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SAMMANFATTNING  
Introduktion 
På del av Stockholm Ladugårdsgärdet 1:4 i Frihamnen avser Stockholms Stad, inom ramen 

för projektet Norra Djurgårdsstaden, att etablera en yta för hantering av förorenade massor i 

ett arbetstält för vidare borttransport med fartyg, lastbil eller tåg till deponi. Den ytan 

omnämns vidare för masslogistikcenter (MLC) eller masshanteringsytan. 

 

Från en plats i Frihamnen avser Stockholms Hamnar AB att transportera bort de förorenade 

massor som kommer att hanteras vid masshanteringsytan som nämndes ovan. 

 

Förorenade massor klassas som avfall. Vissa av massorna har sådana föroreningshalter att de 

klassas som farligt avfall. Föroreningshalterna och de mängder som ska hanteras gör att 

verksamheten vid MLC är tillståndspliktig. Stockholms Hamnars nuvarande miljötillstånd 

omfattar inte denna typ av gods och Stockholms Hamnar ansöker därför om ett 

ändringstillstånd. 

 

Detta dokument utgör ett gemensamt samrådsunderlag för så kallat avgränsningssamråd inför 

Stockholms stads ansökan om tillstånd för hantering av farligt avfall samt Stockholms 

Hamnars ansökan om ändringstillstånd avseende utskeppning av bulkgods. Tillstånd för 

verksamheterna söks enligt miljöbalken. Samrådsunderlaget beskriver bland annat 

verksamheterna och redovisar huvudsakliga miljöeffekter och de skyddsåtgärder som 

verksamhetsutövarna överväger att vidta. Under samrådet finns möjlighet att lämna 

synpunkter på samrådsunderlaget. 

 

 
Figur 1. Illustration av de två verksamheterna som detta samråd avser. Inom den lila streckade linjen finns 

masshanteringsyta samt transportband. Inom den blå streckade linjen finns hamnverksamhet.  

 

Verksamheterna 
Inom masshanteringsytan kommer massor att siktas och sorteras i olika fraktioner beroende 

på föroreningshalt. Från masshanteringsytan kommer massorna att transporteras med 

transportband till väntande fartyg vid kaj. Om tillstånd inte medges som möjliggör 

fartygstransport kommer transporter göras med lastbil. Lastbilarna kan komma att lastas inuti 

eller utanför tältet. Verksamhetsutövaren undersöker möjligheten att använda tåg för 

borttransport och att installera ett separat transportband även för att lasta de lastbilar eller tåg 

som kan komma att användas. 
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Figur 2. Orienteringsbild. Masshanteringsyta och transportbandets läge markerat i lila. Lägen är ungefärliga.  

 

Vissa typer av jordmassor, som betraktas som farligt avfall och som därmed kräver särskild 

behandling eller som finns i så små mängder att de inte är lämpliga som bulkfrakt, kommer att 

fraktas bort i container med fartyg eller på lastbil med täckta flak beroende på destination.  

 

Masshanteringsytan kommer att vara inbyggd i ett tält med asfalterad botten. I tältet kommer 

massorna att siktas, sorteras och läggas i fack. Vatten från massorna och vatten som levereras 
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till anläggningen från schaktverksamhet kommer att renas innan det släpps till Lilla Värtan 

eller dagvattennätet.  

 

Massorna transporteras till fartyget med ett transportband. Transportbandet kommer att vara 

inbyggt i en metallkåpa och mynna i en skeppslastare som lastar massorna på fartyg.  

 

Maximal mängd massor som hanteras per år uppgår till 720 000 ton. Mängderna massor 

kommer att variera under projekttiden. Transporterna bedöms behöva göras i kampanjer med 

tätare transporter under vissa perioder och glesare under andra. Antalet transporter bedöms bli 

cirka 300 lastbilstransporter per dag och fem fartygstransporter i veckan.  

 

Tillståndsansökan och MKB 
Av 6 § p. 1 miljöbedömningsförordningen (2017:966) följer att verksamheterna anses 

medföra betydande miljöpåverkan. Därför har något undersökningssamråd inte ägt rum. 

 

De huvudsakliga miljöeffekterna av verksamheterna kommer att beskrivas i en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Även de huvudsakliga miljöeffekterna av om 

verksamheterna inte kommer till stånd kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

MKB:n föreslås främst att behandla masshanteringen på aktuell plats, transportvägar till och 

från denna, transportbandet, hamnverksamheten, samt de områden som kan påverkas av buller 

eller luftutsläpp.  

 

De miljöeffekter av verksamheterna som bedöms vara relevanta att beskriva i MKB är 

sammanfattningsvis:  

 Buller (från transporter och hantering) 

 Utsläpp till luft (från hantering) 

 Utsläpp av klimatgaser (från transporter och hantering) 

 Stadsbild (påverkan från transportband och masshanteringsyta) 

 Spridning av förorenade massor (från lastbilar). 

 Utsläpp till vatten (från renat lakvatten, dagvatten och länshållningsvatten samt 

eventuella spill vid lastning fartyg samt uppgrumling av sediment vid fartygsläget). 

 Hushållning med råvaror, material och energi (från masshantering och transporter). 

 Risk (från transporter). 

 

Skyddsåtgärder 
 

Skyddsåtgärder som verksamhetsutövaren avser att vidta är att: 

 Leda vatten från anläggningen via reningsanläggning till Lilla Värtan. Inledningsvis 

avser verksamhetsutövaren att leda till dagvattennätet efter reningsanläggningen.  

 Klä in bandet som transporterar massorna för att minska buller, damm, lukt och andra 

utsläpp till luft.  

 Leda utgående luft från masshanteringsytan genom filter.  

 Leda fordon över en färist för att förhindra att förorenade massor sprids.  

 Rikta strålkastare neråt och in mot området för att förhindra ljusstörning.  

Konstruera transportbandet för att ge fri höjd åt transportfordon.  
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Administrativa uppgifter 
 

Verksamhetsutövare masshanteringsyta Exploateringskontoret Stockholms Stad, 

Norra Djurgårdsstaden 

Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 

Box 8189, 104 20 Stockholm 

Organisationsnummer 212000-0142 

Kontaktperson Fredrik Bergman 

(fredrik.bergman@stockholm.se,  

076 122 62 73) 

Miljöansvarig Sofia Billersjö, 

sofia.billersjo@stockholm.se; 08 – 508 266 

41 

Fastighetsbeteckning Ladugårdsgärdet 1:4. Stockholm.  

  

 

Verksamhetsutövare hamnverksamhet Stockholms Hamnar AB 

Organisationsnummer 556008-1647 

Kontaktperson Susanne Bengtsson, 

susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se;  

08-670 26 00 

Miljöansvarig Anne Wallinder, 

anne.wallinder@stockholmshamnar.se;  

08-670 26 00 

Fastighetsbeteckning Ladugårdsgärdet 1:4. Stockholm.  

  

 

 

INTRODUKTION 
På fastigheten Ladugårdsgärdet 1:4 i Frihamnen, Stockholms stad, avser 

Exploateringskontoret i Stockholms stad att anlägga en masshanteringsyta för hantering och 

sortering av jord- och fyllnadsmassor. Masshanteringsytan kommer vara inbyggd i ett tält. 

Ytan kommer att kunna hantera upp till 720 000 ton massor per år. En del av massorna 

kategoriseras som farligt avfall. Massorna ska efter sortering transporteras till deponier, i 

första hand med fartyg, men även lastbil eller tåg kan bli aktuellt.  

 

Stockholms Hamnar AB avser att söka ändrat tillstånd för sin tillståndsgivna verksamhet för 

fartygstransporterna som nämns ovan. 

 

Dessa verksamheter hanteras gemensamt i detta samråd.  

 

Verksamheterna vid masshanteringsytan och vid kajen bedöms behöva pågå under knappt 20 

år med planerad början under 2019. Av 6 § p. 1 miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

följer att verksamheterna riskerar medföra betydande miljöpåverkan. Därför har 

undersökningssamråd inte ägt rum. 

 

mailto:fredrik.bergman@stockholm.se
mailto:sofia.billersjo@stockholm.se
mailto:susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se
mailto:anne.wallinder@stockholmshamnar.se
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För verksamheter som riskerar att innebära betydande miljöpåverkan ska en specifik 

miljöbedömning genomföras enligt 6 kapitlet, 20 § miljöbalken. I arbetet med att genomföra 

en miljöbedömning ska synpunkter samlas in enligt 6 kapitlet, 29 §. Detta kallas att hålla 

samråd. 

 

Detta dokument är underlag för ett avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken för hantering av massor som klassas som farligt avfall samt för hamnverksamhet.  

 

Samrådet pågår perioden 12 oktober till 15 november 2018. Under den perioden kan 

synpunkter lämnas skriftligt till Exploateringskontoret Stockholms Stad, Box 8189, 104 20 

Stockholm eller med e-post: Exploateringskontoret.expl@stockholm.se. Ange diarienummer 

E2018-03609 i svaret. Muntliga synpunkter kan lämnas till Tobias Robinson, 0706-89 99 64. 

 

 
Figur 3. Orienteringsbild med masshanteringsyta och transportband markerat med lila färg. Lägen är ungefärliga.  

 

BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Platsen ligger i västra delen av Frihamnen i östra Stockholm mellan Tegeluddsvägen och 

järnvägen Värtabanan. Mellan masshanteringsytan och bostäderna finns byggnader med 

kontorsverksamhet och mindre verkstadsverksamhet. Området där MLC ska ligga är idag 

industriområde. Området saknar detaljplan.  



  Exploateringskontoret Samrådsunderlag 

  Stora Projekt  Masslogistikcenter 

  Dnr E2018-03609 Frihamnen 

     2018-10-12 

8 

Under tiden för verksamheten kommer området att förändras. Enligt översiktsplan för 

Stockholm (Stockholms stad, 2018) ska Norra Djurgårdsstaden bli en tät och blandad stad 

med många nya bostäder och arbetsplatser. 

 

Kulturmiljö 
Området ingår i riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. 

Det är även ett kulturhistoriskt värdefullt område utpekat av Stockholms stadsmuseum. I 

området finns tre byggnader med grön beteckning i Stockholms stadsmuseums 

kulturhistoriska klassificering av bebyggelse vilket innebär att de är särskilt värdefulla från 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. (Stockholms stadsmuseum, 

2018). 

 

 
Figur 4. Kulturhistorisk klassificering enligt Stockholms stadsmuseum. Blåmarkerade byggnader: Synnerligen högt 

kulturhistoriskt värde. Grönmarkerade byggnader: Särskilt värdefull bebyggelse från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt. Grön linje: Kulturhistoriskt värdefulla områden utpekade av Stockholms stadsmuseum. Källa: 

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. 

 

Naturmiljö 
Verksamhetsområdet ligger cirka 300 meter från Nationalstadsparken som är ett riksintresse 

för friluftslivet. Nationalstadsparken och verksamhetsområdet skiljs åt av ett område med 

flervåningsbyggnader för kontor, handel och lättare industri. I övrigt ligger 

verksamhetsområdet mellan en väg och en järnväg i ett industrilandskap med hårdgjorda ytor, 

hamnverksamhet och obefintliga naturmiljövärden.  
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Figur 5. Karta över masshanteringsytan och Nationalstadsparken.  

 

Stadsbild 
Idag är närområdet ett industriområde med öppen karaktär och långa siktlinjer.  

 

Befolkning 
De närmsta boende finns idag cirka 80 meter bort på Öregrundsgatan 15 och 17. På 

Sehlstedtsgatan 7 ligger förskolan Wåga och Wilja, Sandhamnsgatan 79 ligger förskolan 

79&Park.  

 

 
Figur 6. Bild med Sehlstedsgatan 7 och Sandhamnsgatan 79 samt närmaste bostäder på Öregrundsgatan. Lägen är 

ungefärliga.  
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Vatten 
Hamnen ligger vid kustvattenförekomsten Lilla Värtan (MS-CD: WA46408217; VISS EU-

CD: SE658352-163189) som är påverkat sedan tidigare av Stockholms Hamnar samt flera 

verksamheter på land. Lilla Värtan har i dagsläget en måttlig ekologisk status som till stor del 

beror på övergödning och förekomst av särskilt förorenande ämnen. Miljökvalitetsnormen för 

Lilla Värtan är måttlig ekologisk status senast 2027. De mindre stränga kraven motiveras 

bland annat av den hamnverksamhet som bedrivs. Vattenförekomstens strandlinje har låg grad 

av ”naturlighet” genom närhet till områden som är exploaterade för bostäder och 

verksamheter. Lilla Värtan ska dock nå god ekologisk status avseende näringsämnen eller 

biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar påverkan av näringsämnen senast 2027. 

Lilla Värtan uppnår inte god kemisk status vilket bland annat beror på förhöjda halter av olika 

miljögifter, till exempel tributyltenn och antracen. Miljökvalitetsnormen för Lilla Värtan är att 

god kemisk status ska vara uppnådd 2027.   

 

Mark 
Marken består enligt Stockholms stads byggnadsgeologiska karta av fyllnadsmassor ovan 

växellagrade sediment (Stockholms stad, 2018). Ytan är hårdgjord. 

 

Riksintressen 
Förutom de riksintressen som nämnts ovan kommer verksamhetsområdet att beröra 

riksintresset för sjöfarten Stockholms Hamn. Stockholms Hamn ingår i EU:s utpekade Trans-

European Transport Network, TEN-T.  

 

Tegeluddsvägen ingår i riksintresset väg E20. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet och 

ingår även den i TEN-T. 

 

Värtabanan är riksintresse och ingår i TEN-nätet och det strategiska godsnätet. (Trafikverket, 

2018) 

 

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
Projektets syfte 
Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden äger rum i ett område där det funnits tung 

industri under lång tid. Det har gjort att jorden på många platser är förorenad och den jord 

som schaktas ut för grundläggning måste i många fall gå till deponi. För att minska antalet 

lastbilstransporter och minska kostnaderna vill Stockholms stad öka återvinningsgraden och 

minska mängden massor som måste gå till deponi genom att sortera ut rena massor från de 

förorenade. Som ett ytterligare steg i arbetet för att minska de tunga transporterna från 

området driver Stockholms stad ett utvecklingsprojekt för att börja frakta massor med fartyg 

istället för lastbil, vilket är det vanligaste idag. En ökad återvinningsgrad samt fartygsfrakt 

kräver en masshanteringsyta för sortering så att varje fartyg används så effektivt som möjligt.  

 

Projektet har ställt upp tre mål:  

1. Projektmål 1: Minska transportarbetet (energiförbrukning) med 50 % per ton och km 

till och från arbetsplatsområdet. 

2. Projektmål 2: Minska totala utsläppen av klimatgaser såsom koldioxid och NOx med 

50 %. 

3. Projektmål 3: Effektivisera transportflöden och minska transportkostnaden kr/ton 

material med 50 %. 
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Masslogistikcenter (MLC) 
Hanteringen av schaktmassorna kommer att ske inomhus i ett tält. Marken kommer vara 

asfalterad. Massorna kommer att sorteras med olika metoder, bland annat siktning, och 

därefter lagras i betongfack beroende på behandlingsklass. Fackens väggar kommer i 

baksidan gå ända upp till taket på tältet. Tältets höjd i nock kommer att vara cirka 11 meter. 

Massor som räknas som farligt avfall och som har högt innehåll av flytande föroreningar 

kommer att förvaras i täckta, täta behållare som förvaras utomhus i väntan på transport. 

 

Illustrationer över anläggningen presenteras nedan.  

 
Figur 7 Skiss över MLC och transportband till fartyg. Lägen är ungefärliga. 
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Figur 8. Illustration transportband utanför Magasin 1. Detaljutformning kan komma att ändras.  

 

 
Figur 9. Illustration över transportbandet med Magasin 1 i bakgrunden. Detaljutformning kan komma att ändras. 
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Figur 10. Illustration över transportbandet med Södra Hamnvägen 7-15 (röda träbyggnader) i bakgrunden. 

Detaljutformning kan komma att ändras. 

 

Hanteringen av schaktmassorna i tältet kommer göras med hjullastare. En del av tältet 

kommer avsättas till tvätt- och reparationsplats med vattenavledning till en 

vattenreningsanläggning. Vattenreningsanläggningen kommer även att kunna ta emot 

förorenat länshållningsvatten som kan komma att uppstå vid byggprojekt och som levereras 

till MLC med tankbil. Massorna kommer ligga tillfälligt på masshanteringsytan i väntan på 

lämpliga transportvolymer för effektiv borttransport.  

 

Hamnverksamhet 

Kajen håller i nuläget på att förbättras. Masshanteringen bedöms inte kräva ytterligare 

förstärkningar eller andra vattenarbeten.  
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Den del av kajen som ska användas för borttransport för massorna kommer att stängslas in för 

att svara mot kraven enligt de internationella säkerhetskraven för hamnar och fartyg – ISPS 

(www.imo.org) och vad Transportstyrelsen bedömer som lämpligt.  
 

Typ och mängd av massor som ska hanteras 
Masshanteringsytan ska användas till sortering av massor och visst annat byggavfall. 

Preliminärt kommer innehållet med tillhörande EWC-koder enligt avfallsförordningen bilaga 

4 (2011:927) vara enligt nedan (Tabell 1). 

 
Tabell 1. EWC-koder för det avfall som projektet kommer att hantera 

 
 

Massorna kommer sorteras i fyra kvalitetsklasser beroende på föroreningsinnehåll och andra 

egenskaper såsom halt organiskt material och lerhalt.  

 

Byggavfall såsom betongrester, armeringsjärn, tegel och träsliprar kommer att vara separata 

kvaliteter i den mån de kan separeras. Massorna kommer att sorteras och stenar över 30 mm 

som bedöms som rena kan komma att skickas vidare för krossning och återanvändning. 

 

Transporter 
Mängderna massor kommer att variera under projekttiden. Transporterna bedöms behöva 

göras i kampanjer med tätare transporter under vissa perioder och glesare under andra. Antalet 

transporter bedöms bli cirka 300 lastbilstransporter per dag och fem fartygstransporter i 

veckan.  

Vissa typer av farligt avfall kräver särskild behandling eller finns i så små mängder att de inte 

är lämpliga som bulkfrakt. Dessa kommer att fraktas bort i container med lastbil eller fartyg 

beroende på destination. Mängden som kommer att behöva fraktas i container uppskattas till 

cirka 5 % av totalmängden. 

 

Transportkedja 
Massorna kommer levereras till masshanteringsytan med lastbil. Från masshanteringsytan 

kommer massorna att transporteras med inbyggt transportband till skeppslastare som lastar 

massorna i fartyg vid södra kajen. Transportbandet kommer vara inbyggt för att minimera 

störning. Verksamhetsutövaren undersöker möjligheten att använda tåg för borttransport och 

att installera ett separat transportband även för att lasta de lastbilar eller tåg som kan komma 

att användas. 

 

EWC-kod Definition 

17 01 01 Betong 

17 01 07 Blandningar av betong, tegel, klinker och 

keramik som inte innehåller 

farliga ämnen 

17 02 01 Trä 

17 05 03 Jord och sten som innehåller farliga 

ämnen och som enligt 13b § ska anses 

vara farligt avfall 

17 05 04 Annan jord och sten än den som anges i 

17 05 03 

17 09 04 Blandat bygg- och rivningsavfall som 

inte innehåller kvicksilver, PCB eller 

farliga ämnen 

 

http://www.imo.org/
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Figur 11. Skiss över transportkedjan.  

 

 

 
Figur 12. Exempel på lastning av massor i fartyg med gummistrumpa. Sätra Varv projekt Förbifart Stockholm 

  

Arbetstider 
Sortering på masshanteringsytan samt lastbilstransporter kommer att ske enligt gällande 

bullerkrav men huvudsakligen vardagar dagtid (kl. 06-18) och kvällstid (kl. 18-22). Lastning 

till fartyg kommer kunna ske när som helst på dygnet. 

 

Tidplan för verksamheterna 
Verksamheten med hantering av schaktmassor enligt redan insänd anmälan kommer börja 

under 2018. Stockholms stads ambition är att kunna påbörja full verksamhet och borttransport 

som den beskrivs i detta samråd under 2019. Verksamheten bedöms pågå cirka tjugo år. 

 

Då Norra Djurgårdsstaden är färdigbyggd kommer anläggningen att avvecklas. Alla 

installationer kommer att monteras ner och användas i andra projekt i den mån de fortfarande 

är användbara. Marken där masshanteringsytan har legat kommer att saneras från föroreningar 

i enlighet med de krav som tillsynsmyndigheten kommer att ställa. 
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Huvudsakliga bedömda miljöeffekter  
Kommande MKB bedöms främst komma att behandla masshanteringen på aktuell plats, 

transportvägar till och från denna, transportbandet, hamnverksamheten, l samt de områden 

som kan påverkas av buller eller luftutsläpp.  

 

De miljöeffekter av verksamheterna som bedöms vara relevanta att beskriva i MKB är 

sammanfattningsvis:  

 Buller (från transporter och hantering) 

 Utsläpp till luft (från hantering) 

 Utsläpp av klimatgaser (från transporter och hantering) 

 Stadsbild (påverkan från transportband och masshanteringsyta) 

 Spridning av förorenade massor (från lastbilar). 

 Utsläpp till vatten (från renat lakvatten, dagvatten och länshållningsvatten samt 

eventuella spill vid lastning fartyg samt uppgrumling av sediment vid fartygsläget). 

 Hushållning med råvaror, material och energi (från masshantering och transporter). 

 Risk (från transporter). 

 

Skyddsåtgärder 
 

Skyddsåtgärder som verksamhetsutövaren avser att vidta är att: 

 Leda vatten från anläggningen via reningsanläggning till Lilla Värtan. Inledningsvis 

avser verksamhetsutövaren att leda till dagvattennätet via reningsanläggningena.  

 Klä in bandet som transporterar massorna för att minska buller, damm, lukt och andra 

utsläpp till luft.  

 Leda utgående luft från masshanteringsytan genom filter.  

 Leda fordon över en färist för att förhindra att förorenade massor sprids.  

 Rikta strålkastare neråt och in mot området för att förhindra ljusstörning.  

 Konstruera transportbandet för att ge fri höjd åt transportfordon.  
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Ordlista 

 

Bulk – en last som transporteras oförpackad.  

Deponi – plats för att förvara avfall under lång tid. 

Färist – galler i vägbanan. 

ISPS – Internationella säkerhetskrav för fartyg och hamnar. Framtaget av IMO 

(www.imo.org). 

Massor – jord och sten som schaktas (grävs) ut vid ett bygg- eller anläggningsprojekt. 

Miljökvalitetsnorm – beslutade kvalitetsmål för luft eller vatten.  

MKB – Miljökonsekvensbeskrivning. Ett dokument som beskriver hur ett projekt påverkar 

miljön.  

Riksintresse – Ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en 

nationell synvinkel. 

Samråd – En del av processen att söka tillstånd för en verksamhet där synpunkter samlas in 

från myndigheter och andra berörda. 

Skeppslastare – anordning för lastning av fartyg 

Vattenförekomst – administrativ indelning av ytvatten (hav, sjöar och vattendrag). 

  

http://www.imo.org/
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