationen är SSAB, Kuusakoski
och Oljeanläggningen. Den planerade LNG-terminalen beräknas inte ge något väsentligt
bullertillskott till externbuller med de skyddsåtgärder som kommer vidtas inom denna.
Sökt verksamhet
Bullerberäkningar (avser industribuller och inte trafikbuller) med hänsyn till kumulativt
buller från närliggande verksamheter har utförts. De översiktliga totala ekvivalenta
ljudnivåerna dag-, kvälls- och nattetid har beräknats i de sex mottagarpunkterna som ses
i Figur 27.
Resultatet från beräkningarna av det kumulativa bullret visar att Hamnen är den
verksamhet som ger det dominerande bullret i alla mottagarpunkter under hela dygnet,
se Tabell 35, Tabell 36 och Tabell 37. I två punkter (3 och 4) beräknas SSAB, både för
befintlig verksamhet och efter omställning av sin produktion, ge något förhöjda
ljudnivåer och i två punkter (5 och 6) beräknas Oljeanläggningen påverka ljudnivåerna.
Tabell 35. Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer dagtid, kl. 06-18.

Verksamhet

Beräknade ekv. Ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
Hamnen
55
55
50
49
48
SSAB
38
40
48
52
47
Kuusakoski
28
30
24
37
36
Oljeanläggningen 39
37
37
41
42
Total ekvivalent 55
55
53
54
51
ljudnivå

6
50
43
28
42
51

Tabell 36. Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer kvällstid, kl. 18-22.

Verksamhet

Beräknade ekv. Ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
Hamnen
54
53
49
48
47
SSAB
34
39
45
44
40
Kuusakoski
Oljeanläggningen 39
37
37
41
42
Total ekvivalent 54
53
50
49
48
ljudnivå

6
47
38
42
49

Tabell 37. Beräknade kumulativa ekvivalenta ljudnivåer nattetid, kl. 22-06

Verksamhet

Beräknade ekv. Ljudnivåer i mottagarpunkterna (dBA)
1
2
3
4
5
Hamnen
52
48
48
48
47
SSAB
33
39
45
44
40
Kuusakoski
Oljeanläggningen 39
37
37
41
42

6
47
37
42
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Total ekvivalent
ljudnivå

52

49

50

50

48

49

Nollalternativ
Det kumulativa bullret i nollalternativet är liknande det för sökt verksamhet med en
något lägre bullernivå till följd av en lägre bullernivå från hamnverksamheten. SSAB
förhöjer det kumulativa bullret främst i punkt 3 och 4. Bullret från Oljeanläggningen
påverkar det totala bullret främst i punkterna 4–6.
Samlad bedömning
Sökt verksamhet innebär högre kumulativ påverkan avseende verksamhetsbuller från
hamnverksamhet och övriga närliggande verksamheter jämfört med nollalternativ och
nuläge. Detta främst beroende på den ökade bullernivån från Hamnens verksamhet.

Luft
13.2.1. Följdverksamhet
13.2.1.1. Påverkan och konsekvenser
Följdverksamhet vid sökt verksamhet
Resultat från utförda beräkningar för luft som ses i Tabell 38 visar att sjöfarten är den
största utsläppskällan kopplat till följdverksamhet. Sjöfarten beräknas stå för cirka 95%
av utsläppen av NOx, nästan 100% av utsläppen av SO2 och mellan 78–81% av
utsläppen av PM10.
Lastbilstransporter som följd av hamnens verksamhet bidrar endast i en liten skala till
de totala halterna på sträckan från E4:an längs väg 53.
Tabell 38. Sammanställning av utsläpp från Hamnens följdverksamhet
Källa

Följdverksamhet, utsläpp (ton/år)

Sjöfart farled
Järnväg
Lastbilstransporter
Summa

NOx
125
9,1
2,6
136

SO2
3,7
0,001
3,7

PM10
6,9
0,3
1,7
9

Luftföroreningshalten i hamnområdet har beräknats för de olika scenarierna gällande
skrottransporter mellan hamnen och SSAB. Resultatet visar att miljökvalitetsnormen
och miljömålet Frisk luft klaras för de båda alternativen. Dygnshaltbidraget av NO2
skiljer mindre än 1 µg/m3 mellan alternativen. Motsvarande siffra för PM10 är mindre
än 0,5 µg/m3.
Utsläpp från följdverksamheter beräknas generera 10 340 ton CO2 ekvivalenter per år i
sökt verksamhet år 2030. Utsläpp från fartyg i farled och lastbilstransporter står för
följdverksamheternas största utsläpp. Beräkningarna är för ett värsta scenario där
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effekten av lägre utsläpp av växthusgaser vid framtida användning av förnybara
bränslen och reningsutrustning inte har beaktats. Beräknade utsläpp av växthusgaser
från sökt verksamhet inklusive följdverksamhet utgör mindre än 1 % av de utsläpp som
sker i Oxelösunds kommun idag.
Nollalternativ
Även i nollalternativet är det främst fartyg som står för majoriteten av utsläppen till luft
från följdverksamhet.
Tabell 39. Sammanställning av utsläpp från Hamnens följdverksamhet, nollalternativ
Källa

Följdverksamhet, utsläpp (ton/år)

NOx

SO2

PM10

Sjöfart farled

78

2,3

4,3

Järnväg

2,8

<0,001

0,1

Lastbilstransporter

2,9

-

1,7

Arbetsmaskiner

-

-

-

SUMMA

84

2,3

6,2

Utsläpp från följdverksamheter beräknas generera 7 700 ton CO2 ekvivalenter per år i
nollalternativet år 2030. Utsläpp från följdverksamhet ökar knappt 2 640 ton (cirka 25
%) vid sökt verksamhet jämfört med nollalternativet. Utsläpp från fartyg i farled och
lastbilstransporter står för följdverksamheternas största utsläpp. Beräkningarna är för ett
värsta scenario där effekten av lägre utsläpp av växthusgaser vid framtida användning
av förnybara bränslen och reningsutrustning inte har beaktats. Beräknade utsläpp av
växthusgaser från sökt verksamhet inklusive följdverksamhet utgör mindre än 1 % av de
utsläpp som sker i Oxelösunds kommun idag.
Samlad bedömning
I sökt verksamhet ökar utsläpp från följdverksamheter jämfört med nollalternativ och
nuläge. Detta beror främst på ökningen av fartygsanlöp som innebär ett ökat utsläpp i
farled. Även utsläpp av växthusgaser ökar av samma anledning i sökt verksamhet
jämfört med både nollalternativ och nuläge. Utsläppen till luft och växthusgaser från
följdverksamhet överskrider inte miljökvalitetsnormer och står för en liten del av de
totala utsläppen i Oxelösund.
13.2.2. Närliggande verksamheter
13.2.2.1. Påverkan och konsekvenser
De verksamheter som framförallt kan bidra till kumulativa effekter utöver ovan nämnda
följdverksamhet är utsläpp från SSAB, Oljeanläggningen och planerad LNG-terminal.
Fartygsanlöp till Oljeanläggningen och fartygens liggtid ingår som utsläpp från
följdverksamhet respektive utsläpp från Hamnens verksamhet. För planerad LNG-
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terminal konstateras i upprättad miljökonsekvensbeskrivning (Cowi, 2019) att
tillkommande fartygsutsläpp dominerar och är betydligt större än utsläpp från ökade
transporter med tåg och lastbil. De hamnnära utsläppen från fartyg kommer öka något
när terminalen tas i drift. I utredningen inom arbetet med planerad LNG-terminal
bedöms inte miljökvalitetsnormen för luft överskridas när den nya terminalen tas i drift.
I bedömningen har hänsyn tagits till utsläpp från befintlig verksamhet i Oxelösunds
hamn (nuläge).
Den kumulativa påverkan på den totala luftsituationen i och utanför Hamnens
verksamhetsområde till följd av sökt verksamhet och från närliggande verksamheter
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas.

Risker för människa och miljö
13.3.1. Följdverksamhet
13.3.1.1. Påverkan och konsekvenser
De ökade transporterna till och från verksamhetsområdet innebär en ökad trafik på
närliggande vägar. Ökningen av trafik kommer ske i huvudsak primärt genom
huvudentrén, men även till entrén vid RoRo-terminalen. En trafikutredning har tagits
fram (WSP, 2020b), se bilaga D.8 till Ansökan, där kapacitet och trafiksäkerhet i
korsningarna som berörs av sökt verksamhet utretts. För sökt verksamhet visar
utredningen att det inte finns några kapacitetsbrister som är av den karaktär att vägnätet
inte skulle klara en verksamhetsutveckling väl (att gå från hantering av 5,5 miljoner ton
gods över kaj per år till 10,5 miljoner ton gods över kaj per år). I trafikutredningen har
dock ett antal förbättringspunkter identifierats för att förtydliga trafikrummet och
förbättra trafiksäkerheten, som exempelvis siktröjning utmed Gamla Oxelösundsvägen
och varningsmärken vid Skeppargatan och Thams väg. Väghållare för Gamla
Oxelösundsvägen är Oxelösunds kommun.
Järnväg
En eventuell förlängning av järnvägsspåret inom verksamhetsområdet kräver fortsatt
utredning gällande utformning, genomförbarhet och erhållen nytta. Om/när en
förlängning av järnvägsspåret blir aktuellt behöver dessa frågor ses över och hanteras.
13.3.2. Närliggande verksamheter
13.3.2.1. Påverkan och konsekvenser
Nedan redogörs för risker som kan uppstå då verksamheter i Hamnens närhet påverkar
eller påverkas av Hamnens verksamhet. De befintliga och planerade verksamheter i
närområdet och inom Hamnens verksamhetsområde som beskrivs i kapitel 8.1.1 har
beaktats vid bedömning av kumulativa effekter. Som ses i Tabell 40 bedöms varken
påverkan från Hamnens verksamhet eller påverkan på Hamnens verksamhet kräva några
åtgärder förutom för planerad LNG-terminal. För planerad LNG-terminal föreslås
fortsatt samordning med Hamnen, i enlighet med kapitel 11.4.
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Tabell 40. Sammanställning över kumulativa effekter

Riskkälla

Påverkan från Hamnens
verksamhet

Påverkan på Hamnens
verksamhet

SSAB

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Oljeanläggningen

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Sjöfartsverket

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Kräver eventuellt åtgärder

Kräver åtgärder

Transporter**

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Nordic Bulkers AB

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Svenska foder AB

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Kuusakoski

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Thomas cement

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Geminor AB

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

Swecem

Kräver inga åtgärder

Kräver inga åtgärder

LNG-terminalen*

*Ny LNG-terminal och delar av Oxelösunds hamn kommer att ha en riskpåverkan sinsemellan, risker med LNG-terminalen kommer
att hanteras löpande i projekteringen av denna och redovisas tillsammans med säkerhetsåtgärder i aktuell version av
säkerhetsrapporten.
** Följdverksamhet - Transporter med fartyg, tåg och lastbil utanför Hamnens verksamhetsområde men som är kopplade till den
sökta verksamheten

Vattenmiljö
13.4.1. Följdverksamhet
13.4.1.1. Påverkan och konsekvenser
Fartygstrafik kan bidra till risk för stranderosion. Antalet fartygspassager förväntas öka
men förutom för RoRo-fartygen förväntas fartygens storlek inte öka. Förutom fartygens
storlek och form beror risken för erosion på områdets karaktär. Stränderna i området
består huvudsakligen av berghäll och är klassade som ingen eller mycket låg
eroderbarhet43. Allmänt kan så kallad avsänkningseffekt uppkomma framförallt i trånga
sund. Då sundet mellan Femöre och Bjurshalsen dock är cirka 500 meter brett och
strandlinjen har mycket låg känslighet för erosion bedöms det inte föreligga risk för
avsänkningseffekter.
Svallvågors uppkomst är starkt beroende av fartygens hastighet och form. Därtill avtar
svallvågens höjd mellan fartyg och land. Det område som berörs av fartygstrafiken till
hamnen består huvudsakligen av öppet och höga naturliga vindvågor kan förväntas.
Inseglingen till hamnområdet är kort då fartygen inte passerar genom en längre

43

SGU:s kartvisare Stränders jordart och eroderbarhet, 2020-09-15
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skärgård. Sammantaget bedöms det inte föreligga någon risk för att fartygstrafiken ska
medföra stranderosion.
Det ökade antalet fartygsrörelser i sökt alternativ bedöms inte ge upphov till betydande
undervattensbuller i hamn eller farled. Sökt verksamhet innebär inte att någon ny
farledssträcka tas i anspråk utan det område som skulle kunna beröras av eventuellt
undervattensbuller är sedan länge berört av samma ljud.
13.4.2. Närliggande verksamheter
13.4.2.1. Påverkan och konsekvenser
Till vattenförekomsten Inre Ålöfjärden rinner, förutom från Oxelösunds hamn, även
dagvatten från SSAB och Kuusakoski. Påverkan på vattenkvaliteten till följd av utsläpp
av dagvatten från Oxelösunds hamn har bedömts som ringa och risken för kumulativa
effekter bedöms som liten.

14. MILJÖKONSEKVENSERÖVERGÅNGSPERIOD
I detta kapitel beskrivs konsekvenser på relevanta miljöaspekter från
hamnverksamheten under övergångsperioden.Under denna period kommer en successiv
förändring i mängd och hanterat godsslag samt ökning av transporter ske, se kapitel 7.4.
Påverkan och konsekvenser av övergångsperioden jämförs mellan sökt verksamhet och
nuläge.

Buller

Under övergångsperioden antas de verksamheter som motsvarar ett maxscenario till stor
del överensstämma med de bullerberäkningar som utförts av buller från den nuvarande
verksamheten (Efterklang, 2020a). Det innebär att den ekvivalenta ljudnivån vid
bostäder (mottagarpunkt 1) beräknas till som högst 54 dBA dagtid, 51 kväll samt 50
dBA natt. Den momentana ljudnivån nattetid beräknas till som högst 62 dBA.

Luft

Under övergångsperioden kommer Hamnens verksamhet att successivt gå från befintlig
hantering av godsslag med hantering av stora mängder koks, kol, malm och kalksten till
en ökad hantering och lagring av järn-och skrotråvara. I takt med förändringen av
hanterat godsslag och ökad mängd hanterat gods ökar utsläppen till luft och utsläpp av
växthusgaser successivt. Halterna av luftföroreningar under övergångsperioden bedöms
inte överstiga de beräknade luftföroreningshalterna för sökt verksamhet. Under
övergångsperioden bedöms miljökvalitetsnormen för utomhusluft klaras.
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Risk

Riskvärdering för övergångsperioden är jämförbar med nuläget. Sannolikheten för att en
olycka ska inträffa ökar under övergångsperioden jämfört med nuläget. Detta främst på
grund av risker kopplade till byggskedet. Den relativa ökningen är dock så pass liten att
klassningen av risken inte ändras. Vartefter övergångsperioden fortgår kommer
risknivån successivt att närma sig nivån för sökt verksamhet.

Vattenmiljö

Under övergångsperioden kan dagvattnets föroreningsprofil successivt förändras i takt
med att hanterat godsslag förändras inom verksamheten. Dagvattnets föroreningsprofil
kommer troligen gå mot mindre suspenderat material och mer metaller (troligtvis i lös
form). Om fortsatt provtagning och kontrollmätningar av dagvattnet visar på behov av
åtgärder kommer detta ses över och implementeras.

15. SAMLAD KONSEKVENSBEDÖMNING
Samlad bedömning
15.1.1. Hamnverksamhet
Oxelösunds hamn är en av Sveriges största allmänna hamnar och hanterar stora
mängder gods av olika slag. Området har en lång historia av hamnverksamhet och
ligger strategiskt i anslutning till större motorväg och järnväg. Genom åren har Hamnen
satsat resurser på att utveckla den befintliga hamnen i Oxelösund för att kunna öka
flexibiliteten och kapaciteten. På så vis utnyttjas befintligt läge.
Genom en möjlighet till ökad hantering av gods kan hamnen fortsätta utvecklas framåt
och möta marknadens ökade efterfrågan på hamnar för djupgående fartyg och för större
flexibilitet. Samtidigt kan Hamnen fortsatt tillgodose SSABs produktion även efter
deras omställning till en järn- och skrotbaserad produktion med ljusbågsugn. Genom
anläggande av nya kajytor i en befintlig hamn kan denna optimeras och möjliggöra en
ökad godshantering. Att utveckla en befintlig hamn är att hushålla med naturresurser.
Den sökta hamnverksamheten innebär en ökad hantering av gods och till viss del
förändring i hanterat godsslag, vilket kan medföra konsekvenser för hamnens
närområde.
Den sökta verksamheten riskerar att medföra ökade ljudnivåer som överskrider
riktvärdena i dagens bullervillkor samt Naturvårdsverkets riktvärden. Bullerbegränsande
åtgärder har utretts inom ramen för arbetet med tillståndet och Hamnen planerar att
framgent arbeta med att fortlöpande identifiera och utvärdera effekten av
bullerbegränsande åtgärder. Sökt verksamhet innebär även något ökade utsläpp till luft
och risk för damning. Denna påverkan är dock lokalt begränsad och
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spridningsberäkningar visar att miljökvalitetsnormen för luft klaras med marginal. Sökt
verksamhet innebär ingen signifikant förändring av risknivå på människors hälsa och
naturmiljö. För vissa riskkällor innebär sökt verksamhet en ökad risk men om befintliga
åtgärder upprätthålls och föreslagna skyddsåtgärder vidtas bedöms dock risken för
påverkan på människors liv och hälsa samt naturmiljö vara acceptabel utifrån generell
riskhanteringsmetodik.
Den ändring i hanterat godsslag som sökt verksamhet medför kan innebära förändringar
i dagvattnets föroreningsprofil och befintligt dagvattensystem kan behöva anpassas till
detta. Fortsatta kontroller av dagvattnet kommer att visa behov av om anpassningar
behövs och vilka som i så fall är rimliga att vidta.
En ökad hantering av godsslag medför en ökning av transporter inom
verksamhetsområdet samt till och från området (följdverksamhet). Skillnaden i ljudnivå
från följdverksamhet kommer vara liten jämfört med idag. Följdverksamheten medför
en ökning av utsläpp till luft jämfört med idag. Ökning av utsläpp till luft är främst
kopplat till ökade fartygstransporter. Liksom för utsläpp från den ökade
godshanteringen beräknas miljökvalitetsnormen för luft klaras med marginal. En ökning
av vägtrafiken på närliggande vägar till följd av sökt verksamhet bedöms inte medföra
någon kapacitetsbrist eller ökad risk.
Två scenarion gällande hur skrottransporterna kan ske mellan hamnen och SSAB har
studerats, vilka båda utgår från att huvuddelen av skrottransporterna mellan hamnen och
SSAB går på väg eller järnväg. Detta för att räkna på ett maxscenario gällande väg- och
järnvägstransporter. Denna fördelning mellan olika transportslag kommer i realiteten att
variera över tid. I det fall järn-och skrotråvara till SSAB transporteras på järnväg till stor
del (80 %) och en mindre andel på väg (20 %) skulle trafikbullret bli likartat som i
scenariot om huvuddelen av skrottransporterna skulle gå på väg. Undantag utgörs dock
av ett antal bostäder i Gamla Oxelösund. Bullret vid ett antal bostäder i Gamla
Oxelösund skulle bli något högre till följd av järnvägstransporter. Riktvärden klaras
dock. För utsläpp till luft skiljer sig de två scenarierna enbart marginellt.
15.1.2. Vattenverksamhet
Sökt verksamhet möjliggör för Hamnen att kunna ta emot en ökad mängd gods genom
utbyggnad av kajytor och anläggande av ett nytt RoRo-läge. I byggskedet kommer
bullrande arbetsmoment förekomma och arbetsmaskiner användas vilket kommer
medföra en temporär påverkan på bullernivåer. Arbetsmaskiner medför utsläpp till luft
men även denna påverkan är tidsbegränsad och lokal. Muddrande arbeten och dumpning
kommer medföra påverkan på vattenmiljön i form av förändringar av botten och
grumling. Påverkan från grumling vid muddrande arbeten bedöms vara temporär och
enbart påverka vattenkvaliteten i ringa grad inom Oxelösunds hamnområde. Även vid
dumpningen kommer viss grumling uppstå, men vattenomsättningen är mycket hög i
området varför grumlingen förväntas bli låg. Fysisk påverkan på bottenfauna från
vattenarbeten och dumpning kommer vara något längre i tid men återkolonisering
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kommer att ske inom något eller några år. Sökt verksamhet innebär att föroreningar tas
bort i vissa områden och ren botten blir kvar, vilket är positivt.

Påverkan på riksintressen

Verksamhetsområdet ingår i riksintresseområde för kommunikation (hamn och
kommunikation), sökt verksamhet medför inte någon ändring i markanvändningen.
Eftersom den sökta verksamheten innebär en utveckling av hamnen bedöms
riksintresset tillgodoses och till och med stärkas. Hamnbassängen ingår i riksintresse för
yrkesfiske, sökt verksamhet bedöms inte påverka riksintresset, se kapitel 12.6. Mindre
delar av riksintressen för naturvård och friluftsliv berörs av något förhöjda bullernivåer i
ett beräknat maxscenario utan skyddsåtgärder (se kapitel 11.5.) men konsekvenserna
bedöms inte vara sådana att de innebär risk för påtaglig skada för berörda riksintressen.
Den sökta verksamheten bedöms inte heller stå i konflikt med något av de övriga
omgivande riksintressen som finns beskrivna i kapitel 5.4. Planerad dumpningsplats
ligger i område som är av riksintresse för kommunikation (sjöfart) samt riksintresse för
naturvård och friluftsliv. Planerad dumpning bedöms inte stå i konflikt med eller
påtagligt försvåra nyttjandet av områden som pekats ut som riksintressen.

Påverkan på miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer för luft klaras med marginal.
Möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten kopplade till berörda
vattenförekomster bedöms inte äventyras. Inte heller bedöms verksamheten försämra
vattenmiljön på ett otillåtet sätt.

Konsekvenserna i relation till miljömål

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd
som ska uppnås i ett generationsperspektiv. För sökt verksamhet har åtta (8) nationella
miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta att beskriva. Dessa är; Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande
kust och skärgård, God bebyggd miljö, Ett rikt djur-och växtliv samt Bara naturlig
försurning.
När det gäller miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig
försurning kommer sökt verksamhet medföra något ökade utsläpp till luft till följd av
framförallt den ökade mängden trafik (inkluderat både väg, järnväg och fartyg) som den
ökade godshanteringen innebär. En utbyggnad av hamnen och därmed en utökning av
mängden gods som kan hanteras bidrar dock till att fler transporter kommer att kunna gå
via fartyg än via vägtransporter och utnyttja sjöfartens fulla kapacitet i framtiden vilket
är positivt ur hållbarhetsperspektiv kopplat till transporter. Ökade krav på
miljövänligare bränslen för t.ex. fartyg kommer på sikt också innebära att påverkan från
hamnverksamheten kommer att minska. Miljömålen beaktas vidare genom
skyddsåtgärder kopplade till damning och Hamnens befintliga miljöarbete. Miljömålet
Ingen övergödning bedöms för sökt verksamhet framförallt kopplas till hantering av
gödsel i bulk, med skyddsåtgärder och befintliga hanteringsrutiner bedöms
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miljökvalitetsmålet inte påverkas. Miljömålen Hav i balans samt levande kust och
skärgård berörs framförallt av planerade vattenarbeten genom muddring (förändrad
bottenstruktur och grumling) och dumpning. Miljömålet beaktas genom åtgärder för att
minimera grumling och val av lämpligt dumpningsområde med hänsyn till naturvärde
och grumlingsrisk. Ingen marinarkeologisk lämning berörs och friluftsliv i skärgården
kommer fortsatt kunna bedrivas. Miljömålet Ett rikt växt-och djurliv kan påverkas om
tidigare oexploaterade ytor som tätortsnära natur ianspråktas, de ytor som eventuellt
ianspråktas genom lageryta J och K utgörs inte av värdefull natur och övriga ytor inom
verksamhetsområdet är främst hårdgjorda.
Miljömålet God bebyggd miljö kan påverkas genom risken för höga ljudnivåer och
damning vid närliggande bebyggelse. Miljömålet beaktas genom åtgärder för att minska
framförallt buller och damning samt genom Hamnens risk- och säkerhetsarbete vid
verksamheten. Användningen av de stabiliserade massorna för konstruktion av kaj
bidrar också till att uppfylla miljömålet om god bebyggd miljö då de förorenade
massorna återanvänds och främjar god långsiktig resursanvändning. Att utveckla en
befintlig hamn är att hushålla med naturresurser vilket främjar en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser vilket ligger i linje med miljömålet.
Miljömålet Giftfri miljö bedöms beröras i mycket begränsad omfattning, huvudsakligen
genom hantering av förorenade muddermassor. Hanteringen av de förorenade
muddermassorna bedöms dock kunna ske på ett sådant sätt att de inte påverkar miljö
och hälsa. Sökt verksamhet innebär också att föroreningar tas bort i vissa områden och
ren botten blir kvar, vilket är positivt. Hamnverksamheten i sig bedöms inte motverka
möjligheten till en uppfyllelse av målet.
Övriga miljömål (Skyddande ozonskikt, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet,
Levande sjöar och vattendrag), Levande sjöar och vattendrag bedöms inte beröras.

16. UPPFÖLJNING OCH
KONTROLLPROGRAM
Hamnverksamhet

Oxelösunds Hamns verksamhet omfattas i nuläget av ett kontrollprogram från 2020 som
speglar tillståndet med villkor från 2004.
Syftet med ett kontrollprogram för verksamheten är att redovisa hur villkor förenade
med tillstånd för verksamheten uppfylls samt hur eventuell miljöpåverkan kontrolleras
och följs upp. Befintligt kontrollprogram omfattar beskrivning av tillståndsvillkor och
kontroller.
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Kopplat till hamnverksamheten sker provtagning och uppföljning av parametrar
kopplade till luft, vatten och buller. Några exempel som provtas och rapporteras är
verksamhetsbuller, metaller, stoft, damning och suspenderat material. Miljörapport
upprättas varje år. Periodisk besiktning sker vartannat år.
Nuvarande kontrollprogram revideras löpande och i samband med ansökan för det nya
tillståndet kommer nuvarande kontrollprogram att ses över och kompletteras. Detta sker
i samråd med tillsynsmyndigheten efter att tillstånd vunnit laga kraft.

Vattenverksamhet

När dom erhållits kommer ett särskilt kontrollprogram för åtgärder i vatten att tas fram i
samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet kommer att beskriva de
kontroller som kommer att utföras under byggskedet i syfte att innehålla de villkor som
sätts i tillståndet samt att innehålla andra åtaganden som gjorts i ansökan.

17. SAKKUNSKAP
Nedan redovisas, enligt 19§ miljöbedömningsförordningen, uppgifter om hur kravet på
sakkunskap i 15§ är uppfyllt.
Namn
Elisabeth Mörner

Utbildning
Fil. Mag. Biologi,
Sveriges
Lantbruksuniversitet

Erfarenhet
Elisabeth har 15-års erfarenhet av att arbeta med miljöoch hållbarhetsfrågor inom samhällsplanering och
tillståndsärenden. Elisabeth har arbetat med såväl
tillståndsansökningar (inkl. MKB) för vattenverksamhet
och miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken som med
miljö- och hållbarhetsbedömningar för planer och
program enligt plan- och bygglagen.

Ebba Sundberg

Civ.Ing. Energi och
Miljö, KTH

Jenny Lindgren

Civ.Ing. Kemiteknik,
KTH

Ebba har sedan 2018 arbetat med tillståndsärenden (inkl.
MKB) enligt miljöbalken. Ebba har arbetat med både
tillstånds-och anmälningsärenden för vattenverksamhet
och miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Ebba har
även tidigare erfarenhet från projektledning inom
infrastruktur på myndighet.
Jenny arbetar sedan 1996 som projektledare,
uppdragsledare och miljökonsult. Jenny har erfarenhet
av rollen som miljösamordnare från flera stora
infrastruktur- och industriprojekt där arbetet spänner från
projekt-uppstart med framtagande av övergripande
tidplan, identifiering av avgörande frågor och beslut,
formulering av mål, syfte och prövningsupplägg samt
framtagande av MKB, underlagsutredningar och
kommunikationsplan.
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Utöver MKB-redaktionen har experter (se listat nedan) inom respektive sakområde tagit
fram underlagsutredningar som legat till grund för miljökonsekvensbeskrivningen.
Dessa har sedan kvalitetsgranskat respektive MKB-kapitel
Namn/Företag
Boel Lövenheim, Kristina Eneroth/SLBanalys
John Sternbeck m.fl./Niras

Ansvar
Utsläpp till luft
Recipientbedömning/utsläpp till vatten
Buller

Per-Åke Nilsson, Gunnar
Ågren/Efterklang
Rebecka Jenryd, Kristina Lundgren/Cowi

Dagvatten

Henrik Selin, Emelie Laurin/ WSP

Risk och säkerhet

Dag Hersle, Ylva Brunnander m.fl./WSP

Trafikrisker

18. MILJÖTILLSTÅNDSPROCESS OCH
GENOMFÖRDA SAMRÅD
Betydande miljöpåverkan

Den sökta verksamheten består av huvudkoden 63.10 enligt 24 kap 1§
Miljöprövningsförordningen (2013:251) och har tillståndsplikt B. Sökt verksamhet
omfattar även tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken (1998:808).
Sökta verksamheter ska enligt 6§ Miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas
medföra betydande miljöpåverkan.

Genomförda samråd

Hamnen höll samråd om den planerade verksamheten under perioden 16 januari till 26
februari 2020. Annons med inbjudan till samrådet publicerades den 16 januari i
tidningarna DN, SvD och Södermanlands Nyheter. Den 15 januari gjordes ett
mailutskick med inbjudan till berörda myndigheter och närliggande verksamheter,
organisationer och föreningar. Inbjudan till samråd skickades också med brev den 15
januari till boende inom Oxelösundsområdet som kan beröras av den planerade
verksamheten. Avgränsning av utskick gjordes baserat på preliminär bullerpåverkan, se
Figur 44. Totalt gjordes cirka 760 utskick inför samrådet (myndigheter, organisationer
och enskilda). Framtaget samrådsunderlag, där planerad verksamhet, preliminär
miljöpåverkan och fortsatt arbete beskrevs, fanns tillgängligt på Hamnens hemsida. I
inbjudning till länsstyrelse, kommun och övriga myndigheter skickades
samrådsunderlaget med digitalt. Vid öppet hus fanns ett antal samrådsunderlag
tillgängliga i pappersformat.
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Figur 44. Avgränsad samrådskrets

Samråd i form av ett Öppet hus med allmänheten hölls i Oxelösunds Segelsällskaps
lokaler den 5 februari 2020. Under mötet hölls inledningsvis en samlad presentation om
den planerade verksamheten. Därefter fick närvarande ställa frågor till Hamnen vid ett
antal stationer som behandlade frågorna:





Generellt om projektet
Buller, luft och transporter
Vattenmiljö och vattenarbeten
Övriga miljökonsekvenser (naturmiljö, kulturmiljö m.m.)

Skriftliga synpunkter och/eller frågor kunde lämnas i en brevlåda på plats. Det var även
möjligt att skicka in skriftliga synpunkter via post och e-post efter samrådsmötet fram
till den 26 februari.
Cirka 50 personer besökte det samrådsmöte som hölls för allmänheten. De frågor som
besökarna var intresserade av rörde bland annat:



Buller
Transporter
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Damning, stoft
Planerade vattenarbeten och skyddsåtgärder

Tidigare under dagen den 5 februari hölls ett separat samrådsmöte med inbjudna
myndigheter. Vid detta möte diskuterades bland annat följande:





Tydlig beskrivning av godshantering, lagring och verksamhet inom området
Transporter
Lokalisering och alternativredovisning
Framtida fartygstrafik

Totalt har det under samrådet inkommit 26 skriftliga samrådssvar med över 100
samrådssynpunkter. Av de 26 inkomna svaren har 4 instanser svarat att de valt att inte
lämna samrådssynpunkter.
Fullständig samrådsredogörelse finns att läsa i bilaga D.1 till Ansökan.
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NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen

INKOM: 2021-04-20
MÅLNR: M 8339-20
AKTBIL: 12

KOMPLETTERING
Mål nr M 8339-20, angående ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad
hamnverksamhet i Oxelösunds hamn samt tillstånd till vattenverksamhet och dispens från
förbudet mot dumpning; nu fråga om komplettering av ansökan
Oxelösunds hamn AB (”Hamnen”) har tagit del av yttranden från Naturvårdsverket (aktbil. 9)
och Länsstyrelsen i Södermanlands län (”Länsstyrelsen”) (aktbil. 10) och inkommer med svar
enligt mark- och miljödomstolens föreläggande den 16 mars 2021 (aktbil. 11). Miljö- och
byggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun (aktbil. 7) och Havs- och vattenmyndigheten
(aktbil. 8) har inte framfört några önskemål om komplettering av ansökan.
Hamnen kompletterar ansökan enligt följande.

A.

Synpunkter från Mark- och miljödomstolen (aktbil. 11)

A.1

Förtydliganden av yrkanden
Mark- och miljödomstolen har bett Hamnen komplettera yrkandena i ansökan enligt
följande.
•

Yrkandena enligt punkt 1 (i) och (ii) bör kompletteras med karta över
verksamhetsområdet/hamnområdet på land och i vatten.

•

Yrkandena enligt punkt 2 (i), (ii), (iii) och (v) bör kompletteras med aktuella
kartor där platsen för ansökta åtgärder framgår. Av kartan för punkten (v)
bör det framgå på vilka platser som muddermassor resp. sprängstensmassor
avses att används för anläggningsändamål.

•

Aktuella referenssystem i höjd och plan bör anges.

Hamnen justerar yrkande 1 (i) och (ii), yrkande 2 (i), (ii), (iii) och (v) enligt vad som
redovisas nedan (ändringar i kursivt). Hamnen hänvisar även till Bilaga K.1 till
denna komplettering, vilken ersätter tidigare Bilaga A.2 till tillståndsansökan.

2(24)

Eftersom Bilaga A.2 ersätts av Bilaga K.1 justeras även yrkande 3 enligt vad som
redovisas nedan.
De höjduppgifter som förekommer i Hamnens ansökan, inklusive bilagor, hänför sig
till Rikets Höjdsystem år 2000 (RH2000). I plan används referenssystemet SWEREF
99TM, se Avsnitt D i tillståndsansökan.
1.

Oxelösunds Hamn AB (”Hamnen”) yrkar att mark- och miljödomstolen ska
meddela tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid
Oxelösunds hamn inom fastigheterna Oxelö 7:60, 7:67 och 7:72 samt Lövkojan 7
och 8 i Oxelösunds kommun (se Figur 1 i Bilaga K.1) innefattande
(i)

hamnverksamhet omfattande trafik med fartyg med en bruttodräktighet på
minst 1 350; samt

(ii)

lagring av gods inom Hamnens verksamhetsområde inklusive upp till
500 000 ton samtidig lagring av icke-farligt avfall och upp till 50 000 ton
samtidig lagring av farligt avfall.

2.

Hamnen yrkar vidare att mark- och miljödomstolen ska meddela Hamnen tillstånd
enligt 11 kap. miljöbalken att inom fastigheterna Oxelö 7:60 och Femöre 1:4 i
Oxelösunds kommun;
(i)

muddra och spränga bort berg till ett ramfritt djup1 om 16,5 meter, 11 meter
respektive 10 meter inom områden inom befintlig hamnbassäng i som mest
sådan omfattning som redovisas i Figur 2 i Bilaga K.1;

(ii)

anlägga en ny kajyta framför befintlig kaj 8 och 9 varmed befintlig kajlinje
för kaj 7 respektive 9 ½ förlängs och delar av befintlig kaj 8 och 9 rivs ut i
enlighet med vad som redovisas i Figur 3 i Bilaga K.1;

(iii)

anlägga ett nytt roll on/roll off-läge (RoRo) och därtill hörande anläggningar
inklusive utfyllnad mellan befintlig kaj 1 och 2 samt ett fartygsläge i
enlighet med vad som redovisas i Figur 3 i Bilaga K.1;

1

Över medelvattennivån.
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(iv)

vidta skyddsåtgärder i form av anläggande av nödvändiga erosionsskydd på
botten i områden som berörts av åtgärder enligt punkterna i, ii och iii ovan
och i enlighet med vad som redovisas i Figur 4 i Bilaga K.1; samt

(v)

använda muddermassor samt krossa och använda sprängstensmassor för
anläggningsändamål vid planerade åtgärder i vatten i enlighet med vad som
redovisas i Figur 4 i Bilaga K.1.

3.

Hamnen yrkar även att mark- och miljödomstolen ska meddela bolaget dispens
enligt 15 kap. 29 § miljöbalken att dumpa som mest 120 000 tfm3 mindre förorenade
muddermassor i område inom allmänt vatten som redovisas i Figur 5 i Bilaga K.1
till ansökan och med följande koordinater.

A.2

N: 6500658
E: 625373

N: 6500748
E: 625542

N:6499822
E: 625782

N: 6499938
E: 626394

Justering av villkorsförslag
Ovan gjorda justeringar av yrkandena innebär att Bilaga A.2 till ansökan utgår och
ersätts med Bilaga K.1. Därför behöver även villkorsförslag 16, 18 och 20 justeras
enligt följande (ändringar i kursivt).
(16)

Grumling får inte överstiga 50 mg/l suspenderat material som
dygnsmedelvärde i fastställda kontrollpunkter vid muddring ned till ett djup
om 0,5 meter inom områden med förorenade massor markerade i Figur 2 i
Bilaga K.1 till ansökan och 100 mg/l suspenderat material som
dygnsmedelvärde i fastställda kontrollpunkter vid muddring av övriga
massor.
Kontrollpunkterna redovisas i Figur 6 i Bilaga K.1 till ansökan.
Kontroll ska utföras i vattenmassans övre 10 meter och får mätas som
suspenderat material eller som turbiditet med direktregistrerande instrument.
Platsspecifik omräkningsfaktor mellan suspenderat material (mg/l) och
turbiditet (FNU/NTU) ska tas fram i samband med arbetenas påbörjande.
Dygnsmedelvärden ska beräknas utifrån direktregistrerande
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turbiditetsmätningar eller från minst tre stickprov per dygn av halt
suspenderat material (mg/l).
Tillsynsmyndigheten får, om det är lämpligt, medge högre
dygnsmedelvärden eller medge att andra kontrollpunkter används under
förutsättning av att dessa är lokaliserade på likvärdigt avstånd från
muddringen som de i villkoret fastlagda.
(18)

Förorenade massor som återanvänds för anläggande av kaj ska stabiliseras
med s/s-metoden. Med förorenade massor avses de översta massorna, ned
till ett djup om 0,5 meter, inom områden med förorenade massor enligt
Figur 2 i Bilaga K.1 till ansökan.

(20)

Endast mindre förorenade massor får dumpas. Med mindre förorenade
massor avses massor från områden med lägre föroreningsgrad samt massor
från områden med förorenade massor efter att de översta massorna, ned till
ett djup om 0,5 meter, inom områden med förorenade massor enligt Figur 2
i Bilaga K.1 till ansökan tagits bort.
Kontroll av att de översta massorna, ned till ett djup om 0,5 meter, inom
områden med förorenade massor tagits bort ska genomföras genom
sjömätning (+/- 0,1 m) eller bottenprovtagning som vid en okulär kontroll av
bottenprovet visar att bottensedimenten består av lera, morän eller berg.

A.3

Avfall
Mark- och miljödomstolen har frågat om Hamnen övervägt huruvida ansökt
verksamhet innefattar behandling av avfall enligt 22 kap. 25 a § miljöbalken.
Bestämmelsen i 22 kap. 25 a § miljöbalken innehåller särskilda regler om vad en
dom om tillstånd att behandla avfall ska innehålla. Hamnens ansökan avser bl.a.
tillstånd att använda muddermassor samt krossa och använda sprängstensmassor för
anläggningsändamål vid planerade åtgärder i vatten (yrkande 2(v) i
tillståndsansökan). Hamnen hänvisar i detta avseende till avsnitt F.3.4 i
tillståndsansökan där det framgår att massor som kan användas på plats inte ska
klassificeras som avfall. Hamnens ansökan om dispens enligt 15 kap. 29 §
miljöbalken för dumpning av mindre förorenade muddermassor som inte kan
användas för anläggningsändamål (yrkande 3 i tillståndsansökan) innebär inte heller
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behandling av avfall. Hamnen bedömer därför att det inte är aktuellt att tillämpa
22 kap. 25 a § miljöbalken i målet.
A.4

Buller
Domstolen har efterfrågat följande information avseende buller från verksamheten.
•

En redogörelse för vilka bullerskyddsåtgärder Hamnen tidigare vidtagit vid
befintlig verksamhet för att begränsa buller.

•

Information om huruvida lokala bullerskärmar till skydd för uteplatser
uppförts eller fasadåtgärder, såsom fönsterbyten, redan har vidtagits för
bullerutsatta bostäder. För det fall att sådana åtgärder inte vidtagits frågar
domstolen vid hur många bostadsfastigheter gällande bullervillkor
respektive Naturvårdsverkets riktvärden (Rapport 6538) överskrids.

•

Domstolen har även efterfrågat en redovisning av kostnaden för att vidta
fasadåtgärder vid de bostäder där Naturvårdsverkets riktvärden överskrids
så att ljudnivån inomhus i bostadsrum innehåller FoHMFS 2014:13.

Hamnen har i ansökan föreslagit att slutliga villkor för buller från verksamheten ska
skjutas upp under en prövotid under vilken Hamnen avser att utreda
förutsättningarna att begränsa bullret (förslag till utredningsföreskrift U2).
För att begränsa buller från befintlig verksamhet planeras verksamheten i hamnen
idag så att särskilt bullrande arbetsmoment undviks nattetid. Nattetid pågår endast
viss del av verksamheten och då inom hamnområdet. Hamnen arbetar också med
information till egen personal om tystare arbetsmetoder vid hantering av gods och
bullrande moment. I den mån det är möjligt styr Hamnen även lokaliseringen av
hanteringen av särskilt bullrande material, t.ex. genom att välja kajplats och/eller
lageryta samt maskiner och verktyg i syfte att begränsa buller.
Lokala bullerskärmar till skydd för uteplatser eller fasadåtgärder, såsom
fönsterbyten, har i dagsläget inte vidtagits vid närbelägna bostäder.
I kontrollprogrammet för befintlig verksamhet ingår bullermätningar i fyra
mätstationer för uppföljning av gällande bullervillkor. Bullermätningar sker fyra
gånger per år och resultatet från bullermätningarna rapporteras till länsstyrelsen och
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kommunen. Vid de kontrollmätningar som utförts inom ramen för
kontrollprogrammet har det gällande bullervillkoret innehållits. I bilaga D.2 till
ansökan (tabell 25–27) redovisas det ungefärliga antalet bostäder samt antalet vårdoch undervisningslokaler som förväntas exponeras för ekvivalenta ljudnivåer inom
olika ljudnivåintervall från 5 dBA under riktvärdena i Naturvårdsverkets vägledning
för industri- och verksamhetsbuller (Rapport 6538) vid befintlig verksamhet, vid
nollalternativet samt vid ansökt verksamhet. Det bör understrykas att dessa
beräkningar bygger på ett maximalt antaget driftfall. Immissionsmätningar har
inletts vid närmsta belägna bostad och dessa mätningar kommer att utgöra underlag
för det fortsatta arbetet med bullerfrågan och för bedömning av eventuella behov av
åtgärder. Resultatet av immissionsmätningarna förväntas erhållas under maj 2021
och kommer därefter redovisas till domstolen.
Vad gäller kostnaden för fasadåtgärder föreslår Hamnen att detta får ingå i den
prövotidsutredning som Hamnen föreslagit för buller.
A.5

Elanslutning för fartyg
Mark- och miljödomstolen har bett Hamnen redogöra för om elanslutning för fartyg
finns vid befintliga kajer. Domstolen har även efterfrågat Hamnens tidplan för
undersökning av möjligheten att i framtiden erbjuda landanslutning med el till
fartyg lämpade för detta.
Hamnen kan idag erbjuda begränsad elanslutning för små fartyg (400 V upp till
32 A) vid befintliga kajer. Efterfrågan på elanslutning är dock liten i nuläget. Som
beskrivits i ansökan undersöker Hamnen möjligheten att i framtiden kunna erbjuda
elanslutning för fler fartyg, som matchar frekvent ankommande fartyg med avseende
på effekt, spänning, frekvens samt anslutningspunkt såsom t.ex. kontakttyp. Hamnen
har föreslagit som villkor (villkor 12) att bolaget ska tillhandahålla elanslutning vid
det nya RoRo-läget. Sådan elanslutning planeras därmed som en del av den
utbyggnaden.

A.6

Släckvatten
Mark- och miljödomstolen har frågat hur Hamnen planerar att hantera släckvatten
vid sökt verksamhet.
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Hamnen har redovisat frågor som gäller släckvatten i Bilaga D.7.1 till ansökan
(Släckvattenutredningen). Av släckvattenutredningen framgår att släckvatten
kommer att hanteras i samma system som dagvatten och att eventuellt kontaminerat
släckvatten kommer att lagras i dammar och diken tills det omhändertas. För
omhändertagande av släckvattnet finns ett antal saneringsstationer inom
hamnområdet, se Figur 4 i släckvattenutredningen. I släckvattenutredningen
rekommenderas att Hamnen vidtar vissa åtgärder med avseende på hanteringen av
kontaminerat släckvatten. Flera av dessa vidtas i verksamheten idag, bl.a. utbildning
av egen personal och anpassning av lagrat material efter markegenskaper.
Hamnen har föreslagit att slutliga villkor för dagvatten ska skjutas upp under en
prövotid och att prövotiden även ska omfatta en utredning av förutsättningarna att
vidta åtgärder för att anpassa befintliga dagvattendammar så att dessa kan användas
för omhändertagande av släckvatten, se Hamnens förslag till utredningsföreskrift
U1.
A.7

Vattenverksamhet
Domstolen har angett att villkor 16, 18 och 20 bör preciseras närmare och att
definitioner av begreppen ”mindre förorenade massor” respektive ”förorenade
massor” bör införas.
Hamnen har på förhand klassificerat och avgränsat vilka massor som bör anses som
”förorenade” respektive ”mindre förorenade” utifrån genomförd
sedimentundersökning. Någon efterhandskontroll av massornas föroreningsinnehåll
föreslås inte utan avsikten är att massorna ska hanteras enligt den förklassificering
som redan gjorts, se sid. 23 i tillståndsansökan. Resultatet från
sedimentundersökningen beskrivs översiktligt i avsnitt 6.2.3 i Bilaga C (Tekniska
beskrivningen) samt i särskild undersökningsrapport, se Bilaga D.6.1
(Sedimentundersökningen).
Begreppet ”områden med förorenade massor” i villkor 16 avser rödmarkerade
områden i Figur 2 i Bilaga K.1 till denna komplettering.
Begreppet ”förorenade massor” i villkor 18 avser de översta massorna, ned till ett
djup om 0,5 meter, inom rödmarkerade områden i Figur 2 i Bilaga K.1 till denna
komplettering. Sedimentundersökningen har visat att dessa massor innehåller bly,
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TBT, PAH och PCB som ofta uppträder i halter motsvarande klass 4–5 enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav (1999) och
bedömningsgrunderna i SGU:s rapport 2017:12, se vidare avsnitt 5.2 i Bilaga D.6.1.
Begreppet ”mindre förorenade massor” i villkor 20 avser dels massor från
grönmarkerade områden i Figur 2 i Bilaga K.1 och dels lägre liggande massor från
rödmarkerade områden i Figur 2 i Bilaga K.1 efter att de översta massorna, ned till
ett djup om 0,5 meter, har tagits bort. Sedimentundersökningen har visat att dessa
massor till stor del har föroreningsklass 1–2 men i vissa fall klass 3 eller 4 enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för kust och hav (1999) och
bedömningsgrunderna i SGU:s rapport 2017:12, se vidare avsnitt 5.2 i Bilaga D.6.1.
Hamnen bedömer att de justerade formuleringarna av villkor 16, 18 och 20 som
Hamnen redovisat i avsnitt A.2 ovan tillsammans med Figur 2 i Bilaga K.1 till denna
komplettering preciserar vilka massor som avses i villkoren. Begreppen ”förorenade
massor” och ”mindre förorenade massor” definieras i villkorstexten i villkor 18
respektive villkor 20.
Domstolen har angett att klassning enligt SGU 2017:12 bör anges för PAH, PCB
och TBT samt att högsta halt TBT bör anges för muddermassorna. Domstolen har
även angett att övriga ämnen bör klassas enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för miljökvalitet Kust och Hav (1999).
Hamnen hänvisar till tabell 5.2 i bilaga D.6.1 (Sedimentundersökningen) där
klassningen av muddermassorna redovisas.
Domstolen har vidare bett Hamnen ange på vilket avstånd från muddringsplatserna
kontrollpunkterna är placerade.
Avstånden från kontrollpunkterna (Norr och Söder) till respektive muddringsområde
framgår av Figur 7 i Bilaga K.1 till denna komplettering.
Mark- och miljödomstolen har även efterfrågat en redogörelse för
ackumulationsförhållandena inom dumpningsområdet.
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Hamnen hänvisar till avsnitt 5.4 i Bilaga D.6 (Vattenmiljön Oxelösunds hamn).
Hamnen hänvisar även till den undersökning2 som SGU utfört inom området, se
Bilaga K.3 till denna komplettering.
Mark- och miljödomstolen har även bett Hamnen överväga huruvida det finns behov
av villkor avseende släntlutning inom muddringsområdena och villkor avseende
muddringsteknik (det senare i syfte att minska grumling).
I projektet har det antagits en släntlutning på 1:2 vid muddring. Hänsyn har tagits till
skredrisk och denna kommer att hanteras i enlighet med gällande regelverk och
geoteknisk praxis vid dimensioneringen. Hamnen ser inte att det finns behov av
något särskilt villkor kring släntlutning. Inom ramen för projekteringen kommer
släntlutning vid behov anges mer detaljerat beroende på utfall i
totalstabilitetsberäkningar.
Beträffande muddringsteknik hänvisar Hamnen till avsnitt F.3.1 i ansökan där det
framgår att muddring förutsätts kunna ske delvis från kaj, delvis från pontoner, och
att valet av metod för muddring styrs av massornas egenskaper och föroreningsgrad.
Muddring ned till ett djup om minst 0,5 meter ska utföras med miljöskopa i
förorenade områden3 så långt det bedöms tekniskt möjligt. Miljöskopan är försedd
med ventiler i överkant vilket gör att vatten kan pressas ut ur skopan då den fylls
med sediment. Detta leder till att vatteninblandning, spridning av sediment och spill
minskar i jämförelse med andra muddringsmetoder. Skopan förses med
positioneringssystem så att hög precision av muddringen kan erhållas. På så sätt
finns det möjlighet att kontrollera att man får bort det översta skiktet i de förorenade
områdena på det bedömda begränsade djupet. Muddring med miljöskopa är dock
tidskrävande varför den endast avses användas för förorenade sediment.
Underliggande rena sediment, liksom sediment i mindre förorenade områden, kan
komma att muddras med gripskopeverk, enskopeverk eller sugmuddring. Muddring
med gripskopeverk bedöms som den mest troliga metoden för projektet.

2

SGU (2006) Ackumulationsbottnar söder om Oxelösund. Rapport 2006:15.
Hamnen hänvisar till diskussionen kring förorenade respektive mindre förorenade massor ovan samt till
Figur 2 i Bilaga K.1 till denna komplettering.
3
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Enskopeverk kan bli aktuellt om massorna är för hårda för att gripskopan ska kunna
komma ner, samt för att ta upp losshållet berg.
Hamnen bedömer att frågan om muddringsteknik mot bakgrund av vad som angetts
ovan kan regleras inom ramen för det allmänna villkoret.

B.

Synpunkter från Naturvårdsverket (aktbil. 9)
Naturvårdsverket har anfört att Hamnens ansökan är välstrukturerad med en tydlig
beskrivning av verksamheten och dess miljökonsekvenser. Naturvårdsverket önskar
emellertid vissa kompletteringar avseende buller från fartyg. Mer specifikt
efterfrågar Naturvårdsverket följande
•

indata från fler RoRo-fartyg,

•

en känslighetsanalys för att säkerställa att hamnen kan ta emot fler RoRofartyg utan att de föreslagna bullervillkoren överskrids,

•

en analys av lågfrekvent buller från olika RoRo-fartyg som kan komma att
anlöpa hamnen,

•

en redovisning av immissionsmätningar i en eller flera kontrollpunkter, samt

•

att Hamnen gör en översyn avseende andra fartygstyper än RoRo-fartyg för
att kontrollera om den bulleralstring som redovisats i ansökan är
representativ.

Hamnen hänvisar till avsnitt A.4 ovan samt till Bilaga K.2 till denna komplettering.
Hamnen kommer att utreda bullerfrågorna vidare inom ramen för det föreslagna
prövotidsförfarandet (U2).

C.

Synpunkter från Länsstyrelsen (aktbil. 10)

C.1

Förtydliganden rörande tillståndsansökan
Länsstyrelsen har bett Hamnen att förtydliga innebörden av yrkande 1 (i) i
tillståndsansökan avseende tillstånd till hamnverksamhet omfattande trafik med
fartyg med en bruttodräktighet på minst 1 350.

11(24)

Yrkande 1 (i) avser tillstånd för hamnverksamhet som omfattar trafik med fartyg
med en bruttodräktighet överstigande 1 350. Hamnen hänvisar till 24 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen där det föreskrivs att tillståndsplikt gäller för hamn där
trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350.
Länsstyrelsen har bett Hamnen förtydliga vad som avses med Ropax-verksamhet och
i vilken omfattning sådan verksamhet beräknas förekomma.
Hamnen hänvisar till fotnot 11 på sid. 22 i Bilaga C (Tekniska beskrivningen) där
det framgår att Ropax avser Roll on Roll off/passenger vessel, det vill säga fartyg
som transporterar både fordon (inkl. lastbilar) och passagerare.
RoRo-fartyg är sådana fartyg som tar rullande last, d.v.s. last som lossas och lastas
med terminaltraktorer av Hamnen. Lastbärarna som fraktas på dessa båtar kan vara
lösa trailersläp som är avsedda att även transporteras på vanlig landsväg, s.k.
rolltrailers som endast hanteras mellan olika sjöterminaler och som inte kan gå på
landsväg och/eller kassetter som också hanteras mellan olika sjöterminaler och som
inte är avsedda att transporteras landsväg. De lastbärare som hanteras mellan olika
sjöterminaler och som inte kan användas för normal vidare väg- eller
järnvägstransport, behöver således omlastning till en annan typ av lastbärare för
vidaretransport till/från hamnen.
Ett RoRo-fartyg tar per definition inte mer än tolv passagerare. Ett Ropax-fartyg tar
däremot mer än tolv passagerare och är en kombination av ett renodlat RoRo-fartyg
och ett RoRo-fartyg för medföljande passagerare. Dessa Ropax-fartyg används som
kombinationsfartyg på sträckor mellan olika sjöterminaler där lastsammansättningen
typiskt sett består av dels lösa lastbärare (trailersläp, rolltrailers, kassetter), dels
lastbärare av typen lastbil, med eller utan släp, med tillhörande chaufför som åker
med under sjöresan.
Ropax-fartyg är vanligt förekommande vid korta sjöresor, t.ex. mellan Sverige och
Finland och/eller mellan Sverige och Baltikum. RoRo-fartyg är vanligare vid längre
sjöresor där det inte lönar sig att chauffören följer med på sjötransporten. En
överflyttning av godstransporter från väg till sjö kommer att innebära att både RoRooch Ropax-fartyg används för att möjliggöra överflyttningen.
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Omfattningen av Ropax-verksamheten vid Oxelösunds hamn styrs av kundernas
efterfrågan och det är i nuläget inte möjligt att mer exakt ange hur fördelningen
mellan RoRo-fartyg och Ropax-fartyg kan komma att se ut. Hamnen har ett uttalat
fokus på godstransporter. Det kan emellertid inte uteslutas att Hamnens kunder vill
använda Ropax-fartyg på vissa korta sjösträckor då dessa fartyg är vanligt
förekommande och ger den mest konkurrenskraftiga transporten på grund av
lastsammansättningen. Hamnens bedömning i nuläget är emellertid att antalet
Ropax-fartyg inte kommer överstiga antalet RoRo-fartyg som anlöper hamnen.
Hamnens konsekvensbedömning har gjorts utifrån ett antagande om en årlig
hantering av 10,5 miljoner ton gods per år vilket inkluderar gods via både RoRooch Ropax-trafiken. Som bolaget angett i sin tillståndsansökan är antalet
fartygsanlöp i hamnen direkt avhängigt fartygens storlek och last, vilket Hamnen
inte råder över. Hamnen anser därför att det inte är lämpligt att lägga fast en
begränsning såvitt gäller totalt antal fartygsanlöp till hamnen. Istället föreslås en
mängdbegränsning för mängden hanterat gods över kaj, se villkorsförslag 2 i
tillståndsansökan.
Länsstyrelsen har vidare bett Hamnen att redovisa sin bedömning gällande vilken
tidsperiod som det bedöms vara lämpligt att utföra grumlande arbeten med hänsyn
till störningar på reproduktionen och naturens känslighet.
Hamnen hänvisar till villkorsförslag 15 och sid. 33 i tillståndsansökan samt till
sid. 39 och 119–121 i miljökonsekvensbeskrivningen, där det framgår att grumlande
arbeten kommer att utföras under perioden 1 september till 31 mars eftersom detta är
en mindre känslig period för växter samt för att undvika lekperioden för vårlekande
fisk.
Med den föreslagna starten den 1 september undviks påverkan på vårlekande fisk,
såsom abborre eller gädda. Förutsättningarna för fisklek har också bedömts
begränsade i hamnens närområde eftersom det finns småbåtshamnar i närbelägna
grunda vikar. Om grumlande arbeten utförs under perioden 1 september till 31 mars
undviks också den mest känsliga tiden för makrofyters tillväxt i grundområden.
Hamnen bedömer att den tidsperiod som följer av villkorsförslag 15 är lämplig för
att utföra de aktuella arbetena.
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C.2

Godshantering, lastning och lossning
Länsstyrelsen har efterfrågat en redogörelse för hur lastning och lossning av flygoch bottenaska utförs.
Lossning och lastning av flyg- och bottenaska kommer att ske i helt slutna system.
Vid lossning transporteras askan från fartyg via blåsning genom rör till silo. Vid
lastning från silo till fartyg transporteras askan via slutet transportband. Askan
kommer inte att läggas på kaj under lossning/lastning.
Länsstyrelsen har bett Hamnen redogöra för om sulfidmalmer kommer att hanteras
och lagras inom verksamheten.
Hamnen kommer att hantera och lagra järnmalm (t.ex. slig och pellets) inom
verksamheten. Hamnen hänvisar till tabell 2 på sid. 31 i
miljökonsekvensbeskrivningen för information om lossning/lastning, lagring samt
skyddsåtgärder avseende järnmalm.
Hamnen har ingen stående efterfrågan avseende hantering av zinkmalm eller annan
sulfidhaltig malm men kan, vid förfrågan från kund, komma att hantera sådan malm
inom verksamheten. Hamnen har tidigare gjort en anmälan om lagring av zinkmalm
(zink-, koppar-, och blykoncentrat) till Länsstyrelsen. Anmälan avsåg hantering av
5 000 – 7 000 ton zinkmalm årligen med utlastning om ca 2 000 – 4 000 ton per
anlöp. Genom beslut4 den 26 april 2018 meddelade Länsstyrelsen vissa
försiktighetsmått med anledning av Hamnens anmälan.
Vid hantering av zinkmalm eller annan sulfidhaltig malm kommer Hamnen att vidta
skyddsåtgärder i enlighet med Länsstyrelsens tidigare beslut om försiktighetsmått.
Lossning/lastning kommer att ske med kran och/eller transportband till/från lageryta
alternativt genom direkttransport till kund. Ingen lastning eller lossning kommer att
ske vid nederbörd. Lagring kommer att ske tillfälligt på någon av lagerytorna innan
godset går ut på fartyg eller transportband till kund. Lagring kommer att ske i
magasin så att spill och eventuella läckage inte kan förorena omgivningen. Godset
kommer att hanteras väderskyddat under tak. Kaj, transportväg, lageryta samt
transportband kommer att sopas rent efter varje lastning och uppsamlade malmrester

4

Länsstyrelsens beslut den 26 april 2018 i ärende dnr 555-2675-2018.
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kommer att överlämnas till godkänd mottagare för farligt avfall. Vid lastning till
fartyg kommer godset läggas upp på kaj för lastning med kran. För att motverka risk
för spridning med regn eller vind kommer godset inte att läggas upp på kaj innan
lastningen påbörjas.
Länsstyrelsen har vidare bett Hamnen att redovisa vad som avses med begreppet
”rivningsmassor”, vilka typer av avfallskoder som är aktuella för sådana massor
samt vilka miljökonsekvenser som kan komma i fråga vid lagring av rivningsmassor.
Hamnen hänvisar till sid. 17 i ansökan och sid. 39 i den tekniska beskrivningen,
Bilaga C till ansökan, där det framgår att jord-, schakt- och rivningsmassorna främst
utgörs av jord- och schaktmassor från den inhemska bygg- och anläggningsindustrin.
Det kan även röra sig om massor från infrastrukturprojekt eller större
rivningsarbeten i regionen. De avfallskoder som bedömts vara aktuella för
rivningsmassorna är koderna 17 05, 17 05 03*, 17 05 04. Merparten av dessa massor
bedöms ha ett lägre föroreningsinnehåll men det kan inte uteslutas att vissa av dessa
massor kan klassificeras som farligt avfall. Endast klassade massor kommer att
hanteras och/eller lagras. Miljökonsekvenser vid lagring av jord-, schakt- och
rivningsmassor finns beskrivet i miljökonsekvensbeskrivningen, se t.ex. avsnitt 11.2
och 11.3.
Länsstyrelsen har frågat vilka möjligheter det finns att transportera olika typer av
järn- och skrotråvara via transportband till SSABs verksamhetsområde.
Den järn- och skrotråvara som kommer att kunna tas emot av Hamnen kommer vara
av olika slag med olika egenskaper. Som nämns på sid. 40 i den tekniska
beskrivningen, Bilaga C till ansökan, kan järn- och skrotråvara i dagsläget inte
transporteras med transportband i lika hög utsträckning som kol och malmpellets.
Järn- och skrotråvara som DRI (direktreducerat järn), HBI (Hot Briquetted Iron) och
tackjärn kan transporteras till SSAB via transportband då dessa godstyper är mindre
skrymmande och ryms på transportbanden. Godstyper som HMS/klass 11,
Frag/klass 117 och tunnplåtskrot kan inte transporteras via transportband då de är för
skrymmande för transportbanden, se figur 24 i den tekniska beskrivningen.
Materialets egenskaper (tungt, vasst, stora stycken) medger inte hantering via
transportband. Fördelningen mellan de olika typerna av järn- och skrotråvara kan
variera över tid och beror på vilka material som SSAB kommer att efterfråga och
använda i sina tillverkningsprocesser och därmed kan även andelen gods som går via
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transportbandanläggningen variera. Fördelningen av material förväntas styras av
utvecklingen av efterfrågan på SSABs olika tillverkade produkter samt SSABs
Hybritprojekt som är under utveckling. Ju högre andel av mottagna järn- och
skrotråvaror som utgörs av DRI och HBI, desto större andel kan transporteras via
transportband.
Länsstyrelsen har bett Hamnen redogöra för vilka åtgärder som kan vidtas för att
minska spridning av damm från verksamheten samt kostnaderna för sådana
åtgärder.
Minskad dammspridning kan uppnås genom mer eller mindre kostnadsdrivande
åtgärder. Hamnen vidtar redan idag sådana åtgärder som anses rimliga för att minska
spridning av damm från verksamheten och kommer även fortsättningsvis vidta
sådana åtgärder. Följande operativa åtgärder kan vidtas för att minska spridning av
damm från verksamheten.
•

Städning av vägar, ytor och kajer. Städning sker frekvent och efter behov.
Hamnen har nu tillgång till en dammsugande renhållningsmaskin som kan
användas från och med den 1 april 2021 för städning av vägar och ytor, se
vidare sid. 17 f. nedan. Den löpande kostnaden för städning bedöms uppgå
till 1–2 MSEK per år.

•

Bevattning av dammande hantering, material och lagerytor. Bevattning
sker frekvent och efter behov. I sammanhanget bör det noteras att vissa
dammande material är fuktkänsliga (t.ex. träpellets). En teknik som används
för fuktkänsliga material är att bevattna i lä för att hindra damm i luften från
att spridas. Material som tål vatten kan bevattnas genom direkt bevattning
och/eller genom indirekt bevattning av dammet från hanteringen. Den
löpande kostnaden för bevattning bedöms uppgå till 1–2 MSEK per år.

•

Beläggning av materialhögar med dammbindande medel. Materialhögar
kan besprutas med dammbindande medel för att förhindra vinderosion. Den
löpande kostnaden för beläggning med dammbindande medel bedöms uppgå
till 1–2 MSEK per år, beroende på omfattning.

•

Användning av vindnät och/eller skyddsbarriärer i form av växtlighet.
Beväxning i form av växtridåer används på flera olika platser i hamnen.
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Befintlig växtridå underhålls och nyplantering sker när det är lämpligt.
Befintliga vindnät underhålls och förnyas för att minska vindens påverkan.
Den löpande kostnaden för dessa åtgärder uppskattas till 1–5 MSEK per år.
Länsstyrelsen har även bett Hamnen att mer utförligt redovisa vid vilka
förhållanden som verksamheten (lasthantering) kan avbrytas när damning bedöms
påverka omgivningen.
Lasthantering av dammande material kan förekomma inom verksamheten. När det
finns risk för att omgivningen kan påverkas av damning kommer lasthantering
avbrytas. Sådan risk för påverkan kan uppstå vid hård blåst och vid vissa
vindriktningar. De vindriktningar som medför störst risk för påverkan är ostlig vind
då vinden ligger i riktning mot Strandvägen och/eller centrala delar av Oxelösund.
Västlig vind kan också innebära risk för påverkan då vinden ligger i riktning mot
Gamla Oxelösund.
Olika material har olika känslighet för vind beroende på bl.a. materialets egenskaper,
finkornighet och fukthalt. Det är därför inte möjligt att ange några generella regler
för när lasthantering ska avbrytas. Hamnen avser att kontinuerligt övervaka och att,
från fall till fall, bedöma om det är nödvändigt att avbryta lasthanteringen.
Länsstyrelsen har vidare bett Hamnen redogöra för om det är möjligt att styra vid
vilken tidpunkt produkter tas in i syfte att motverka att produkter tas in vid
frysgrader då det inte går att använda bevattning för att motverka damning.
Länsstyrelsen har också bett Hamnen redovisa vilka produkter som är olämpliga att
ta in vid kall väderlek.
Vid vilken tidpunkt som olika material hanteras i hamnen styrs, av naturliga skäl, av
kundernas behov och efterfrågan. Efterfrågan styrs vidare av en rad faktorer och för
olika material gäller olika förutsättningar.
De godsslag som medför risk för damning är främst biobränslen, kol, malm, samt
järn- och skrotråvara. Biobränslen används typiskt sett under de kallare årstiderna
medan lageruppbyggnad i hamnen sker under de varmare årstiderna. Anledningen
till att lageruppbyggnad sker under de varmare årstiderna beror på tillgång och
efterfrågan på material i relationen mellan Hamnens kunder och deras leverantörer
samt kostnader för sjöfrakter, transporter och tillgång på lagerytor. Kol, malm, samt
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järn- och skrotråvara förbrukas året om och en kontinuerlig hantering är därför
nödvändig för att möta behovet.
Hamnen bedömer därför att det inte är möjligt att styra vid vilken tidpunkt på året
som olika godsslag hanteras.
Länsstyrelsen har även bett Hamnen redogöra för möjligheten att styra hantering av
bark till den svalare delen av året för att undvika problem med lukt.
Vid vilken tidpunkt bark hanteras i hamnen styrs av kundernas behov och
efterfrågan. Typiskt sett förbrukas bark under vintertid medan lageruppbyggnad i
hamnen sker under sommartid. Anledningen till att lageruppbyggnad sker under
sommartid beror på tillgång och efterfrågan på material i relationen mellan Hamnens
kunder och leverantörer samt kostnader för sjöfrakter, transporter och tillgång på
lagerytor. Hamnen bedömer därför att det inte är möjligt att styra vid vilken tidpunkt
på året som bark hanteras.
Hamnen vill även framhålla att det rör sig om en förhållandevis liten volym bark
som hanteras i hamnen. Eventuella luktproblem bedöms uppkomma under en
mycket begränsad tidsperiod när produkten lossas från båt och transporteras till
lageryta. I nuläget sker sådan hantering under 1–2 dagar per år. När produkten väl
ligger på lager bedöms den inte ge upphov till luktproblem utan doften uppstår vid
hantering av produkten. Lukt till följd av hantering av bark bedöms därmed som
mycket begränsad.
Länsstyrelsen har även bett Hamnen att tydliggöra om det är möjligt att dammsuga
körvägar året runt för att minska dammspridning.
Hamnens tidigare erfarenheter kring tillgängliga tekniker för att rengöra vägar och
lagerytor har lett till slutsatsen att det bästa arbetssättet varit bevattning och sopning
av vägar, lagerytor och magasin. Ny teknik som finns tillgänglig på marknaden ger
emellertid nya förutsättningar och Hamnen har nu tillgång till en dammsugande
renhållningsmaskin som kommer att användas från och med den 1 april 2021. Med
den nya maskinen kommer det att vara möjligt att dammsuga körvägar året runt. Det
är emellertid inte klarlagt om den nya tekniken kan användas för att hålla rent vägar
och ytor på ett mer effektivt sätt än de metoder som används idag, dvs. bevattning
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och sopning. Hamnen behöver därför tid för att utvärdera den nya tekniken och dess
effektivitet i förhållande till befintliga metoder.
Länsstyrelsen har bett Hamnen redogöra för vilka åtgärder på s. 78 i Bilaga D.4
(Luftkvalitetsutredningen) som Hamnen åtar sig att vidta.
Som beskrivs på sid. 78 i Bilaga D.4 till ansökan (Luftkvalitetsutredningen) har
Hamnen inte rådighet över alla de åtgärder som föreslås i utredningen. De åtgärder
som listas och som Hamnen vidtar i nuläget och fortsatt kommer att vidta är
vattenbegjutning vid hantering av finkornigt material vid torrt och blåsigt väder,
frekvent sopning av lagerytor och körvägar samt dammsugning av körvägar,
vindskydd i form av plank och nät vid lagerytor samt lagring av dammande material
i silo eller lagerutrymme med tak och väggar. Övriga åtgärder som listas är följande.
•

Beslutade framtida krav på NOX-utsläpp från sjöfarten. Användning av nya
bränslen och reningsutrustning kan även minska utsläppen. Dessa åtgärder
är sådana som Hamnen saknar rådighet över.

•

Elanslutning av fartyg i hamn (se avsnitt A.5 ovan).

•

Elektrifiering av järnvägen inom hamnen i samband med att ett nytt spår
anläggs. Nuvarande spår och planerat tillkommande spår inom anläggningen
är i vissa delar integrerade i lagringsytor och körvägar. Det innebär att ytan
delas mellan olika fordon och maskiner. Förutom järnvägsfordon kan det
förekomma t.ex. mobilkranar, materialhanterare, hjullastare, dumprar och
lastbilar på ytan, vilket gör det olämpligt att elektrifiera den typen av spår ur
ett säkerhetsperspektiv. Vissa delar av bangården skulle emellertid kunna
vara lämpliga att elektrifiera. Det som kommer att styra om det är lämpligt
att elektrifiera dessa spår eller inte är möjligheten att upprätthålla
säkerhetsavstånd till andra anläggningar inom Hamnens fastighet.

•

Nya mobilkranar som kan köras på andra bränslen än diesel. Utsläppskrav
ställs vid upphandling av nya mobila kranar och arbetsmaskiner.

•

Diesel ersätts med biobränslen/el för dieseldrivna arbetsmaskiner och tåg.

•

Nya bränslen för fartyg. Hamnen råder inte över vilka bränslen som fartyg
använder utan behöver vara flexibel i detta avseende.
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Länsstyrelsen har även bett Hamnen att redovisa möjligheten att påverka kvaliteten
på returträflis som mottas vid hamnen så att den innehåller en mindre mängd
finpartiklar.
Hamnens kunder köper in returträflis från olika leverantörer och ibland med olika
specifikationer utifrån den panna som materialet ska användas i. Både Hamnens och
kundernas erfarenheter visar att materialet kan skifta i kvalitet. Både hamnen och
kunderna har ett intresse i att materialet som hanteras håller så hög kvalitet som
möjligt och det pågår därför ett kontinuerligt arbete, både i logistikkedjan och hos
Hamnens kund, för att minska andelen finpartiklar i materialet för att minska risken
för spridning av damm. Hamnen har enbart möjligheter att påverka kvaliteten på det
returträflis som hanteras genom att föra dialog med varuägarna i ett proaktivt syfte.
Sådana dialoger mellan Hamnen och varuägarna förs redan i nuläget. Vilka
uppgörelser som träffas mellan köparna och säljarna av returträflis ligger emellertid
utanför Hamnens kontroll och Hamnen saknar därför i slutändan möjligheter att
påverka kvaliteten på det material som hanteras i hamnen.
Länsstyrelsen har vidare bett Hamnen redovisa varför olika mätstationer används i
Bilaga D (miljökonsekvensbeskrivningen) respektive i Bilaga C.6
(Manöversimulering).
När det gäller val av vindstation för miljökonsekvensbeskrivningen med dess
underlagsutredningar har Hamnen tittat på de stationer som finns i närheten och hur
dessa är belägna. En station som ligger inne i en stad eller en bit in från kusten är
ofta inte representativ för att beräkna strömmar vid kusten då terrängen läar inne i
landet. På samma sätt är en station långt ut från kusten som ligger öppet och utsatt
inte alltid representativ för att modellera inne i ett hamnområde. Hamnen valde
Harstena som mätstation då den ligger vid kusten men ändå i ett område som är
omgivet av t.ex. öar och skär och som därför representerar förhållandena vid
Oxelösunds hamn och dumpningsområdet väl.
I manöversimuleringen studerades, utöver själva hamnområdet, även farleden in till
hamnen. Farleden, och framför allt ytterfarleden, är, liksom mätstationen Landsort,
mer vindutsatt än hamnområdet. Av denna orsak valdes Landsort som mätstation för
manöversimuleringen. I avsnitt 4.1 i rapporten till manöversimuleringen framgår
även att vindarna inne i Oxelösunds hamn förväntas vara avsevärt lägre i jämförelse
med vindar för Landsort.
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Länsstyrelsen har även bett Hamnen tydliggöra varför ingen lukt förväntas komma
från fartygen vid lossning av bitumen.
Lukt från bitumen bildas vid en hög temperatur och när det kommer i kontakt med
luft. Terminalen i Oxelösund har implementerat flera åtgärder som förhindrar att lukt
från bitumen frigörs. Åtgärderna listas nedan.
•

Användning av kvävgas som ligger som en kudde över bitumen i cisternerna
och förhindrar att olika gaser bildas.

•

Ett litet övertryck i cisternerna hålls som är högre än ångtrycket på bitumen,
vilket också förhindrar att gaser bildas.

•

Hantering av bitumen sker vid en temperatur som är lägre än den punkt där
nedbrytning och utveckling av ångor och rök sker.

•

Lossning av bitumen från fartyg sker i ett slutet system som också förhindrar
lukt.

•
C.3

Vid bilutlastningen leds luften i tankbilarna bort när bitumen fylls på.

Elanslutning för fartyg
Länsstyrelsen har bett Hamnen redovisa vilka kajer som kan erbjuda elanslutning.
Hamnen hänvisar till avsnitt A.5 ovan.

C.4

Kajarbeten
Länsstyrelsen har bett Hamnen redovisa hur rivningsavfall som uppstår vid rivning
av delar av kajdäck och andra kajdelar kommer omhändertas.
Rivningsmassor som uppstår vid rivning av delar av kajdäck och andra kajdelar
kommer att köras på bil eller pråm till godkänd anläggning som tar emot sådana
massor.
Länsstyrelsen har vidare bett Hamnen att redovisa vilket material som kommer
användas vid utfyllnad av slänten vid det nya RoRo-läget.
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Hamnen hänvisar till sid. 63 och avsnitt 8.5.2 i den tekniska beskrivningen, Bilaga C
till ansökan, där det framgår att slänten ska fyllas ut med sprängsten.
C.5

Muddring
Länsstyrelsen har bett Hamnen redovisa hur Hamnen kommer att kontrollera att
dumpning av massor sker på utpekad plats och att massor inte hamnar utanför det
utpekade området.
Dumpningsområdet är beläget i en stor sänka med goda ackumulationsförhållanden.
Hamnen kommer att ställa krav på den entreprenör som anlitas att utföra
dumpningen så att massorna hamnar i det markerade området och att detta följs upp
genom sjömätning före, under och efter dumpningen. Hamnen kommer, i egenskap
av beställare, också ha möjlighet att följa muddringspråmens läge via AIS
(Automatic Identification System).
Länsstyrelsen har vidare bett Hamnen redovisa om pråmen som används vid
dumpning kommer att vara utrustad med en s.k. ”kjol” för att minska grumling.
Att använda ”kjol” på pråmen vid dumpning skulle inte ge någon effekt eftersom
dumpningshålan är 50–60 meter djup. Hamnen bedömer därför att det inte är
nödvändigt att använda ”kjol” på pråmen.
Länsstyrelsen har vidare bett Hamnen redovisa vid vilka väderförhållanden som det
bedöms vara olämpligt att utföra dumpning.
Anlitad entreprenör kommer att ha kunskap om vid vilka väderförhållanden som
dumpningen kan utföras på ett säkert sätt. De dumpade massorna faller snabbt till
botten och vattenomsättningen är mycket hög i det öppna område där dumpningen
ska ske, varför grumlingen inte bedöms bli betydande. Hamnen kommer som nämnts
ovan att ställa krav på den entreprenör som anlitas att utföra dumpningen så att
massorna hamnar i det markerade området och att detta följs upp genom sjömätning
före, under och efter dumpningen.
Länsstyrelsen har även bett Hamnen redovisa om muddring av sediment avses
utföras innan sprängning utförs.
Avtäckning av sediment avses utföras innan sprängning sker eftersom det annars är
svårt att borra och aptera för sprängning.
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Hamnen har tidigare redovisat att andra massor än ”förorenade massor”5, av
logistikskäl, kan behöva lagras på land under en period samt att ytor för lagring av
sådana massor sannolikt kommer att etableras på Stegeludden, där det även kan bli
aktuellt med viss begränsad krossning av sprängstensmassor, se avsnitt F.3.4 i
tillståndsansökan. Även sådana massor som ska användas för planerade
anläggningsarbeten kan behöva lagras inom verksamhetsområdet innan de används,
eftersom muddring kommer att ske innan sprängning. Sprängstensmassor planeras
att läggas i botten i invallningen vid kaj 7–9,5 och muddermassorna kommer att
läggas ovanpå sprängstensmassorna.
C.6

Risk och säkerhet
Länsstyrelsen har bett Hamnen redovisa vilka av de åtgärder som anges på sid. 56 i
Bilaga D.8 (Trafikutredningen) som Hamnen avser att genomföra.
Hamnen uppfattar att Länsstyrelsen åsyftar avsnitt 11 i Bilaga D.8
(Trafikutredningen). I avsnittet redovisas ett flertal relativt enkla åtgärder som kan
genomföras för att förbättra trafiksituationen. Några av dessa åtgärder kan vidtas
inom Hamnens fastigheter medan andra åtgärder behöver vidtas på fastigheter som
tillhör kommunen eller i gränssnitt mot Trafikverkets vägnät. Hamnen avser att
genomföra de åtgärder som Hamnen själv kan vidta inom Hamnens fastigheter och
kommer i övrigt att samverka med kommunen och Trafikverket för att de övriga
åtgärderna också ska genomföras vid behov.
Länsstyrelsen har vidare bett Hamnen redovisa om andelen farligt gods kommer att
öka från RoRo-trafiken.
Endast små mängder farligt gods hanteras idag och dessa godsslag planeras inte att
öka, se bilaga D.7 till ansökan (Riskbedömningen).
Länsstyrelsen har även bett Hamnen att uppdatera Bilaga D.8 (Trafikutredningen)
med uppgifter om transporter till och från LNG-terminalen.
Verksamheten vid LNG-terminalen har ännu inte påbörjats. Antalet transporter till
och från den planerade LNG-terminalen beräknas uppgå till ca 1 700 lastbilar per år

5

Se avsnitt A.7 ovan gällande begreppet ”förorenade massor”.
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enligt tillståndet för verksamheten. Antalet motsvarar ca fem lastbilar per dag.
Hamnens bedömning är att transporterna till och från LNG-terminalen inte påverkar
resultatet av framtagen trafikutredning.
C.7

Buller
Länsstyrelsen har bett Hamnen redovisa vilka moment i den sökta verksamheten som
kan ge upphov till hörbara toner och momentana ljud samt hur dessa kan motverkas.
Länsstyrelsen har även bett Hamnen att redovisa i vilken utsträckning momentana
ljud kan förekomma och vid vilka verksamheter i hamnen.
Hamnen hänvisar till Bilaga K.2.
Länsstyrelsen har vidare bett Hamnen att korrigera dag- och kvällstiderna i tabell
24 i miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga D till ansökan).
Tabell 24 med korrigerade tider återges nedan.
Ljudnivåer

Dag (07–19)

Kväll (19–22)

Natt (22–07)

Ekvivalent ljudnivå

60

50

45

45

35

39

–

–

70

–

–

45

utomhus vid fasad
Ekvivalent ljudnivå
inomhus i bostadsrum
Maximal ljudnivå
utomhus vid fasad
Maximal ljudnivå
inomhus i bostadsrum

24(24)

D.

Målets handläggning
Hamnen bedömer att ansökan med de kompletteringar som redovisas i denna inlaga
nu är komplett och kan kungöras.

Stockholm den 19 april 2021,
Oxelösunds Hamn AB, genom

Felicia Ullerstam

Mathias Kyrklund
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Bilaga K.1 Hänvisat kartmaterial i ansökan
Bilaga K.2 PM Bemötande av synpunkter från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen gällande
buller
Bilaga K.3 Ackumulationsbottnar söder om Oxelösund, SGU
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Bilaga K.1 – Hänvisat kartmaterial i ansökan

Figur 1. Översiktskarta som visar sökt verksamhetsområde.
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Figur 2. Områden med förorenade massor markerade i rött samt områden med mindre förorenade massor markerade i grönt.
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Figur 3. Lokaliseringen av ny kajyta framför befintlig kaj 8 och 9 samt av nytt roll on/roll off-läge (RoRo) och därtill hörande anläggningar inklusive
utfyllnad mellan befintlig kaj 1 och 2 samt ett fartygsläge.
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Figur 4. Karta som visar områden i vatten där muddermassor och sprängstensmassor ska användas (inklusive lokalisering av erosionsskydd).
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Figur 5. Område för dumpning söder om ön Beten.
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Figur 6. Kontrollpunkter för mätning av grumling.

PM 776818-04
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PM 776818-04 Oxelösunds Hamn AB.
Externbullerutredning
Bemötande av synpunkter från Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen
Synpunkter och frågor har ställts av Naturvårdsverket (aktbilaga 9) och Länsstyrelsen i
Södermanlands län (aktbilaga 10) beträffande externbullerutredningen ingående i
tillståndsansökan, Bilaga D2. Nedan lämnas svar och kompletteringar.
Naturvårdsverket har begärt att beräknade bullervärden bör kompletteras med redovisning av
immissionsmätningar (se sista punkten i detta bemötande). Sådana mätningar har inletts i
mottagarpunkt 1 utmed Strandvägen. Dessa mätningar, tillsammans med uppgifter om aktuella
drift- och väderleksförhållanden, kommer att utgöra ett bra komplement till utförda beräkningar
(som anges i denna skrift och i Bilaga D.2 till Ansökan).
Ljuddata RoRo fartyg
Naturvårdverket anser att redovisad ljudeffektnivå för det aktuella fartyget är lågt och att flera
fartygs bulleralstring bör redovisas.
Kommentarer: Följande ljudeffektnivåer (Lw) har använts vid beräkningarna av bullret från det
aktuella RoRo-fartyget SCA Ortviken:
Körning över ramp: Lw=101 dBA.
Fartygsbuller (hjälpmaskineri och fläktar): Lw=88 dBA.
Redovisning av ljuddata har bestämts genom frekvensanalyserade ljudmätningar i tersband
varefter bulleremissionen har beräknats i form av ljudeffektnivåer. I Tabell 1 redovisas de uppmätta
totala ljudnivåerna som har använts vid ljudeffektbestämningen.
Mätposition

Uppmätta ljudnivåer dBA
Ekvivalent

Maximal

Körning över rampen, avstånd 10 m

73

90

Fartyg (inget buller från rampen) avstånd 10 m

60

62

Fartyg, körning över rampen, avstånd ca 200 m*

50

65

*Mätningarna är utförda på piren vid småbåtshamnen
Tabell 1. Uppmätta ljudnivåer vid RoRo-terminalen (kaj nr 2)

ÅF-Infrastructure AB
Grafiska vägen 2, Box 1551, 401 51 Göteborg. Telefon 010-505 00 00. Fax 010-505 30 09. www.efterklang.se
Org nr 556185-2103. Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001
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Någon exakt ljudeffektbestämning har inte utförts genom att mäta upp alla bullerkällor på fartyget
och addera ihop dessa värden till en total ljudeffektnivå. Utförda mätningar ger dock ett säkert
beräkningsunderlag speciellt med tanke på att ljudmätningar kunde utföras på långt avstånd vid
goda ljudutbredningsförhållanden (medvind från fartyget mot mätpunkten). Om ljudeffektnivån
bestäms med hjälp av närfältsmätningar vid varje enskild bullerkälla på fartyget måste källornas
direktivitet (riktningsverkan) bestämmas. Vissa bullerkällor kan vara riktade mot icke ljudkänsligt
område.
I Tabell 2 redovisas ljudeffektnivån (Lw) från SCA Ortviken och exempel ljudeffektnivåer från andra
RoRo-fartyg utan inverkan av lastning och lossning. Ljudeffektnivåerna har fastställts med underlag
av ljudmätningar nära de dominerande bullerkällorna (avgasskorstenar, maskinrums- och annan
ventilation) utförda av Ingemansson (nuvarande Efterklang) mellan 2010 och 2015 i Göteborgs
Hamn och i Baltic Port, Karlskrona.

Fartyg
SCA Ortviken, Oxelösunds hamn
Tor Begonia, Göteborgs hamn
Tor Neringa Göteborgs hamn
Stena Arc Forward, Göteborgs hamn
Stora Enso Transpaper Göteborgs hamn
Stena Vision, Baltic Port
Stena Baltica, Baltic Port
Tabell 2. Ljudeffektnivåer från olika RoRo-fartyg

Lw (dBA)
88
103
100
102
99
95
104

Tabellen visar att de undersökta fartygen i Göteborgs Hamn och i Baltic Port avger högre buller
än det aktuella fartyget SCA Ortviken. Maskinrumsventilationen ger det högsta bullret från dessa
fartyg vilket innebär att de överskrider de värden som anges i Tabell 3 för att föreslaget
prövotidsvillkor ska kunna innehållas vid hög aktivitet i hamnen. Vid behov torde dock buller från
maskinrumsventilationen kunna dämpas med relativt enkla medel. Vid lägre aktivitet än vad som
har antagits i utförda beräkningar kan föreslaget villkor innehållas även om något av de övriga
fartygen ligger inne i hamnen. Bullret från SCA Ortvikens maskinrumsventilation är förhållandevis
lågt och bedöms vara mer representativt för framtida RoRo-fartyg i Oxelösunds Hamn.
Buller från fartyg
Naturvårdverket anser att just RoRo-läget är extra kritiskt vad gäller bulleralstring från fartygen,
men en översyn bör även göras för de andra fartygstyperna för att kontrollera om den
bulleralstring som antagits i beräkningarna är representativ eller om ytterligare mätningar och/eller
beräkningar bör redovisas till den slutliga ansökan. En känslighetsanalys bör också göras för att
säkerställa att hamnen kan ta emot även mer bullrande fartyg utan att de föreslagna bullervillkoren
överskrids.
Kommentarer: Det högsta bullret från hamnen beräknas vid ansökt verksamhet utgöras av
materialhantering av främst skrot samt lastning och lossning. Bullret från själva fartygen beräknas
vara lägre vid alla kajplatser jämfört med övrigt buller. Det är dock viktigt att fartygsbullret inte är
så högt att bullret vid bostäderna i omgivningen ökar. Bullret varierar kraftigt mellan olika fartyg.
De dominerande bullerkällorna är normalt hjälpmaskiner och maskinrumsventilation. Bullret är
konstant utan märkbara nivåvariationer varför de momentana ljudnivåerna i omgivningen inte
påverkas.
I Tabell 3 redovisas ungefärliga acceptabla bulleremissioner (ljudeffektnivåer) från fartygen vid de
olika kajplatserna för att inte bullret från fartygen ska öka de totala ekvivalenta ljudnivåerna från
hamnen. Det dimensionerande ljudkravet i det föreslagna prövotidsvillkoret som styr behovet av
bullerdämpande åtgärder är 50 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid (benämns ”acceptabel” nivå
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nedan). Detta innebär att det totala bullret från fartygen bör vara minst 10-15 dBA lägre för att det
ska finnas en marginal för det övriga bullret inom hamnområdet och för att flera fartyg ska kunna
tas emot. Dessa beräknade ”acceptabla” ljudeffektnivåer från fartygen jämförs med de fastställda
ljudeffektnivåerna från de fartyg som ingår i beräkning av det nuvarande bullret från
verksamheten.
Kaj

Ljudeffektnivåer, Lw (dBA)
Acceptabel nivå
Beräknad nivå/Fartyg
2. RoRo terminal
95
88/SCA ortviken
4. Flisfartyg
98
92/Sydgaard
7. Skrotfartyg
100
92/Ronja
8. Cementfartyg
103
93/Cemsea
9,5 Storbulkfartyg
105
105/Peney
Tabell 3. Acceptabla ljudeffektnivåer från fartyg
Tabellen visar att de beräknade aktuella nivåerna understiger de acceptabla ljudeffektnivåerna för
alla fartyg utom för fartyget vid kaj 9,5. Om bullret från fartygen kan begränsas till ovan redovisade
acceptabla ljudeffektnivåer kan det föreslagna bullervillkoret vid ansökt verksamhet innehållas
även om ett par ytterligare fartyg ligger inne i hamnen förutsatt att buller från den övriga
verksamheten inte ger upphov till ljudnivåer överskridande det föreslagna bullervillkoret.
Ljudeffekten för tillkommande fartyg bör dock vara något lägre än vad som anges som acceptabla
ljudeffektnivåer i Tabell 3. Om vissa fartyg kan anslutas till landel, vilket bl.a. kommer att kunna
göras vid det nya RoRo-läget, kommer bullret från dessa landelsanslutna fartyg att vara
försumbart.

Lågfrekvent buller från RoRo fartyg
Naturvårdsverket anger att det RoRo-fartyg som ingår i bullerutredningen har en relativt låg
ljudalstring vid låga frekvenser. Kompletteringen bör därför även inkludera en analys av
lågfrekvent buller från olika andra RoRo-fartyg som kan bli aktuella för att anlöpa hamnen.
Kommentarer: Bedömning av störningar beroende av lågfrekvent buller görs inomhus vilket
försvårar både mätningar och beräkningar. Följande svårigheter/utmaningar föreligger vid
jämförelser med riktvärden:
•

Det föreligger stora skillnader i alstring av lågfrekvent buller mellan olika fartyg både när
det gäller styrka och frekvensinnehåll.

•

Det föreligger osäkerhet beträffande vilken ljudisolering de olika bostäderna har.
Ljudisoleringen är i första hand beroende av fönsterkonstruktionerna.

•

Väderleksförhållandena varierar vilket påverkar nivåerna på det lågfrekventa bullret.

På grund av ovanstående osäkerhetsfaktorer kommer det att bli väldigt stora variationer i
beräkningsresultatet mellan olika fartyg och fasadisoleringsantaganden. Beräkningar har istället
utförts av vilka lågfrekventa ljudnivåer som bör kunna accepteras på nära avstånd från
bullerkällorna, dvs. i första hand avgasskorstenarnas mynningar, för att med största sannolikhet
kunna innehålla Folkhälsomyndighetens riktvärden inomhus (FoHMFS 2014:13). Som underlag vid
beräkningarna har använts en dansk studie av ljudisoleringen vid låga frekvenser hos ett stort antal
äldre hus med relativt låg fasadljudsisolering. Enligt vår bedömning är det troligt att aktuella
bostäder i Oxelösund uppvisar bättre ljudisolering. Medelvärdet av de uppmätta
ljudisoleringsnivåerna i det aktuella frekvensområdet, 31,5 - 200 Hz redovisas i Tabell 4.
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Frekvens (Hz)
31,5
40
50
63
80
Fasaddämpning (dB)
6,7
7,6
10,3
14,2
17,5
Tabell 4. Medelvärden av lågfrekvensisolering för äldre småhus i Danmark
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100
18,4

125
17,5

160
18,6

200
22,4

Källa: Sound insulation of dwellings at low frequencies. Hoffmeyer, Dan och Jakobsen, Jörgen. 1, u.o. :
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 2010, Vol. 29. pp 15-23
Med antaganden av redovisade ljudisoleringsvärden i Tabell 4 har acceptabla lågfrekventa
ljudnivåer 1 meter snett ovan avgaskanalernas mynningar beräknats utifrån att FoHM:s riktvärden
inomhus ska kunna innehållas. Beräknade nivåer avser nya och befintliga fartyg vid de båda RoRoterminalerna (befintlig och tillkommande). Dessa nivåer redovisas i Tabell 5.
Frekvens (Hz)
31,5
40
50
63
80
100
Acceptabla ljudnivåer (dB)
112
106
102
105
107
105
Tabell 5. Acceptabla lågfrekventa ljudnivåer 1 meter snett ovan avgasmynning

125
103

160
102

Ovanstående värden kan användas vid egenkontroll. Eftersom värdena i Tabell 4 avser äldre hus
med relativt låg fasadisolering är det troligt att aktuella riktvärden kan innehållas även vid smärre
överskridande av redovisade nivåer i Tabell 5. De uppmätta nivåerna från SCA Ortviken uppvisar
nivåer i samma storleksordning som redovisas i Tabell 5. Vid andra kajplatser som är belägna på
större avstånd från bostäder kan högre nivåer accepteras. I rapporten har de högsta uppmätta
lågfrekventa ljudnivåerna använts för bedömningen av lågfrekvent buller inomhus.
Momentana ljud och rena toner
Länsstyrelsen har angett följande kompletteringskrav
27. Redovisa vilken/vilka moment i den ansökta verksamheten som kan ge upphov till
hörbara toner och momentana ljud och hur dessa kan motverkas.
29. Redovisa i vilken utsträckning momentana ljud kan förekomma och vid vilka
verksamheter i hamnen.
Kommentarer: Arbetsmoment som ger upphov till momentant buller tas upp i rapporten. Vi
uppfattar att Länsstyrelsen med momentana ljud avser impulsartat ljud eftersom det nämns i
samband med rena toner. Vår bedömning är att ljudet från sökt verksamhet inte innehåller rena
toner som kan uppfattas vid bostäder i omgivningen med undantag av bromsskrik som kan
uppkomma i samband med rangering av tåg inom hamnområdet. Rangering av tåg pågår endast
dagtid och bullret bedöms kunna maskeras av trafikbuller vid de närmaste bostäderna.
Buller som kan karaktäriseras som impulsbuller inom hamnområdet är buller från
materialhantering av främst, skrot, containrar, flis etc. samt buller vid körning över RoRo-ramp. De
högsta momentana ljudnivåerna beräknas från hantering av grovt skrot. Bedömningen av
förekomsten av impulsbuller ska göras vid bostäder där dock bullrets nivåvariationer inte är så
framträdande jämfört med nära bullerkällan. Det finns ingen vedertagen objektiv metod för att
avgöra förekomsten av impulsbuller utan bedömning ska göras av den person som utför
immissionmätningar. Detta kan leda till olika bedömningar beroende på vem som utför
ljudmätningen.
För att undvika diskussioner beträffande förekomst av eventuella impulsljud och fastslå en objektiv
mätbar metod föreslås att en övre gräns fastställs i det framtida bullervillkoret för momentana
ljudnivåer för att begränsa störningar från verksamheten till följd av buller kan betraktas som
impulsljud. Detta kommer att undersökas under prövoperioden.

200
102
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I rapporten har ett antal möjliga åtgärder redovisats som kan minska de ekvivalenta och
momentana ljudnivåerna. Exempel på sådana åtgärder som kan utredas vidare under prövotiden är
följande.
Skrothantering
Bullret från hantering av skrot, dvs. vid lossning, transport och hantering inom området, beräknas
alstra det högsta bullret inom den sökta verksamheten. Bullret kan till viss del påverkas av
personalen. Exempel på åtgärder är:
•

Ett akustiskt övervakningssystem som hjälpmedel för personalen (t.ex. kran- och
lastmaskinförare) för att kunna arbeta så tyst som möjligt. Ett sådant system registrerar
ljudnivån kontinuerligt och ger aktuell personal direkt feedback vid höga momentana ljud
som riskerar att överskrida kravet på momentana ljud nattetid
(55 dBA) eller orsaka andra störningar.

•

Utbildning av aktuell personal i syfte att arbeta så tyst som möjligt, t.ex. att minimera
fallhöjder vid skrothantering, ”eco driving” för att minska buller och bränsleförbrukning,
etc.

•

Välja så tysta lossnings- hanterings- och transportmetoder som möjligt. Detta kräver en
omfattande projektering så att även övriga funktionskrav tillgodoses.

•

Avskärmning av mellanlagringsplatser för att minska hanteringsbuller till närliggande
bostäder.

•

Utvärdering och planering av verksamheten, exempelvis för att minska behovet av att
utföra särskilt bullrande moment samtidigt

•

Utreda effekten av hantering av olika godsslag inom olika ytor på området.

•

Planering av verksamheten så att så mycket som möjligt av den bulleralstrande
skrothanteringen kan utföras dagtid och därigenom minska bullret under kvälls- och
nattetid då ljuddämpningsbehovet är störst.

•

Utreda möjligheterna att uppföra en lång bullerdämpande skärm vid det nya fartygsläget.

Fordon
•
Välja tystast möjliga lastmaskiner, truckar dumpers, etc.
•

Undersöka möjligheterna till varvtalsbegränsning nattetid.

•

Optimera körvägarna.

RoRo-fartyg
•

Elastiska mellanlägg vid rampens anslutning mot kajen och vid fartyget.

•

Begränsa hastigheten vid körning över rampen.

PM

2021-04-06

6 (6)

Immissionsmätningar
Naturvårdverket anger att hamnverksamheten är en komplex verksamhet med många bullerkällor.
Beräknade värden bör därför kompletteras med redovisning av immissionsmätningar i en eller flera
kontrollpunkter.
Kommentarer: Eftersom driften och även väderleksförhållandena varierar från dag till dag bör
ljudnivån mätas kontinuerligt under en längre period för att för att få en bra bild av de verkliga
bullerförhållandena. Sådana mätningar har inletts i mottagarpunkt 1 utmed Strandvägen där de
mest bullerexponerade bostäderna är belägna, speciellt med tanke på RoRo-terminalen. Med
sådana mätningar, tillsammans med uppgifter om aktuella drift- och väderleksförhållanden, erhålls
ett bra komplement till utförda beräkningar (som angetts ovan och i Bilaga D.2 till Ansökan) av
ekvivalenta, momentan- och lågfrekventa ljudnivåer vid olika drift- och väderleksförhållanden.
Resultat av dessa mätningar förväntas erhållas under maj 2021.
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Inledning
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fått i uppdrag av Ramböll Sverige AB att
undersöka bottensedimenten utanför Oxelösund i syfte att finna lämpliga
ackumulationsbottnar för tippning av muddermassor samt för att översiktligt bedöma om
muddermassorna är förorenade. Inledningsvis gjordes en enkel bedömning av de geologiska
förhållandena enbart utifrån SGUs provdatabas. Denna bedömning ger en antydan om att ett
område söder om Sagas grund skulle kunna vara ett lämpligt tippområde. Detta område ligger
väst och sydost om den befintliga tipplatsen vid Vinterklasen. Ett viktig kriterie för en lämplig
tipplats är att denna ligger utanför det område som är av riksintresse för fisket. Ett område
söder om riksintresset för fisket har i denna undersökning undersökts närmare för att utröna
sedimentens sammansättning och för att studera sedimentationskaraktären dvs. om
ackumulation pågår.
I området som ska muddras har fem prov tagits för att bestämma sedimentens utbredning,
stratigrafi och innehåll av miljöföroreningar. (Figur 1).

Figur 1. Undersökta områden. ”Riksintresset för fisket - område nr 24”, ligger norr om den
röda räta linjen i kartan. Den befintliga tipplatsens läge vid Vinterklasen visas med blå ruta.
Det undersökta ackumulationsområdet ligger söder därom. Muddringsområdet vid
Stegeludden är markerat med S. Provpunkterna visas med blå markeringar, tre från
ackumulationsbottnar och fem från muddringsområdet.
Bakgrund
Bottnen på nuvarande tipplats söder om Vinterklasen har visat sig kunna fungera endast för
begränsade mängder tippmassor (SGU-rapport 2004, Dnr 08-21/2004). Den nuvarande
tipplatsen ligger på 35 till 40 m djup. I rapporten redovisas tre provtagningar i och nära
tipplatsen som visar att det är osäkert om ackumulation pågår inom tippområdet, men att
06-11-08
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avståndet till ackumulationsbottnar bedömts som små. Området är därför olämpligt som
tipplats eftersom tippat mudder kommer att eroderas och spridas till omgivningarna. Att
använda en ackumulationsbotten som tipplats ökar chanserna för att tippade massor ska
stanna på plats och inte spridas vidare av strömmar. Med recent eller nutida
ackumulationsbotten menas en botten där sedimentation pågår och att detta förhållande bör ha
pågått under en längre tidsrymd (mer än ca 100-200 år).
Glacial lera avsattes när inlandsisen avsmälte för ca 11 000 till 12 000 år sedan. De
postglaciala lerorna har bildats efter istidens slut, d.v.s. i grova drag under de senaste11 000
åren. Under denna period har sedimentationsförhållandena ändrats flera gånger. Äldre
postglaciala leror och tunna lager av postglacial lera kan därför förekomma i bottenytan idag
utan att nutida sedimentation pågår. Att skilja på nutida postglaciala leror från äldre
postglaciala leror kan vara svårt utan provtagningar.
SGU bedriver maringeologisk kartläggning av svensk kontinentalsockel. Under 2001
undersöktes Bråviken och i farvattnen öster därom. Resultaten, bl.a. i form av en karta
beräknas publiceras under 2007. Resultat från hydroakustiska mätningar från denna
maringeologiska kartering har utnyttjats till denna rapport.
Ny tipplats
En tipplats för muddermassor bör ligga på en ackumulationsbotten. Platsen ska inte strida mot
andra intressen, t.ex. fiskeintressen och intressen från sjöfart och från försvaret. De
muddermassor som skall tippas och tipplatsens sediment får inte innehålla för höga halter av
miljöföroreningar, eftersom dessa skulle kunna spridas till andra områden vid själva
dumpningförfarandet.
Området för ”Riksintresse för fisket” (område 24) sträcker sig över det befintliga tippområdet
och även över den ackumulationsbotten som finns väster därom. En tipplats söks därför
lämpligen söder om riksintresset för fisket. I det området finns även farleder och en
ankringsplats. Läget för det nu undersökta området visas i figur 2.

Fig.2. Sjökort över området med förväntade ackumulationsbottnar. Provnummer anges vid de
blå markeringarna. Riksintresse för fisket nr 24 ligger norr om den räta röda linjen som
sträcker sig över kartan.
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Muddringsområdet.
Området som ska muddras ligger öster om Stegeludden i Stjärnviken. Muddringsområdet
sträcker sig från strandlinjen och ut till djupkurvan för 10 m, Figur 3.

Figur 3. Stegeludden med provpunkter inlagda. 10 m kurva inlagd med grön linje.

Undersökningsmetoder
Provtagningen har utförts med ett en-meter långt stötlod. Proverna har positionerats,
beskrivits och fotograferats. Resultaten beskrivs i provprotokoll, se sidorna 11-21. På två
lämpliga platser inom respektive muddrings- och tipplatsområdena har provkärnor tagits med
ett så kallat Geminilod. Ur dessa provkärnor har prov tagits för kemanalys. Inom
muddringsområdet har prov tagits ut från nivåerna 0-20 cm, 20-40 cm och 40-55 cm djup i en
kärna. Från tippområdet har ett ytprov, 0-2 cm, tagits. För att avgöra om sedimentation pågår
har aktiviteten av Cs-137 analyserats ur cm-tjocka skivor från ytproverna. Genom detta går
det att bestämma hur mycket sediment som avsatts på platsen efter olyckan i Tjernobyl 1986.
Proverna är benämnda efter SGUs provtagningsserie (Från 06_350 till 06_359). Provprotokoll
redovisas nedan, se sidorna 11-20.
Resultat
Tipplatsen
Hydroakustiska mätningar har utförts under 2001 i samband med SGUs maringeologiska
kartering. I mätlinjerna 09h_003, 09h_0015, 09h_017 och 09h_053 finns områden lämpliga
att undersöka närmare i syfte att finna en lämplig ackumulationsbotten. I linje 09h_015 visas
exempel på hur det kan se ut i en seismisk mätlinje. (Figur 4).
I en tidigare undersökning av Blomqvist & Lundgren (1992) visas att ackumulationsbottnar
finns i det aktuella området. Denna slutsats kan också göras med utgångspunkt från side
scanning sonar- bilden från mätningarna 2001 (Fig. 5). I den går det också att konstatera att
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det finns berg och glacial lera i närheten och att dessa omger ackumulationsbottnarna åt fler
håll.

Fig.4. Seismiska linjen 09h_015 visar ett tvärsnitt genom sedimenten. Den blå linjen
markerar läget för ackumulationsbotten i profilen och överensstämmer med den blå linjen i
side scanning sonarbilden figur 5. Ovanför den ljusgula linje finns postglacial lera. Den
mörkgula linjen visar bergytans läge. Ovanför den ligger glacial lera. Avståndet mellan de
vertikala linjerna som går över hela bilden motsvarar 1 km.

Fig.5. Side scanning sonarbild över ackumulationsbottnarna söder om Vinterklasen.
Fiskeområdet riksintresse nr 24 ligger norr om röda linjen. Provpunkter visas med turkos
markeringar. Den blå linjen visar mätlinjen med samma utsnitt som i fig 4. De gula
markeringarna visar tolkningar för den maringeologiska kartan, där t.ex. B anger i
bottenytan. Bilden motsvarar ca 3.5 x 2.7 km.
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Ackumulationsbottnar söder om Vinterklasen
Profilerna från sedimentekolodmätningarna visar att det inom det undersökta området finns
stora mäktigheter med postglacial lera (figur 4). Mäktigheten av den postglaciala leran
varierar mellan 0 till ca 10 m. Inom området med postglacial lera finns två områden med
recent sedimentation. Inom dessa områden har tre prover tagits för att konstatera
sedimentationsförhållandena, tabell 1. På samma plats som prov 06_352 har ytterligare ett
prov tagits, 06_353, med Geminiprovtagare för att bestämma halten av miljöföroreningar och
ackumulationshastighet med Cs-137.
Tabell 1. Prov från tipplatsen. Provnummer, vattendjup, position i RT 90 och provtagare
Prov
djup
x
y
Provtagare
06_350
43.6
6501627
1578241
Stötlod
06_351
52.3
6501099
1578161
Stötlod
06_352
59.2
6500883
1579227
Stötlod
06_353
59.3
6500884
1579224
Gemininilod (06_352)
Cesiummätningen från prov 06_0353 visar att ca 25 cm sediment påförts sedan
Tjernobylolyckan 1986 vilket är ett tecken på recent sedimentation. Figur 6.
Cesium-137 prov 06_0353
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Figur 6. Variationen av Cesiumhalten från prov 06_0353. Provet visar att recent
sedimentation råder på provtagningsplatsen. Troligen har ca 25 cm sediment påförts sedan
Tjernobylolyckan 1986, dvs. ca 25 cm på 20 år, vilket innebär en ackumulationshastighet på
drygt 1 cm per år.

”Tipplatsområdet ” utgörs av två bassänger med ackumulationsbottnar. Mellan dessa ligger en
svag rygg som separerar ackumulationsbottnarna från varandra. Omväxlande förekommer
ackumulation respektive erosion på ryggen. Cesiummätningarna visar att ca 1 cm
ackumuleras per år i dessa bassänger. Figur 7 och 8.
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Figur 7. Sjökort med två föreslagna tippområden, gröna rutor, med recent
ackumulationsbotten.

Figur 8. Side scanning sonarbild med två föreslagna tippområden, gröna rutor, med recent
ackumulationsbotten.
Tabell 2. Hörnkoordinater och yta för föreslagna tippområden i RT 90 2.5 gon V
Västra rutan
NV
NO
SV
SO
Yta

06-11-08

x
y
1578007
6501821
1578459
6501938
1578016
6500940
1578517
6500884
ca 460 000 m2

Östra rutan
NV
NO
SV
SO

x
y
1578658
6501402
1578828
6501490
1579057
6500561
1579671
6500670
ca 387 000 m2
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Muddringsområdet
Vid utbyggnad vid Stegeludden ska muddringen ske till 10 meters vattendjup. De massor som
ska muddras ligger i en sluttning mot öster. För att klargöra de geologiska förhållandena har
fem prover tagits på sluttningen, Tabell 3. Provtagningen har utförts med ett stötlod. Prov
06_0355 har sedan provtagits med Geminilod för att bestämma miljöföroreningarna och för
att avgöra om recent sedimentation pågår. Provprotokoll redovisas sid 11-21.
För att klargöra belastningen av miljöföroreningar har prover tagits från 0-20, 20-40 och 4055 cm djup i provkärnan 06_359.

Tabell 3. Prov från tipplatsen. Provnummer, vattendjup, position i RT 90 och provtagare
Prov
djup
x
y
Provtagare
06_354
8.9
6505705
1577516
Stötlod
06_355
7.6
6505666
1577471
Stötlod
06_356
5.4
6505619
1577420
Stötlod
06_357
7.0
6505727
1577421
Stötlod
06_358
8.6
6505595
1577562
Stötlod
06_359
7.5
6505662
1577471
Geminilod (06_355)
Enligt den maringeologiska kartan består bottnen i muddringsområdet huvudsakligen av
postglaciala leror och gyttjeleror. Dessa överlagrar glacial lera, morän och berg. De
sistnämnda är fria från föroreningar medan de postglaciala kan vara förorenade om de är
recenta.
Bottnen vid muddringsområdet sluttar svagt mot öster. Detta beror sannolikt på att
berggrunden styr topografin. Några krökar i djupkurvorna indikerar att berggrund kan
förekomma i eller nära bottenytan inom muddringsområdet. Ovanpå berget ligger glacial lera.
Den glaciala leran förekommer nära ytan i proverna 356 och 358.
I samtliga prover finns ett översta skikt av reducerade sediment som är ca 10-20 cm mäktigt.
Enligt Cesiummätningen består denna del av recenta sediment, se fig. 9. De recenta
reducerade sedimenten är sannolikt förorenade. Därunder ligger en brunaktig lergyttja, som är
äldre än de recenta sedimenten. Exakt hur mycket äldre är osäkert, men de bör ha låga halter
eller vara fria från miljöföroreningar. I de två grundaste proverna har glacial lera påträffats,
som givetsvis är fria från miljöföroreningar.
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Cesium-137 prov 06_0359
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Figur 9. Cesiummätning från prov 06_359 i muddringsområdet. Resultaten visar att det är
endast de översta reducerade sedimenten som är recent. Därunder finns äldre sediment.
Slutsats
Tippområdet
De två bassängerna som undersökts utgörs av ackumulationsbotten. Denna slutsats kan dras
med utgångspunkt från undersökningar med seismik- och sedimentekolod. Dessa
undersökningar visar utbredningen av bassängerna i sektioner utefter mätlinjerna.
Ackumulationsbassängernas utbredning har tolkats från side scanning sonarbilder, djupdata
och sjökort. Tre provtagningar inom bassängerna styrker de tolkningar av de hydroakustiska
mätningarnas resultat. Detta styrks även av Cs-137 mätningarna.
Muddringsområdet
Muddringområdet utgörs av glacial lera som täcks av en brun lergyttja. Överst ligger ett tunt
ca 1-2 dm reducerat recent skikt, som kan vara förorenat.
Referenser-Litteratur
Blomqvist, S. & Lundgren, L. 1992: Bottenkartering i tre delområden av Sörmlands skärgård 1991.
Akvatisk Miljöforskning AB. Vagnhärad.
Klingberg, F. & Slagbrand, P. 2004: Utvärdering av tipplatsen Oxelö Fiske 1:1, Oxelösund. SGU
Dnr 08-21/2004.
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Prov- /dokumentationsprotokoll
OBSERVATIONSDOKUMENT Oxe06
Site nr: Oxe06__02
Stötlod
Provtagare
Djup i cm
Lagerföljd
0-74
Postglacial gyttjelera

06-11-08

Prov: 06_0350
43.6
Vattendjup (m)
Anmärkning
Recent sedimentation. 35-74 gas. 0-10 reducerad. Oxiderad yta
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OBSERVATIONSDOKUMENT Oxe06
Site nr: Oxe06_0003
Stötlod
Provtagare
Djup i cm
Lagerföljd
0-80
Postglacial gyttjelera

06-11-08

Prov: 06_0351
52.3
Vattendjup (m)
Anmärkning
Recent sedimentation. 35-80 gas. 0-10 reducerad. Oxiderad yta
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OBSERVATIONSDOKUMENT Oxe06
Site nr: Oxe06_0001
Stötlod
Provtagare
Djup i cm
Lagerföljd
0-73
Postglacial gyttjelera

06-11-08

Prov: 06_0352
59.2
Vattendjup (m)
Anmärkning
Recent sedimentation. 20-73 gas. Reducerad yta
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OBSERVATIONSDOKUMENT Oxe06
Site nr: Oxe06_0001
Geminilod
Provtagare
Djup i cm
Lagerföljd

Prov: 06_0353
Vattendjup (m)
Anmärkning

59.2

Se prov 06_0352
Miljöprov Alcontrol
0-2 cm 3 burkar
Gemini. Snittade prover:
0-1 cm, 1-2 …29-30cm + 34-35 cm

OBSERVATIONSDOKUMENT Oxe06
Site nr: Oxe06_011
Stötlod
Provtagare
Djup i cm
Lagerföljd
0-15
Postglacial recent lergyttja
15-40
Postglacial lergyttja

06-11-08

Prov: 06_354
8.9
Vattendjup (m)
Anmärkning
Recent sedimentation. Reducerad. Nästan svart
Diffust bandad
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OBSERVATIONSDOKUMENT Oxe06
Site nr: Oxe06_0011
Stötlod
Provtagare
Djup i cm
Lagerföljd
0-47
Postglacial lergyttja

06-11-08

Prov: 06_0355
7.6
Vattendjup (m)
Anmärkning
0-15 nästan svart. Recent sedimentation. 15-47 diffust
reducerad brun.
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OBSERVATIONSDOKUMENT Oxe06

Prov: 06_0356

Site nr: Nbh06_012
Stötlod
Provtagare
Djup i cm
Lagerföljd

Vattendjup (m)
Anmärkning

0-27
27-28
29-54

0-8 reducerad. Recent sedimentation.
Erosionsyta
Eroderad i överytan

06-11-08

Postglacial lergyttja
Postglacialt finsand
Glacial lera

5.4
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OBSERVATIONSDOKUMENT Oxe06

Prov: 06_0357

Site nr: Oxe06_0013
Stötlod
Provtagare
Djup i cm
Lagerföljd

Vattendjup (m)
Anmärkning

0-50

0-14 reducerad. Recent sedimentation.
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Postglacial lergyttja

6.9
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OBSERVATIONSDOKUMENT Oxe06
Site nr: Oxe06_0014
Stötlod
Provtagare
Djup i cm
Lagerföljd
0-22
22-29
29-30

06-11-08

Postglacial lergyttja
Postglacial sand
Glacial lera

Prov: 06_0358
Vattendjup (m)
Anmärkning

8.6

0-10 reducerad. Recent sedimentation.
Eroderad i överytan
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OBSERVATIONSDOKUMENT Oxe06
Site nr: Oxe06_0011
Geminilod
Provtagare
Djup i cm
Lagerföljd

Se prov 06_0355
Cesium 137 0-25 cm
Alcontrolburkar
0-20 3st
20-40 2st
40-55 2st

06-11-08

Prov: 06_0359
Vattendjup (m)
Anmärkning
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